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ANGLIJA BIJO MASKVOS 
ŽYGIŲ ISPANIJOJE 

Nacionalistai atkars Madridą 
nuo pasaulio 

LONDONAS, lapkr. 28. — 
-- Anglijos užsienių reikalų 

LONDONAS, lapkr. 28. — 
Anglijos vyriausybe turi ži-

ČIA BUS SUKRAUTOS U. Sį AUKSO ATSARGOS 

sekretorius Edenas reiškia bai i nių, kad Ispanijos nacionalis-
jnės dėl galimų Maskvos ne-i tų vadovybė padarius planus 
paprastų žygių I span i ja rei
kale. J i s sako, kad Anglijos 

toliau negriauti Madrido mie
sto, bet miestą apsiausti iš vi-

ministerių kabineto nariai vi- rų pusių, uždaryti maisto ir 
pado* turi .bfiti pasirengę į j amunicijos pristatymą, ir tuo 
nepaprastą posėdį, kadangi 
kis momentas gali bfiti pašau 

būdu priversti radikalus pasi
duoti. Sako, alkis bus geriau

s i imtis priemonių prieš nau-1 s b priemonė miesto pasidavi-
jo karo galimumus. mui. 

Sek r. Edenas mano, kad 
Maskva gali pamesti tarptau
tini neutralumo komitetą i r 
imtis atvirai remti Ispanijos 
radikalus. Tokiam atsitikime 
bolševikai susikirstų su Itali
ja ir Vokietija. To sėkmėje ga 
lėtų pasireikšti europinis ka
ras. 

Ispanijos radikalai reika
lauja, kad T. Sąjungos taryba 
susirinktų nepaprastan pose-
din ir imtųsi žygių prieš Ita
liją ir Vokietiją, kurios atvi-

Naeionalistai ikišiol bombar 
davo ir griovė miestą tikėda
mies, kad radikalai pasiduo
siu. Tačiau tas neįvyko, ka
dangi radikalai gaudavo pa
kankamai maisto. 

Yra žLnių, kad nacionalistų 
kariuomenė pasiryžusi apleis
ti šiaurvakarinę Madrido da-

. . 

ka : ! 
J . Valstybių vyriausybes pastangomis? pastatyta šie iš plieno ir konkreto "namu-

\ \ Fort Knox, Ky., kur bus sudėtos valstybės aukso atsargos. "Namuka i" nebus nie
kam prieinami, bus kariuomenės sargyboje; Neužilgo ten bus sugabenta apie 10,000,000,-
000 dol. vertės aukso gabalais. (Aeme Photo.) 

PARYŽIUJE KALBAMA 
APIE "PALIAUBAS" 

i ai kišasi į Ispanijos reika 
K _ • «JU1 -JbiH^^^^^^^rvanciiZK^^ <*J«faKaAų tarpe-lus. 

Anglija priešinga tarybos 
sušaukimui. Sako, tas nieko 
negelbėtų, bet dar labiau pa
blogintų dalykų stovį. 

PARYŽIUS, lapkr. 28. — 

MADRIDIEČIAI KASASI 
TUNELIUS 

28. — 
nacio-

miesto 

MADRIDAS, lapkr. 
Kad apsisaugojus nuo 
mlistų puolimo, šio 
gyventojai kasa tunelius, ku
liais vienus namus sujungia 
su kitais, kadangi namų rūšy
se pavojinga slapstytis. 

pasklydo gandai, kad Ispani
jos radikahj vadai veda dery
bas su nacionalistų vadu gen. 
Franco, kad padarius "pa
liaubas". 

Girdi, abiejų kovojančių pu
sių jėgos išsisėmusios, taip 
kad "negalima toliau kariau-
t : ." 

PRANCŪZIJOJE APIE IS
PANIJOS NACIONALISTUS 

PARYŽIUS, Japkr. 27. — 
Prancūzijos socialistų sluoks
niuose kalbama, kad Ispani-

Paskutinėmis dienomis daug j jos nacionalistų vadas gen. 
namų sugriauta ir daug žmo-Į Franco, esą, šaukias Italijos 
nįų žuvo rūsiuose, stačiai už-
troksdami. 

HITLERIS PAVADINTAS 
VOKIŠKA KIAULE 

va-
MASKVA, lapkr. 27 

Sovietų unijos kongrese 
kar keliosdešimtys kazokų va
dų pasisakė, kad jie yra ištiki
mi sov. Rusijai i r pasirengę 
mirti už Staliną. Taip pat pa
sisakė,, kad Vokietijos naciai 
negaus progos įkelti kojos 
Ukrainon. 

Ukrainos vyriausias komi
saras Lubčenko įspėjo Lenki
ją, kad ji paliautų draugavu
si sn naciais, kadangi naciai 
tyko pirmiausia pavergti pa
čią Lenkiją. 

Lubčenko viešai Hitlerį pa
vadino vokiška kiaule. Girdi, 
Hitleris kai kiaulė nemato 
padangių. I r šiai kiaulei ne
teks matyti Ukrainos kopūstų 
a žiu. 

ir Vokietijos pagelbos, kadan
gi tolesniam veikimui prieš 
Madrido radikalus neturi pa
kankamai kariuomenės, o 
Prancūzija su Anglija atsisa
kančios uždrausti ginklų siun
timą Ispanijos radikalams. 
Pažymima, kad kaip ilgai ra
dikalai bus aprūpinami gin
t a i s ir amunicija, taip ilgai 
jie bus nenugalimi. 

Sunku pasakyti, kiek yra 
teisingi šie Prancūzijos soci
alistų spėliojimai. 

VOKIETIJA TURI NAUJĄ 
ŠŪKI 

BOLŠEVIKAS PUOLA J. 
VALSTYBIŲ VYBfAU-

SlįJĮ TEISMĄ 
MASKVA, lapkr. 28. - Vi

sos Rusijos sovietų kongreso 
bolševikų vyriausias prokuro
ras Višinskis kalbėdamas tarp 
Litako karčiais žodžiais puolė 
J. .Valstybių vyriausiąjį teis
mą, kuriam narius skiria pre
zidentai. Girdi, šis tribunolas 
esąs niekas daugiau, kaip tik 
*' buriajinis ' ' kūnas. 

Sovietų kongreso apie 2,-
500 dalyvių su didelėmis ova
cijomis sveikino vyriausybės 
pranešimą, kad baigtas tiesti 
didj^sis šiaurinis geležinkelis, 
jungiantis Rusiją su Japoni
jos jūra. Pažymėta, kad tai 
Kariškas strateginis geležinke
lis i r jis yra skaudus japo
nams. Girdi, dėl šio geležinke
lio japonai labai ir nerimsta. 

Atstovaująs sovietų Rusi
jos lakūnus, artileristus ir jū
rininkus kap. Kozakovas pa
raškė, kad tūkstančiai lėktu
vų, tankų, karo laivų ir nar
dančių laivų yra pasirengę 
ginti sovietų Rusiją ir Stalino 
konstituciją. Šios jėgos yra 
pasiryžusios apginti ne tik 
savo žemę, bet įsiveržti dar ir 
į priešų žemes. 

Šis pareiškimas be galo pa
tiko diktatoriui Stalinui ir ki
tiems komisarams. 

Tuo tarpu santykių įtempi
mas didėja tarp Maskvos, 
Berlyno ir Tokijo. 

PREZ. ROOSEVELTAS Už 
PASTOVUI TAIKĄ 

RIO DE JAlNEIRO, Brazi
lija, lapkr. 28. į-* Vakar vaka
rą pre. Roosaveltas apleido 
šį miestą — i&yko į Buenos 
Aires — ArgAtiną. Gausin
giausios minioj prezidentą nu 

Jėjo į Jiojūfr M&Jiu l i^napp-
lis. 

- i 

Prezidento vizitą čia su en-
tuzijazmu sveikinama. Kalbė
damas Brazilijos kongrese 
prezidentas pasisakė už pas
tovią taika ir prieš visokius 
konfliktus Amerikos žemyne. • 

KATALIKU LIGONINĖS 
IŠIMTOS IŠ SOCIALĖS 
APORAUDOS AKTO 

ST. LOUI£, Mo., lapkr. 27. 
Katalikiškų Ligoninių sąjun
gos J . (Valstybėse prezidentas 
l«un. A. M. Sclrvvitalla, S. J., 
pranešė v 

MOTORMONAS TEISINASI 

PLATINKITE "DRAUGĄ t J 

BERLYNAS, lapkr. 27. — 
Padarius siu japonais prieško-
munistinę sutartį naciai iškė
lė naują šūkį "Pakilk, Euro
p a ! " 

Su šiuo šūkiu naciai nori pa 
raginti ir kitas Europos vals
tybes, kad jos prisijungtų 
prie padarytos minėtos prieš-
komunistinės sutarties, taip 

North Shore elektrikinio 
traukinio motermonas Van R. 
Grooms, kurio vedamas trau
kinys aną dieną sudaužė vir
šutinio geležinkelio traukinį, 
kai 10 asmenų žuvoi ir 58 su
žeista, yra ligoninėje. 

J i s sakosi, kad matė prieša
kyje stovintį traukinį, bet ne-

NACIAI UŽDRAUDŽIA 
MENO KRITIKĄ 

BERLYNAS, lapkr. 28. — 
Propagandos ministeris Goe-
):bels paskelbė nuosprendį, ku 
riuo uždraudžia per spaudą 
kritikuoti nacių literatūrą, 
muziką, krutomuosius vaiz
dus ir visokį meną. Kritikams 
leidžiama tik daryti peržval
gas. f 

Goebbels sako, kad ikišiol 
daugumas kritikų kritikuoda
vo meną vien politiniais sume
timais. 

PAPRASTA INAUGU
RACIJĄ 

kad sov. Rusiją visiškai at- galėjo sustabdyti savo trauki-
kirtus nuo pasaulio. ?nio — slydo ratai, 

ATLANTIC CITY, N. J., 
^pkr . 28. — J . Valstybių se
nato sekretorius pulk. Halsey 
pranešė, kad prez. Roosevel-
tas reiškė norą, kad jo inau
guracija įvyktų be jokių dide
lių iškilmių. Nebus jokio in
auguracinio baliaus. 

ranesė ^vrsoms^ šiai sąjungai 
prTl^usanc^ms TigoiiTrienis^ 
kad jos yra išimtos iš soeialės 
apdraudos akto ir joms ne
reikės mokėti jokių mokesčių, 
kuriais bus sudarytos fondas, 
kad ateityje apmokėjus 65 me
tų amžiaus sulaukusius darbi
ninkus, arba darbininkes. 

Pažymima, kad katalikiškos 
ligoninės ne pelnui išlaikomos 
ir jos priklauso labdaringųjų 
organizacijų grupei, kurios 
minėtas aktas (įstatymas) ne-
liečia. 

Tačiau reikalinga, kad kiek
viena ligoninė praneštų vi
daus mokesčių rinkimo biurui 
apie savo finansinį stovį už 
pereitus metus — apie paja
mas ir išlaidas. 

MIRĖ BASIL ZAHAROVAS 

MONTE CARLO, Monako, 
lapkr. 28. — Mirė Si r Basil 
Zaliarovas, 86 m. amž., Per il
gus metus jis Europoje buvo 
žinomas, kaipo amunicijos 
pristatytojas kariaujančioms 
valstybėms. 

SENIAUSIOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS J. VALSTY

BĖSE 

NEW YORK. — Išleistas 
E. P. Rines naujas tomas apie 
seniausias bažnyčias J. Vals
tybėse. Pažymėta 50 bažnyčių, 
iš kurių 13 yra katalikiškų. 

Iš visų bažnyčių seniausios 
yra dvi katalikiškos. Viena jų 
yra San Miguel, Santa Fe, 
N. M., pastatyta 1606 m., ir 
kita — Acoma misijos bažny 
čia, toj pat valstybėj, pasta
tyta 1629 metais. Abidvi baž-
nyčios dar ir šiandien naudo
jamos. 

MOTERIŠKE UŽPULTA 

NEPAPRASTA! ŠAUNIAI PASISEKĖ 
DIENA 

Vakar nepaprastai gražiai, 
didingai, įspūdingai ir sekmin 
gai pavyko "Draugo" diena 
- - jubiliejinis koncertas ir ki
tos iškilmės. 

" D r a u g o " dieną minėti 
didžiai gausingai susibūrė 
mūsų ' gerbiamioji lietuvių 
šviesuomenė, kaip kunigai, 
taip pasaulininkai, ir susipra-
trsioji visuomenė. 

Per pamaldas jAušros Var
tų bažnyčia buvo kupina žmo
nių, o koncerte ir vakarienė
je dalyvavo tūkstančiai. 

Nepaprastai įspūdingai iš
pildytas koncertas. Operos ar
tistė Anna Kaskas — Kat-
kauskaitė, žavingai dainavę. 
Didžiai pasižymėjo ir Sasnau
sko vyrų choras. 

Bet apie viską plačiau bus 
rytojaus dieną. 

Dienraštis " D r a u g a s " turi 
minias bičiulių. Tas labai 
džiugina jo leidėjus, sukelia 
daugiau pasiryžimo ir pasiau
kojimo tarnauti lietuvių vi
suomenei. 

EUCHARISTINIO KONGRESO 
PROGRAMA 

MANILĄ, Pili pinų Salos, greso diena. Popiežiaus lega-
lapkr. 27. — 33-iojo tarptauti
nio Eucharistinio kongreso į-
Žengiamosios ceremonijos pra
sidės vasario mėn. 2 d. atvy
kus Popiežiaus legatui, Jo 
Eminencijai kardinolui Dou-
gherty, Philadelphijos arki
vyskupui. 

tas laikys pontifikalines Mi
šias parke 7 vai. Popiet įvyks 
Eucharistinė procesija, o kaip 
7:30 vakaro — legato bene-
dikcija su Švč. Sakramentu. 
Kaip 8:00 šventasis Tėvas Po 
piežius X I per radiją palai
mins kongreso dalyvius — mal 

(Sužinota, kad kardinolas, din inkus. 8:00 legatas kalbės 
Doughterty iš Amerikos iš-j ir uždarys kongresą, 
vyks į Manilą Kalėdų antrąją 

Nežinomas moronas užpuolė 
moteriškę naktį namuose, 
Mrs. G. Richards, 35 m. amž., 
4415 Beacon gat. Vyras buvo 
darbe. Moteriškė sunkiai su
žeista. ; 

-i»ieną>/i.".*»m-*«—--^.-»vra««r-..--*• .. .- . 
Formalus Eucharistinio 

kongreso atidarymas įvyks va 
sario mėn. 3 d. 5 vai. vakaro 
Luneta viešajam parke ties 
Manilos įlanka. Bus skaitomas 
Popiežiaus raštas (breve). 

Vas. 4 d., bus moterų diena. 
Susirinkus moterims šio mies
to visose bažnyčiose kardino
lai, vyskupai ir kiti prelatai 
ir kunigai laikys Mišias. Kaip 
6:30 ryto Luneta parke tūks
tančiai moterų priims šv. 
Komuniją. 

Dienos laiku įvyks atskirų 
tautų maldininkų susirinkimai 
bažnyčiose ir salėse. Kaip 4:-
00 popiet katedroje įvyks ku
nigų tarptautinis susirinki
mas. O 6:00 vakaro — vLsų 
maldininkų tarptautinis susi-

• rinkimas Luneta parke. 

Vyrų diena bus vas. 5 d. 
Vyrams šv. Komunija bus da
linama vidurnaktį Luneta 
parke. Kaip 6:30 ten pat bus 
giedamos pontifikalines Mi
šios. Dieną įvyks įvairūs su
sirinkimai, 4:00 popiet — 
Šventoji Valanda kunigams 
katedroje, o 6:00 vakaro — 
antrasis tarptautinis visų su
sirinkimas parke. 

Vasario mėn. 6 d. Ims vai
kų diena. Nuo 4 iki 5 vai. ry
to visose bažnyčiose bus lai
komos Mišios vaikams. Po 
Mišių visi vaikai suvyks Lu
neta parkan, kur jiems bus su 
rengti pusryčiai, o po to jie 
su savo tėvais bus konsekruo
ti Švč. P . Marijai. 4 vai. ku
nigai turės tarptautinį susi-
tinkimą katedroje, o vakare 
parke įvyks trečiasis tarptau
tinis maldininkų susirinkimas. 

Vas. 7 d. bus paskutinė kon-

amąAs N:C.W.C. SEK-
RETORIUS 

WASHINGTON. — N.C. 
W.C. (Naeionalės Katalikų 
Gerovės konferencijos) nauju 
generaliniu sekretorium pas
kirtas kun. mons. M. J . Rea-
dy į vietą mirusio kun. mons. 
J. J. Burke, C.S.P. 

Naujas sekretorius iki šio 
laiko buvo generalinio sekre
toriaus asistentu, tad su šia 
organizacija giliai susipaži
nęs. 

IŠ NAUJO IŠRINKTAS 
PREZIDENTU 

TAMPA, Fla., lapkr. 28. — 
Am. Darbo federacijos suva
žiavimas iš naujo 13-ąjį kartą 
išrinko prezidentu W. Green. 

Suvažiavimas iš naujo pasi
sakė už 30 valandų savaitės 
darbo įvedimą visose pramo-
rėse. 

A. A. KUN. ADOMAITIS 

Lietuvoj mirė kun. Adomai
tis, Kauno seminarijos pro
fesorius ir muzikos žinovas. 
Praėjusiais metais vasarą jis 
buvo Amerikoj ir lankėsi Chi-
c-a^oj. 

BRANGIOS IŠKASENOS 
GEDIMINO PILY 

VILNIUS. — Šiomis dieno
mis Vilniaus Gedimino pilyje 
tam tikruose bandymo kasi
muose po fundamentu buvo 
atrasta senosios medinės pilies 
namų likučiai. Toji pilis sto
vėjusi prieš XV-jį amžių. 

\ 
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DIENOS KLAUSIMAI 

PARYŽIAUS PARODOS STEBUKUU 

Jų būrys turėtų didėti ir jų darbo vaisiai 
turėtų būt gausingesni. 

Geriau būtų, kad mokytieji ne tiek rū
pintus mokslo ir technikos progresu, kiek 
tuo, kad to užkariavimo vaisiai pasiektų 
plačiąsias visų tautų minias, kad visose tau
tose būtų tobulinama santvarka iki tokio 
idealo, kad visiems būtų užtikrintas žmo
niškas pragyvenimas. 

Ką pagelbėtų, jei galėtume, nulėkti į 
menulį ir Marsą ir atgal sugrįžti, o tuo 
tarpu tautose ir tarpe tautų tęstųsi neapy
kanta, žudynės, nedarbas, neteisingumas ii 
kitos bėdos, kurios dabar vargina žmoniją. 

Lietuviu Spaudos Redaktoriams ir 
Vaizbos Butu Valdyboms 

(Generalinio Lietuvos Kons. J. Budrio Pastabos 
Prekybos Su Lietuva Reikalu) 

KADA DARBININKAI DEDASI PRIE 
KOMUNISTŲ 

Informacijos Prekybos 
Reikalais 

Kanadoj, Sherbrooke'o mieste, viešose 

Vienas lietuvių laikraštis 
U. S. A. patalpino straipsne
lį "Prekyba ir Lietuva' ' . Ne
kartosiu jį čia, kadangi laik-

Sovietu* — 297,506 klgr., An
gliją - 228,975 klgr., Latvi
ja — 21,724 klgr. ir U. S. A. 
— 14,014 klgr., kaip matome, 
paskutinė pozicija yra, paly-

nežymi. 
Kodėl i Juk čia gyvena ši-

ginus 

.Sitais tukstaiK'jų kilusių iš sciai paprastai tarpe savos , . v . T . .. ., .v. , . , . . . V'i •• Lietuvos žmonių. Juk jie paraše 
prakalbose jėzuitų kun. Bryan aiškino, kad * • * * » * * 1 idiniais tai Jis ' d e d a m i K o n s u l a t ų ^ ban 
Kanadoj ir kitose šalyse komunistų nėra yra Jums žinomas. Menas net d ^ ^ ^ ^ 
daug. Sake, kad komunistai negali paiiaukti 

Ateinančiais 1937 metais Prancūzijos 
sostinėj Paryžiuje įvyks didelė tarptautinė 
paroda. Ypatingam žmonių patraukimui ir 
suįdominau ui parodoj yra rengiamas taip 
vadinamas ' 'stebuklų parkas" . Tame parke 
bus atvaizduojama naujausi mokslo užka
riavimai ir technikos išradimai. Bus sten
giamasi suteikti moksliškų žinių ne vien po-
puieriškoj, bet ir patraukiančioj, paiinksmi-
nančioj formoj. Tai ibus nelyginant mokyk
la ir teatras kartu. 

Ten bus pastatytas planetariumas, kur 
bus parodoma saulė su planetomis ir kiti 
dangiški kūnai ir jų keliai. 

Kitas pavilijonas bus paskirtas žmogui. 
Jame bus parodomas stiklinis žmogus, bet 
jis bus kaip gyvas. Visai tamsioj salėj su
sirinkusieji netikėtai išgirs tokį pareiškimą: 
44Nemanykite, kad aš negyvas. Žiūrėkite, 
kaip mano širdis plaka". 

Ir štai tamsoje pasimato žmogaus šir
dis ir kraujo takai. Širdis plaka taip, kaip 
gyvame žmoguje, raudonas kraujas teka ar
terijomis ir paskui, pereidamas į venas, pa
mėlynuoja ir grįžta į plaučius, kur atsinau
jina ir vėl paraudonuoja. 

4"Dabar žiūrėkite aš valgau", ta is 
"žmogus". 

Valgis dedaimas į burna, kur sukram
tytas slenka į vidurius. Ten prasideda virš
kinimas. 

Nėra abejonės, kad visokie mokslo už
kariavimai yra naudingi. Naudingi yra vi
sokie techniški išradimai. Gerai, kad išrado 
būdus painius moksliškus dalykus atvaiz
duoti taip, kad ir beraštis gali juos suprasti. 

Bet pakreipkime savo akis nuo rengia
mos parodos stebuklų į gyvenimą. Nežiūrint 
į tokį didelį mokslo ir technikos progresų, 
kaip, vienok, pasaulis yra pakrikęs. Kas 
dedasi tame pačiame Paryžiuje, kur ruošia
masi parodyti ^mokslo ir technikos stebuk
lai? Kokie ten susierzinimai ir kokios ten 
žvėriškos rietenos. Kas dėjosi Prancūzijos 
parlamente prieš porą savaičių. Ten įvyko 
muštynės. Įstatymų leidėjai paleido į darbą 
kumštis, sulaužytų krėslų dalis, plunksnas, 
juodytos buteliukus ir kitokius šaltus gink
lus. Parblokšti atstovai buvo mindžiojami, 
mušami lazdomis. Daugybė atstovų gavo 
juodus akinius. Kautynės ėjo dvidešimt mi-
nutų. Sužalota buvo 50 atstovų. Kautynės 
buvo pertrauktos policijos įsikišimu. 

Kaip ir dėl ko įvyko tos muštynės par
lamente- Premieias Blum sakė prakalbą, 
kurioje gynė nuo šmeižtų ministerį Salin-
gro. Per jo piakalbą ėmė kaisti kairieji ir 
dešinieji atstovai ir įkaito iki sprogimo. 

Netrukus po tų kautynių parlamente 
Salengro nusinuodijo gazais. 

Ryšium su minėtais įvykiais prisimin
kime 'mokslišką ir technišką pažangą. Ar 
Prancūzijos parlamento atstovai yrra moksle 
atsilikę, kad jie negali žmoniškai elgtis, ar 
mokslas čia ne pagelbaf 

Žiūrėkime toliau. Mokslo ir pažangos 
gadynėje kaip tvanki Europos atmosfera. 
Visur nepasitikėjimas, neapykanta, nenoras 
rišti naminių ir tarptautinių klausimų ge-_ 
ruoju, bendru susipratimu, teisėtumu. Visur 
jėgos argumentas. Taigi mokslas ir techni
ka nėra įrankiai pasauliui žmoniškinti. 

Senovės romėnai sakydavo: homo Įlomi
ui lupus est, tai yra žmogus žmogui yra 
vilkas. Nežiūrint į mokslo ir technikos pro
gresą žmogus žmogui tebėra vilkas. Netrūko 
ir netrūksta, vienok, žmonių, kurie veikia, 
kad pagalios žmogus žmogui žmogum taptų. 

daug darbininkų į savo pusę. Žmonės lino, 
kad komunistai yra netvarkūs, rėksniai, dri
skiai, bukapročiai. Bet darbininkai ima jų 
klausyti ir eiti su jais, kai jie atsiranda be 
darbo ir kai juos ima badas spausti. Todėl, 
salvė kunigas, jei komunizmas plėtosis po 
pasaulį, tai tame bus kalti tie, kurie, bū
dami ekonominio, politinio ir socijalio gy
venimo priešakyje, nesistengs pašalinti 
skriaudas, išnaudojimą ir neteisybes ir ne
sutvarkys surėdymo taip kad darbininkai 
turėtų darbus ir žmonišką atlyginimą. 

RAUDONŲJŲ KANKINYS 

Prancūzija, dabar verda dėl Salengro, 
buvusio vidurinių reikalų ministerio, kurs 
nusižudė dėl fašistų šmeižtų. Dešinieji jam 
prikaišiojo, būk Didžiojo Karo metu jis 
pabėgęs vokiečių pusėn. 

Dabar eina gandai, būk Salengro neat-
bojęs naminių šmeižtų. Ypač dėl to, kad 
Prancūzijos karinis teismas jį buvo išteisi
nęs. Taigi jis nepapildęs saužudystės dėl 
tolimesnių jam daromų priekaištų. Eina ga
ndas, būk pas Salengro lankėsi vokiečių sla
pti agentai ir jam pasakę, kad netrukus jie 
paskelbsią jį kompromituojančius dokumen
tus. Tas ir pribaigęs Salengro. 

Aišku, kad vokiečiams patinka, kai pra
ncūzai riejasi tarp savęs. J ie pagatavi vis
ką daryti, kad piudyti prancūzus. Todėl gal 
ir yra teisybės ganduose apie tai, kad vo
kiečiai žadėjo paskelbti dokumentus, įrodi
nėjančius, kad karo metu Salengro pabėgo 
į jų pusę. 

yra tą pati perspausdinęs 
, , v r T T . prekvbai plikinau nebuvo šapas save. Man atrodot, kad ir . m . , , 

i lygų. Tik sausros pasėkos pri 
vedė prie to, kad U. S. A. 
pradėjo ieškoti maisto produ
ktų didesniam kiekyje kitur. 
Tik prohibicijos panaikinimas 

kiti redaktoriai jau senai ne
beturi informacijų, kaip ištik 
rujų yra su Prekyba tarp 
Lietuvos ir U. S. A. Geriau, 
kad redakcijose vadovaujan
tieji štabo nariai turėtų kiek 
galint pilnesnes ir platesnes 
žinias, ar tai d ei savęs, rašant 
straipsnius, ar tai atsakant į 
savo skaitytojų paklausimus. 
Ne viską galima rašyti spau
doje arba bent tokioje for
moje, kaip kad čia paduoda
ma Tamstų dėmesiui. 

Prekyba gali būti žymi ir 
pastovi tik komerciniais pa
grindais — tautinis elemen
tas gali žymiai padėti, bet 
nenusverti jos. 

Lietuvos eksportas pasiekė 
180 milijonų litų į metus. 

Artimiausias Lietuvos kai
mynas, Vokietija, painia di
delę dalį eksporto, nes tam 

Naujas Jungtinių Valstybių karo laivas. Čia matome 
U. S. S. Philadelphia nuleidžiama į jūrą. J i yra 10,000 
tunų įtalpos, ir buvo pastatyta Philadelphijos laivų 
dirbtuvėj. 

Lido įvežti gėralus ir tai tik 
su ypatingais leidimais ribo
tą kiekį. Tik žymus pagerė
jimas gyventojų įperkamos 
galios, sąryšy su darbo atga
vimu kelių milionų U. S. A. 
bedarbių, pagerino tas sąly
gas. 

Kol kas, Lietuva turi pa-
sižadėjimų ir kontraktų, ku
riuos ji privalo pildyti, bet 
jau vėl pradėta auginti dau
giau kiaulių ir bus, kiek są
lygos lei., vystytas ekspor
tas į U. S. A. 

Dabartinis transporto į U. 
S. A. stovis yra ir brangus 
iri nepatogus. Prekės eina 
ne tiesiog, o per kitas val
stybes, Angliją, Vokietiją ir 

yra naturaliod sąlygos, fc^j^jy. s u perkroviniais. Tas 
tent, Vokietija yra industri- ' 

SPAUDOS IŠSIPLĖTOJIMAS 

Jungtinėse Valstybėse iš viso katalikiš
kų laikraščių yra 310. Jų bendra cirkulia
cija yra tarp septynių ir aštuonių milijonų. 
&ie katalikiškų laikraščių skaitytojai sudaro 
33—40 nuoš. katalikiškos visuomenės Ame
rikoj, J 

Visi pasauliniai Amerikos laikraščiai 
skaitytojų turi 300 milijonų. Tai veik tris 
sykius daugiau, negu iš viso gyventojų. 

Šveicarijoj tėra 250,000 katalikiškų šei
mynų. Bet jie užlaiko 69 laikraščius, jų tar
pe 20 dienraščių. 

jos šalis, savo maisto jai ne
pakanka, Lietuva yra arti
miausia valstybė, transportas 
iš jos pigus ir patogus. Vo
kietija žino, kad Lietuvoje 
veterinarinė priežiūra pasta-
tvta aukštai, kad Lietuva nie-
kuomet nepatieks nekontro
liuotos mėsos. Ne iš visų, nors 
ir didesnių kaimynų Vokieti
ja paima kiaules, nors jie 
pasiūlytų gal būti ir pigiau, 
nes tokio įsitikinimo, kaip 
kad yra Lietuvos atžvilgiu, 
nėra. 

Tokios pat maždaug sąly
gos yra su Anglija. Jūros ke
liu per porą dienų prekės 
gaunamos sulyginant už pa
kenčiamą transporto kainą. 

Paskutiniu metu ir į Sov. Katalikiška spauda gerai stovi ir Olan
dijoj. Toje šalyje tėra 3 milijonai katalikų/ Rusiją daug eina gyvų kiau-
o katalikiškų dienraščių yra 34. Jungtinėse n ų veislei, kas mus ypatin 
Valstybėse katalikų yra virš 20 milijonų, o 
angliškų katalikiškų dienraščių tėra vienas 

Kiekvienas žino, kad Kalėdų švenčių 
metu siunčiama labai daug kalėdinių svei
kinimų tam tikromis atvirutėmis. Betas, vie
nok, težino, kad atviručių biznis yra mili
joninis biznis. Šių metų kalėdinių atviručių 
pagaminta už 21 milijoną dolerių. Šiemet 
kalėdinių atviručių užsakymai pakilo 15 
nuoš. už pernykštį. Iš viso šiemet kalėdinių 
atviručių pagaminta 300 milijonų. 

Atviručių kainos bus nuo lc iki $4.00. 
Šis atviručių gausumas rodo laikų ge

rėjimą. Depresijos metais atviručių biznis 
buvo labai nupuolęs. 1933 metais, baigian
tis Hooverio viešpatavimui, atviručių biznis 
veik perpus buvo nupuolęs. 

• • m 
Šių metų nuostoliai dėl gaisrų per 9 

mėnesius siekia 220 milijonus dolerių. Tai 
30 milijonų daugiau, negu pernai. Už tuos 
220 milijonų dolerių būt galima pastatyti 
55,000 namų po $4,000. Kad tiek namų pa
statyti reiktų 300,000 darbininkų, kurie dir
btų per ištisus *metus gaudami po $60 mė
nesyje. 

gai džiugina, nes pirmiau So
vietai pirkdavo veislines kiau 
les Vokietijoje, o tik ištyrus 
per savo ekspertus gyvulių 
ūkį Lietuvoje ir pirkus apie 
30,000 kiaulių, gavo iš savo 
agronomų vedančių kolchozų 
ūkius, geriausius atsiliepimus 
ir dabar perka Lietuvoje nuo
lat. 

Žinoma, kam parduodi, pas 
tą ir perki, tai yra paskuti
niu metu ypatingai įsigalė
jęs principas. 

Šitų trijų didžiausių Lietu
vos pirkėjų prekybos išsivy
stymas ne kas kita, tik nor-
unalės tam sąlygos. 

Dabar paimsime truputį 
skaitmenų: 

' * Maistas' ' savaitėje, nuo 
šio mėnesio 1 įl. iki 8 d. lai
kotarpyje, eksportavo išviso 
055,317 kilogramų, iš jų į 
Vokietiją — 391,948 klgr., 

brangina transportą,- pailgina 
kelionę ir, ypač vasaros me
tu, nevisai garantuoja, kad 
prekės a,teis tinkama/m stovy 
je. Transporto kaina šiame 
atsitikime puola ant Lietu
vos, kaipo pardavėjo, nes pir
kėjas perka o. i. f. New York, 
tai reiškia, kad Lietuva yra 
sunkesniose tarp konkurentų 
sąlygose. Todėl reikia eiti 
prie to, kad būtų įsteigtas 
tiesioginis laivais susisieki
mas New York - Klaipėda. 
Tas atidarytų naują lapą pre 
kybiniame santykiavime tarp 
Lietuvos ir U. S. A., tas žy
miai prisidėtų ir prie santy
kiavimo tarp lietuvių išeivių 
ir jų gimtojo krašto, atpigi
nus pačią kelionę. Prie to ei
nama, bet kol kas, dėl tam 
tikrų priežasčių, neduosiu čia 
smulkmenų. 

Kiek nebuvo raginami lie
tuviai biznieriai, jie negalėjo 
nieko padaryti degtinės bei 
kitų gėralų importe. Vietos 
įstatymais reikalaujama, kad 
gėralus išrašyti gali tik su 
atskiru leidimu stambūs im-
porteriai. Nieks negalėjo to
kio leidimo parūpinti, nieks 
nesiėmė rizikos investuoti ka
pitalą pergabenimui didesnio 
kiekio degtinės. 

Tą leidimą parūpino ir ri
ziką ėmėsi: Eąuitable Trad-
ing Corporation, 99 Hudson 
street, New York, N. Y., pa
darydama spalių mėnesio pa
baigoje sutartį trims metams, 
pasižadėdama imti nemažiau 
10,000 bonkų degtinės meta
ms, ir padėjusi tam kauciją 
700 dolerių sumoje. Taigi, šis 
klausimas sutvarkytas, visi 
detali štai gali minėtai firmai 
jau dabar duoti užsakymus; 

jei jie viršys užsakytą skai
čių, tai tas privers minėtą fi
rmą tuoj užsakyti papildo
mai. 

Buvo mėginta įkalbėti šią 
firmą imti ir kitus gėralus, 
kaip tai lietuvišką krupniką 
ir vyšninę, bet ji atsisakė 
duoti užsakymą ir rūpintis 
gauti tam leidimą kol netu
rės užsakymų. Taigi, ir čia 
būtų pravartu painformuoti 
detalistus, kad jie duotų už
sakymus, ar bent rašytų nu
rodytai firmai, teiraudamiesi 
dėl kainų krupniko ir kitko 
iš Lietuvos, tokiu būdu pri
versti^ tą firmą kreiptis ir 
derėtis šiuo reikalu. 

Dabar kita firma: Prodex-
oo Lftnited, 120 Wall Street, 
New York, N. Y. Telephone: 
DIgby 4-1640, siuntė savo 
direktorių į Lietuva, kad pa
studijuoti visas prekybos ga
limybes, atsivežė daug prekių 
pavyzdžių ir ten pat davė 
didesnius užsakvmus mėsos 

w 

konservams, kaip tai kum
piams (hams, picnics) ir rau
gintiems agurkams. (Agurkai 
skanūs, skardinėse po 45-55 
štukų, ant kiekvienos skardi
nės dugno išspaustas tikras 
skaičius, netto, svoris maž
daug 13 lbs.). Dalis prekių 
jau atėjo, dalis laukiama po 
10-15 dienų. Ši firma intere-
slojasi pastoviu bizniu pla
čiame 'inaste ir daro tyrinėji
mus ir kitose srityse, pav. 
miško medžiagos, odos ir ki
tų. 

Mėsos gamybos srityje kol 
kas jokių išimčių nepadary
ta, bet ir čia ateityje galima 
su tomis galimybėmis skaity
tis. I r tai dėl sekančių prie
žasčių: firmas, kurios užsako 
šimto tūkstančių dolerių su
moms, kurios daro žymias iš
laidas įvesti prekes po visas 
Ne\v Yorko krautuves ir tu
ri tokius pat ryšius provin
cijoje (arba kitų valstybių 
didesniuose centruose) nega
lima lyginti su pirkėju, per
kančiu už kelius šimtus do
lerius. Taip darydami, galima 
likti vėl su keliais smulkiais 
užsakymais, bet niekuomet 
neišvystysi rimtos prekybos. 
Neturėdami tokių stambių in
teresantų, dažnai turėsime ne
susipratimų. Taip, pavyzd
žiui, pas mus buvo atėjęs vie
nas mažas importeris su pre
tenzijom, kad jo siuntoje yra 
apgedusių prekių "ne t už 15-
17 dolerių". Mes neturime ga

limybės eiti tą patikrinti, di
delė firma žino, kad prie di
delės partijos reikia skaity
tis su tam tikru nuošimčiu 
pagedimo ir ji tokių reklama-
cijų nedaro, o tiesiog nurašo 
tą ir prekybos išlaidas, kaip 
kad ji užrašo, pavyzdžiui, sa
vo pasikalbėjimą telefonu su 
Kaunu (buvo ir toks) 80 do
lerių. Taigi, detalistai irgi 
geriau turėti vietoje urmini
nką, kuris jam tuoj pakeis 
apgedusias ne dėl jo kaltes 
prekes, kuris duoda savo už
sakymus kabeliu, telefonu ir 
skubiau gauna. 

Kitas smuikus lae£u\|s -
biznierius, išrašė iš Lietuvos 
sviestą, bet nuo (tolimesnio 
ėmimo atsisakė, motyvuoda
mas, kad sviestas perkietas, 
sunku piaustyti sveriant. Ąė 
čia privedu faktą ne tam, 
kad ką pajuokti, o tik nuro-
ryti, kad detalistams dažnai 
stoka supratimo apie prekę 
ir šitame atsitikime prekės 
pliusą (mažiau kiekis vande* 
ningumo) jis paskaitė už uni-
nusą. 

Lietuva siunčia į užsienį 
tik pirmos rūšies prekes. Lie
tuvos sviestas yra pasaulyje 
išsidirbęs sau markę ir pri
lygsta daniškam ir holandiš-
kam, kurie jau daug seniau 
eksportuojami. 

Atėjusieji pirmieji pavyzd
žiai konservų hams ir picnics, 
buvo per riebūs, bet tai ne
reiškia, kad jie blogos rū
šies. Taigi, čia ir yra užduo
tis gaunančio pirmą kartą 
prekes, nurodyti, koks čia 
žmonių skonis, kokie kiti rei
kalavimai, trūkumai. Yra kra 
štų šiaurėje, kurie kaip tik 
mėgsta valgyti riebiai. Bei; 
•mažas pirklys — detalistas, 
turėjęs pirmoje siuntoje nuo 
stolių, jau nenori daugiau 
mėginti, lieka nepatenkintus 
ir peikia prekę. Kaip gi pa
sielgs prityręs pirklys — ur
mininkas, — J is žiūri į ateitį, 
įsitikinęs, kad preke šiaip ge
ra, jis, nesikaršeiuodamas, 
siunčia pavyzdžius prekių 
kaip čia kad priimta ir duo
da nurodymus eksporteriui -
gamintojui. J i s lyg atstovau
ja interesus to gamintojo cia 
U. S. A. Taip dirbant ranka 
į ranką tik ir įmanomas biz
nis. 

Dar toliau: yra, pavyzdžiui, 
sezoninės prekės — agurkai 
ar grybai. Kas žino kiek jų, 
marinot, kiek džiovint, kokia-

(Nukelta į t puel.) 
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Vaiky Malda Galinga Voveryte 

\ ienas šeimos tėvas ome 
nepaprastai girtuokliauti. Grį
žęs nuo darbo pavakarieniau
davo ir išeidavo pas kaimy
nus, tokius pat girtuoklius, 
negrįždavo namo ligi dvylik
tos, pirmos valandos nakties. 
Vieną vakarą, ilgai tėvui ne
grįžtant, motina susodino vni-

vaikueių nusišluostė karčias 
ašaras. 

Po vakarienes suklupdė vai
kučius, ir visi bendrai ėmė 
kalbėti vakarinius poterėlius. 
Buvo pavasario laikas, ir to
dėl langas buvo atviras. Tuo 
mietu grįžęs iš karkiamos le
vas priėjo prie atviro lango 

kučius prie stalo ir padavė, ir, pamatęs ir išgirdęs nuo-
skystos miltienės (zacirkos) širdžią vaikučių maldą, taip 
ir po sausos duonos šmotelį, susijaudino, kad įbėgęs fcam-
Yjskas buvo tėvo pragertai , barin atsiprašė žmonos, išbu-

"Mama, o kur tėvelis?' pa- čiavo vaikučius ir pasižadėjo 
niekada nebepasivėluoti ir no-
begiįlauti. i\uo to laiko šei
moje įsiviešpatavo šventa ra-

klansė vaikučiai 
"VaJgykite vieni; tėvelis 

gal užtruko prie darbo, ' ' ta
rė motina, ir nusisukus nuo mvbė. 

Vaikas Nugalėjo 

Sv. Kl. Hofbaueris, Viennos turėjo nueiti nuo stalo noval-
apaštalas ( t 1820), kartą, kai- ges. Motina pasišaukė vaiką 
bedamas su vienu berniuku, ir davė jam pasninkiško val-
patyrė, kad to berniuko penk- gio. Bet sūnus ir nuo to at-
tadieniaisr nepasninkaujama.'sisakė, paaiškindamas: " P i e -
Šventasis maloniai pamokė, vas, kurs įsakė man klausyti 
vaikiuką, kad geras katalikas Bažnyčios, įsakė klausyti ir 
penktadieniais nevalgo Baž- tėvo." Motina nuėjo pas tė-
nyčios draudžiamų valgių, i va ir papasakojo įvykį, Tė-
Yaikas grįžo namo ir per pie- vas buvo sužavėtas tokiu šu
tus atsisakė valgyti mėsą, ka- .naus klusnumu ir leido jam 
dangi buvo penktadienis. Su-j valgyti motinos pagamintą 
pykęs tėvas ta rė : "Kadangi \ pasninkišką valgį. Nuo to lai-

I 
tu atsisakai valgyti kas tau. ko tuose namuose niekas ne
duodama, tai šiandien tu nie-' drįsdavo laužyti pasninko 
ko negausi valgyti ." Vaikas I penktadieniais. 

Visą rudą rudenėlį 
Šokinėja ji linksma 
Nuo šakelės ant šakeles 
Riešutėlius rinkdama. 

Pilną gūžtą riešutėliu 
Voverytė, prisin>eš, 
Kai ją žiemą aplankysiu, 
Neužmirš gal ir manės. 

Kai mokyklon per miškelį 
Rytą drošiu su vaikais, 
Saldų saldų saidaminką 
Jai pasiūlysiu mautais. 

—Kaip gyvuoji Į Labą rytą! 
Voverytei šauksim mes. 
Skanų skomų branduoliuką 
Ji kepturėn ynan įmes. 

Šokinėk sau, bėginėk sau 
Riešutėlius rinkdama, 
Voveryte^ ru d nosyte, 
Kaip pavasaris linksma! 

Vytė Nemunėlis. 

Gudrusis Antanėlis 
a-

Laikrodis Mus... 

Geraširde Mergyte 
Vienoje pradžios mokykloje tų knygų. Grįždama iš mokyk-

huvo rengiamas ketvirtasis [los ji susitiko vargšę mote-
skyrius prie Pirmosios Ko-1 relę, kuri sakėsi turėsianti 
linijos. Tikybos mokytojas 
vaikučius paragino ta proga 
kokį gerą darbą padaryti. Vio-

išeiti iš kambario, nes netu
rinti iš ko nuomos sumokėti. 
Geroji mergytė tuojau prisi-

na maža mergytė, kuri labai minė tik ką mokykloje girdė 
mėgdavo knygas skaityti, bu tą paraginimą ir visą savo 
vo gavusi savo vardinėse v i e-j vardinių dovaną atidavė varg 
ną dolerį, kad už jį nusipirk-, Sei moterėlei. 

Gudrus Avinas stojo, išsižiojo ir užsimerkė. 
Avinas pasišokėdamas1 kad 

Vilkas, kartą pasitikęs a v i - | d a v g vilkui į kaktą: vilkas 
ną, sako: <\AŠ tave sudrasky- j keberiokšt ir išvirto. Avinas 
s iu ." Avinas sako: " T a i k a m j ™ 1 * ^ ° v i l k as atsikėlęs ap-
dar tu mane draskysi? T u l s i d a i r © ir, kraipydamas gal-
velyk pakalnėje atsistoki ir va, murma: "Kažin, ar aš jį 
gerai išsižioki, o aš ant kal
no užsilipsiu ir šoksiu tau į 
gerklę. Tai nei man neskau
dės, nei tau manęs negailės." Patarle. Piktumu meilės 
Vilkas, avino paklausęs, atsi-neįgysi. 

prarijau, ar ne? Tur būti, 
prar i jau." 

•Stepaičių laikrodis paseno: 
ėmė stovinėti, negerai valan
das rodyti. Stepaitis nusipir
ko naują laikrodį. Parsivežęs 
pakabino sienoje ir 'nuėjo pie
tų valgyti. 

Senasis laikrodis valandas 
tik rodė, o naujasis ir mušė. 
(Visiems rūpėjo išgirsti, kaip 
laikrodis muša. 

— Eik, Stasiuk, pažiūrėk, 
ar laikrodis nesustojo, — ne
rimavo Barbora. 

— Neisiu, bijau. 
— Ko bijai? 
— Kad muš. 
— Tai kas, kad muš? 
— Skaudės, neisiu. 

Stasiukas buvo dar visai 
mažas, tai ir nesuprato kaip 
laikrodis gali mušti. 

Riestainiai 

Tėvas nuvežė į miestą ja
vų; pardavęs parvežė vaikams 
po riestainį — didesniems po 
didesnį, mažajam Vincukui 
mažesnį. Kai tėvas kitą kar
tą javus vežė, vaikai lydėda
mi prašė: 

— Tėveli, parvežk riestai
nių. 

— I r man parvežk, tik kad 
skylė būtų didesnė, — šaukė 
Vincukas. 

Tėvas tuo kartu parvežė vi
siems po lygų riestainį, kad 
išvengus susikrimtimo vaikų 
tarpe. 

Na, mano vaikeli, aš *>i-
nu į krautuvę parn.šti ką 
nors vakarienei. Būk geru
tis. Žiūrėk, niekur nelipk, kad 
nesusižeistum". Taip pasa
kius, pabuoiavo sūnelį ir iš-
čjo-

Per kokf laiką, Antanėlis, 
ramiai žaidė bet vienam grei
tai nusibodo. Kilo jam 'min
tis: paskambinsiu Marytei, ji 
mano draugė. Mamytės nėra 
namie gera proga su ja pasi
kalbėti, o- jei mamytė sužino
tų, kad aš turiu merginą ,]I 
piktų ir bartus. Aš dar per-
jaunas. 

Antanėlis ir Marytė buvo 
kaimynų vaikai, maždaug se
ptynių metų amžiaus bet la
bai draugingi. Antanėlis pri
selino prie telefono, apsidai
rė, pasiklausė, visur tyku. A 
tidaro telefoną, girdi: "Nu 
merį prašau". 

Antanėlis drąsiai atsake. 
Yards 4683. 

"Ačiū" . Girdi atsakymą. 
Rrrrrrng, su^kanibojo M a 

rytės kambaryje. Rodos, kad 
ji nujautė jog ios reikalau
ja. Nuėjo atsakyti. 

V Labą dieną", pasigirdo 
vyriškas balsas. 

Marytė iš balso pažino Au 
tanelį ir švelniai, maloniai 
atsakė: "Labą dieną". 

"Žinai ką Mary t, mamytės 
nėra namie. J i išėjo į krau
tuvę. Mes Galėsim pasikal
bėt. Kaip taif einas! Mes se
niai besimatėm. Ar sveika?" 
Užklausė tasai vyrukas. 

"Esu sveika, o kaip eina
si nežinau. O kaip t a u ? " 

" A r dar nežinai, paklausė 
Antanėlis. Aš esu toks stip
rus, kad galiu musę suplė
šyt, kaip plunksną. Tik pa-
mislyk, aš išgeriu du stiklu 
pieno antsyk". 

"Tu, tiek daug pieno iš
geri! Kur tau ir t e lpa?" Ga
rsiai nusijuokė Marytė. 

" A r tu negeri pieno? Pa
klausė Antanėlis". 

" N e ! Fui! Aš niekad jo ne
gėriau. Aš pieno nemėgstu." 
"Užteks Maryte, girdžiu du

rys atsidarė, turbūt mamytė 
parėjo." Uždarė telefoną. 

Antanėlis greitai bėgo prie 
žaislų ir pradėjo viską dės
tyti į vietą. 

Motina įėjus į Antanėlio 
kambarį rado jį prie žaislų 
kaip paliko. Paglostė ir pa
gyrė, kad jis taip gražiai pa
sielgė. Išeidama žadėjo tuo-
jaus atnešti jam lauktuvių. 

rg*1 

iš mušu tautosakos 
arba 

Ką mūšy seneliai pasakoja 

Laimingi esat? jūs, vaikučiai, kurie turite brangias 
mamytes. Šis vaikutis neturi tos laimės. Jis yra vie
nas našlaičių ftv. Vincento prieglaudoj, Ohieagoj. Tie 
našlaičiai ant tiek laimingi, kad gerieji žmonės jų ne
pamilsta. Padėkos Dieną ir tiems našlaičiams teko 

jiems suruošė Medinah klubas. valgyti kalukuto. Pietus 

Pamoka 

Pamoka ne žaislas, 
Pamoka ne juokas — -
Daug ko mteinosi 
Pamoką išmokęs. 

Tu joje girdėsi 
Kaip lakštutė gieda, 
Tu joje matysi 
Vražu lai ui f s žiedą. 

Knygoj išskaitysi 
Praeitį tėvymės, 
Daug plataus pasaulio 
Džiaugsies joj pažinęs. 

Pamoką išmokęs, 
D a ilg ką, daug suprasi — 
Kasdien naują džiaugsmą 
Mokslo suole rasi. 

G. PJ. 

Žmogus ir Liūtas 

Po girias vaikščiojo smo
gus. .Vaikščiodamas sutiko 
liūtą. Du gali finai pasimatė: j 
vienas girių viešpats, antras 
— kaimų ir laukų valdovas. 

Tarp tokių ponų niekad san
taikos nėra: tą tiesą visas pa
saulis žino... 

Juodu tuoj susipyko. Žmo
gus, pažinęs liūtą, tuoj iš pik
tumo jį kipšu pavadino ir," 
sviedęs į jį kirvį, kuriuo me 
džius kapojo, jam koją pa 

Kaip Riednas Tapo Turtingu 

Toli ganyklose gyveno la
bai biednas žmogus. Vieną 
naktį smarkiai pradėjo lyti. 
Lietus užpuolė vagį, einantį 
arklių vogti. Vagis nuo lie
taus pabėgo po to žmogaus 
pastoge, čia jis laukė kada 
nustos lyti. 

Belaukiant vagis išgirdo a-
pie kažin ką kalbantis. Pats 
sapnavo, kad per sapną liepė 

I jam eiti pinigus parsinešti iš 
| ganyklos šikšninėje terboje 
i gulinčius ant ribos. Moteris 
j pažadino jį iš miego ir liepė 
! iylėti. Vėl primigęs pradėjo 

kalbėti sapnuoti, o pabudintas 
| iš miego sakė moteriai, kad 
(jis turįs eiti parsinešti tuos 
| pinigus. Moteris bandė sulai
kyti: " K u r tu ejsi tokioje 
n ik ty : lija ir tamsu. Paga
lios, dar nežinai kur yra toji 
riba. Kad Dievas duos, tai 
ir atneš." 

Vagis klausėsi jų kalbos. 
Primigusi ir vėl ji liepė bū
tinai eiti parsinešti tuos pi
nigus iš ganyklos. Dabar pa
tilęs pradėjo skubotai reng
tis eiti. Vagis, žinodamas gė
jai tą ril>ą, nieko nelaukęs ir 
nubėgo. Ant ribos jis rado 
padvėsusį šunį. Užsirišęs pan
tį ant kojos ir vilkdamas grį
žo prie triobos. Vagis sau ma
nė: aš būsiu jūsų Dievas, aš 

Julyte Mokykloje 
Jnlvte mama leido mokytis. 

Jo kelių dienų klausia: 
— Julyte, ar patinka tau 

mokykloje? 
— Labai patinka, — atsa

kė Julytė,: — daug vaikų, visi 
mane kalbina. 

— I r mokytoja patinka? 
— Patinka. Su manim kal

ba, žaidžia* Tik labai viską 
nor žinot: Vis vaikų klausia, 
kiek kas tur žąsų, ančių, kiek 
už ką mokėjo.. . Kažin, ma
ma, ar pasakot, kai manęs 
klausinės, ar sakyt: nežinau? 

Antanėlis nusišypsojo ir at
sidusęs sako: " Je i mamytė ži
notų koks aš buvau geras, ta.i 
kitaip būtų paglosčius." 

E. RazhadauskaiPė, akad. 

T*o kiek metų juodu tevėl su
sitiko. Žmogus tylėjo, .nieko 
liūtui nesakė. Liūtas, atsimi
nęs pirmąja pažinti, tik dan 
tį griežė. Piktumu nebesitvor- į 
damas, sako žmogui: 

— Žinok gerai, valdove ga 
lingasai, gerai įsidėk į galvą, 
jog neteisingai pasakytas ir 
neatsiimtas žodis yra daug 
piktesnis už kirtį. Žaizdos 
skausmą, man tavo padarytą, 
užmiršau, kad ir daug kentė
jau; l>et pikto žodžio, kurį iš 
tavęs aną kartą girdėjau, — 
tu tyli, jo neatsiimi, — kolei 
mirsiu — neužmiršiu! 

S. Stanevičių. 

Mįslė. 1'virtai stovi, silp
nai kaba, visas apž«'lęs, gal
va plika, 

A t s. Riešutas. 

jums pinigus atnešiu. 
Privilkęs prie pat lango ap

sukęs kelis syk apie save — 
plumt jiems per langą negy
vų šunį. Kaip tik tas šuo kri
te ant aslos, iš jo pažiro auk
siniai pinigai. Vagis per lan
gą lysti prie pinigų, pati 
brūkšt už kečergos, vagiui per 
/•aivą, o savo vyrui pasakė: 
" A š tau sakiau, kad jei Die
vas duos, tai ir atneš." 

Nuo to laiko buvo turtingi ir 
ilgai, ilgai gyveno. Rėgilas. 

RISTYNES LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ 

Trečiadienį, gruodžio 2 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., įvyksta pirmos 
?istynės perstatomos Povilo 
Kaltimiero, žinomo veikėjo. 
Platesnės informacijos bus 
duodamos sekančiuose nume
riuose. 

Mįslė. Muša muša, bet 
nieko neužgauna. 

Ats. Laikrodis. 

Tūkstančiai rado paleng
vinime geliantiem* ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais. 

PAIN-EXPELLE;I 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metOj. 

L I N I M E N T 

LITTLE BUDDY By Bruce Stuart 

Didelėj departamentinėj Chieagos krautuvėj (The 
Fair ) atidaryta lėlių namo paroda, vadinama Colleen 
Moore Doll Hoaise. C. Moore yra kino artistė ir lė-
liy mėgėja. Doll House yra jos nuosavybė siekianti 
milijono doL vertės. ^Atvaizde matome lėlių namo 
pri°šakį. Paroda tęsis iki gruodžio 12 d. Visas pel
nas eina Chicago raišų vaikų prieglaudoms ir kai ku
rioms ligoninėms. , 
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REDAKTORIAMS 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

me supakavime siųsti, bae-
ktfmis ar skardinėmis, ir daug 
kiti; smulkmenų.' Vieną meta 
pagaminsi daug arba ne taip 
marinosi a r supakosi, gaus 
nuostolii|. Taigi, čia ne lote 
rija, o prekyba, dėlto darome J 
ki taip, būtent : daromas dabar 
kont rak tas su stambia firma, 
kad ji paims ar visa l!>37 ( 
metų agurkų derlių a r dide'.Į 
kiekį. Žinoma, tokia firma, 
knri padarys tokia sutartį ir 
garantuos ją, p a d ė d i n a a ta- į 
t inkamą užsakymui sumą »̂  
5-10 tūkstančių dolerių už
statui, panorės, kad ji ir bū
tų vienintele. Duodant u/sa
kymą ji ir įneša į sutartį sa 
TO rvikalavimns del marina
vimo bei snpakavimo. Tik to
kią sutartį iš kiekvienos ša-
Jies dabar {turint, Lietuvos 
atat inkamos vietos gali išan-
ksto pasiruošti įdėti kapitalą 
supirkinėjimui žaliavos, duo
dant užsakymus bačkoms, a i 
gaminant skardines ir t.t. 

Taigi, i r prie tokios sutar
ties greit prieisRne. Tada, su
tvarkius vieną klausimą, ga
lėsime imtis už antro. 

niai bankai yra neišna 
nė pusės jiems Lietuvos ban 
ko skirtų kreditų. 

Visa tai turint prieš akis, 

u<*oję I r Atlanto vandenyno I Iškilmingai paminėtos 
dugne Įdail. Žmuidzinavičiaus 

sukaktuves 
Karas ėr"io ne tik sausumoje, 

tvir tai tikima, kad naujoji 15 W i r ftroee hvl ( m , J m j į 
•milijonų htų vidaus paskola \:> _ 
galės duoti Lietuvos ūkiui di 

. , „ , . . . r , . Spalių mėn. 31 d. Kaune, 
i.JIo m., vokiečiu. AI><HII \* .*. x i\- i«- • 

"«ių, <*»r.ių, Vytanto Didzi -jo universite-

Strrikuoin. O'm parodoma moterys Ben dix dirbtuvėj So. Bend, Trid. Tos dirbtu 
ves darbininkai ir darbininkės s*ustreikav >, bet dirbtuvės neapleido. 

Nayjflji Vidaus Paskola Krašto Ūkiui 
Atkutinti 

Lietuvos vyriausybė yra ] Tuo tikslu 1930 m. buvo pa-
pateikusi seimui įstatymo pro 
jektų, kuriuo užtraukiama 

imta 40 milijonų litų pasko 
la iš švedų už degtukų mo

s t a i viena Amerikos firma 
kreipėsi į lietuvių laikraščių 
redakcijas, prasydama užsa 
kymų lietuviškiems kumpia 
ms ir t.t. Patyrinėjus dalyke 
paaiškėjo, kad minėta firma 
i r negalėtų tokių užsakymų, 
bent savo vardu, Imti, nes 
tai ne jos specialybė. J i ir 
išrašė ne pat i , bet vieno savo 
tarnautojų vardu, prekių vi - ' d ž i o s L i e t u v a v i d a u s p a s k o . 
so labo už kelis desėtkus d.>- i o i n i s p a s i naudo jo . Tada bu-

vo) stengiamasi gauti pasko-

daus paskola. Seimas šį įsta
tymų lapkričio mėn. 5 d. pri
ėmė. Tuo būdu, naujoji vi
daus paskola tikrai bus už
t raukta ir sunaudota Lietu
vos ūkiui a tkut int i . Seimo po 
sėdžio metu buvo išdėstytas 
naujosios paskolos reikalin
gumas ir nušviestas dabart i 
nis Lietuvos ūkio gyvenimas 
i r valstybės iždo stovis. 

Nuo to laiko kai Lietuva 
sukūrė savo piniginį vienetų 
litą, tai yra nuo 1922 metų 
rudens, ligi 1935 metų pra-

lerių. Viena redakcija iŠ pa 
trijotinių sumetimų net įdėjo 
į laikraštį jos adresą veltui. 
Labai gir t inas dalykas, -bet 
"bus iness 18 business" , lietu
vių spauda nėra tokia turt in
ga, kad dėti veltui skelbimus 
tik iš patriotinių sumetimų. 
Je i t ikrai bus pakankamai 
prekių, tai Konsulatas nuro
dys importo firmoms reika
lingumą duoti skelbimą, o ir 
redakcijoms turės tekti dau
giau skelbimų iš vietinių de 
talistų, kurie gaus lietuviš
kas prekes. Tuo tarpu to pa-

naujoji 15 milijonų litų vi- |nopolį , kur i buvo sunaudota 
ilgalaikiam žemės ūkio kre
ditavimui. Taip pa t užsieniuo 
se buvo pabūtos paskolos ge
ležinkeliams tiesti, t i l tams 
statyt i ir Klaipėdos uostui 
praplėsti . Visos tos paskolos 
nemažai prisidėjo prie geres
nių sąlygų sudarymo Lietu
vos ūkiškajai veiklai. Kylant 
krašto gerovei ir gerėjant 
valstybės finansams, susida
rydavo iždo pertekliai. Iš jų 
pamažu susidarė stambus val
stybės lėšų fondas. Sunkme
čiui atėjus, to fondo pagei-
ba galiVna buvo skirt i lėšas 
įvairiems būtiniems reikalą 
m s, kai paprastų metinių va
lstybės iždo pajamų neužtek
davo. Tokiai padėčiai esant, 
užtraukiant 1935 metų 18 mi
lijonų litų vidaus paskolų, 
valstybes iždo įsiskolinime 
kraš to viduje ka ip i r nebuvo 
Tai yra re ta išimtis, kur i pa 
sitaiko i r didžiųjų valstybių 
tarpe, nes vidaus įsiskolini
mas užsienių valstybėse yra 
keliasdešimts kar tų didesnis, 
negu Lietuvoje. 

mai , valstybės kredi ta i ir 
t.t., galėjo būti finansuotos iš 
valstybės iždo atsargų ir ki
t ę iždo sudarytų lėšų. Del to 
paskutiniuoju metu Lietuvos 
ūkiškoji padėtis ėmė atsigau
ti, ekonominė krizė pradeda 
praslinkti . Ryšium su jaučia
mu visuotinu ūkio padėties 
pagerėjimu ir apyvartos pa
didėjimu, y ra padktėjes pri 
vatinio pelno susidarymas, o 
prekybos i r pramonės įsisko
linimas bankams sumažėjęs. 

- _ ' u - u ir prancūzų karo laivai t e, buvo iškilmingai p a m i n ė t a 
delĮ gyvumą ir patogų nau- ],w^\ Atlanto v . u d n y n e , Vo-! d a i L A . Žmuidzinavičiau, am-

rbo 
me-

w at
silanko labai džjug žmonių, 

iuvaift tarp kuriu buvo nemažrs bū-
rys ir senosios kartos vaike
li. Minėjimo dail. A. Varnas 

skaitė paskaita apie jubiliatą, 
ka'po menininką, profesorius 
Aug. Janulait is ir Teisingumo 
ministerija St. Šilingai nuš
vietė jnbilijato gyvenime ir jo 
visuomeninius darbus. 6ia 

•< 

nupirks stambieji Lietuvo 
bankai, o likusią dalį galės 
nupirkt i visi, kas tik norės. 
Išl isdama į rinką šią pas
kolą, Lietuvos valdžia tikU ; . 
kad paskola ūkiškai yra pa
teisinama ir su šio meto kra
što ūkiškomis sąlygomis yra 
visiškai suderinama. 

Paskolos lakštai bus išleis
ti dar šiais metais, nors lešo 
iš šios paskolos yra skiria
mos 1937 flrietų valstybės biu
džeto numatytoms išlaidoms 
Dėl to ateinančių metų val
stybės biudžetą manema pa 
didinti. Visa tai reikia, dar y 
ti, nes norima išvengti pavo
jaus, kad prasidėjęs Lietuvos 
finansų politikos vadovai pa 
reiškia, kad kraš to kūrybinių 
jėgų globojimas ibei ugdymas-
ir krašto politinės bei ūkiš
kos nepriklausomybės patik-

Keli šimtai kurių MJ 
nugrimzdo j jūr. s- dugnų. 
K raip?dos krašto H<-uvinin 
k&tei tarnavę vokiečių knis*' 
r.uose ir pavandeny n i uose lai
vuose |>asakojnma, kad did
žiuliame jūių mūšyje >]<>• Ska
geraku žuvo k: Ii 
tautiečių. 1915 rr> 

to ;ka m įse 
E 

rusr.ms, 
traukiantis, ju 

«u-1 susilaukė per 200 
iš įvairių organizacijų, 

™ M u
 ( l i < I o l i s | j»vas proga dail. Žmuidzinavičius 

Mava buvo v;,kiečiu nu->l . inriUt^ no,. 9m sveikinimu 
gramzdintas netoli Kstijos 
krantų. Jame be rusų jurinin
kų, buvo keliolika ir lietuviu. 

Kadangi pasitikėjimas litu, r is imas būtinai reikalauja a 
nežiūrint kitų valstybių pi- teinančių metų valstybės biu 
niginių bandymų, tebėra toks j džeto padidinimo. Tas padi 

las užsieniuose, kuriomis bū
davo keliamas krašto ūkis ir 
didinama gyventojų gerovė. 

ko. Yra kitų galimybių, ku
rios irgi bus išnaudotos. Je i 
abiejų šalių prekyba pri ims 
žymesnes formas, tai i r lietu
vių prestižas čionai augs, o 
tai j au i r J u m s naudinga, 
neskaitant, kad Lietuvoje dar 
neapsimoka padirbinėjimas 
produktų, taigi , gausite svei-1 ūkiškosiom 
kus produktus! 

Prašau siųsti savo pasta-
daryt i negal ina , nes nurody- bas, naujus sumanymus ir 
ta firma jau padėjo daug iš- paklausimus, 
laidų bandymams, kelionėms. Visi į talką! 
telegramoms i r t.t., o dar, be Reiškiu t ikrą pagarbų , 
mažų siuntų, negauna prekių, siunčiu linkėjimus bei linkiu 

Firma - 'P rodexeo" užsakė : pasekmingos darbuotės. 
saldainių, agurkų, kumpių, i 
picnie 'u, ir įvairios miško me j 
džiagos, t ikrinimui galimybių 
i r r inkos tems prekėms U. 
o. A.. 

Mano šio pranešimo tikslas 
— noras, glaudaus bendrada
rbiavimo t a rp Konsulatų i i 
spaudos iš vienos pusės ir su f 
Vaizbos Butais iš kitos pu
sės. Prašau nežiūrėti eia, kad 
J ū s dirbate tik vienpusiškų 
darbą — padedate Lietuvai 
— taip nėra. Tai yra puiki di
rva, kur Jū s pilnai galite su
derint i interesus abiejų šalių 
i r Lietuvai i r savo naujai tė
vynei i r sau, būtent : vystyda
mi Lietuvos eksportą J ū s pa-
lengvinat U. S. A. eksportą 
į Lietuvą. J a u dabar Lietu
voje y ra importuojama auto
mobilių, rašomąją mašinėlių. { 

(Beniington, Uaderwood i r ! 
k i t ų ) , radio aparatą, i r kit-

J o n % Budrys, 

krizės metais 
i Lietuva finansiškai išsiverti 
žymiai laihiingiau, nes nepa 
lietė gyventojų sutaupų i r jų 
ūkiškojo pajėgumo, bet t ū 
riais piniginiais bandymais, 
ka ip lito kurso numušimu ir 
t.t. Visos valdžios priemonės, 
pavartotos krizės padarinia
ms švelninti, ka ip primokė-

pat, tv i r tas ir nepaliestas, 
ka ip ir pirmiau, tai galėjo iš
silaikyti seni ir susidaryti 
nauji piniginiai rezervai, ku 
rie pasireiškia ir bankuose 
nuolatinių sutaupų didėjimu. 

Dėl šių priežasčių dabar y-
ra susidarę ir laukia panau
dojimui, palyginai, dideli pi
niginiai ištekliai. Apie tokį 
piniginių perteklių buvimą 
geriausiai liudija kad ir tas 
faktas, jog didieji Lietuvos 
bankai šių metų spalių mėn. 
kasose turėjo virš 9 milijonų 
litų, tuo tarpu, kai p r u s me
tus tų bankų kasose buvo tik 
6 milijonai litų. Į šitą sumų 
neįeina taupomųjų valstybės 
kasų, žemės ibanko, ir Lietu
vos kasų pinigai. Taip pat 
pagerėjimą liudija ir ant ras 
faktas, kad šiemet pri v a i 

dinimas y ra reikalinga? įvai 
riems susisiekimo, švietimo, 
sveikatos bei socialinio aprū 
pinimo plėtiniams ir dauge 
liui kitų reikalų. Pagaliau, 
krašto saugumo reikalai taip 
pa t tur i būti t inkamai aprū
pinti . Šios paskolos užtra li
kimas, atredo neišvengiamas, 
ypač šiuo metu jis tuo- la
biau pateisinamas, kad did
žiausia paskolos dalis bus 
sunaudota tokiems re 'ka 'ams. 
kurie tarnaus Lietuvai ne vic 
Bėriems metams, bet ir užtik 
rins ir kels kraš to gyvenu 
jų gerovę ir ateityje. 

Pažymėtinas, kad visose ka-
riuomenėse, kur lietuviai t*r-
vo, jie buvo skaitomi geriau
siais kariais. Tą gvni vardą 
lietuviai turėjo rusų kariuo
menėje, o vokiečiai ;š vienų 
lietuvių sudarytas, daugiau
siai, raitelių, dalis skaitė ge
riausiais savo kariuomenės 
vienetais. 

r p . FaJgi- lietuvių kariu kapų 
yra ne tik liusijoj'e Praneūzi-
joje, Belgijoje ir Rumunijoje, 
bet ir Italijoje, Makedonijo
je ir net Šventoje žomėje 
Jiems niekas atskirų kapų 
nepastatė, nes žuvo daugiau
sia už įvairių monarchijų rei
kalus. Jei per Didįjį karą iš
viso žuvo apie 7,000,(MX) karių 
tai nebns perdėta, jei pasaky
sime, kad tarpe jų buvo apie 
50,WX) lietuvių. T$k 

meno 
bei visuomenės veikėjų ir sa
ve draugų. Ar-"'-niausiu laikų 
dail. A. Žmuidzinavičiaus su
kaktuves rengiamasi plačiai 
paminėti ir kitose vietose. 
Jas daugiausia ruošia šnulių 
būriai, nes jubilijatas kele
rius metus buvo šaulių sąjun
gos pirmininkas. 

Lapkr ir i o mėn. 1 d. Vytau
to Did: iojo r uziejaus .salėje 

buvo atidaryta dailininko A. 
Žmuidzinavičiaus kurinių pa
roda. Ją atidarė- pats Lietu
vos prezidentas Antasas Sme
tona, kinis savo kall>oje pa
žymėjo jubilijato kaipo karo
jo žmogaus kilnia asmenybe, 
nuveiktus darbus ir palinkėjo 
jam ir toliau kurti ir dirbti 
su ta pačia energija i r kuriby-
ne galia. Parodoje buvo išsta
tyta 402 kūriniai, kurie pra
sideda nuo 1901 metų. T.sb. 

SS 

Generalinis Konsulas j imai, skolų naštos mažini-

NEBUKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS 

T R I N E R S ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas 

PRASYK SAMPELIO DYKA? 
Triner'i Bitter Wine Co. 
544 S. Wella St.. Chicago. III. 
Primušk man sampelį dykai 

w%y '"TT~ "^Ė 

% 

Visose 
Vaistinėse 

BUDRIK FURNITURE MART 
3347-49 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 

EMIL DENEMARK, Inc. 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

GERIAUSIA VIETA PIRKTI NAUJA BUICK -
Retas k u r k pardavėjas gali parodyt i tokį didelį ir pilną pasirinkimą Buick karų kaip 
£mnl Denemark, Inc. Ne vienas kitas negali duoti greitesnį a r geresnį pristatymų ir pa-

2 Dalių gražus Par lor Setus po 

Urtelės mieros Cedar Chests po 

Naujos Skalbiamos masino* po 

$89.00" $49.00 

$16.50 

GERIAUSIA VIETA PIRKTI GERĄ VARTOTĄ KARĄ -
Šimtai vartotų karų pirkiėjų liudys atsakomingtunai ir pasitikėjimui var totu karų, ka
rmos siu!o lįinil Denemark, Inc. Kiekvienas var totas k a r a s t a r i būti tobulam stovy -
kiekvienas pirkėjas turi būti patenkintas. 

APSIMOKA DARYTI BIZNI SU ATSAKOMINGA FIRMA! 

8 Tūbų Radios nupigintos po 

$39.50 
$28.50 

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100 

Jos. F. Sudrik, Ine 
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 

^ 

WCFL žynius Budriko Programas Ncdėlioinis 7 vai. 
vergais 7 vai. vak., iš stoties W H F C v ak. o Ket-

ę • f m 
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Marianapolio Kolegijos Remem Ryt. Valstybių metais V***** ir ******** 
kitu nors ir ne taip jau pel
ningu bet labai naudingu da
rbu — tai platinimu. Lietu-

Seimelio Protokolas 

Kolegijos Remejų penkta- Vargdienių Seselių Motinėle 
sis seimas įvyko lapkričio 8 Marija Terezija; kun. J . Va-
d., 1936 m., Marianapolio ko- škevieius TT. Marijonų vie-
legijos rūmuose. Sefrnas pra- ' nuolijos vardu; prof. J . Pili-
dėtas šv. Mišiomis, kurias at- ! pauskas kolegijos mokytojų 
laikė kun. dr. J . Navickas, vardu; kun. J. Vaitekūnai L 
kolegijos rektorius. Iškilme- Vyrių vardu; Vincas Parulis 
uis pritaikintą pamokslą pa- VVoreesterio Rėmėjų vardu; 
sakė kun. dr. J . Starkus. Mi- p. Džekevičius Providence rė 
šių metu giedojo* kolegijos mėjų vardu ir t.t. 
studentų choras. Sekretore p. Dilionienė pe-

Po pamaldų įvyko bendri rskaitė p. reitojo seimo pro-
pietūs. Stimo posėdis prasi- tokola, kuris buvo priimtas 
dėjo antrą valandą po pietų, su pagyrimu. Atstovai svars-
Vice pirm. Vincas Parulis a- tė kai kurias vietas iš pro-
tidarė seimą, pakviesdamas 
kun. Navicką sukalbėti mal
dą. 

Į seimo valdybą išrfnkti 
sekantieji akmenys: pirm. ku
nigas J. Vaitekūnas, v. pirm. 
Adomas Kundrotas, raštinin
kais Marijona Pikteliūtė ir 
stud. Jonas Šakočius. Rezo
liucijų komisją sudarė kun. 

* 

J . Vaškevičius, A. Akstinas 
ir V. Rimša. 

Seimą sveikino laiškais: ge-
rb. kun. Jonas Jakaitis, TT. 
Marijonų provincijolas, pri 
siųsdamas kartu paveiks lė
lių iš Lietuvos seimo daly
v i a m ; Juozas Laučka "A-
menkos ' ' redaktorius. Kiti 
sveikinusieji laiškais prisiun
tė ir aukų: Wbrcesterio 12 
Rėmėjų skyrius — $25.00; 
Waterbury Apaštalystės dr-
gija — $15.00; kun. J . Valan-
tiejus — $15.00; Morkūnienė 

tokolo. Po įvairių diskusijų 
prieita šių išvadų: ruošti a-
teinančia vasarą Kolegijos 
Dieną 4 d. liepos ir Naujo
sios Anglijos apskrities pik
niką Maironio parke prieš 
Labor Day. Kiekvienas sky
rius rūpinsis ir, jei bus gali
ma, pas save suruoš pikniką 
tai pačiai naudai. Jeigu 4 d. 
liepos norėtų ir kiti prisidė
ti, susitarimas paliktas kole
gijos vadovybei. 

Toliau sekė skyrių rapor
tai. Nuo Worcesterio kalbė
jo Vladas Rimša. Jisai pažy
mėjo, kad "VVoreesterio sky
rius į Neturtingojo Studento 
Stipendiją jau baigia mokėti 
savo dalį. Iki šiol sudėta au
kų $260.00. Worcesteriečiai 

voje dabar išleidžiama daug 
puikių knygų, tik nėra kam 
jas platinti Amerikoje. Taigi 
Kolegijos Rėmėjai imsis šio 
darbo, tuonii šviesdami savo 
žmones ir surinkdami šiek 
titk naudos ir kolegijai, nes 
už savo darbą neims jokio 
atlyginimo. 

Po svarstymų rezoliucijų 
komisija patiekė savo sure
daguotas rezoliucijas, kurios 
buvo priimtos: 

Kadangi pereitais metais 
Kolegijos Rėmėjai ir Priete-
liai įdėjo tiek daug darbo, 
kad sukeltų didesnes sumas 
numatomam statybos darbui; 

Kadangi tie patys Rėmėjai 
ir Prieteliai parodė daug gra
žios širdies ir pasiaukojimo 
šiam tikslui; 

— Todėl Rėmėjų seirias rei
škia nuoširdžios padėkos sa
vo visiems prieteliams ir nuo-

KATINAS ŽMOGŽUDYS 

KRETINGA — Lapkričio 
1 d. vietos gyventojas B. Ma
sionis su žmcttia išėjo į bažny
čią. Namie liko 7 mėnesių ber
niuką* ir 8 metų mergaitė. Vai 
kur užmigus lopšyje, užmigo 
ir jo glo&ėja lovoje. Tuo metu 
įlipo l'opšiti katinas ir atsigu
lė ant vaiko burncs — apgul
damas savo kūnu vaiko burną 
ir nosį. Atėję namo tėvai rado 
katiną gulintį ant vaiko gal
vos, o vaikas buvo jau nebegy
vas — troškintas. 

SKAITYKITE IR PLATIN-
KITE "DRAUGĄ" 

Baisūs kalno žemės nuslinkimo Padariniai. Vaizdas Juneau miestelio, Alaskos sostinės, 
kur šiomis dienomis ant rezidencinės dalies nuslinko nuo kalno tūkstančiai tonų žemės. 
Užgriauta daug namų. Skubiai varomas atkasimo darbas, kad sužinojus, kiek žuvo žmonių. 

Nauja Pajėga Susilpnėju
siems Organams 

Naujasis NUGA-TONE dabar mok
sliškai sustiprintas su VITAMINAIS 
A ir D sustiprina susilpnėjusius or
ganus. Tai puikus skilvio vaistas, 
pataisąs apetitą ir yra tiesioginė pa-
gelba. Padidina skilvio ir plonųjų 
žarąu sulčių apytaką. NUGA-TONĖ 
veikla širdį ta prastne, kad padidi
na energiją visais atžvilgiais. Be -
sveikstant po ligos jis yra ypatingas 
vaistas. Mėgink dabar naująjį N F -
GA-TONE sustiprintą su VITAMI
NAIS A ir D. Pertikrink save su 
NAUJA PAJĖGA šiuose vaistuose. 
Pasekmės užtikrintos arba pinigai 
grąžinami. Parsiduoda pas visus 
vaistininkus. 

Nuo užkietėjimo imk —UGA-SOL— 
tai idealus l iuosuotojas—25c ir 5 0 c 

lankiai kviečia ir toliau tą tauriojo Bažnyčios ir tautos 
V T* 1 V i J • • A T • 

gražų darbą padėti dirbti. 
Kadangi kiekvienais me

tais yra ruošiami piknikai 
kolegijos naudai, kurie duo
da nemaža pelno; 

Kadangi tie piknikai daug 
prisideda prie pakėlimo ir 
tautinės mūsų dvasios; 

— Todėl Kolegijos Rėmėjų 
seimas nutaria šiais metais su pagalba kitų skyrių Mai 

ronio parke suruošė pikniką, j irgi ruošti piknikus kaip 4 
kuris irgi atnešė apie du šim
tus dolerių pelno. Provi-

$10.00; Savickai $10.00; M a - j d e w e r a p o r t ą ^ ^ ^ k u n 

žiiknai $2.00; Tamoševičienė: j Vaitekūnas, pažymėdamas, _ 
$2.00; New Britain Rėmėjų k a j p r o v idence sudėjo aukų | Rėmėjų skyriai rūpinsis pas 

d. liepos Marianapolyje, taip 
ir apskrities Rėmėjų piknike 
Maironio parke, reikšdamas* 
gilios vilties, kad ir atskiri 

skyrius $5.00. 
Žodžiu sveikino seimą: na

mu, šeimininkas kun. d r. Na
vickai ir daugelis delegatų, 
kai kurie pridėdami ir aukų. 
kua. A. Petraitis — $20.00; 
kun. dr. J. Starkus, Mariana
polio kolegijos profesorius; 

Tevy Marijonų Misijų 
Maršrutas 

Brooklyn, N. Y. (Apreiški 
iiio bažnyčioje) — lapkričio 
29 d. iki gruodžio 8 d. (Kun. 
J . Mačiulionis, M. I. C ) . 

Pittsburgh, Pa. — (pas 
kun. Jurgutį) — gruodžio 14 
— - 20 dd. (Kun. J . Mačiulio
nis, M. I. C ) . 

Sugar Noteh, Pa. - sau
sio 25—31 dd. (Kun. J . Ma
čiulionis, M. I. C.). 

Cambridge, Mass. — vasa
rio 8—21 dd. (Kun. J . Mačiu
lionis, M. I. C ) . 

New Philadelphia, Pa. -
vasar. 22 iki kovo 7 dd. (Kum 
J . Mačiulionis, M. I. C ) . 

Providence, R. I. — kovo 
1—7 dd. 

AVaterbury, Ccnn. — kove 
11—20 dd. (Kun. J . Mačiu 
lionis, M. L C. ir A. Marku 
nas, M. I. C ) . 

Brockton, Mass. — kovo U 
— 27 dd. 

Brooklyn, N. Y. (pas kun 
A lėksi fina) kovo 8—16 dd. 

Maspeth, N. Y. — kovo 15 
— 23 dd. 

Pittsburgh, Pa. (pas kflfl 
Vaišnorą) balandžio 5 — 13 
dd. (Kun. J . Mačiulionis, M. 
I. C ) . 

$100.00. — Iš kitų skyrių 
kalbėjo: Brocktono — A. A-
kstinas, Bostono — Janušo-
nienė, \Vaterbury — Girdžie-
jauskas. , 

Centro valdyba išdavė sa
vo raportą. Pinu. kun. Vai
tekūnas pažymėjo, kad perei
tų metų 4 d. liepos buvo la
bai sėkminga, davusi nemaža 
naudos; panašiai davė šiek 

save suruošti po pikniką. 
Kadangi Kolegijos gyvavi 

mas mūsų visuomenei yra be 
galo svarbus; ir kadangi jos 
plėtojimas ir augimas negali 
būti pilnutinis be pačiosios vi 
suomenės paramos ir bendra
darbiavimo ; 

— Todėl Rėmėjų seimas pa 
si žada per savo skyrius dėt. 
pastangas, kad plačioji vi 

tiek naudos ir apskrities pik- suomenė labiau Marianapolk 
nikas Maironio parke. Džiau-, kolegija susirūpintų ir arti 
giasi, kad nusisekė pereitų nuau su juo bendradarbiautų 
metų lioterija ir reiškė min
tį, kuriai seimas nuoširdžiai 
pritarė, ir šiais metais su
ruošti nors kokią lioterija. — 
Raštininkė Dilionienė pažy
mėjo, kad ji daug laiškų iš
rašiusi j skyrius ir gavusi 
jų nemaža pritarimą, ypatin
gai ruošiant piknikus. — Iž
dininkas kun. Navickas pa
žymėjo, kad lioterija davusi 
pelno į tris tūkstančius dole
rių ir šiaip jau gauta aukų 
nemaža. Iždas auga. Padėko
jo <<Darbininkui , , už veltui 
suteiktą apskrities pikniko 
pagarsinimą ir visiems ge
riesiems prieteliams, kurie sa 
vo aukomis ir darbu daug 
prisidėjo, kad pereitų metų 
darbai pasisektų ir naudos 
atneštų. 

Prasidėjus svarstymams, 
kun. J. Vaitekūnas pareiškė, 
jog būtų labai gera, kad lie
tuviai savo testamentuose, pa 
našiai kaip svetimtaučiai kad 
daro, nepamirštų kolegijos. 
Nors seimas lioterija smar
kiai r&nė, bet kun. Navickui 
prašant, nutarta leisti šiais 

Kadangi a. a. Arkivyski; 
pas Jurgis Matulevičius yn 
suvaidinęs svarbų vaidmenį 
Amerikos lietuvių katalikų 

Vado švento atminimo Arki 
vyskupo Jurgio Matulevičiaus 
beatifikacijos byla ir kreipia
si šiuo reikalu į garbingąją 
Kunigų Vienybę, prašydamas, 
kad 1937 m. sausio mėne
syje kiekvienoje lietuvių baž
nyčioje — ši sukaktis būtų 
iškilmingai paminėta gedulo 
pamaldomis ir kad žmonės 
būtų iš sakyklos raginami 
prašyti Dievo malonių per a. 
a. Arkivyskupo Jurgio Matu
levičiaus užtarymą, kad šv. 
Motina Bažnyčia, matydama 
gausų ir nepaprastą Dievo 
malonės veikiamą per savo iš
tikimojo tarno Jurgio tarpi
ninkavimą, teiktųsi pagerbti 
ji altoriaus šventųjų vainiku. 

Rast. J . Šakočius pranešė, 
kad seime dalyvauja 56 dele
gatai iš įvairių skyrių ir ke
lios dešimtys svečių. 

Duotas ir priimtas įnešimas 
padaryti aukų rinkliavų. Au
kojo šie asmenys: $100.00 — 
kun. J. Vaitekūnas; $10.00 — 
kun. J . Švagždys; $5.00 — A. 
Kacevičius; $4.00 — Kundro
tai ir Džekevįčiai. $2.00 — V. 
Parulis, J . Rusas, M. Bart-
kiūtė, O. Rusteikienė, A. Pi-
liponiūtė, Kantakevičiai, Žu-
rinskai, P. Leiberiene, O. La-gyvenune, daug prisidedama* ,v . . . _ ,.. TT . , . •v ' . & ." .V1 . ndziuviene, M. Lrmomene, V. 

prie pakėlimo lietuviškosios < . v T o • i TT< T™, \ .; . . A.. , . iRmisa, J . Svirskas, E. Janu 
Amerikos visuomenes tikvbi- v . _ 

soniene. nio ir tautinio sąmoningumo: 
Kadangi jau nemaža Ame $1.00 — Dilioniai, Sriubsa, 

rikos lietuvių katalikų yra į Parulienė, Čeputienė, Saikai 
pareiškę, jog jie per a. a. Ar
kivyskupo Jurgio užtaroma 
yra įgiję retų ir nepaprastų 
Dievo malonių; 

Kadangi šiais metais su
kanka 10 metų nuo a. a. Ar
kivyskupo Jurgio oficialaus 
įkūrimo ir pašventimo pirmo
sios lietuvių bernaičių kole
gijos Amerikoje, šiandie gra
žiai b u jojančios Marianapoly
je; ir 

Kadangi 1937 m. sausio 27 
d. sueina 10 metų nuo švente 
atminimo Arkivyskupo Jur
gio Matulevičiaus mirties; 

— Todėl Marianapolio Ko 
legijos Rėmėjų seimas laiko 
jau aktualu tąją 10 metų su
kaktį kuo iškilmiaugiausia 
paminėti ir gyvai susirūpinti 

tė, Blaveckas, Brazauskienė. 
O. Širvinskaitė, I. Savickas. 
V. Aukštakalnienė, S. Savi
ckienė, MarkevičiaL Girdžie-
jauskas, P. Palevičius, E. Ga-

lgotienė, Markevičius, I). J a •. 
nuškevičienė, M. Pikteliūtė. 

Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. kun. J . Vaitekūnas, v. j 
pirm. Vincas Parulis ir Juo
zas Svirskas; ižd kun. dr. J. I 
Navickas; rast. M. Pilicnie 
nė ir M. Pikteliūtė; iždo glo 
bėjai: Urmonienė ir Dzekevi 
tius. 

Baigiantis seimui, kun. di 
J. Navickas nuoširdžiai pade 
kojo visiems Rėmėjams už da 
lyvunią seime, už suteiktąsias 
aukas ir ypatingai Seimo Va 
Idybai, kuri tiek daug širdie, 
įdėjo į šį darbą, kad seimą, 
būti] tikras pasisekimas. Pa 
skutinį žodį ir paraginimą ta 
rė patsai pirmininkas kun 
Vaitekūnas, ragindamas vi 
sus rėmėjus į gražų darbą.. 
Pirmininko pakviestas kur. 
J. Navickas sukalbėję maldę. 

Visi dalyviai suėjo į kop
lyčia, kur kun. J. Vaitekūnas 

v C / 

suteikė palaiminimą Šven
čiausiu. Po pamaldų buvo be
ndra vakarienė. Svečiai, gra 
žioje- ir pakilioje nuotaikoje 
praleidę seimų, išsiskirstė na
mo. 

Kun. J. Vaitekūnas, pirm.. 
Ad. Kundrotas, v. pirm., 
Marijona Pikteliūtė ir 
Jonas Šakočius 

sekretorijatas 

VENETIAN MONIMENT CO, INC. 

1*W8KCS 

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

o 
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 

pinigus 
o — 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

o 
527 NORTH WESTERN A VE, 

arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

S. M. Sknilas 
I.J.Zolp 

718 West 18th Street 
Pho-ne MONroe 3377 

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Šonus 10734 So. Michigan Ave. 
TeJ. PULlman 5703 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA. IR NAKTĮj 

YARds 1741-1742 
M CSV R A D I O PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS »:45 V AL. 

W. H. F . C (1420 ki l . ) STOTIS 

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

Lacbawicz ir Sunai 
J. F. Eudeikis 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave,] 
Phone YARds 1-741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.] 

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAt'ayette 3572 

GARY, I N D . LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
P b o n e 9000 629 W. l&th Ave.1 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 

3319 Litnanica Ave. 
Pnone YARds 1138 

3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus \ 

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

file:///Vaterbury
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TĖVŲ MARIJONŲ REMEJŲ DRAUGIJOS 
SEIMAS 

Artinasi Tęvi? Marijonų "Rė , vainikuoti gražiomis šventi
ni e.jų draugijos seimas. Jau 
beliko tik dvi savaitės. Pla

č i o j i visuomene gerai supra
nta Tevij Marijonų veikimą, 
tai yra atliktus darbus ir 
HIIO laiku dirbamus. Seimo 
proga, «mes visi skaitlingni 

'suvažiavę išgirsime platų pra 
nešima apie dabartiniu laiku 
statomąja koplyčią, jos vajų, 
kuris šiuo laiku tęsiasi, nors 
kiek susilpnėjo, bet su seimu 
pradėsime jį gyviau tęsti, 
kad koplyčios statymo darbas 
veikia būtų baigtas ir sulau
kę pavasario, galėtume ap-

nimo iškilmėmis. 

Taigi, šiuomi turiu garbės 
pranešti, kad pagaminti laiš
kai draugijoms suteikti ir 
vardu Tėvų Marijonų Rėmė
jų Draugijos, kviečiu gerb. 
draugijų valdybas išrinkti 
atstovus ir suteikti jiems įga 
Mojimus atsilankyti į seimą. 
Kada seimas bus skaitlingas 

(atstovais, jis bus gausingas 
ir visokiais nutarimais ir re
ngėjams priduoda gero ūpo 
ir aspiracijos. 

Taigi visi agentai, platin
tojai, išnešiotogffc. ir visi 
" D r a u g o " draugai smarkiau 
padirbėkime. Rap. 

Sutuoktuvių Pare 

Šv. Kazimiero Akad. 
AlumniečiŲ Veikimas 

Pasibaigus vasarai, pasibai
gia atostogos. Rudeniui atė
jus visi grįsta į darbą. Grįž
ta studentai j mokyklas, kad 
tęsus mokslą. Grįsta veikėjai 
j organizacijas, kad tęsti pra
dėtą darbą. Nepasiliko nei a-
lumnietės. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
alumniecių darbų pertrauka 
Įvyko gegužes "mėnesyje, ka
da metiniame sus-me priėmė 
į savo tarpą baigiančias aka-
demikes ir ragino jas neuž
miršti savo Alma Mater, įne
šti įgytąjį mokslą J pasaulį 
ir gerai jį sunaudoti. 

Nors nebuvo susirinkimų, 
vienok akademija nebuvo pa
miršta. Dar prieš pirmą su
sirinkimą aJufmnietės akade
miją atstovavo Tarptautinėje 
Katalikių Federacijoje, Tesąs 
vai s t. 

Pasibaigė atostogos, šaukia 
mas pirmas susirinkimas. Su
sirinko netoli šimtas narių. 
Ar tai nėra įrodymas, kad 
alumnietės gerbia savo Alma 

sių pramogėlių, pasidalinsi
me darbus i r pasiklausysime 
dviejų kalbėtojų: Illinois vai. 
alumniecių Federacijos pirmi
ninkės ir Chicago miesto a-
lmrmiečių Federacijos pirmi
ninkės. Tikiuosi, kad susi
rinks didelis būrys narių, pa-
vi'sėti pas Alfom Mater. 

Alumniete 

Vakar įvyko Anicetos 
Št minaites ir Felikso Krau-
jalio sutuoktuvių parė p. Cu-
kurų namuose, į kurią sukvie
sti abiejų giminės. 

Šturmai seni West Sides 
biznieriai, o jų duktė Anice
ta atsižymėjo kaipo gražia
balsė dainininkė visokiuose 
parengimuose. 

Feliksas Kraujalis sūnus 
West Sidės biznierių Krauja-

Apskr. rast . ' livj baigęs inžinierystės įmok
sią Northwestern Universite
te praėjusiais metais. 

Pirmadienis, lap-kr. 30, 1936 

minių, Lietuva buvo priver
sta taip pat mažinti ir įve
žimą iš kitų kraštų. Dėl to 
Lietuvos pramonė buvo pri
versta didinti savo gamybą. 

^koje, o ypač didesniuose mie
stuose: Kaune, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose. 

Audinių ir maisto produk
tų gamybos šakos yra dar ne 

Lyg futbolo žaistų. Tai Chicagos majoro1 įsteigtas 
"Chieagos Own N-mas Benefit" komitetas. Komite
tas žada parūpinti šiltų drabužių vargšų vaikams ir 
juos išdalinti per Kalėdas. Lapkr. 28 d., Soldier Field 
to fondo naudai bus didelės futbolo rungtynės tarp 
katalikišku ir miesto aukštesnių mokyklų tymų. Vi-
Vidury pats majoras Kelly. 

CLASSIFIED 

komp. A. Pociui, kuris lankė kų svarstymui. Atvirutės ne-

Jubiliejaus Mėty 
Vaisiai 

Bažnyčios jubiliejiniai me
tai yra rengiami tam, kad at
gaivinti žmones dvasiškai. 
Tais metais visose tautose 
daugybės žmonių pasitaiso ir 
įžengia į tinkamą gyvenimo 
kelią. Daugybės paklydusių 
žmonių sugrįžta prie Dievo 
ir Balnvčios. 

Padėkos Žodis 

Šiuo reiškiu padėkos visie
ms prieteliams, kurie manilm 
rūpinosi ir teikė visokią pa
galbą ligoje. 

Prieš metus einant iš va
karinės mokyklos, tamsoje 
patekau plėšikams. Keli ne
grai mane prismaugę, iškrau 
stę kišenius ir išmetę knygas 
paliko užkampyje. 

Nuo tada kenčiau gerklės 
kremzlių skausmą ir paga-
liaus turėjau pasiduoti ope
racijai, kurią padarė dr. C. 
Miller. Dabar baigiu pasvei
kti. 

prantame čia reikia pasidar
buoti. Supraskime tą, kad da
bar tai darbuotei dirva pri-

įr grįžusį namo ramino, vei
kėjui A. Bacevičiui, mano 
šimininkams Bumbalavns, /u 
malistui V. S. Jokubvnui h 
jo žmonai Katrei, M. Zacker, 
pagalios dr. C. Milleriui. 

Dominikas Zdanis 

Ko mes galime tikėtis ruošta. Tik sekime jon. 
" D r a u g o " jubiliejaus me- Ligoninėj ir grįžus namo 
tais? Ar ne to, kad mūsų lie- *avo gerų draugų ir priete 
tuviai katalikai pradėtų uo- H* t>«vau lankomas, ramina 
liau skaityti dienraštį "Drau 
gą" ! Ar ne to, kad "Drau
g o " skaitytojų skaičius žy 
miai padidėtų! Taigi "Drau
g o " jubiliejaus metu tapki
me uoliais jo skaitytojais. 

Mater ir jai yra pasiaukoję? 
Jos nebuvo patenkintos tais 
darbais, kuriais kėlė akade
miją per ištisus metus. Jos 
ėmėsi didesnio darbo, kad a-
kademija būtų žinoma. 

Štai, jos pasiryžo surengti 
pramogėlę ir visą uždarbį ati
duoti akademijai. 

Neužtenka to, jos dar turi 
surengti mylią centų (Mile 
of pennies). Centais alumnie
tės siekia surinkti $1,000! A-
kademijoje yra ankšta. Mo
kytis nėra vietos. Reikalas 
statyti didesnius rūmus? Kad 
pradėti statyti, reikia turėti 
fondą. Tiesa, rėmėjos jau pra 
dėjo Statybos Fondą, bet juk 
mes esame artimesnės savo 
Alma Mater. Turime ją gel
bėti! Tos pramogėlės, ir "mile 
of pennies" yra tik pradžia. 

Kitas susirinkimas įvyks 
pirmadienį, lapkričio 30 d. 
Jame išgirsime sėkmes įvyku-

Draugo" platintojai ir age
ntai tepradeda smarkiau vei
kti. Tada mes galėsime su
laukti ir to, kad mūsų pakly
dėliai grįš į mūsų tarpą. Va. 
kokių Vaisių mes tikimės iŠ 
"Draugo ' ' jubiliejinių metų. 

Tie vaisiai, vienok, neat
siras savaimi. Kaip visi sn-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyru, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKAS DftL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso Benus svederius. Par
duodam vilnones trijas, stora** 

ir plonas dėl mezgimo. 
F. Selemonavičia 

504 VV. 33rd St 
(Netol i Normai Ave . ) 

Te l VIOtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais i r 

sekmadieniais. 

mas ir rūpestingai prižiūri
mas. Už tai esu dėkingas pi
rmiausiai savo mokytogtii. 

Pranešimai 

BltJDGEPORT. — Saldžiau 
šios Širdies Viešpaties Jė
zaus draugija laikys priešme-
tinį susirinkimą 4 d. gruo
džio, 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje. 

Malonėkite visi nariai ai 
silankyti, nes bus rinkimas 
naujos valdybos 1937 m. Taip . f t., r . n . 

daug svarbių daly- 1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sercd. ir Subat. nuo 2—9 v. 

bus siunčiamos. 

Frank Bakutis, rast. 
2600 W. 69 st., Chicago 

Lietuvos Pramone 
A u g a i r S t i p r ė j a 

Paskutiniųjų metų ūkiška
sis sunkmetis Lietuvos pra
monei yra reikšmingas tuo, 
kad paskatino šios pramones 
augimą. Pablogėjus Lietuvos 
prekybai su užsieniais, kada 
į kitus kraštus nebuvo galima 
išvežti savo žemes ūkio ga-

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

Tai Lietuvos pramonei «ej« d a l l g i a u s i a išvystytos, to 
į nauda. Daugelį prekių, kn-. d p | į tes š a k a s m i k a p j t a . 
nas ankrfiau būdavo reikPjo , n g p i ] n a i a p s i l n o k a j ^ i k i a . 
is.vežli iš užsienio, buvo pra- p a i v m f t i ( k a d aktftaM sunk-
dėta gaminti Lietuvoje. Tai ^ . ^ ^ ^ p r a ė j u S ) L i o . 
cukrus, popieti* ir kt. t w o B p r a m o o § p r a d § s d a r 

Per paskutiniuosius 4 me- sparčiau augti ir stiprėti. Tsb. 
tus Lietuvos pramonė gero
kai išaugo tiek pramones į-
•monių, tiek ir darbininkų 
skaičiaus atžvilgiu. Šiuo*me
tu Lietuvoje iš viso yra lt13? 
pramonės įmonės, kuriose di
rba 25,844 darbininkai. La
biausiai išaugo odų, kailių, 
audimo ir maisto produktų 
gamybos šakos. Šios šakos ?]$•** «į $i™o. K; 
° 164 No. Paulina St. 
Lietuvoje anksčiau buvo dar 
labai mažai išvystytos. Ypač 
dar daug iš užsienių įveža
ma audinių, verpalų ir siūlu. 
Ši pramonės šaka jau arti
miausioje ateityje turės sma-

, . . .v • i - i« m * i Kreipkitės į J. Purtokas, 6425 S. 
rkiai išsiplėsti. Taip pat dar j R i (,hmond kSt, HEMlock 2573. 
turės kilti ir maisto produk- į — c 
tų apdirbimo pramonė: viena, REIKALAUJAMA DARBININKĖ 
kad sunkmečiui baigiantis tu
rės didėti maisto gaminių iš
vežimas į užsienius, o antra, 
gyventojų skaičiui didėjant, 
turės didėti ir maisto gami
nių suvartojimas vietos rin-

BIZNIO PROGOS 
IŠ PRIEŽASTIES kolimosi atgal 

į seną tėvynę parduosiu Grosemę 
ereroj vietoj netoli šv. Mykolo pa
rapijos. 2 kambariu užpakalyje ren-

PARDAVIMUI baronas, taverna ir 
lunch room. Gerai išdirbta. West 
Sidoj, dirbtuvių apylinkėj. Maža 
renda. 4418 (Vden Ave. 

WEATHER STRIPS 

Dar nėra ]>er vėlu aptaisyti duris 
ir langus "weather strips'ais' 

REIKALINGA mergina ar jauna 
moteris namų darbui. Xereikia vir
ti. Vienas kūdikis. Eiti namo ar 
būti naktimis. 1432 S. Karlov ave. 
Soefor. LAWndale 5156. 

REIKALINGA mergina abelnam na
mų darbui. Geri namai. Kreipkitės 
2344 East 71 st St. 

pat, yra 
PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Ros.: 
2456 W. 69 St 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. 
T e l CANal 0523 

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Offiee Phone 
PROspect 1C28 

Res. and Office } Tel. OANa' 0257 
2359 S. Leavitt St 

CANal 0706 

DR. J . J . K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 YV. 63rd St, Chicago-

f 

% 

DR. EDWARD HERMAN 
KOJŲ SPECIALISTAS 

Fiat feet, arthrit is, reumatikas, ulceriai ir kitos kojų 
ligos gydomos. 

Egzaminacija ir pasitarimas dykai. 

Ofisas; 3601 Belmont-Avenue 

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

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

Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pasai sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Narni? Telef. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1-^3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. pouievard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ii 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

TeL Ofiso BOUlevard 5913 14 
Res. KENwood 5107 

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

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutarti 

I V A I B Ū 8 D A K T A R A I 

~~ DR. MAURICE KAHN DR. CHARLES SEGAL 

=̂ 1 

OFISAS 
4729 So. Ashland Ave. 

2 lubos 
CHICAGO, ILL. 

Telefonai MIDway 2880 * 
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 4 N a ° 1 M 2 V* ̂ t 2 " 3 » W V' ^ 
vai. po pietų ir nuo Z iki 8^0 i. z. NedeHomii ano 1Q iki 12 diena 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

BM.: t a i PLAza 2400 
VALANDOS: 

Re3. 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedoliomis susitarus 

TeL CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Ketvergais pagal sutartį 

2305 So. Leavitt St. 
TeL CANal 0402 

DR. A. J . MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 
vakare 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nasrai atitarti 

Residence 
6609 S. ArteMan A v a 
PROspect 3403 

DR. A. J . SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
8156 W. 59tn St. 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

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

pagal sutartį 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namu: 
HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

r»aea! sutarti 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETTTVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 

PASKOLOS 
ANT 

PIRMŲ MORGIČIŲ 
Nuo $1,000 iki $25,000 

Beveik visose apylinkėse. hc/r iliram 
terminui. Mažas komisas. Jei jūsų 
morgičius baigias dar už kelių m<"-
ne;ių, dabar geras laikas apsirūpint 
su pinigais. Taipgi paskolos dėl bū-
davojimo namų. Turite turėti lotą—• 
galite pasiskirt savo kontraktorių. 

Kuriem reikalinga maža paskola, 
nuo $50 iki $300, mes paskolinsim 
tik nnt jūsų parašo. 

NAMON f l N A N C E CORP. 
6755 So. Western Ave. 

TeL GROvehill 1038 
Julius Namon, prez. 

PARDAVIMUI BIZNIAI 

Pardavimui laundres ir valymo ofi
sas. Lietuvių apgyventoj apylinkėj. 
Gera proga vedusiai porai. $150 
per monesį pelno garantuota. BOX 

T T ~ * W * 1 I 1 T T " * i f " « i r D 7 1 - "Draugas", 2334 So. Oaklev 
Res. 6515 S. Rockwell Street , Ave., Chicago. 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B, BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal H75 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublic 9600 

RENDON NAMAS 

' 7 kambarių mūrinis eottage, pečiais 
1 šildomas, arti mokyklų. $16.00 at-
sakomingai šeimynai. 1321 So. Cla-
remont Ave. Šaukite BUCkingham 
9358. 

State 4690 Prospect 101» 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6822 So. Westcm Ave. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po pie\ 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

(5:00 vakare 
188 W. Randotph St. 

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

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

10707 So. Michlgan Ave. 
CHICAGO 

Telephone PULlman 1293 

T7PHOLSTERINO 

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldų taisymas, per-

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

PIRKITE ANGLIS DABAR 

BLACK Gold Lump, $6.00; Mine 
run, $5.75; Sereenings, $4.75. 
GR NDY MINING CO., telefonas 
CEDarcrest 1131. 

ANGLYS ANGLYS! 
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

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

PaSaukite diena, ar naktj 
Telefonas KEDzie 3882. 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ Į 

OIL 

L 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Deo;a Lygns 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFIMRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome Ir garantuojame pilna miera su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trokals 
KUOMET REIKIA ALIEJAIS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, IH. 
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Mana^er 
———^» 


