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Jie bijo, kad gen. Franko gali 
užtaisyti spąstus 

LONDONAS, gr. 9. — An
glija ir Prancūzija nusprendė 
imtis žygių, kad sustabdžius 
vedama karą Ispanijoje. 

Šios abi valstybes sutarė 
Fau talkon pakviesti kelias ki
tas žymesniąsias Europos vai
si t yl>es ir karo nutraukimą pa
siūlyti Ispanijos radikalams 
ir nacionalistams. 

Talkon pakviestos šios val
stybes: Vokietija., Italija, Por
tugalija ir sov. Rusija. 

TŪKSTANČIAI PRANCŪ 
ZU IR RUSU KARIO 

MADRIDE" 
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MADRIDAS, gr. 9. —, Na
cionalistų 23 bombonešiai šia
ndien netikėtai pasirodė Mad
rido padangėse ir paleido dau 
gybę orinių bombių į radikalų 
pozicijas visu Manzanares pa 
upių. 

Tuo būdu*atsimokėta radi
kalams, kurių lakūnai prieš 
tai bombardavo nacionalistu 

• 

pozicijas ir vieną airportą. 
Visu frontu, ypač šiaurva

kariniam šone vvksta atkakli 
* 

artilerijos dvikova. 
Radikalų vadai nepaprastai 

stebisi, kad nacionalistai su
silaiko nuo generalinio puoli
mo, kad paimti Madridą. Jie 
kaip vakar buvo laukę puoli
mo. Tas neįvyko. 

Radikalai spėja, kad, ma
tyt, nacionalistų vadas Franco 
taiso kokius nors spąstus Ma
drido ginėjams. Tad milicinin
kų kuopų vadams įsakyta nuo
lat budėti, o milicininkams — 
visados būti savo pozicijose. 

LISABONA, Portugalija, 
9. — Ispanijos nacionalis

tų p:en. de Llano pranešė per 
ladiją, kad 25,000 prancūzų ir 
?o,000 rusų kariauja Madrido 
radikalų pusėje. 

Iš Salamanca nacionalistai 
per radiją paskelbė, kad aną 
dieną 900 prancūzų savanorių 
žygiavo Perpignan miesto 
(Prancūzijoje) gatvėmis. J ie 
apsitaisę ispanų karių unifor
momis. Pareikšta, kad jie vy
ksta į Barceloną gelbėti radi
kalams. 

Vakar United Press kores
pondentas iš Madrido padavė 
žinią, kad nykus skaičius sa
vanorių kariauja radikalų pu
sėje. Neminėjo nė rusų. Ma
tyt, šis korespondentas grei
čiausia pats yra radikalas, ar
ba jiems giminingas. 

Popiežius žy
miai sveikesnis 

VATIKANAS, gr. 9. — 
Fa skelbta, kad Šventasis Tė
vas Popiežius Pijus XI žy
miai sveikesnis ir rytoj jau 
galės pradėti normaliai eiti 
gavo pareigas, nuo kurių šian
dien vos sulaikytas. 

Vatikano prelatai stebisi, 
kad Popiežius per keletą die
nų klausė gydytojų patarimų 
ir susilaikė nuo darbų. Jo 
Šventenybė paprastai to neda
ro, dažniausia ir sirgdamas 
neigia gydytojų patarimus, 0 | ( ' m a n * 
>pač vaistus. Šį karta padary 
la išimtis. 

SUSIDAUŽĖ LĖKTUVAS; 
KETURIOLIKA ŽUVO 

LONDONAS, gr. 9. — 0-
landų keleivinis lėktuvas KLM 
šiandien netoli Croydon air-
porto nukrito. 14 asmenų žuvo 
ir 3 kiti sunkiai sužeista, iš 
kurių du vargiai išgys. 

Tarp žuvusiųjų yra ir gar
sus ispanas autogiro lėktuvo 
išradėjas Juan de la Cierva ir 
buvęs Švedijos ministeris pir
mininkas admir. Salomon Lan 
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MORELIJOS VYSKUPI
JOJ PERSEKIOJAMI 

KUNIGAI 

Lėktuvas turėjo skristi 
Amsterdamą. Jam pakilus 
Croydon buvo tiršti rūkai. Už 
kokios mylios nuo airporto lė
ktuvo vienas sparnas smoge 
į telefono stulpą ir nulūžo i r 
tuo momentu visas lėktuvas 
nukrito ant pašalinio gyvena
mo namo ir užsiliepsnojo. Su
degė trys gretimi namai. 

REIKIA DIDESNIŲ JĖGŲ 
PAIMTI MADRIDĄ 

MEN1CO CITY, gr. 9. — 
fš Morelijos arkivyskupijos 
dalies, kuri yra 'Juanajuato 
valstybės ribose, apturima ži
nių, kad ten vyksta skaudūs 
kunigų persekiojimai. Minėtos 
valstybės autoritetai neduoda 
ramybės įsiregistravusiems 
kunigams, kuriems leista eiti 
savo kunigiškos priedermės.* 

Valstybes katalikai siunčia 

Nacionalistų patrankų šoviniais ir lakūnų bombomis ap- jtrinei vyriausybei. Pažymima, 
griauta viena gatvė Madrido centre. Nuotrauka nuimta sprog
stant orinei bombai. (Acme Photo.) 

40 ASMENYS ŽUVO 
SULŪŽUS GRINDIMS 

RADIKALAI SVIEDĖ BOM
BĄ J NORVEGŲ LAIVĄ 
GIBRALTARAS, gr. 9. —! t ra jam aukšte, Leira mieste-

Ispanijos radikalų lakūnai | tyje, staiga sulūžo grindys ir 

LISABONA, Portugalija, 
gr. 9. — Per katalikų draugi
jos susirinkimą mokyrklos an-

KARDINOLAS GAVO 
DAUG SVEIKINIMŲ 

kad autoritetai peržengia re
liginių apeigų įstatymus. Ta
riau to nepaisoma. Katalikai 
nesulaukia nė atsakymo. 

MADRIDAS, į^r. 9. — Ame 
rikos laikraščių koresponden
tai, -kurie* čia seka karo eigą, 
randa, kad nacionalistų ka
riuomenės vadas gen. Franco 
negali paimti ir nepaims Ma
drido. Sako, Madrido paėmi
mui reikalinga nepaprastai 
gausinga kariuomenė. O gen. 
Franco to neturi. 

SPAUDA TURI PRAKIL
NESNIU DALYKU, SAKO 

' NACIAI 
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puolė Sevilę. Viena paleistų 
bombų kliuvo norvegų laivui 
(fuadaląuivir upėje, netoli Se-
vilės. Vienas jūreivis žuvo ir 
(> sužeista. 

NUMUŠTAS PRANCŪZŲ ANGLIJA LAUKIA KRIZĖS 
LĖKTUVAS 

MADRIDAS, gr. 9. — Ne
toli iGuadalajara numuštas 
prancūzų ambasados Madride 
naudojamas lėktuvas, kurs 

GALO 

LONDONAS, gr. 9. — Mi-
risteris pirmininkas Baldwi-

su si rinkusieji nugarmėjo Į 
pirmąjį aukštą. 

40 asmenys žuvo ir daugiau 
kaip 100 sužeista. Tarp nu
kentėjusiųjų yra daugiausia 
moterys ir vaikai. 

J o Eminencija kardinolas 
Miindelein, Cliicago arkivysku 
pas, vakar minėjo 21 metų su
kaktuves, kaip paskirtas arki
vyskupu. , 

SURAŠYTI VISI LIETUVOS 
LAUKŲ DARBININKAI 

Korespondentai pabrėžia, 
kad ir radikalai neturi gau
singos kariuomenės. I r jie ne
turi jokios progos vesti k<on-
trpuolimus prieš nacionalis-

j tu*, kad pralaužus, , linijas. 
Bet gintis radikalai gali, nes 
mieste kiekvienam žingsny į-
laisytos tvirtovės, visose gat
vėse vien barikados. Visur 
kulkosvaidžiu lizdai. 

Anot jų, su gausinga kariuo 
mene būtų galima užimti mie
stą. Bet pirmiau prisieitų iš
griauti visus didžiuosius na
mus — -visą miestą pakeisti 
griuvėsiais. Nacionalistai gi 
to vengia. O gal ir negali, ka
dangi miesto išgriovimui rei-

SUSPROGO 10 TONŲ 
ŠAUTUVINIŲ PATRONŲ 
HAMILTON, O., gr. 9. — 

Sunkvežimiu buvo vežama 10 nas šiandien nieko nepranešė 
. - • i „ _ I tonų šautuviniu patronų. Už-

atstovų ritmams apie karą-- .., _ , ; . . skraidė tarp Madrido ir Tou-1 liaus nusprendimą, a r jis lai-
louse, Prancūzijos. 

Lėktuvas visiškai sulūžo. 
Keturi keleiviai sužeisti ir pa 
imti j Guadalajara ligoninę. 

Niekas negali pasakyti, ko
ks lėktuvas jį numušė. 

kvsis sosto, a r amerikietės. 
Paskelbta, kad tas bus pa

daryta rytoj. 

LIŪTAS SUŽEIDĖ TRENI-
RUOTOJĄ 

BALTIMORE, Md., gr. 9. 
— Hippodrome teatre vaidi-

už-

BERLYNAS, gr. 9. — Vo
kietijos vyriausybė ėmėsi grie! 
žtesnių žygių, kad sulaikius! n ant didelis liūtas narve 
svetimų šalių valiutos šmuge-1 puolė ir pavojingai sukandžio-
liavimą iš Vokietijos. Nuo į- ' jo treniruotoją Glady Cote. 
tariamĮiijų asmenų atimami pa j Nukentėjusioji paimta ligoni-
sai. nėn. 

^ 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" METINIS KONCERTAS 
IR BALIUS BUS 1937 M. SEKMADIENI, SAUSIO 
31 D., LIETUVIŲ AUDITORIJOJ. JO PRADŽIA 
5 VAL. PO PIETŲ. 
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sidegė sunkvežimio (troko) 
karburetoris. Tas susprogdi
no kubilą su 50 galionų gazo
lino ir kiek palaukus užsilieps
nojo visas sunkvežimis. Per 
visą valandą sproginėjo pat
ronai. 

Šoferis Charles Allen, 25 m. 
amž., iŠ Terre Haute, Ind., 
išliko sveikas. Užsidegus kar-
buretoriui jis paspruko iš 
sunkvežimio. 

KAUNAS. Ligišiol ne
buvo tiksliai žinoma, kiek Lie
tuvoje yra laukų darbininkų. 

Rytą S.t. Mary of the Lake 'O jų skaičius žinoti yra reika- j ko]ingQs t v i r t o v i n g s didelio ka 
universiteto ir seminarijos lmga, norint pagerinti laukų 
koptyeoje Jo Eminencija laikė darbininkų būklę. Dėl to nese-
Mišias, o paskiau kone per niai savivaldybių departamen-
dieną buvo užimtas įvairiais tas per valsčių savivaldybes 
darbais ir priimdinėjo lauky- padarė laukų darbininkų su-

BERLYNAS, gr. 9. — Na-
eiii autoritetų kontroliuojama 
spauda nieko nerašo apie An
glijos krize dėl karaliaus išsi
šokimų. 

Nacių autoritetai per radi
ją aiškina, kad vokiečių spau
da turi prakilnesnių savo na* 
minių reikalų ir klausimų, 
regu užsiimti tokiais nieknie-
kiais, kaip tai daro kitų šalių 
spauda, kasdien užpildydama! 
savo skiltis apie Anglijos ka
raliaus pasiryžimus ir jo ve
damą kovą su vyriausybe. 

DIEVIŠKOJO ŽODŽIO DR-
JOS KUNIGAS VYSKUPU 

tojus. rašymą. Surašė ne tik tuos 
Jo Eminencija gavo daug darbininkus, kurie dirba pas 

sveikinimų. 

ANGLIJOS KRIZĖ AIDI IR 
PABALTIJY 

DINGUSI MOTERIŠKĖ 
RASTA NUŽUDYTA 

Mrs. Lilian Klenz, 48 
amž., lapkr. 29 po pusiaunak-' ją. 
čio iš artimos smuklės ėjo na
mo, Elmwood Parke, i r dingo. 
Vakar rastas jos lavoną^ pre
rijoj, Norvvood Park ribose. 
Nužudyta. 

RYGA, gr. 9. — Pabaltijo 
valstybių valdiškose įstaigose 
paskutinėmis dienomis tarp 
tarnautojų darbo laiku taip 
karšti ginčai buvo- vedami dėl 
Anglijos k a r a l i u s pasiryžimo 
vesti amerikietę, kad autorite
tai buvo priversti griežtai už
drausti visokias apie tai kal
bas. 

Kai kuriose įstaigose net 
iškelta ^keistenybė, kad ameri
kietė Mrs. Simpson esanti 

i Maskvos bolševikų agentė, kad 
m. | suskaldžius Britanijos imperi-

. v J 

Cbicago majoras aiškina, 
kad miestui reikalinga dides
nių pajamų ir, turbūt, bus di
dinami mokesčiai 

ūkininkus bernais ir tarnai
tėmis, bet ir tuos, kurie nėra 
parsisamdė, o laukų darbus 
dirbti eina padieniui. Be to, 
surašytos darbininkės, Šeimos, 
atskiri šeimos nariai, kurie y-
ra subrendę ir pajėgūs darbui, 
ir tie, kuriuos iš savo uždar
bių išlaiko kiti šeimos na
riai. Dal>ar ši surašymo med
žiaga tvarkoma. Manoma, kad 
gruodžio mėn. pradžioje paai
škės Lietuvoje esamų laukų 
darbininkų skaičius. 

Ii b r o patrankos. 
Teisybė, nacionalistų ori

nės bombos ir artilerijos šovi
niai daro daug žaJos miestui 
ii radikalų pozicijoms. Daug 
milicininkų n ūkaujama. Bet 
radikalai turi pakankamai 
šios rūšies vyrų žaliavos. 

Daroma išvada, kad mies
to paėmimas šį kartą galimas 
tik iš visų pusių aklai jį už
darius, kad radikalai negautų 
iš niekur maisto, ginklų ir a-
municijos. Tokiam apgulimui 
taip pat reikalinga 
kariuomenė. 

TECHNY, 111., gr. 9. —\U 
Dieviškojo Žodžio draugijos 
generalinių namų Romoje 
gauta žinia, kad šios draugi
jos kun. Teodoras Scbu pas
kirtas vyskupu ir YencbOwfu 
apaštališku vikaru. 

Dieviškojo Žodžio draugija 
dabar turi 12 vyskupų. 

Chicago konsoliduotų parkų 
boardas šaukiasi daugiau pa
jamų. 

gausinga 

NUŠOVĖ SAVO DRAUGĘ 

EAST LANSING, Mieli., 
gr. 9. — Miss Hope Morgan, 
25 m. amž., nušovė savo drau
gę Miss Elizabeth Giltner, 25 
m. amž., kuri rengėsi susi
tuokti su vienu lauko artileri
jos kapitonu. 

Suimta Morgan išpažino i r 
sakosi, kad ji pati nežinanti, 
kodėl taip padariusi. 

LIETUVOS UGNIAGESIAI 
KVIEČIAMI J KARALIAUS 

VAINIKAVIMĄ 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota; numato

mas lietus; šalčiau. 

KAUNAS. — Lapkričio m. 
viduryje Lietuvos ugniagesių 
organizacijų sąjunga gavo iš 
Šiaurės Anglijos ugniagesių 
pirmininko COOK pakvietimą 
atsiųsti savo atstovus į An
glijos karaliaus Eduardo VIII 
vainikavmo iškilmes, kurios 
įvyks ateinančių metų gegu
žės mėn. Londone. Lietuvos 
ugniagesiai pakvietimą priėmė 
ir jų atstovai dalyvaus Angli
jos karaliaus iškilmėse. 

~fily thelfrtiŲ 
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RELIGIJA RUSIJOJ TEBEPERSE-
KIOJAMA 

Didieji Amerikos dienraščiai paskelbė, 
būk tai Sovietų Rusija savo naujoj konsti
tucijoj duodanti laisvę religijai. Tačiau taip 
nėra. Straipsnis 124 sako, kad duodama lai
svė "laikyti religines apeiga R", bet griež
tai draudžia religijos mokslą mokyklose ir 
taip pat draudžia visokį religinį veikime. 
Tuo pačiu kartu tas pats konstitucijos strai
psnis duoda pilniausia, laisvę priešreliginei 
propagandai. . 

Naujoji Stalino konstitucija nkko nau
jo nežada religiniam gyvenimui bolševiki-
joje. Kaip ligšiol, taip ir toliau religijos 
praktikavimas bus suvaržytas visokiausiais 
būdais. 

Kaip žinoma, Sovietu Rusijoj visa baž
nyčių nuosavybė yra valdžios rankose. Visa 
gyvenimo reikmenų distribucija gyvento
jams vedama neteisingai. Valdžiai palankios 
grupes viską gauna pigiau, o kitos grupės 
turi mokėti tiek, kad labai dažnai nepajė
gia tų reikmenų įsigyti. Nuo tokio nežmo
niškai neteisingo ekonominio spaudiino nu
kenčia tikintieji ir pažnyčios. Konstitucija 
tikinčiųjų žmonių teisių nesaugoja. Paga
liau, tų teisių ir neduoda. 

Konstitucijos straipsnis, kuriame užsi
menama apie religijos laisvę, tik priešreli-
ginį švietimą teleidžia. Vienintelė propa
ganda kas liečia religiją tik priešreliginė 
propaganda tegalima. Toji propaganda yra 
ateistu, rankose. J ie ją ves mokyklose ir už 
mokyklų, tarp vaikų ir suaugusiųjų. 

Kas dedasi Rusijos viduje, s ū r i u yra 
suŽ'noti. Ar ten reikalai vedami taip, kad 
pi iv esti kraštą prie pilno komunizmo, ar 
pjje valstybinės diktatūros, ar prie stipri-
nkio kooperatyvinių grupių, iš dabartinės 
bolševikų politikos ir naujosios konstituci
jos nelengva yra spręsti. Tačiau religijos 
atž\ilgiu jų nusistatymas nepasikeitė. 

Rusija vis dar tebepersekioja religiją. 
Naujoji konstitucija ta ip pat jai laisvės 
nežada. . 

M. SIENKEVIČIAUS VEIKALO 
SUKAKTIS 

Garsusis rašytojas M. Sienkevičius, 
"Quo Vadis" autorius, buvo lietuviškos kil
mės žmogus, nors jis save vadino lenku ir 
rašė lenkų kalboje. 

Praėjusį mėnesį sukako 20 metų nuo į-
žymaus lenkų rašytojo Henriko Sienkevi-
čiaus mirties. Kai kurie iš jo veikalų, kaip 
"Quo Vadis", "Kryžiuočiai", "Ugnimi ir 
K a r d u " yra išversti, plačiai skaitomi Lie
tuvoje, j 

Spalių 6 d. sukako 40 metų jo romanui 
"(Juo Vadis? ' \ Ta proga "Osservatore Ro
m a n o " įdėjo Leonardo Kociemskio straips
nį, kuriame plačiai apibudinamas romanas 
i r jo autorius. 

Pasak straipsnio autoriaus, Sienkevičius 
šį romaną rašęs trejus metus. Tačiau jis 
nesitikėjo, kad šitas kūrinys susilauks mili
jonų skaitytojų ir bus išverstas beveik į vi
sas pasaulio kultūringųjų tautų kalbas. 

Tik ketveriems metams praslinkus nuo 
romano išleidimo, jis jau buvo išverstas į 
anglų kalbą ir greitai susilaukė net vieno 
milijono egzempliorių tiražo. Italai ligi 1932 
metų šito romano išleido net 23 laidas. Šitai 
rodo, kad Europoje maža tokių rašytojų, ku
rių veikalai turėtų tokį tiražą, kaip "Quo 
Vad ia t " 

Sakoma, kad Sienkevičių parašyti šį 
romaną paskatino du akstinai: didelis pa
mėgimas skaityti romėnų autorius ir Romos 
istoriją tų laikų, kada joj pro sunkią cezarių 
leteną prasiskverbė pirmieji gemancios kri
kščionybės spinduliai. Nutaręs rašyti, jis 
nuvyko į Romą, norėdamas nuodugniau su
sipažinti su realiąja aplinka, kurioj turėjo 
plėstis būsimojo romano fabula. Eidamas 
Via Apia, jis pastebėjo "Quo Vadis?" var
do bažnytėlę, iš kurios ir pasiskolino vardą 
savo romanui. Romanui -medžiagos jam da
vė ne tik Roma, bet ir Rusija, kuri anais 
ne tik Vakaruose, bet ir Rytuose. Pastaruo-
laikais persekiojo katalikybę. Taigi, roma
ne vaizduojama katalikybės persekiojimas 
šiuose, žinoma, simboliškai. 

POPIEŽIUS PIJUS XI-SIS IR MARIJONŲ 
SEMINARIJA 

(Šv. Tėvas dar kartą parodo Paveikslas yra tikras meno 
palankumo Tėvams 

Marijonams) 

Šią vasarą Romoge įvyko 
levų Marijonų kongregacijos 
viršininkų (provincrjoilų) su-

sedevras. Menininkas paveik
sle vaizduoja bestovinčią Ma
riją, Skaistybės ir Šviesybės 
Karalienę. Jos galvą gaubia 
dvylikos žvaigždžių vainikas, 

važiavimas. T a proga, Šv. Tė °v.P° k o J o m i s J i triuškina za-

BAUGINA KARU 

Europos didžiosios valstybės demons
truoja savo kariškas jėgas. Rusijos bolše
vikai nuolat didžiuojasi ir pasauliui rodo 
savo gerai įrengtus karo lėktuvus ir paruoš
tus karui lakūnus, o Vokietija džiaugiasi, 
kad jau išaugino stiprią armiją i r prisista
to naujų, didelių karo laivų. Rusai atvirai 
kalba, kad jiems reiksią grumtis su vokie
čiais. Ne kitaip ir pastarieji kalba. Naciai 
pasistatė 2G,000 tonų karo laivą ir kalba, 
kad jis bus labai tinkamas kovoje prieš-
Sovietų Rusiją. 

Iš to viso išrodytų, kad karas tarp Ru 
sijos ir Vokietijos jau visai čia pat. Tačiau 
yra patirta, kad kuo atviriau kalbama apie 
karą, kuo labiau vieni kitus baugina savo 
jėgontis, tuo mažiau yra karo pavojų. Ka
rai dažniausią prasideda visai netikėtai. 

Mūsų manymu, kad tuo tarpu nei vie-
r-a nei kita valstybė dar nėra pasiruošusios 
kariauti. Jos per daug turi savų, naminių 
problemų. , 

vas, Pijus Xl-tasis, suteikė 
Tėvams Marijonams privačią 
audienciją. Pažymėtina, kad 
šv. Tėvas yra labai gerai su
sipažinęs su Marijonų Kon
gregacijos vadovybe, josios 
darbuote. Per audienciją šv 
Tėvas sužinojo apie paskuti
niuosius Marijonų Kongrega
cijos provincijų užsimojin.us. 
Ypač domina Šv. Tėvą Ame
rikos Marijonų užsimojimai: 
seminarija (Hinsdale, 111) ir 
kolegija (Thompson, Conn.). 

lčio galvą. Paveikslo spalvų 
nepaprastas suderinimas, y 
pač įvairių aukso tonų susi 
tiiejimas, išreiškia tapytojo 
genijalį spalvų pažinimą. Šią 
nepaprastą dovaną seminari 
jos vadovybė žada įtaisyti 
naujoj koplyčioj netoli kurio 
altoriaus. Kiekvienam įėjus 
į koplyčią, ar tai bus vienuo 
lis, geradarys, svečias, metus 
žvilgsnį į sienoje įtaisytą pu-

P O SVIETĄ PASIDAIRIUS j a s " rašo, kad Baltarusijos 
'Borisovo rajono "Majak So-
\ ciaUziaų" kolchozo (dvaro) Sveiki, tavorščiai! 

Šiandie dedu ant delno 
pluoštą linksmų na vynų apie 
Rasiejaus balšavikų rojų ir 
kas dar reikalinga jame da
ryti. 

Bruklyno lietuviškų balša
vikų gazieta sako, kad Rasie
jaus balšavikų rojuj reikalin
ga dar daug prausti, šukuoti, 

Šioje audiencijoje Bažnyčios 
Galva, per aukštai gerb. ku- tautai, 
nigą Jakaitį, M. I. C, dabar
tinį Amerikos Marijonų Pro
vincijolą, parode jaunutei A-
•merikos Lietuvių Kunigų Sc 
įiiinarijai didelio palankumo. 

Apaštališkas Palaiminimas 

veikslą, tuoj prisimins 8v. j k o d e n t i ir>#> j l i p t i ) k a įp v r a 

Tėvo, Pijaus XI palankumas, p a 8 a k c s }m]šavikų otieeas 
Anurikos Lietuvių Kunigų! L e n m a s . Nemislykit, tavorš-
Seminarijai ir visai lietuvių ^ k a d t ( ) k i o s o p c r a e i j n s tu_ 

drg. (komisaro) Timofejevo 
grandis (būrys pavergtų ku 
mečių) j£ 1 ha. žemės gavo 
500 centn. bulvių, o Elsko ra-

' . jono " P r a v d a " kolchozo <&ig. 

J IS VISUOMET LAIMĖDAVO 

K uemei pi s^,j UBIW y T k y i o ^ * " 1 mėnesio pabaigoje 
pasimirė Basi! Zaharoff, " paslaptingasis 
Europos žmogus", viena spaudos agentūra 
apie jį parašė: 

4 * Pradėti karą vienos tautos su kita, 
reiškė Zaharoff ui pelną. Labai daug 
kaitų savo gyvenime jis buvo kaltina
mas sukėlime tarptautinių konfliktų. 
Zaharoff kaltinamas, kad ir Pasaulinio 
Karo sukėlime jis suvaidino vadovau
jantį vaidmenį". 
Tame pasakyme yra daug tiesos. Ap

skaičiuojama, kad Pasaulinis Karas jalm 
davė gryno pelno bilijoną du šimtus mili
jonų dolerių. Zaharoff buvo žinomas, kaipo 
"žmogus, kuris išlaimėdavo kiekvieną ka-

Nors Zaharoff ir mirė, bet jo biznį sten
gsis varyti kfti. 

Tokiam negarbingam, kruvinam bizniui 
pasaulis turėtų padaryti galą. 

PAŽINKIME SAVO PILIETINES 
PAREIGAS 

Šv. Tėvas pirmiausia su
teikė apaštališką palaimini
mą Marijonų seminarijos re
ktoriui, mokytojų personalui, 
studentams klierikams, jų tė
vams ir visiems tiems semi
narijos geradariams, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo 
prie jaunos kunigų auklėji
mui įstaigos įsteigimo ir jos 
palaikymo. 

Dovanotas Paveikslas 
Antrasis Šv. Tėvo palanku

mo ženklas buvo dovanoji
mas seminarijai gražaus Šv. 
Panelės Marijos paveikslo 
("Totą Pulchra Est Marija" 
— Visa graži esi Marija.). 

Be to, per sutiktuvių iškil 
mes, kurias seminarijos va. 
dovvbė ir auklėtiniai buvo 

« 

suruošę, didžiai gerb. provin-

Kasenko grandis iš 1 ha. g& 
vo 350 centn. bulvių. Abu J:6-
misarai apšaukti herojais.'./•-
noma, jei kiekvienas grandies 
kumetis būtų nukniaukęs norr 
po vieną bulvęš būt gauta ma 
žiau centnerių. Pamislykit tik, 
kiek tie kumečiai gavo nuo 
komisarų lupti, kad neprapul 
tų nei viena bulvė, kad £a\ 

ri būt daromos ant arklio, ar 
kito kokio gyvulio. Ne. Tai a-
nt darbininko, uždaryto sovie
tų rojuj, kad apvalyti jį nuo 

v 

prakeikto kapitalizmo dūko, o 
ijo-lui, kun. J . Jakaičiui, M. kapitalistu Rasiejuj rokuoja-

I. C, kiekvienam buvo šutei-\ttta* kiekvienas, kurį pamato 
kta po medalikė!]. Medalikė- |*u pora batų, geresniu siutu 
liai artistiškai nulieti ir juo-j ar overkoeiu. 
pats Popiežius Pijus XI pa- j ^ k e d e n ( ) [v ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ y . 

tų daugiau centnerių ir ktti 
komisaras būtų didesnis *li» -
rojus. 

Niežti, tavorščiai, mano dr -
nas noru, kad tas Bruklp > 
balšavikų redaktorius, ir v* 
si kiti rėksniai, kurie stikit 

šventino. 

Palankus Lietuviams 

Dabartinis Šv. Tėvas mūsų 
lietuvių tautos istorijoje bus 
žymimas kaipo vienas jai pa
lankiausių, arčiausių popie
žių. Lietuvių tauta, nors ir 
neskaitlinga, tačiau jau yra 
patyrusi reikšmingo Šv. Tė
vo Pijaus XI palankumo. Da
bartinis popiežius nepapras
tai palankus Marijonų Semi
narijai ir kartu visai lietu
vių tautai. 

A. Maiukna, M. I. C. 

balšavikai ruskius seniau, lu
pa ir dabar. Kas tokiom ope
racijom pasipriešina, pėsčias 
turi eiti į Solovkų salas arba 
pats sau duobę išsikasti. Ku
ris komisarų savo vergus 
smarkiau lupa, toks būna ap-

kų rojuj, reikalinga dar daįfe" 
prausti, šukuoti, kedenti i*« 
lupti, patys nuvažiuotų ten S. 
savo kailį pavestų komisa
rams taip išdirbti. Daugejk> 
jų skuros čia tiek apsive'ę 
kapitalistišku dumblu, kad 

šaukiamas didesniu herojum, reikėtų gero prausimo, suka 
Minsko "Raudonasis Arto-'vimo, kedenimo ir... lupinio. 

KARALIAUS MINDAUGO UNIVERSITETAS 
KLAIPĖDOJE 

Kiekvienas pilietis turi pašvęsti užtek
tinai laiko ir energijos palaikymui krašte 
tinkamos vyriausybės. Tą jis gali padaryti, 
naudodamos visomis pilietiškomis teisėmis 
ir privilegijomis. J is turi gerai suprasti vi
sus politinius, socialinius ir ekonominus 
klausmus, kurie iškyla prieš rinkimus arba [ ralius Vytautas, kuris 

Lenkijos karalius lietuvis 
Jogaila, rūpindamasis ano me
to lenkų valstybės organizaci
ja ir švietimu, įsteigė Univer
sitetą Krokuvoj. Šis Jogailos 
žygis turi labai didelės valsty
binės bei kultūrinės reikšmės 
Lenkų valstybei. Tuomet ma-
ža kas suprato tą svarbą, ko
kios turi švietimas, o ypačiai 
aukštosios mokyklos. Deja, jo 
svarbos pakankamai neįverti
no mūsų didysis valdovas Ka-

nemaža reikia paskleisti švie
sos, kad pats mažiausiai kul
tūriškai pakilęs, pats labiau
siai apleistas arba nutautęs 
lietuvis grįžtų ir galėtų daly
vauti bendrosios lietuvių kul
tūros kūrime. 

Prieš daugelį įimtų metų 
didysis Lietuvos karai. Min
daugas kovojo dėl suvienytos: 
Lietuvos, atskiras lietuvių ku-

kiančiu LLetuv*"aukštosiomis I n ; s a a« t>'& t es * » « * i v i e n ? d i ' 
dingą ir nenugalimą organiz
mą — Lietuvos Valstybę. 

nant laisvąją ir laisvės belau-

mokyklomis. 
Mažosios tautos, kurios ne

gali pasauliui imponuoti savo 
gausingumu, reikšm ingesnės 
vietos kitų tautų tarpe gali ir 
turi siekti kitomis, joms priei
namomis priemonėmis. Tokios 
priemonės nebus ginklai ar 
tvirtovės, nes galingesnieji 
kaimynai ir tautos visuomet 
turės daugiau ginklų, didesnių 

bet kada. J is turi kooperuoti su kitais pi
liečiais, kad surasti tinkamiausias, kiek g a 
Įima, priemones susidariusioms problemoms 
išrišti. 

Šiais laikais nebeužtenka būti piliečiu. 
Bet reikia eiti visas pilietines pareigas. Rei
kia ne tik tų pareigų svarbą suprasti, bet 
taip pat nusimanyti apie viską, kas aplink 
mus šiandien dedasi. 

Dėl to reikia skaityti gerus laikraš
čius ir priklausyti prie gerų organizacijų, 
kurioms rūpi ir religijos reikalai, i r krašto 
likimas, ir žmonių gerovė. 

Ne be reikalo ALRK Federacijos cen
tras ragina steigti visuomeniškus kursus, 
kuriuose būtų dėstomi tie klausimai, kurie 
Šiandien yra labai aktualūs ir svarbūs. 

Lenkijos politikai daro pareiškimus, kad 
atsitikime rusų vokiečių karo, per savo že
mę jie nepraleistų nei Vokietijos nei Rusi
jos armijų. Žinoma, jei Lenkija laikysis neu
traliteto, taip ir turėtų būti. Bet gerokai 
reikia abejoti, a r jai pavyktų * * išlikti sau. 
sai" , jei imtų grumtis tarp savęs galingo
sios rusų ir vokiečių armijos. 

valstybine išmintimi ir ginklo 
garbe valdė didžiulę nuo Bal
ti jos, ligi Juodųjų jūrų Lietu
vą ir kurio klausė Rytai ir 
Vakarų kaimynai, bet Lietu
vai jis neįsteigė nė vienos au
kštosios mokyklos. Tik vėliau 
jau karalius atėjūnas tuo pa
sirūpino ir šiandien Vilnius 
turi savo Stepono Batorio u-
niversitetą, įsteigėjo vardu 
vadinamą. Mums atrodo, kad 
šis Universitetas Vilniuje tu-
iė s pasilikti visuomet vadina
mas jo steigėju vardu. 

Lietuva turi Universitetą 
Kaune, kuriam tam tikra pro
ga duotas Vytauto vardas. 
Manau, kad šalies kultūra ir 
mokslo pažanga besirūpinant, 

ateina laikas Vako>rų Lie 
tuvai duoti Universitetą 

Klaipėdoje, 
;tuo būdu pakankamai aprūpi-

Te-
gul ir prieš jį šis darbas buvo 
dirbamas, bet Mindaugas šio
je srity daug nusipelnė ir net 
dėl šios idėjos žuvo. Karalius 
Mindaugas, priimdamas krik
štą, norėjo išmušti iš Vakarų 
Europos barbanj idėjinį gink
lą, tariamą krikščionybės skel
bimą pagonių tautoms, o kar
tu norėjo nauju krikščioniš
kuoju mokslu pakelti savo 

, . , , . -Į , , » • j - . - tautos kultūrini lygi ir jssis-
dvdybę ir garbę tegali buh . R i r •- L • 

mūsų draiisnmigumas, mo j * * J( s J 
tote ir Miūrmgnmas. ' « % * > « > » ***** v a l d " ™ s J ' s 

Kiekvienas lietuvis turi būti 
mokytas ir drausmingas, turi 

savo jlvirtovių. 

suprasti ir gyventi savo tau
tos kultūriniu pašaukimu ir 
dvasine bei moraline jos di
dybe. 

Lietuvių tauta lengvai gali 
apsiginkluoti mokslu, o tada 
jai nebus baisus nė ginklų 
žvangėjimas, mes išmintingos 
ir kultūringos tautos niekas 
niekas negali išnaikinti ir iš 
jos narių atimti laisvę ir sa
vo tautos meilę, jei .pati tau
ta visą laiką bus sistemingai 
ir kūlteringai auklėjama, mo
koma ir valdoma. 

Tautiniu ir kultūriniu atžvil 
giu atbudę ir susipratę lietu
viai neturi pamiršti, kad dar 

visą laiką buvo ir pasiliko. 

Atrodo, natūralus ir su
prantama, kad jeigu klastin-
gasai likimas nebūtų Mindau
go darbo per anksti nutrau
kęs, tai jau anais laikais jis 
luitų rimtai ir patvariai ne 
tik valstybės administraciniu 
atžvilgiu, bet ir kultūriniu į-
sistiprinęs prie Baltijos jūros, 
įsteigdamas ten reikalingom 
jūrininkystės ir kitokius aukš
tojo mokslo židinius. Karalius 
Mindaugas nesuspėjo savo i-
dėją realizuoti, bet šiandien 
Lietuvių Tauta yra pakanka
mai kultūringa supranta rei
klią amžiams pirisiminti savo 
didįjį Karalių ir jo garbei bei 
savo tautos didybei. 

įsteigti Klaipėdoje Karą 
Uaus Mindaugo Universitetą 

Reikia pripažinti, kad jau 
ne nuo šiandien mano judina
mas ir keliamas Klaipėdos U-
uiversiteto klausimas įgauna 
realias lytis. Mes turime Klai 
pėdoj aukštojo mokslo Odi
nius — Prekybos Inslitutąsįr 
Fedagoginj Institutą. Šiėixu 
mokslo židiniu gali būti pir
mosios Karaliaus Mindaugo 
Universiteto šakos. 

T.urint minėtus du Institu
tu, nesunku įsteigti UniveMo
tetą, kuriame šie Inst i tuto, 
būtų jo atskiri fakulte*' i. 
Steigiamasai Universite1 i 
turėtų iš pradžios turėti * K-
vangelikų Teologijos Ftflfci-
tetą, Teisių Fakultetą, Prefcv-
bos ir Pedagogikos Fakulte
tus, kurie jau ten egzistuoja. 
Čia turėtų būti organizuc t 
prie Universiteto Jūrininky :-
t(\s Mokykla, galėtų būti p* *-
keltas iš Kauno Techui&is 
Fakultetas ir įsteigtas MiiSi-
kos Fakultetas. Tuo būdu mos 
baigtume darbą, kuris galėjo 
būti pradėtas prieš šimtą me
tų — įsteigti Karaliaus Min
daugo Universitetą Klaip'A'o-
je su 7 fakultetais. 1GI 

Nereikia čia ilgai kai i l t i 
apie tai, ka i 

ha Universitetas Vakarų 
Lietuvai yra būtiniausia 

gyvybes sąlyga, 
kad šiame Universitete daug 
jaunuolių išmoktų savo tautą 
tinkamai pažinti, ją mylėį ir 
būti naudingais visam kraš-
t ui. Kai būtų sujungti jatip. e-
samieji mokslo židiniai į Uni
versitetą, tai ir lėšų kiausiniag 
lengviau būtų išsprend&amaa. 

(Tęsinys 3 pusi.) 
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feeCrirfaa. gftioažio 10, 1936 ftftitmis 
Lietuvos Nepriklausomybes Kary Svarbesnes 

Ir Opetacijos 
(Tęsinys) 

. mus nuo Kėdainių ir Sėtos, 
1919. H 13 — A l y t e 1 mtisn iegos pasiliko Šėtoje, o 

pulkas dar nebuvo susitvar
kęs ir kareivių išmokės, kai 
U. 12 bolševikai pradėjo pul
ti Alytų, kad išeitų į Nemu
no liniją i r galėtu supti Kau
ną iš kairės. IT. 12 naktį mū
sų užtvaros pradėjo trauktis. 
Kar. Juozapavičius su 1 kuo
pa ir 2 kulkosvaidžiais iš
vyko puolimo kryptimi padė
tį atstatyti. Alytuje likusiems 
ir neseniai atvykusiems ka
reiviams duoda«mi šautuvai ir 
ji 8 čia pat prie ginklų san-
dr'io mokomi ginklą užtaisy-

bolševikai Siesikuose. Pagi 
riai yra jų vidury ir liko be 
apsaugos; į čia atvykdavo 
bolševikai ir plėšdavo. Mili
cijos vadas Raila sušaukė mi
tingą ir I I I . 1 susiorganizavo 
Fagirių gynimo skyrius. Va
das kar. Reikalą. Savanoriai 
iŠ Pagirio pasitraukė. I I I . 4 
čia buvusi bolševikų kuopa 
rengėsi išvykti, išsiveždama 
iš žmonių prisigrobtą turtą. 
Savanoriai juos puolė ir nu
varė Siesikų link. Į nelaisvę 
paimta 7 bolševikai ir muni-

Lietuvos Ūkiškosios Tvirtoves Akc. Bendrove 
"Lietuvos Cukrus" 

Lietuvoje yra visos sąlygos I 9,755,000 lt. 
plėstis cukraus pramonei. Pa- 1933-34 m. gam. sezone — 

ti. Prieš puolant bolševikai i cijos. Prie būrio prisidėjo dar 

I 

kė barą Perlojus - Daugai 
• Butrimonis. Iš mūsų deši
nės barą laikė vokiečiai, ku
rie, bolševikų puolimui pra-

/ ridėjus, pasitraukė ir mūsų 
jauno pulko dalis bolševikai 
pradėjo spausti iš abiejų spa
rnų. (Priminsime, kad pačia
me Alytuje buvo rengtasi su
kilti). Bolševikų žymioms jė-
i*c;ms puolant, kar. Juozapa

t a s skubėjo į Alytų, į ka-
t avines, kad galėtų ginklus 

Težti ir atsitraukti, nes gau-
a žinių, kad vokiečiai paliko 
le tik frontą, bet pasitraukė 
r iš Alvtaus. Ant tilto kar. 
• įtozapavičius buvo nukau-
as. Mūsiškiai traukėsi SiVn-
o ir Prienų kryptimi. Kai 

curie nuo skaidinių atsisky
rė nukentėjo; Žalgirio miške 

apie 30 žmonių ir būrys pa
sitraukė į Šėtą; TV. 23 pri
sijungė prie Panevėžio bata
liono. 

Literatūra: P-tas, K. Pir
mosios kautynės ties Pagi
riais. Karys 1932 Nr. 45. Ur
bšys. Pirmosios 'mūsų kariuo
menės operacijos. Mūsų Ži 
nynas 1921 m. Nr. 2. 

1919. m . 28 Deltuva. Epi
zodas iš Ukmergės operaci
jos. Šioje operacijoje pirmą 
kartą dalyvavo mūsų artile
rija (1 baterija). Pozicija bu-
\ o užimta prie Miiašiūną kai
mo ir 15 vai., tiesiai taikant, 
paleistas pirmas šūvis. Svie
dinys pataikė ir įstrigo į Del
tuvos klebonijos namo sieną, 
kur tada posėdžiavo bolševi
kų štabas. Panika apėmė ne 

vieną skaidini užpuolė vietos tik bolševikų vadus, bet ir 
mlševikai ir nuginklavo, čia kareivius. Dabar tasai svie-

nukautas jiems pasipriešinęs 
kar. vakl. Kuzgas. Iš Alytau-
bolševikai buvo išmušti I I . 
15. Tai pirmosios stambesnio 
masto, mums nepavykusios 
kautynės. 

Literatūra: Čaplikas mjr. 
Pi:*mi Lietuvos kariuomenės 
kirimo žingsniai. Mūsų Žiny-
nžs 1921 m. Nr. 2. Baltušis -
Ž.inaitis. Karas su bolševi-
} lis Lietuvoje 1919 m. Mūsų 

1 aiynas 1929 m. XVII t. Ta
mašauskas ats. ken. Mano at
siminimai. Karo Arcbyvas 
1936 m. VU t. Šimanskis ats. 
v. p. Pirmosios kautynės dėl 
.' y taus. Karys 1928 m. Nr. 

Čaplikas pik. Ties Aly-
n. Liet. Aidas 1933 m. Nr. 

v o. 
1919. III. 1 Pagiriai. Va

ši io mėn. bolševikus atstū-

"KARALIAUS MINDAUGO" 
UNIVERSITETAS 

KLAIPĖDOJ 

i f i 

cMnio kevalas vra Karo Mu
ziejuje. 

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
! av., Teishį Fakultteo Ekono
minį skyrių sujungus su Pre
kybos Institutu ir suorganiza
vus Prekybos Fakultetą, Tei
giu Fakultetui Klaipėdoj, lėšų 
irisai maža bereikėtų. TeoĮogi-
]• sFakiūtetas y ra Kaune, 
jpTi neveikia; j is turėtų bū
ti tuojau iškeltas į Klaipėdą 
r atgaivintas kultūriniams 
v itiniams reikalams. Techni
kos Fktduttei geresnės perspe-
fcyvos Klaipėdoj negu Kaune, 
nts Klaipėda yra industrijos 
mestas ir nemaža gali pasi
tarnauti šio fakulteto reika
lams. IŠ naujo reikėtų tuo tar
pi, mano manymu, steigti Jū
rininkystės ir Muzikos Fakul
tetus, nekalbant čia apie ki
ti-; ateities reikalams steigti-
n s fakultetus ir mokyklas. 

Kovo 28 d. — mūsų arti
lerijos kovos krikšto diena. 

Literatūra: Sidzikauskas 
mjr. 3 art. pulko istorijos ap
žvalga. Karys 1931 'm. Nr. 36. 
Sipelis kpt. Pirmosios bateri
jos žygiai ir kovos. Karys 
1928 m. Nr. 20. hipelis kpt. 
Artilerijos gyvenimo pirmas 
dešimtmetis. Mūsų Žinynas 
1928 m. XV t. 

1919. IV. 7-8 Žasliai. Tai 
pirma stambesnio masto eks
pedicija, surengta demonstruo 
ti Vilniaus kryptimi. Iš mū
sų pusės dalyvavo: Atskiras 
batalionas, 2 pulko batalio
nas ir gusarų eskadronas. IV. 
3 dalys jau buvo Žiežmariuo
se ir kitą dieną užimti Pa-
jautiškų ir Neveliškių kai
mai, Žaslių stotis ir mieste
lis. Gausios bolševikų jėgos 
IV. 8 puolė Žaslių ir Stro-
Šlūnų kryptimi, tačiau puoli
mas buvo atremtas. Šioje 
demonstracijoje vokiečiai ne-
'lafyvavo, o dalyvių parody
mais apie mūsų judesius dar-
gi pranešdavo priešui. 

Literatūra.- Butkus, St. Dvi 
kuopos su vienu kulkosvai
džiu. 5 pėst. D. L. K. Kęstu
čio pulkas. Kaunas 1934. Bu
tkus, St. Savanorio atsimini
mai. Karys 1925 m. Nr. 43, 
41. Raštikis, St. stud. Iš sa
vanorio atsiminimų. Rytas 
1925 m. Nr. 162. Butkus, St. 
Kariagon. Karjjskjių Žodis 
1919 m. Nr. 8. 

1919. IV. 27 Pagiriai. Ren
giantis pulti Ukmergę, kiJo 
būtinas reikalas išvyti bolše 
vikus iš Pagirių, nes ten bū
dami jie grasintų mūsų puo
lančiam kairiajam sparnui. 

(Bus daugiau) 

kanka cukriniams runkeliar 
ms gerų dirvų yra nemaža ir 
saulės šviesos, užtenka dar
bo jėgos ir mokslo įstaigos 
paruošia reikalingų specialis
tų. Pradžioje cukriniai run
keliai iš Lietuvos buvo veža
mi į užsienio fabrikus. I r tik 
1930 met. vyriausybei garan
tavus už juos tvirtas kainas, 
cukrinių runkelių plotas tiek 
padidėjo, kad 1931 met. jau 
buvo pastatytas pirmasis cu
kraus fabrikas prie Marijam
polės. 

Ką rodo skaičiai 

Štai kaip atrodo cukrinių 
runkelių auginimas skaičiais: 

1931-32 met. gamybos se
zone VII. I. Vi. 30 2,500 au
gintojų iš 2,900 ha žemės plo
to užaugino 45,000 tonų cuk
rinių runkelių. 

1932-33 m. gamybos sezo
ne 3,200 augintojų, iš 5,300 
ha žemės ploto užaugino 122,-
000 tonų cukrinių runkelių. 

1933-34 m. gamybos sezo
ne 2,600 augintojai išaugino 
51,000 tonų cukr. runkelių. 

1934-35 'm. gamybos sezo
ne 2,500 augintojų išaugino 
92,000 tonų cukr. runkelių. 

1935-36 m. gamybos sezo
ne 4,300 augintoji) išaugino 
132,000 tonų; 

Šių metų gamybos sezone 
cukrinius runkelius augino 
4,600 ūkininkų maždaug 7,000 
ha žemės plote. Runkelių der
lius sieks apie 200,000 tonų. 

Antras cukraus fabrikas 

1936 m. gamybos sezone, 
padidėjus cukrinių runkeli j 
auginimui, buvo pastatytas 
antrasis cukraus fabrikas fa 
venčiuose. Marijampolės fab
rikas priima Lietuvos vaka
rų ir pietų augintojų runke 
liūs, o Pavenčių fabrikas — 
šiaurės ir rytų Lietuvos au
gintojų. Abu cukraus fabri 
k u pastate ir cukraus pra
monės plėtimo reikalais rū
pinasi akc. b-vė "Lietuvos 
Cukrus", kurio svarbiausias 
akcininkas yra valstybės iž
das. 

2,301,000 lt. 
1934-35 m. gam. sezone — 

4,991,000 lt. 
19o5-36 «m. gam. sezone — 

5,9:,2,000 lt. 
Viso išmokėta 27,165,000 l t 
Už cukrinių runkelių per-

\ ' žimą, iškrovim a, perd ir b i -
mą, perdirbimo reikmenis ir 
kitoms cukraus fabrikų išlai
doms padengti išmokėta: 

1931-32 m. gam. sezone — 
5,boe}000 lt. 

1932-33 m. gam. sezone — 
18,181,000 lt. 

1933 34 »m. gam. sezone - -
15,127,000 lt. 

19k4-35 m. gam. sezone - -
21,539,000 lt. 

1935-36 m. gam. sezone — 
17,108,000 lt. 

Viso išmokėta 77,594,000 it. 

Tiek išmokėjimų padaryta 
krašto viduje, į užsienį per 
pirmąjį cukraus gamybos pe
nkmetį išmokėta apie 3 mili-
jonus litų, už visokius reik
menis cukraus fabrikams. 

Lietuvos cukraus fabrikai 
gamina tik smulkų cukrų ir 
paskutiniais metais cukraus 
miltus (pudrą). 

Kiek abu cukraus fabrikai 
pagamina smulkaus cukraus 

1931-32 m. gam. sezone — 
6,552 ton. 

1932-33 m. gam. sezone -
16,165 ton. 

1933-34 m. gam. sezone — 
£,135 ton. 

1934-35 m. gam. sezone — 
15,213 ton. 

1935-36 m. gam. sezone — 
22,041 ton. 

SPECIAL! 
ŠI GRAŽI, NAUDINGA 

LEMPA 
TIKTAI 

/ 

GERESNIAM-MATYMUI 
LEMPA SU DAUG 

DIDELIŲ YPA
TYBIŲ 

Pusiau-netiesiogi-
nis bliūdas, 3 
žvakinos šviesos, 
ir p a t e n t u o t a 
naktines šviesa 
įdirbta l e m p o s 
kojoj. Pasirinki
mas trijt} dvi-
spalių užbaigimu 
— rankom pasiū
tos šilkines už
dangos. 

• Si specialė Geresniam-Matymui 
Lempa, parduodama už $19.95 turi 
daug ypatybių. Duoda pakankamai 
tinkamos šviesos visokiems rtikala-
vimams be atspindžio ar šešėlių. 
Matykite ja, artimiausioj Public Ser
vice Krautuvėj. 

TIKTAI $1 JMOKETI i 
Likusius mėnesiniai ant jūsų Elektros 

Patarnavimo bilo3. 
I'a<ltnerimui miušimttų ir kitų lėSų, truputį ankstes

nės kainos ant lempu parduodamu l<*ng-
\nis- išmokėjimai;.. 

PUBLIC SERVICE COMPANY 
OF NORTHERN ILLINOIS 

Dvio<ms eukraus fabrikams 
ūkminkai kasmet turi prista
tyti nemažiau kaip po 3,000,-
00U centnerių runkelių ir at
gal gaus dovanai apie 1,000-
000 centnerių išspaudų (tin
kančių pašarui) ir apie 60,000 
centn. melasos. 

Kiek ūkininkams išmokėta 
u i cukrinius runkelius 

1931-32 m. gam. sezone — 
3,606,000 lt. 

1932-33 m. gam. sezone — 

Iš užsienio į Lietuvą Mt<al
kaus cukraus įvežta: 1031-3L 
met. gam. sezone — 18,40(5 
lonos, 1933-34 m. gam. sezo
ne- — 6,509 tonos ir 1935-36 
m. gam. sezoną- visiškai ne-
1 vežta. 

Kiek cukraus fabrikuose 
darbo darbininkų ir 

tarn&utojų: 

1931-32 m. nuolatiniai 136.. 
sezoniniai 709. 

1932-33 m. nuolatiniai 159 
sezoniniai 659. 

1933-34 m. nuolatiniai 136, 
sezoniniai 591. 

1934-35 m. nuolatiniai 189 
sezoniniai 621. 

1935-36 «m. nuolatiniai 369, 
sezoniniai 1299. 

Cukraus fabrikai dirbo: 
1931-32 m. gam. sezone 73 
paras, 1932-33 — 153 paras, 
1933-34 m. — 56 paras, 1934-
25 m. — 88 paras ir 1935-36 
m. — 145 paras. 

Cukraus kapitalai 

"Lietuvos Cukrus" 1931 
m. turėjo kapitalų 3,5 milijo
nų litų. Dabar "Lietuvos cu
kraus " kapitalai siekia arti 
12,000,000 litų. "Lietuvos Cu
kraus " turtas vertinamas ar
ti 14 milijonų litų. 

A pskrd ta?, L i etuvo je cuk
raus pramone, turi dideles 
reikšmės ne tik ūkininkams, 
cukrinių runkelių augintoja 
ms, bet ir visam krašto ūkiui. 
Akc. B-vė "Lietuvos C tik
rus ' ' yra naū:a žemės ūkio 
tvirtovė, kurį tvarko pramo
nę. Iš aukštriaii; pažymėtų 
skaičių matyti, kad ji per 
penkerius metus jau yra daug 
davusi tiek atskiriems Lietu
vos ūkininkams, tiek ir vi
sam kraštui. Tsb. 

TAUPUMAS, TAI DORYBE 

Publikacija dabar einanti 
mūsų laikrašty aąrysy su pie
no butelių taupymu gauna 
puikią kooperacijų nuo mūsų 
skaitytoja. Tai parodo* dauge
lis laiškų nuo įvairių asmenų, 
ypatingai nuo pienių, vienas 
kurių gal yra jūsų pienius. 
žtai seka ištrauka iš laiško 
vieno pieniaus, kuris prista
to pieną kolonijoj, kur mūši] 
laikraštis plačiai skaitomas: 

"Puiki kooperacija, kurią 
jūsų laikraštis, (kurį regulia

riai skaitau) neša pieno bute
lių taupymo programai gerus 
rezultatus. Tai palengvina ma
no darbą ir pieno pramonei, 
o sutaupymas sugrįš pieno 
vartotojams. 

" P i r m pradžios šios kam
panijos jūsų laikrašty turė
davau žiūrėti gurbuose, kad 
surasti tuščius pieno butelius, 
kurie dažniausiai buvo našva-
rūs ir atsiduodavo gazolinos 
kvapu. Dabar randu butelius 
švarius kaip kristalą, padėtus 
ant slenksčio mano paėmimui. 
Tai parodo kooperaciją šeimi
ninkių, kurie turi sumokėti už 
kitų žmonių apsileidimą. Šie 
žmonės mano, kad jie ką to
kio gauna jei panaudoja pie
no butelius kitiems tikslams. 

" S i varoma kampanija pa
sisekė daugiau negu vi'mu at
žvilgiu. Parodo, kad žmonės 
ne vien skaito jūsų laikraštį, 
bet tiki į jį. Tikiuosi, kad ir 
toliau paremsite šią kampani
ją, kuri neš pelno patiems 
pieno vartotojams ir paleng
vins pienių darbą šiose šal
tose dienose.' ' 

Malonu mums perspausdin
ti šią laiško dalį ir džiaugia
mės, kad kokiu norint būdu 
padėjome pieno vartotojams 
ir pramonei. Mes skaitėme 
kaipo užduotį supažindinti 
žmones s utikruoju pieno bu
telio tikslu. 

Žinoma, daugelis šeiminin
kių dar nesupranta, kad kiek
vienas sutaupytas butelis yra 
sutaupytas penktukas, iš ku
rio ji pagalios gauna ir savo 
dalį, bet ši geros valios kam
panija yra tik pradžia kam
panijos, kuri bus vedama vi
sam krašte. 

f YOUR N. 
fCRANDPARENTŜ  

#USEDTOKEEPA\ 
InOmEtf/HOSTETTERą 
<ALWAYS HANDYIN? 
I THE HOUSE - - 4 

HOSTETTERS 
STOMACHIC BITTERS 

(//?//>£> 
rnrj 

YVrife for Free Book 
"A World of Comfort for Your Ey«»" 

Night and Morning 
Dėl akių pavargusių niio Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokii<» kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu-
Saug-us Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse. 

MURINĘ CO M PANYRA c o 

LITTLE BUDDY By Brucc Stuart 

I 
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Ketvirtad. gruodžio 10, 1936 

PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 
R E D A K C I J O S A D R E S A S : 

Pittsburgh'o Lietuvių 2inios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J . VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carsoii Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

TeJephone Hemlock 2204 
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SKAITYKIME "DRAUGĄ" 
" D r a u g a s " tik ka niinčjo nai veikimą padidint ir 'Drau 

dvidešimtas sukaktuves, kai
po dienraštis. Tai ilgas, rei
kšmingas religiniai tautiško 
oarbo laikotarpis. Gero laik-
įaščio įtaka išeivijos gyveni
me paliko gerus vaisius. Žy
miai pastota kelias ištautėji-
m ui ir laisvamany bei. Pas
kleista ir praplėsta krikščio
niška dvasia. 

Kas Girdėt Notth Side 

Pittsburghe "Draugas** į-
vedęs Pittsburgho Žinių sky
rių žymiai prisidėjo prie pa
kelinio tautiškai - katalikiško 
susipratimo, išjudino visuo
menę patraukdamas veikėjus 
į kūrybinį darbą. Tiesa, daug 
daugiau buvo reikalinga pa
dai vt i ir dabar daromi pla-

su Pittsburgho Žiniomis 
praplatinti pittsburgieieių ta
rpe. 

Kadangi darbai ir uždar
biai mūsų apylinkėje žymiai 
pagerėjo, tai laikraščio užsi-
rašymas žmonėms nesudarys 
sunkumo. 

Kiekvienam geram lietuviui 
reikalinga ir naudinga skai
tyti p, r virš dvidešimties me
lų patyrimo gerą katalikiškų 
laikraštį, kokiu yra "Drau
gas 
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Lapkričio 30 d. įvyko jau
no mūsų choro ir visų jubi
liejaus darbininkų pagerbimo 
vakarėlis. Susirinko apie 50 
choristų ir šiaip jau parapi
jos darbuotojų. 

Truputį užkandus, prasidė
jo programa. Vedejum buvo 
Jonas Katkus. Pirmutinį pa
kvietė tarti žodį vietinį kle
boną, kuris pasveikino jau
ną chorą taip gražiai ir stai
giai pražydusį ir palinkėjo 
jiems nepailsti ir toliau dirb
ti ir skaičiumi augti, nes nuo 
jų priklauso veikimo išvys
tymas. 

Antras kalbėjo choro dire
ktorius Jonas Senulis. Palin
kėjo visiems sątaikoje gyve
nti, vieni kitais pasitikėti ir 
neskaldyti jėgų skirstantis į 
" j aunus ' ' ir " senus" . Visie
ms darbo užteks, dirva plati. 

Lietuvos Sūnų svetaine, k u 
rią savininkai meiliai 'mums 
užleidžia, netinka mūsų dar
bui, nes neturi scenos. Prisei-
na elgetauti, kas ne visuomet 
paranku ir ne visuomet pa
vyksta. 

Graži Choro Veikla 

VI-

BRIDCEVILLE, PA. 
Vienybėje - galybė, Tai 
šiems žinoma, gyvenimo įro
dyta tiesa. Kur sutartinai di
rbama, tenai pasireiškia ge
ros pasekmes. Ideališkiausi 
užsimojimai nėra įmanomi be 
vieningos 'minties ir susiklau
somo. Džiugu pasisakyti, kad 
tiuo atžvilgiu mes esame tva 
rkoje, kad mokame savo tar
pe susikalbėti, susitarti. Pas 
mus jauni ir suaugę lenkty-
niuoja, kurie daugiau sukels 
pinigų asvo parapijos reika
lams. Neseniai gražiai pasi-

Pasitikime, kad sekančiais 
metais " D r a u g a s " rasis kie
kvieno lietuvių šeimynoje. 

Aš Pats 

Iš Šv. Kazimiero 
Parapijos 

Jau nuo keletos 'metų Sv. 
Kazimiero parapijos Namų 
Savininkai surengia gražų 
šeimynišką vakarėlį palydint 
senuosius, o sutinkant Nau
juosius Metus. Būna šeimyni
ška vakarienė, prakaltas, pa
silinksminimas ir t.t. 

prirengi n ią apsunkina, nes 
kviečiant kalintojus iš toliau 
susidaro didelės lėšos. I>< t 

Vienybėje - galybė, baigė ka- rodė sodalietės, šauniai pasi-
lbėtojas. -iarbavo Moterų Altoriaus dr-

Povilas Bajoras, kuris da-!gija, ir šiomis dienomis stk-

valdyba pasiryžus visas tas 
sunkenybes nugajėiti ir pa- ' tų . Choras sudainavo 
minėjimą atatinkamai suren- dainelių. Visi išsiskirstė pa 

lyvavo D. Žengimo parapijos 
tvėrimosi darbe, papasakojo 
trumpai apie buvusius tos 
parapijos klebonus ii* jųjų 
veikimą. 

Dar kalbėjo S. Staponkus, 
V. Marcinkevičius, A. Kruša, 
.šaulys, Gimbutas ir pora ki-

porą 

i r t i RePorfc.ris 

Bingo pradėta biskutį pra
šmatniau lošti. Kas vakarą 
duodama $3 čekis geras by 

ga. Iki šiol jau užaugo iki 
$12, nes taip pasitaikė, kad 
laimėtojas, ar$>a laimėtoja, 
nebuvo svetainėje. 

Gruodžio 23 d. visiems at
silankiusiems bus teikiamos 
Kalėdų dovanos. Kiekvienas 
užsimokėjęs tikietų gaus do
vana. Nesakysiu kokių, bot 
Žinau, kad bus graži, gera ii 
kiekvienam naudinga. 

kurioje krautuvėje South 
Panašus šeimyniškas vaka- Skle, bet laimėtojas to čekio 

rėlis įvyks ir šįmet, nes pra- būtinai tą vakarų turi būti 
t i ta sekmadienį Namų Savi- svetainėje; jei jo nėr, tai ati-
ninkai turėjo susirinkimų, ku aedama iki kitam sykiui ir 
riame vienbalsiai nutarė re vis kas kart tasai fondas au-
ngti vakarienę panašių kaip 
kas niet. Vakarienės priren
gsimi išrtnkta vadovauti St. 
Simonavičius, o jam padės, 
kaipo raštininkas, P. Ziman-
tis, gi A. Jaškūnas suskaitys 
pinigus. Kad parapijai dau-
giaus liktų uždarbio, \ i -» 
Namų Savininkai sumeta po 
vienų dolerį ($1.00) lėšoms 
padengti. Atsilankymui pas 
visus Namų Savininkus ir 
surinkimui tų dolerių išrink
t i J . Navickas ir A. Jaškū
nas. Tokiu būdu prisirengi
mas prie palydėjimo senųjų 
ir sutikimo Naujųjų Metų 
gražiai eina. 

Kas toliau bus veikiama, 
pranešime vėliau. Vakarienė 
bus gruodžio 31 d. Patogu
mo deliai ir kad iš anksto 
rengėjai žinotų, kokiam skai
čiau reiks pagaminti vaka
rienę, nutarta tikietus pasių
sti visiems į namus ir kad 
gavusieji už juos atsilygintų 
prieš gruodžio 27 d. sekma
dienyje komitetui ir po su 
mos svetainėje. Tai bus dide
lis rengėjams palengvinimas. 

Koresp. 

tt-nkinti, pasiryžę darbuotis 
I>arapijos gerovei. Gaila, kad 
ne visi mūsų gerieji darbini
nkai atsilankė tan vakarėliu. 

Tuom tarpu choras kartu 
su Sus-mo S7 kuopa rengi? 
balių Lietuvos Sūnų svetai
nėje, gruodžio 31 d., tai yra 
Naujų Metų sulaukimo vaka
rų. Sėkmės bus geros. Jau
nam chorui reikia lėšų gai
delius įsigyti ir kitiems daly 
kam s. 

Visi northsaidiečiai prašo
k i paremti chorų, nes jis yra 
užsibrėžęs plačių darbo dir
vų. 

Neužilgo pasirodys ir su 
vaidinimais ir mūsų muzikos 
ir dramos ratelis. Rolės jau 
skirstomos. Daug keblumo no 
i thsaidiečiams sudaro svetai 

Bdnginmkas į nes klausimas. Nėra kur pa
sidėti su vaidinimais ir kon-

mingai užbaigė užsibrėžtų da
rbų choras, sukeldamas baž
nyčios naudai 118 dol. 80 ce
ntų. 

Šiais metais išpuošėme sa 
\ o bažnyčios vidų, kitų pava
sarį pagrųžinsihie jų Ir iŠ 
lauko. 

Dievui padedant ir sykiu 
dirbant galima daug gero pa
daryti visais atžvilgiais. V. 

Šis - Tas Iš West End 
Pittsburgo Padanges 

Gruodžio 3 d., Šv. Vincen
to Moterų klubas laikė mėne
sinį susirinkimą, kuriame tu
rėjo rinkti kitiems metams 
valdybų. Bet, kad s noji va
ldyba taip daug ir taip sėk
mingai darbavosi Savo ir pa
rapijos naudai, vienbalsiai su
tarta palikti senųjų. 

Tarp naujų si manymų, vi
sos klūbietės pageidavo, kad, 
be draugiškų vakarėlių, į me
tus paruošti vienų didelę 
" p a r e " , į kurių, pakviesti ir 
savo vyrus. Išrinkta Shennan 
Zosė, kad, pasikvietus sau 
pagallbon drauges* suruoštų 
tokių " p a r ę " . 

Baigus susirinkimų klūbie-
iės turėjo draugiška vakarė-

jos smarkiai pasidarbuos sa
vo ir parapijos naudai. 

Taipgi ir Šv. Jono draugi 
ja laikė susirinkimų, bet nu-
taritnų, neteko sužinoti. 

Spirgutis 

Kaip Nubaudė Radio
fono Išeikvotojus 

Jauni Biznieriai 

HOMESTEAD, PA. — H o 
mesteadiečiai, matyt, neini e 
ga. Šiomis dienomis teko sr. 
žmoti, kad Brazauskaitė Iza 
bele, (čionai gimus ir augus, 
atidarė "Real Es ta te" biznį. 
Brazauskaitė, kaipo veikėja, 
j ra čionai g, rai žinoana ne 
tik parapijos, bet ir tautiška
me veikime. 

Kadangi kiekviena biznio 
pradžia sunki, tat Jai pas>-

KAUNAS. — Apygard-JS 
teisinas baigė svarstyti buvu
sių radiofono tarnautojų bylą 
dėl išaikvojimų radiofone. 
Buvęs direkt. A. Sutkus nu
baustas 6 mėn. papr. kalėji
mo,; buv. buhalteriu J. Linke
vičius 3 mt. s- d. kalėjimo; 
buv. kasininkė Ii. Malinaus
kaite 6 mėn. papr. kalėjimo. 

Iš Linkevičiaus Švietimo 
ministerijai atiteisė 23,973 l t , 
bet, jei iš jo nebus galima ieš
koti, bus ieškoma iš Sutkaus. 
Iž Sutkaus Šviet. ministerijai 

žadėjo prigelbėti S. N. p e t - ' P 1 keista 4,864 lt., iš Malinau-
įaitis, taipgi čionai gimęs ir "kaitės 2,14o lt. 

lį, kuriam skanaus užkandžio ^ p e t r Q P ( ) v i l o 

parūpino 
nilienė. 

Stasikonienė ir Jo-

Gruodžio C d., sodalietės 

į augęs, pradžios mokyklų bai 
ges Šv. Petro ir Povilo pa
rapijoj, paskui baigęs aka
demijų, įstojo į Pittsburgho 
universiteto teisių skyrių. 
Bet, iš priežasties nelemto? 

b.ndrai ėjo prie šv. Komuni-, bedarbis, mokslų turėjo nu 
jos. Be to, laikė susirinkimų, j t iaukti ir ieškotis darbo. Tuc 
kuriame išrinko naujų valdy
bų: pirm. Šauliūtė Alena, vice 
pirm. Storuliūtė A. ir Urbo-
įiiūtė. Julė, raštininkė Skre-
biūtė Felici> ir iždininkė 
Masiliūnifitė Veronika. 

Naujoji valdyba . susideda 
iš darbščių ir energingų mer
gaičių, tat ir tikimės, kad 

PLATINKITE 'DRAUGĄ' ger ta is . 

f mmmmmm i • 11 • i ui • i • • , , , . . 

Praeitų sekmadienį SLRK 
A 158 kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimą. Ta ip kitko nu
tar ta paminėti Susivienijimo 
auksinį jubiliejų gruodžio 27 
d. 3 vai. po pietų. Visas pri-
rengimas pavesta valdybai, 
kuri, susitarus su apskričiu 

bendrai surengs prakalbas ir 
programą. Tik nusiskundžia
ma, kad pas mus, Pittsburg-
lie, stoka kalbėtojų ir psr tai 

-CE V E R Y K A I ! -
KALĖDŲ NAUDINGIAUSIA DOVANA 

Vyrams, Moterims ir Kūdikiams 
X - R A Y PRITAIKYMAS I R PATARIMAS DYKAI 

s ii A r i u o • s 
SHOES OF C H A R A C T E R — F O R THE F A M I L Y 

6307-09 S O U T H VVESTERN AVENUE 
R e p u b l i c 5 4 3 6 The P l o r > h e i m S+ore 

VYRAI! jei jūs ieškot 
cxtra platumo batų ir 
jei jūsų kojos siauros, 
a š graliu pritaikyti 

aukščiau. 
uz 

#2.95 lr 

Turime dklžiausį Flor-

sheiin s taka South 

l 
Sideje. 

ATDARA VAKARAI! 

Pritaikymas aosoliueial 
guraimiuub. 

Skaudamos kojos. Kor-
uai, iiaujiKauiiai, -,u-
k l t l M J I I l l U l . K t l l . l . l M * * 
t i iumas truguo \a<Ks-
tiujima. Aa-ikit pa.s 
Suapiro kojų pag'clooft. 
Turime gražiausių m o 
terims oatenų u u o 
92.D5 iki M i i M Turi
m e visų mierų ir pia-
toumo. 

TAMSTOS P A T O G U M U 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokias Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t. 

jau įsigavęs į H. tuvių ban
kinę įstaiga ir po šiai die
nai sąžiningai dirba. J is yra 
taipgi parapijos komiteto na
rys. Tad, jauni čionykščių ša-
lai, pradėdami biznį, ir kvie 
čia savo draugus ir pažįsta 
mus su reikalais kreiptis, o 
i't abejones, jie stengsis są
žiningai visiems patarnauti. 

Homesteadieti? 

BIZNIERIAI, GARSINKI' 
TĖS "DRAUGE" 

Sutkus,, jo broliui gen. Sut
kui davus 25,()0C lt., užstatą,^ 
pakista*. Linkevičių* padėtas 
Į kalėjimą besąlyginai. Mali
nauskaitei buvo paskirtas 3,-
<M)() lt., turto laidas, bet ne-
pristaeius, .nuvežta i kalėjimą. 

Gydytojas Pasako Kaip \ 
Išvengti Persišaldymo 

Vienas žynius HV«-ika(os specialistus 
yra pusakcK, kad 83% is visų šios 
Šalies gyventojų yra islogų paliesti. 
Jo patarimas yra vengti persišaldy
mo palaikant savyje atsparumą. 

NUGA-TONE — dabar moksliškai 
sustiprintas *>d VITAMINAIS A ir D 
yra jau įrodęs tą stebėtiną sveika
tos budavotojo ir palaikytojo atspa
rumo. Jis paliečia kai ttk si lpnuo
sius organus. Juos sustiprina taip, 
kad nuodus, kurie sveikatą silpnina, 
jie patys nuo savęs pašalina. Dabar 
julms kai tik laikas budavoti atspa
rumą prieš šalčio persišaldymą. Mė
gink naująjį NUGA-TONE turinti 
VITAMINUS A ir D. Parduodamas 
ir garantuojamas pas visus vaisti
ninkus. Lengvas imti ir palaiko jus 
vaizde. / 

tai idealus liuosuotojas. 
Nuo užkietėjimo imk-

25c ir 50c. 
-UGA-SOL— 

&:^^m^mmm^^$£^^^^&%&&\ 

1937 
Draugo yy 

D A B A R 

Kalendoriai 
JAU GATAVI 

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

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 

EMIL DENEMARK, Inc. 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

o r e thm 

Truly a blessing on your heod is Fom-ol, th« n«w 
shampoo discovery which takes drab, siekly hair 
ond transforms it to a bright and flattering halo. 
Fom-ol is an amazing foaming oil shair.poo. superfinc 
and non-irritoting to the most tender skin. Fom-ol 
leaves your head clean and your hair glowingly 
healthy. Fom-ol is so economical; a little goes a long 
way. Ask your druggist for the regular 50c size. O , 
write for a generous trial bottle, enclosing 10c to 
cover packing and postage. 

n m shampoo- a treatmant! 
C U U O l . Inc., 132 Wttt 4*th St.. Ntw ¥ • * , N. Y. 

I snclois 10c f»r on« trial sire bottU of Fo«-ot. 

r 
i 

Nems— 
Addreu 
C i t y — 

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

-Stsfe, 
3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100 

• . — r"^fa|' 
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Iš Lietuvai Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj 
= 

Nuoširdi PadSka 

Wauįkegano Lietuvių 
Veikla 

Šv. Baltramiejaus parapi-

Bažnyčioe statybos reikalai 
pradeda krutėti, fondas vel 
pradeda augti. Jis turi augti, 
nes argi parapija galės visą 
amžių išbūti mokyklos kam-j 

jos metinis bazaras baigės la- , . , . . , , — M , ~ , bariuose. Kito išėjimo para-pkrieio 26 d. Per keturis va 
karus bazaras parapijai gry 
no pelno davė $851.41. 

Šilais metais Šv. Antano 
draugyste padarė $108.96, o 
Šv. Onos — $85.81, gi parap 
choras — $112.78, bet choro 

pijonai neturi: jie pamatys, 
kad, žūt-būt, kiekvienam pri
sieina duoti naujos bažnyčios 
statybai po $100. 

Jau einame paskutinį šių 
metų mėnesį. Rodosi, kad šie 
metai yra geresni už visus 
kitus metus. Bažnyčioje au
kos padidėjo; piknikuose, ba- Zr-~-

* J " * y i Mišių mūsų intencija ir su-
zaruose irgi daugiau pada
roma. • Begilas* 

Lapkričio 26 d. įvyko mū
sų vestuves. 

Visų pirma nuoširdžiai dė
kojame tėveliams Vaišnora
ms už iškėlimą puikios puo
tos, didž. gerb. kltb. kun. J. 
Šaulinskui, up laikymą , šv. 

Į naujos bažnyčios staty
mo fondą aukojo po $100: dr. nėra grynas pelnas, kaip Sv. 

. m ~ *. . Jonas zekas (jau antrą sim-
Antano ir Sv. Onos dr-jų. ; x , _, , , 

Komiteto pastangomis pelny
ta $162. Baras irgi davė apio 
$70. 

Bazarui pinigais po $25 au
kojo draugystės Sv. Baltra
miejaus ir Šv. Juozapo; J . 
Petrošius $3.50; K. Petkus 
$2, A. A. Skyrca $5, O. Da-
mulienė $2 ir P. Pažereekienė 
$5. 

Šios kolonijos duonkepys 
Jonas Malda parap. vakjn-
rienei aukojo visą duoną. Lie
tuviai farnieriai aukojo kas 
žąselę, kas antelę, kas prie
laidą; lietuviai biznieriai ir 
nelietuviai nepaliko nepaau-
koję vieno, kito daiktelio. 
Visiems prisidėjus, ar tai da
rbu, ar aukomis, parapija ga
lėjo padaiyti savo bazare 
tuos $851.41. 

Darbininkams ir aukotoja
ms parapija dėkinga. „. 

tą) ir mokyklos vaikučiai ne 
pirmą, bet jau trečią šimtą. 

Mokyklos vaikus seselės 
pradėjo mokinti kalėdinį vei
kalėlį, koncertuką, kurį no
ri atvaidinti sekmadienį, 
gruodžio 20 d. Tą daro kas
met. Vaikų koncertai mėgia
mi. Jo svarba didėja, nes btt-
na liet aviškas. 

Netikėta mirtis ištiko An
taną Aužį. Grįštant iš darbo 
automobilius ant vietos už
mušė praeitą šeštadienį. Ypač 
senesniems žmonėms begalo 
sunku išsisaugoti automobi
lių beprotiško važiavimo. Ki-

Iš UpytieciŲ Klubo 

Upytės Di^ugiško klubo 
piiešmetinis susirinkimas į-
vyko gruodžio 5 d. Daug na-
įių atsilankė ir daug naujų 
įsirašė. Valdybon 1937 m. iš
rinkta toji pati: pirm. J . Kiš-
kfinas, vice pirm. — A. Bar
tus, rast. — E. Tajdus ir ižd. 
L. Geniotis. 

Klubo tikslas palaikyti 
draugiškumą, ir pagelbėti U-
pytės parapijai, aptaisyti, ap
mūryti kapus, kur jų tėve
liai ilsisi. 

Klubo nariai bendrai lauks 
Naujų Metų adresu 4070 So. 
Francisco ave. Tačiau reikia, 
kad kiekvienas iš anks to a-
pie tai praneštų komisijai. 

Kitas Upytiečių klubo su-
siiinkimas bus sausio 2 d., 

gas komp. kun. J . Čižauska^ 
ir eilėmis poetas Lietuvytis); 
dėkojame visiems už sudėtas 
vestuvėse gražius linkėjimus: 
A. Bugieniams ir muz. J . J. 
Itaučiūnams už atminimą, Ku
pčiūnams ir Įfcamoškams ui 
didelį draugingumą. ĮH[ to
liau atvykusiems biznieriam* 
S. Gadeikiams ir vaistininkui 
J# J . Pociui, Chicagos Var>\ 

teikimą šliūbo bei iškėlimą p r o v i nc . pirmininkui VI. Dai= 
svetainėje pusryčių, kuriuos į t | a j j j ^ r i s gražiai vadovavo 

ta vargšė paliko be duonpel- j 7 vaL vakare adresu 4070 S. 
n i ° - Franeisco ave. Nare 

PETRAS 
SAKALAUSKIS 

mirė gruodžio 7 d., 1936. 9:50 
vai. ryto, sulaukęs žilos senat
vės. 

Kilo iŠ Šiaulių apskr.. Šiau
lėnų parap. Kudynų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 35 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
Lietuvoj 2 sūnus: Vladislovą 
ir Petrą; o Amerikoj draugus 
ir pažystamus. 

Laidotuvėmis rūpinasi velio
nio draugas Stanislovas įtie
kus. Telefonas BOUlevard 
5856. 

Kūnas pašarvotas J F . Eu-
deikio koplyčioj, 4605 8. Her
mitage Ave. 

Laidotuvės jvyks penktadie
nį, gruodžio 11 d. i š J F. Eu-
deikio koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapinei. 

Nuoširdžiai kv.ečiajne visus 
gimines, cLraugus-ges ir pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Sūnūs, l)rau„;,i ir 
Pažystami. 

Laidotuvių direktorius J. F . 
Eudeikis Tel. YARds 1741. 

VINCENTA 
CZWALLNSKIENĖ 
(po tėvais MikuJskaite) 

Mirė gruodžio 8 d.. 19 36 m.. 
4:45 vai. ryto, sulaukus puses 
amžiaus. 

Kilo iš Raseinių apskr., Ku 
venskių parap., šventradių kai
mo. 

Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Paliko dideliame nuliūdimo 

savo mylimas 2 dukteris: Jo-
sephine ir Stephanie, sūnų 
Stanislovą, žentą Alphonse Sta-
siulis, brolj Antaną Mikiuskį 
ir gimines. . 

Kūnas pašarvotas 4605 So 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
gruodžio 12 d. Iš J. F. Eudei-
kio koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydyta J šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta, į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Kultttdy: dukterys , Sūnns, 
Brolis, žentas h- Giminės. 

Laidotuvių direktorius J F 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. •' 

A. * A 
PRANCIŠKA EŽERSKIS 

Mirė gruodžio 8 d., 1936 m., 
sulaukus pusės amžiaus. 

Kilo iš Raseinių apskričoi, 
Žvingių joanip., iialandiškių 
kaimo. 

Amerikoj išgyveno 36 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Mykolą ir brolienę Mari
joną Ežerskius, jų šeimą, 2 
pusbrolius: Mykolą ir Vincentą 
Šepučius ir jų šeimas, ir gimi
nes; o Lietuvoj 4 brolius ir 3 
seseris. 

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
gruodžio 12 d. Iš J. F. Eudel-
kio koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas j šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdę: Brolis, Brolienė, 
Pusbroliai, ir Giminės. 

la idotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

paruošė Daugirdienė, Chica
gos Varg. Provincijos muzi
kams su prof. A. Pocium už 
įspūdingą bažnyčioje giedoji
mą ir už apdovanojimą; dain. 
IvI. Janušauskienei ir smuik. 
L. Sabonienei; mūsų drau
gams ir draugėms palydova
ms: S. Kueiūtei, I. Lukošiū
tei, L. Sutkiūtei, S. Vaišno
raitei, muz. K. Gaubiui, dr. 
A. P. Stulgai ir brolėnui F. 
Vaišnorai; įžymiems fabrika-
nlams F. Smithams ir jų sū
nui Pranui, kurie tą dieną 
pašventė dėl mūsų ir dideliai 
apdovanojo; taip pat J . P 
Uertuliams, savininkui Roose 
velt Fumiture Co. 

Ačiū už dovanas Šv. On 
galiaus chorui, kurio vedėjas 
yra muz. A. Mondeika, ir 
kleb. didž. gerb. kun. H. Vai 
čūnui, Šv. Mykolo par. cho
rui, pasidarbuojant vice pir-
Diiii. A. Paužai ir rast. l t . 
Sutkiūtei; esame dėkingi už 
daugybę syeikinimų, telegia-
luais ir laiškais iš kitų mies
tų. (Sveikino kone vis Varg. 

Sgjungos nariai ir Lietuvon 
pasiųstas Amerikon L. M. ko-
mpoz. J . Žilevičius, talentin-

\estuvių puotoj. 

Ta brangi diena ir jūs pa 
siliks mūsų atmintyje am 
visados! 

JNikodemas ir Petrunėlė 
Kuliai 

Pranešimai 

įvyks toj pačioj vietoj nuo 
2 vai. po pietų iki 7 vai. vak. 
Su knygutėmis visų narių pa
reiga dalyvauti balsavimuo
se, taipgi ir susirinkime, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. 

F. Prusis, sekr. 

Lietuva Mini K. Pet
rausko sukakti 

Sveikinimų pareiškimai eis 
po vaidinimo. 

Sukakties rengimo komite
tą sudaro: V. Mironas, dr. S. 
Janavičius, V. žadeika, gen. 
V. Nagevičius, dr. A. Juška, 
adv. J. Goldbergas, J. Bie
liūnas, V. Kemežys, V. Sidzi
kauskas, I. Nauragis. 

Siuvėjų Lokalo 269 A. C. 
W. o€ A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 11 d. gruodžio, 
Amalgamated centro name, 
333 So. Ashland Blvd., 7:30 
vai. vak. Valdybos rinkimai 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

25 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

A. I A 
MOTIEJUS 

NEVAD0MSKI3 
J a u sukako 25 metai, kai 

negailestinga mirt is a tskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą tėvelį. 

Netekome savo mylinio tėvo 
gruodžio 11/d. , 1911 m. Nors 
laikas tęsiasi, mes jo nieka
dos negalėsime užmiršti . Lai 
gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną atilsį. 

Mes atmindami tą jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, y-
ra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios už jo sielą ]>euktadienį, 
gruodžio 11 d., Aušros Var tų 
parapijos bažnyčioje, Wes t 
Sidc, 8 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus i r pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose. 

Nul iūdę: duktė Pranciška 
Stoškienė, sūnūs Juoazpas i r 
Antanas . 

Gruodžio 21 ir 22 dd., Lie
tuva iškilmingai mini Lietu
sių Operos Teatro kūrėjo Ki
pro Petrausko 25 metų sce
nos darbo sukaktį. Ta proga 
i engiamas akademinis jubili
ato pagerbimas ir, pačiam 
Kiprui Petrauskui dalyvau
jant, statoma Rimskio - Kor-
b&kovo opera "Ki te /o Mies
t a s " . 

Tevy Marijonų Misijų 
Maršrutas 

Pittsburgh, Pa. — (pas 
kun. Jurgutį) — gruodžio 14 

- 20 dd. (Kun. J . Mačiulio-
nis, M. L C ) . 

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

PLATINKITE " DRAUGĄ " 

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas 
Chicago, 111.—"Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pav lus ' . Nedarykite 
jokių bandymų su kitais Uuosuotojais. Imkite T n n e n o 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra Jrodęs, kad Jisiyra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apeti to, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliaTimų. 

PRASYK SAMPKLIO DYKAI ~ 

Visose 
Va i s t inėse 

Trlner'f Bltt« Wine Co. M4 S. WeU. SU Ohl««««, HL 
Prisiųsti BSA sampeii dykai 
Vardas 

r N 

T. 
PETRAS NAUSĖDAS 
Mirė gruodžio 7 d., 1936 m., 

7:05 vai. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Kilo iš Tauragės apskr.. Nau
miesčio parap., Pibliškių kaimo. 

Amerikoj išgyveno 2« metus. 
Paliko dideliame nuliūdijne 

moterį Konstanciją, po tėvais 
Vadapalaitė. dukterį Vlrginia 
8 metu, 2 pusbrolius; Mateu-
šą. Joną. ir brolienę Barbora 
Ir jų šeimyną. Nausėdus. švo-
ferį Juozapą Ir moterį Mortą, 
ir šeimyną Gayžauskus, gimi
nes ir draugus; o Lietuvoje 
motiną ir tėvą ir 2 seseris. 

Kūnas pašaj-votas J. Lrule-
vičiaua koplyčioj, 4348 8. Ga
li f ornia Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, gruodžio 11 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta* 

Nekalto Prasidėjimo P. š. 
Marijos. parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos u i velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kaslmiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, 
Pusbroliai, Brolienė, švogertei 
ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius J. Liu-
levičius. Tel. LAFayette 3572. 

Laidotuvėmis rūpinasi Nau
sėdai k- Gayžauskai. Telefonas 
ROCkwell 34 5«. 

1 / 

DOMICĖLĖ GELUMBICKIENĖ 
Po tėvais Budraitė 

mirė Lietuvoje Gruodžio 8 d., 9 vai. ryto, sulaukus 79 metų amž. 
Paėjo iš Telšių ap»kr.. Kantaučių parap., Kepurėnų kaimo. 
Mirė Alsėdžių mieste išgyvenusi 50 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime Amerikoj tris dukteris: Domicėlę 

Gricienę ir jos vyrą Juozą, Oną Gailienę ir jos vyrą Juozą, Vero
niką Cukrienę ir jos vyrą Antaną, ketures anūkes; Justiną, Ve
roniką, Oną ir Aldoną ir anūką Alfonsą. O Lietuvoje dukterį Zu
zaną ir jos vyrą Asalavičįų ir anūkus. 

Kūnas pašarvotas Alsėdžių mieste, Lietuvoje. 
Laidotuvės įvyks Ketvirtadieny, Gruodžio 10, 1936 m. Bus pa

laidota Alsėdžių kapuose. 
Dievo Apveizdos par. bažnyčioje už velionės sielą Ketvirtadie

nyje, Gruodžio 7:30 vai. ryte bus atlaikytos egzekvijos tr gedulin
gos trejos šv. Mišios, o 6 vai. giedotos Šv. Mišios Aušros Vartų 
par. bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystattnus-
as dalyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę Dukterys, žentai, Anūkės, Anūkas ir GtJminės. 
Po pamaldų prašome visus gimines ir pažystamus atsilankyti į 

namus, pas Gricius, 2034 So. Union Ava, Chicago, 111. 
Pilnesnėms žinioms šaukite CANal 6070 

MAGDALENA T A M O L I Ū N I E N E 

Mirė gruodžo 8 d., 1936 m., 2 vai. ryto, sulaukus 
apie 6 5inetų amžiaus. Klo iš Panevėžio apskr., Pa
nevėžio parap. ir miesto. Amerikoj išgyveno 33 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime sūnų kunigą Antaną 
Tamoliūnę, dukterį Kotriną Šabonienę, 7 anūkus ir 
gimines; o Lietuvoj dukterį Juzefą ir žentą Juozapą 
Masiulius, 5 anūkus ir gimines. 

Kūnas pašarvotas graboriaus S. M. Skudo koply
čioj, 718 W. 18th S t 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 12 d. Iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydėta Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, žentai, Anūkai ir Giminės. 
Laidotuvių direktorius S. M. Skudas. Tel. MONroe 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

M 7 NORfPfEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

DirektotiŲ Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

I. J. Zolp 
Ezerskis ir Šonus 

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

3377. 

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA. IR NAKTjj 

YARds 1741-1742 
MCSŲ RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS 0:4* VAIi. 

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

Lachawicz ir Sunai 2314 West 23rd Plaee 
Phone Canal 2515 

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

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

GARY, INT>. miDOTUVTU DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

Geriausias patarnavimas 
Phone 9000 S. M. Skudas 718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377 
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šį Vakarę Kalba 
V. Uždavinys 

DIEVO APVAIZDOS PAR. L. Simutiene, " D r a u g o 1 ' red. 
žmona. Eidama į bažnyčią, 

- S f v aka r , , S r u o d z , o 0 d., p g r i l I v „ s i o galygatvio P a * k e l b t a d i * n a "1 ™ 
,:30 vai. parapyos sve ame., ^ * g y . -Chri .s taas P a r t y " . Oir 
jvyksta prakalbos Vimians £ ! « « = . l t ™ ! ™ *"». S įvyks g r a ž i a i Chi 

ugningas reikalais. Kalbės 
kalbėtojas, svečias iš Lietu
vos, rašytojas - žurnalistas, 
Vilniui Variuoti Sąjungos at
stovas V. Uždavinys. Nei vie
nas netaretij praleisti neatsi-
iankęs \ svečio prakalbas. Į-
ėjimas visiems laisvas, nemo
kamas. Nei vienas atsilankęs 
nesigailės. Išgirs tai, ko dar 
ligi šiol negirdėjo. 

V. Uždavinvs v ra vilnietis-
dzūkas. Begalo įdomiai atpa
sakoja, ka ip lenkai okupavo 
Vilnių, nes tuo metu gyveno 
ten ir visa savo akimis mate. 

Susižeidė L. Simutiene .T^ P**3* d i e n^ * vai. po 
pietų, įvyks svarbus susinu

siomis dienomis susižeidė ' k i ™ a s > kuriame bus renkami 
valdyba. 

Susirinkime bus galutinai 
e ta 

irdė-
ica-

gos viešbuty. 
Dvi narės, — ypatingai pa

sidarbavusios sodalicijai, bū
tent B. Kalvai tė ir pirm. V. 
Lakumskai te , įstojo moterys
tės luoman. 

Linkim pasisekime nauja
me luome. Rap. 

vežus į Šv. Kryžiaus ligoninę 
ir nuėmus X—Ra y paveikslą 
pasirodė, kad vienoje vietoj 
yra t rūkęs kaulas. Ligonę pri
žiūri dr. A. Rakauskas . 
Linkime greit pasveikti . RaP. 

Vilniaus Prakalbos 
Toliau Eis Šiose 

Vietose 

Gruodžio 13 d. (sekmadic-

Amerikos Lietuvių 
Sporto Komisija 

* — — i -

Gruodžio 4 d. įvyko susi
r inkimas Amerikos Lietuviu 
Sporto Komisijos Hollywood 
salėj. I š r ink ta valdyba. Atei
nančiam susirinkime valdvba 
bus pers ta ty ta visiems šios 
organizacijos nariams. 

Nubalsuota rekomendacijon 
įskaityti i r Kumskį, žinomą 
sportininką ir lietuvių dar
buotoją. Nauja valdyba, ne
tur int i asmenų, kurie supra-

TEVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
DEŠIMTASIS SEIMAS 

I r včl rinksimės į TT. Ma-. visus Tėvų Marijonų darbus 

nta sporto reikalus, tvarkvs 
m ) , JUK vai. vak.. Kenosnoi, m -, . . . . , , 
a ' . administracijos darbą, o įria-
š-v. Pe t ro parap . salėj. 

Gruodžio 16 d. (trečiadie
ni) Šv. Juozapo parap. , So. 
Cliicugo. Pradžia 7:30 vai. 
vak. I 

Gruodžio 17 d. (ketvirta
dienį) ŠŠ. Pet ro i r Pauliaus 
parap. salėj, West Pullman, 
7:30 vai. 

Sausio 3 d. (sekmadienį), 
1937 m., Šv. Antano parap. 
salėj, Cicero, IH. 

Prakalbų dienos kitose ko
lonijose bus paskelbtos vė
liau. 

DĖKOJA 

CICERO. — Simonas Ig-
natavičia, ilgą laiką kankin
tas sunkios ligos ir kėlei ą 
s jk ių buvęs labai kritingoje 
padėtyje, jau eina geryn. Pa
klausus, kas už grąžinime 
jam sveikatos yra atsakomas, 
drąsiai a t sakė : " D a k t a r a s 
S imonai t i s" . AVell, y r a pa
sakyta, k a d medį pažinsi it: 

jo vaisių. Ta ip i r y ra su mū
sų jaunu, gabiu gydytojiuu 
dr. Simonaičiu. J i s ne vienę 
y ra išgydęs nuo sunkios li
gos. 

Ignatavičių šeima dėkinga 
dr . Simonaičiui. Sako, " j e i 

r i jonų rėmėjų metinį seimą, 
kad pažvelgus į praeitų meti} 
buotę, kad nustačius naujus 
planus sekantiems 1937 me
tams ir palengvinus TT. Ma
rijonų naštą nešti ant savo 
darbuotę, i r nustačius naujus 
pečių — dvasinį i r tautinį 
auklėjimą jaunimo, — būsi
mų vadų jaunajai kar ta i . Tai 
labai sunkus darbas ir sunki 
našta, kurią retas pasauHonis 
pajėgtų atkelti , kad ir prie 
didžiausio pasišventimo, kad 
ii už didelį atlyginimą. To
kia jėga randasi tik vienuo-

l liuose ir vienuolėse. 
Per daug metų pasauliony-

se ieškojom tos jėgos i r ne
radom, kas pasiimtų ant sa 

kolegiją i r ne/t seminariją; 
mūsą spaudą — " D r a u g ą " 
ir t. p . 

Tad matom, kad TT. Mari
jonai dirba visu pasišventi
mu mūsų jaunimo švietimui 
nepaisydami žemiškos nau
dos, medžiaginio atlyginimo, 
žemiškos garbės i r t.t. 

visuomenės naudai . 

Kad palengvinus Tėvams 
Marijonams naštą, į 10-jį jų 
rėmėjų seimą skaitlingai su 
s l i nk ime . Su.sirinkRne remč 
jų skyrių, dr-jų atstovai, sve 
čiai, dvasiškija, profesiona
lai, biznieriai i r visi, gera
širdžiai, norintieji kuomi 
nors paremti TT. Marijonus: 
morale ir, kam galima, me
džiagine parama. 

Skaitl ingai dalyvaukime ne 
vi^n seime, bet ir pamaldose, 
kurios įvyks sekm., gruodžio 

Vajais Alkos Marijonu Seminarijos 
Koplyčios Fondui 

AUKOS PLAUKIA IS VISŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KOLONIJŲ 

Marijona Seminarija Nuoširdžiai Dėkoja 
Prisiuntusiems Aukę Koplyčios Statybai 

PADĖKOS ŽODIS 

Iš Union City, COnn.: A. 
Jasinskienė $5.00. 

Iš Pit tsburgh, Pa.: Treti
ninkų draugija $10.00, N. N. 
$2.00. 

Iš Woroester, Mass.: Pra-
13 d., 11:30 vai., Aušros Var- r ' a s Kvirt inskas $20.00, Ju r 
tų parap . bažnyčioje. ! »** ir Ona Ridikai $15.00, J . 

v . . . . . I Naujokaitis $10.00, K. Lietu 
Visi Marijonų remejų s k y - U n m k a s $ 5 ^ R p $ 1 M ^ p Kadaravieius 50c, F . 

' *MU bus atstovaujami seime. |-M ± r> i -v A 1 ^ r , : t iH— RA. 
o pefaų mūsų akademijas, i B e t 4 l , . , * . . . . , Į l e t r e s Palevunus $1.00, FJz- Asanav iuus 50c. 

daug įvairių reikmenų ir ra-
! kandų. 

Iš Wilkes Barrs , Pa. : J . 
Valiūnas $2.00. 

Iš Melrose P a r k (per p . 
Svilpauskienę): J o n a s Kušlis 
$1.00, Ignas Gedžius $1.00, P . 
Gūdžius $1.00, M. Joneienė 
$1.00, M. Janušauskiene $1, 
Kot ryna Misevičienė $2.00, 8. 
Tarut is 50c, Marcinkevičienė 

bieta Siebaitiene $1.00. 
mėjų skyrius ir Feder. 50 
skyr. stovi t a rp ??. Iš Boston, Mass.: K. Dir-

I šiene $5.00, Pranas Duoba $5. 
J . Šliogeris | I š c h i c a ^ m . J u o z a s J a 

Iš Waukegan, UI.: Ona Mi-
kelaitiene $5.00. 

Iš Rockford, I I I : Kaz. ir 
Ona Jusevičiai $15.00. 

AUTOMOBILIŲ AUKOS 
kštas $5.00, Rožė Lekavičie-j Iš Bryant, WĮis.: Jurg is Lo-
nė $5.00, K. Draugelienė $10, bikis $1.00. 
A. ir J . Bautorai $4.00, A. 

PORTSMOUTH, O., gr. 7. P*tkus $15.00', S. ir M. Uzu-
- - Už trijų mylių nuo čia V a - j ^ e c k a i $3-°°> p - i r B - L * 2 ^ 

Sykį - ki tą metuose skai- t a r ų link du automobiliai su-; J u š k a i $1.00, K. Mickienė! 

Mirė Kun. A . Tamo-
Hūno motina 

{šiomis dienomis Chicagoje 
pasimirė kun. A. Tamoliūno 
motina. Sūnus kunigas pasta
ruoju laiku gyvena Easton, 
Pa., Jėzaus Širdies vienuolv-
ne. Gauta žinia, kad jis at 
vyksta į laidotuves. 

Mūsų laikraščių bendrada
rbiui kun. Tamoliūnui, nete
kusiam savo motinėlės, reiš-
k i am e u žuojau ta, 

AKIŲ GYDYTOJAI 

zesnės komisijos at l iks ki tas 
pareigas. T a r p .susirinkusių 
direktorių buvo i r konsulą* 
Dr. Bagdonas. 

Maršrutas penkiolikos at- ne jis, ta i būtumėm netek? 
vykstančių sportininkų buvo ?avo šeimynos ga lvos" . 
taipgi numatytas . J i e grei-! Ciceriečiams nėra vargo pa 
Čiausia ap lankys sekančius ' s iek t i dr. Simonaiti. J i s ati-
miestus: New York, Washin- darė naują ofisą Ciceroj viiv 
gton, Boston, Pi t tsburgh, Cle 
veland, Detroit i r Chicago. 

Adv. Savickus 

Vaišvilienės vaistinės, kuri 

tome svarbiuose momentuose 
- jvykiuose katalikiškoje 

spaudoje dalinai aprašytus 
TT. Marijonų darbus. Pasku
tinį sykį skaitėme " D r a u g o " 
2S1 numery, lapkr. 28 d., TT 
Marijonų pastangomis leidžui 
mo dienr. " D r a u g o " 20-me 
jubil. didžiojo koncerto pro
ga. Bet skaitėme tik apie ma
žą dalelę nuveiktų darbų. 

sidaužė priešakiais. 7 asmenys $2.00, Besaspariai $2.50, Ona 

žeista. 
?uvo ir 3 kiti pavojingai su- Narbutienė (per p. Liubar-

tienę) $5.00. 
Marijonai Jerminaitei , ku

ri y ra atsiuntus seminarijai DR. P.. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1446 So. 49th CL, Cicero, 111. 
Utam. , Kotv. ir Pf tn . 10—9 vai. v. 

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

Iš Kitzmiller, Md.: Ju rg i s 
Kevelaitis $3.00. 

Iš E. Cleveland, OhiO; A-
gota Valienė $5.00. 

Town of Lake Žineles 

randasi an t kampo 14 St ree t ! - ^ ^ėra galimybės aprašyt: 
ir 49 Court. 

" D r a u g 0 " ' rašžjas 

Oruodžio 13 d., 3 vai. mū
sų bažnyčioj įvyks nepapras
tos iškilmės. Tai bus suteikia
mas Sutvir t inimo Sakramen
tas. 

Sodalicija ka ip kasmet, 
ta ip ir šiemet užsiprašė šv. 
Mišias Nek. Pras . Pan. šven
tėj . Bet, kadangi tą dieną vi
sos negalėjo dalyvauti , tat 
perkelta į antrą sekmadieni, 
gruodžio 13 d. Mišios šv. bus 
9 vai. Narės in corpore pri
ims šv. Komuniją. Per šv. 
Mišias viena narių giedos so
lo. 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinias 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Ros. : 
2456 W. 69 St. 

Tel. Ofiso: J 

LAFayette 4017 
Tel. namu: 

HEMlock 6286 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R 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 i r Sekmadieniais 

pairai atitarti 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETKICALLY AKIU 
SPECIAIJSTAS 

Palenjrvlns akiy Jteniplmą, kinis 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudama akių kai-Sti. atitaiso 
t rumparegystę ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spccialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki H v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely «t-
sitikimų akys atitaisomos be ūkinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vai*kų. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKAS D£L MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, stora** 

ir plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VICtory 8486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

AMERIKOS LIETUVT T T DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Office Phone 
PROspect 1C28 

Res. and Office 
2S59 S. Leavit t St. 

CANal 0706 

f 
DR. EDVVARD H E R M A N 

K O J Ų SPECIALISTAS 
F ia t feet, ar thr i t is , reumatikas, uleeriai ir kitos kojų 
ligos gydomos. 

Egzaminacija ir pasi tar imas dykai . 
Ofisas; 3601 Belmont Avenue 

CHICAGO 

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

= ^ 

= ^ 

DR. J. J. K0WAR 
( K O W A R S K A S ) 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago-
Office Hours 

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

DR. STRIKOL'IS 
P H Y S I C I A N and STJRGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki '8 vak. 
Nedoliomis pasral sutar t i 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos : 1—3 ir 7—S 

Seredomis i r Nedėl. pagal su tar t i 
R E Z I D E N C I J A 

6631 S. California A ve. 
Telefonas REPnblic 7868 

Tel CANa* 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
art i 47th Street 

Vai . : nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal su ta r t i 

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 
Ofiso TeL VIRfrinia 0036 

Residence TeL BEVerly 8244 

DR. T. DUNDDLIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

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

Reela*enelja 
8939 So. Claremont Ave. 

Valandos 9-10 A. M. 
Nedoliomis pagal sutar t is 

Tel. Caluniet 6974 Ofiso valandos 

9 ryte iki 8 vakare 
Išskiriant sek 
madienius ii 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. IliL. 

• • ^ — — 1 • • - • • • ! • II. IIIM , NU • • - .m ••! . •»» 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

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

TeL CANal 2345 

DR. F. 0. VVINSKUNAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Ketvergais pagal sutart į 
2305 S o . Leavi t t S t . 

Tel, CANal 0402 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. | 
Valandos : 1—3 popiet i r 7—8:30 

vakare 

REZTDENCTJA 
LAFaye t te 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais i r Sekmadieniais 
nprrpl mitnrf i 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
L I E T T J V I S A D V O K A T A S 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubl ic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal H 7 5 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefoną? REPnbl ic 9600 

Iš Scranton, Pa.: Ona Ka-
revičienč. $5.00. 

Iš Indiana Harbor: Edvar
das Urbelis $1.00. 

Iš Brooklyn, N. Y.: Juozas 
Skarulis $5.00. 

Iš Waterbury, Conn.: Ma
gdalena Kerinauskiene $15.00. 

Iš Detroit, Mich.: A. Iva
nauskaite $5.00. 

Garbes narys Kazimieras 
Konstantas $20.00. 

(Jarbes narvs Melrose Par-
ko Kančios Jėzaus draugija 
$20.00. 

C L A S S I F I E D 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
O F I S A S 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedeliouria nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 i . T. Nedėliomia nuo 10 iki 12 diena 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Res.: TeL PLAza 2400 
VALANDOS: 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Residence 
6609 S. Artesian Ava 
PROsnect S40S 

OR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

O F I S A S 
3156 W. 59th 8t . 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais i r Sekmadieniais 

nagai «n tar t i 

Telephone HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
D E N T I S T A S 

6558 South Wes.tern Avenue 
Valandos : 

Nuo 9 ry te iki 8 vakare 
Sekmadieniais i r šventadieniais 

pagal susitarimą 

State 4«90 Prospect 101* 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. IVestern Ave. 

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

6:00 vakare 
188 W. Raiidolpli St. 

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

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT L A W 

10707 So. MJchlgan Ave. 
CHICAGO 

Telephone PULlman 1293 

CLEMENT J. SVILOVV 
L I E T U V I S ADVOKATAS 
33 North La Salle Street 

Chicago 
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeš tadienais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012 

BUČERNĖS P A R D A V I M U I 

Clpi-ai einanti bučernes biznis. Dar
bininku apgvventoj apylinkt'j . 5 
kambariu fletas užpakaly. Savinin
kas apleidžia miestą. Pisriai paleis 
greitam pardavimui. 1437 So. Pu-
laski Rd. ROCkwell 8514. 

PARDAVIMUI TAVERNA 

Pardavimui taverna poroj vietoj, 
pietvakarinėj dalv miesto. Ger?s šei
myninis biznis. Savininkas apleidžia 
miestą sausio 1 d. REPublic 3146. 

UPHOLSTERDfG 

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldų taisymas, per-

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

ANGLIŲ SANDĖLIAI 

ANGLYS ANGLYS! 
AUGŠTOS RUŠTES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run $5.75 
Lump or E^g 6 00 
Screenings 4.75 

Pašauki te diena a r naktj 
Telefonas KEDzie 3882. 

= ^ s 
J O K I Ų SUODŽIŲ 

RANGE 

J O K I Ų PELENŲ 

OIL 

i 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO F U E L OIL RAFINIRIUOTOJO 

ftIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną miera sa City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KU03HET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANal 2020 

T R I A N G L E O I L C O M P A N Y 
2430 West 26th St., Oiicago, IU. 

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 
P E T E R BALSITIS , Manager 


