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PRANCŪZIJOS IŠSISUKI
NĖJIMAI

ap

HAVANA, rūgs, 19. — Ku- PARYŽIUS, rūgs. 19. —
bos saloje stovis mažai paki-1 Prancūzijos vyriausybe jvai- 
tėjo per pastarąsias tris die- riausiais būdais išsisukinėja 
nas. i nuo nusiginklavimo ir kaskart

Iškilo aikštėn, kad bolševis-(tam tikslui randa naujų prie- 
tiškos juntos skirtas preziden- mojiių.
tas su savo kabineto nariais Praneša, kad jos, išsisukinė- 
vos laikosi. Prezidentas Sau J-mus ima pn^ažinti Anglija. 
Martin pasirengęs pasitrauk- Šri o, šiandien Prancūzijai nt- 
ti. ra galimybės nė pagalvoti apie

Pareina žinių, kad kai ku- j nusiginklavimų, kada Vokieti- 
riose provincijose plečias nau-Įj°ie vyrauja hitlerininkai.

Tačiau pasitarimai vedami. 
Juose dalyvauja ir J. V. ats
tovas.

V

1. National viešbutis Havanos mieste, Kuboj, kur yra 
užsidarę kariuomenės karininkai .2l Prez. Rooseveltas turi 
prakalbų Baltųjų Rūmų sodo aikštėje.

VOKIETIJOJ SUSEKTA 
“SANKALBA”

ASTRONOMAI STEBISI 
VIENA ŽVAIGŽDE

VATIKANAS, rūgs. 19. — i Šventasis Tėvas kalbėdamas 
Vakar Šventasis Tėvas Pijus pareiškė, kad įvairių skelbimų 
XI suteikė auuijencijų 200 ats pagrinde svarbiausias daiktas 

žinkelių konsolidavimų su gat-.tovų, dalyvaujančių tarptauti-! yra dorovė. Kiekvienas skel- 
vėkarių kompanijom ir už tran , niam skelbimų kcngrese R<>- , bimas turi būti paremtas tei-

Chieagos viršutinių geležin
kelių vedėjui sveikina miesto 
valdybos veikimų už šių gele

sterių suvienodinimų.
Tačiau šiam žygiui neprita

ria ga-tvėkarių bosai. Šie dau- 
j giausia saugoja įdėtų kapita
lų, kad jis neštų nustatytų pel 
nų.

moję. sybės ir doros taisyklėmis.

Lakūnas po trijų parų rastas 
sunkiai sužeistas

JACKSON, Mich., rūgs. 19. jtuvų ir sunkiai sužeistų lakū- 
Pereitų šeštadienį iš Toledo nų. Turi nulaužtas vienų ran- 
skrido į Clevelandų pašto la-: kų ir vienui kojų. Atvežtas čia 
kūnas H. L. Neff, 25 m. amž., į ligoninę. Per tris paras jis 

Teisėjas Holland anų dienų ' ir toje kelionėje dingo. Imta ; nebuvo valgęs ir vandens ne- 
pats ma-tė, kaip girtas .automo-1 jo ieškoti. Ir tik vakar vakarų 1 gėręs.
bilininkas užvažiavo ant kito ' trys vaikai už 11 mylių nuo Jis pasakoja, kad paklydęs

AŠTRIAI NUBAUSTAS

ji sukilimai, kuriems vadovau
ja radikalų priešai.

Kariuomenė yra be vadų. 
Jos vadas seržantas puilkinin-. 
kas Batistą kitus seržantus pa 
aukština kapitonais ir majo
rais. Kada jis vienų seržantų 
paaukštino kapitonu, jam at
sakyta, kad tas nereikalinga, 
nes seržantas yra jau majoru. 
Tų rangų jam pripažino patys 
kareiviai.

Tikrieji gi karininkai vis 
dar laikosi National viešbuty, 
kurs apstatytas kulkosvai
džiais ir1 patrankomis.

SUTARĖ LYGYBES 
KLAUSIMU

VARŠUVA, rūgs. 19. —
Lenkijos vyriausybė ir Danci-

NUBAUSTI PO 4 METUS 
KALĖTI

TOKIJO, rūgs. 19. — Bai
gės byla 11-ai japonų kadetų. 
Teismas juos pripažino kal
tais premjero Inukai nužudy
mu 1932 metais. Kaltintojas 
reikalavo mirties bausmės I ai

stovinčio automobilio ir sun
kiai sužeidė vienų žmogų.

Tas pat teisėjas ant ryto
jaus nubaudė tų automobilinin

čia pelkėse rado sudužusį lėk-Į skrisdamas per rūkns.

BERLYNAS, rūgs. 19. — PASEDENA, Gal., rūgs. 19.
Fašistų laikraščiai praneša, Su dideliu dėmėsiu astrono- 
kad politinė vyriausybės poli-1 mai tėmijas į žvaigždę, vadina-
cija netikėtai puolė Heidenhe- mų Nova Opbiuchi numeris 3, kų 1 metus kalėti ir 2,0Cf) dol.
lm pilį Wuerttembergijoj ir kuri daug kartų yra didesnė bauda. O su juo kartu važia-
ten rado 41 asmenį, vyrų ir už saulę, ir kurių galėjo iš- vusius 4 jo draugus nubaudė
moterų, kurie tarėsi sabotažu tikti bet kokia katastrofa, ka-'po 290 dol. ir teismo kaštais.
kenkti kanclerio Hitlerio vy- dangi jos skaistumas padidė-
riausvbįei. Kas įdomiausia, jo apie 100 kartų daugine,go miesto vadovybė pasirasė , , . - . . , . , .• . f . “kad tame susirinkime dalyvasutarimų, pagal kurį Dancigo 

ir (Mynios uostai laisvosios 
kompeticijos pagrindu 'turi bū
ti lygiomis.

PAGERBS J. V. PREZI
DENTĄ

LONDONAS, rūgs. 19. --
Ateinantį mėnesį darbo parti
ja turės suvažiavimų. Parti
jos valdyba, kaip praneša, ta-

kuriems jų vadams. Teismas
kekvienų nubaudė po 4 metus j bė nekovoja prieš nedarbu, 
kalėti. Mirties bausmei pasip-
[riešino visuomenė. SKAITYKITE IR PLATJN

KITĘ “DRAUGĄ”
NAUJAS J. V. ATSTOVAS 

ARGENTINAI

BUENOS AIRES, rūgs. 19. 
— Argentinos prezidentas Jus 
to iškilmingai priėmė naujų J. 
Valstybių ambasadorių A. A. 
AVeddell.

QAL VYKS J FLORIDĄ

LIETUVOJE LIETUS APTVINDE 
SUVALKIJĄ

v-6 daugiausia aukštosios kil
mės vokiečiai ir aukštieji civi
liniai tarnautojai.

Tai “sankalba” prieš vy
riausybę, nusprendė policija.
Kas įvyko su sankalbininkft’s,! mosferų 
nėra žinoma.

Yra dvi teorijos; arba ji ga
lėjo susikulti su kili kokia 
žvaigžde, arba įskrido į ko
kias erdvėse dujas ir ji užsi
liepsnojo taip, kaip liepsnoja 
meteorai patekę į žemės at-

PAKARTAS, AR PASI
KORĘS

Cali-
rastas

SUIRUTES KASYKLŲ 
SRITY

SCRANTON, Pa., rūgs. 19.

IMSIS PRIEMONIŲ PRIEŠ 
“DUMPAVIMĄ”

AVASHINGTON, rūgs. 19. -

Vakar rytų ties So 
fornia avė. ir 68 gat. 
ant medžio šakos pakartas, ar 
pasikoręs, Peter Eudis, 4,") m. 
amž., gyvenęs 6605 So. Wash- 
tenaw avė.

Kabantį lavonų pamatė pra
eiviai ir pranešė policijai. La
vonas paimtas į grabininko 
Bagdono lavoninę,

Rugp. 23, 24 ir 25 dienomis 
visoje Lietuvoje siautė nepap
rastos liūtys. Ypač daug prili- 

. Paskutiniais apskričių virsi- jo Suvaikijoj: Alytaus, Mari- 
ninkų piliečių apsaugoj depai jainpOĮėS) Ąakiij apskrityse, 
tamentui pranešimais, didesni, šakįų apskrity lietU8 pVl?P, 
gaisrai įvyko Šiaulių ir Mažei kajp įg kibiro be perti u alios 
kių apskrityse. Šiaulių apskr., ^j. (įvį paras Užtvino vasa- 
Kriuopių valse., priešlupčių ; rojug, bulvės, daržai. Žemes- 
kaime perkūnija uždegė J. Kr- j n^g yjptos buvo apsemtos ir at

GAISRAI

ine suvažiavime savo raportu 
pagerbs J. Valstybių preziden'lų srity streikuojančių anglia 
tų už jo vykdomų pramonę
gaivinti,programų ir papeiks 
savo krašto premjerų už tai,

— Čia kietųjų anglių kasyk- Šiame krašte įvairiausių pi
giųjų gaminių daugiausia 
“dumpuoja” Japonija, Vokie

kad jo vadovaujama vyriausy

VIRBALY VEIKIA TAMSŪS 
GAIVALAI

VIRBALIS ((per paštų). — 
Nesenai Virbalio parapijos 
administratorius kun. Šalčius 
buvo keliamas kapeliono pa
reigomis į Alytų. Tačiau para
pijiečiai dėl gražių per trumpų 

I laikų Virbaly nuveiktų ir dar 
1 kai kurių nebaigtų kun. šal
čiaus darbų padarė J. E. vys-

MONTREALIUS, Kanada, 
rūgs. 19. — Buvęs Kubos 
prezidentas Macbaifo planuoja kapui didelį prašymų, kad pa
vykti į Floridų ir ten su savo 
šeima ilgesnį laiką apsigyven- 
ti.

AVASHINGTON, rūgs. 19. - 
Avalinių fabrikuose Brockton, 
Mass., vyksta darbininkų strei 
kas. Sakoma, tas kenkia ava
linių pramonės kodų daryti.

kasių tarpe nesutikimus ir su
irutes skleidžia raudonieji a-
gitatoriai. Vakar susprogdin- mentas nusprendė prieš 
ta dinamitinė bomba. Sugadin- (imtis priemonių.
ti vieni namai ir sunaikinta ke j---------------------
lėtas automobilių. Vienas paša IŠSISUKO NUO GROBĖJŲ 
linis 17 m. amž. berniukas su-

tija ir Olandija. Iždo departa- 
tai

žeistas.

liktų kun. Šalčių ir toliau gy
venti Virbaly.

Vyskupas parapijiečių pra
šymų. patenkino — kun. šalčių 
paliko Virbaly. Tačiau šis jo 
Virbaly palikimas labai nepa
tiko kai kuriems raudonųjų i- 
deologijos išpažintojams ir ki
tiems laisvamaniams, kuriems

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

štikio trobesius. Sudegė darži
nė, kūtė, vežimų pastogė ir ū- 
kio inventorius. Nuostolių pa
daryta 2,000 litų sumai. Tro
besiai buvo neapdrausti.

Pašvitinio valse., Mikniūnų 
kaime prie statomosios pra 
džios mokyklos sudegė iš lentų 
pastatytas sandėliukas ir jame 
buvusi statybos medžiaga. San 
dėliukas neapdraustas. Sandė-

rodė kaip ežerai.
Lukšių miesteliui grėsė pa

vojaus būti visai apsemtam. 
Šešupė smarkiai išsiliejo ir ap 
sėmė prie jos esančius žemes
nius laukus. Miestely buvo ap
semtų daug trobų.

Kitose Lietuvos dalyse taip 
pat labai prilijo.

---------- tliukas ir jame buvusi statybos
Teismas mirties bausme nu- medžiaga priklausė Šiaulių

baudė dar vienų plėšikų žmog apskrities savivaldybei.
žudį J. Francis, 35 m. amž. Jis ' , ......I Mažeikių apskr., Zidikių v.,nužudė pieno išvežiotojų J. 
Ilartel, 28 m. amž.

Šis yra penktasis CbicagojPEORIA, III., rūgs. 19. —
Penki nežinomi grobėjai tyko-nubaustas žmogžudys.

senai nepatiko, kad Virbalio jo pagrobti bankininkų M. G. 
žmonės myli savo kunigų ir vi-įNeivman. Tas pastebėta ir pa
gaire kame jo klauso. Ir taip šaukta policija. Piktadariai 
tad šie tamsūs gaivalai pasta-į paspruko
ruoju laiku prieš kun. Šalčių 
pradėjo skleisti šmeižtus, vaik 
ščiodami po miestų renka pa
rašus kažkokiam raštui, kurį 
siusiu vyskupui.

Prie šios kampanijos akty
viai dedasi vienas laisvamanis

PREZIDENTAS TURI 
“ŠALTJ”

AVASHINGTON, rugr. 19. - 
Vakar prezidentas Roosevel
tas neišėjo niekur iš savo kam

paiti.”sulenkėjęs gydytojas, kuris net barių. Turi 
po klebonijų lando ir sunkiai 
sergantį invalidų klebonų kun.
Naujokaitį gundo, kad ir jis j-----------
prisidėtų prie -tos kampanijos i Chieagos rinkimų boardui 
prieš kun. Šalčių. į pranešta, kad jis neturi teisės

Virbalio parapijos katalikai skelbti majoro rinkimus. Boar

NETURI TEISES

GRĄŽINA AUKSĄ

NAUJAS KAUNO M. SA
VIVALDYBES TURTŲ VE

DĖJAS

Nauju Kauno miesto savi
valdybės turtų skyriaus vedė- 

pas-
kirtas. A. Marcinkevičius, liet. 
prekybininkų, pramoninin
kų ir amatninkų sąjungos 

& O. Oetnerio, gyv., Oiniefflų Ka„„0 vaMyho, pir.

.Ritinė, kaime sudegė E. Tau- jn vi(,,on , Orybo yra 
'jėnienės daržinė su pašaru irI
( ūkio inventoriumi, 7,000 litų 
i vertės. Be to, daržinėje sude-

Iš AVashingtono praneša, 
kad visam krašte aukso krovė
jai gruziną kas yra 100 dol. 
viršaus auksų vyriausybei, 
kad išvengti nesmagumų. Yra 
vilties, kad mažas skaičius be
liks atkakliųjų aukso krovėjų, 
kurie yra pasiryžę nesiskirti 
su auksu.

(Iv., Židikų valsč., kuliamoji 
mašina, 4,0Q9 litų vertės.

APLEISTI KAPAI

mininkas ir atsakingasis lietu
vių verslininkų organo Vers
lo redaktorius.

GAVO “INJUNCTION”

tokio asmens landžiojimais, ku 
ris savo amžiuje į bažnyčių 
Virbaly nėra kojos įkėlęs, yra 
labai pasipiktinę.

das buvo raginamas, kad jis 
paskelbtų miesto majoro rinki 
mus, nes; šiandieninis majoras 
neteisėtai skirtas majoru.

Viešosios naudos gazo kom
panijos gavo laikinų “injunc- 
tion”, kad valstybė nekolek- 

’tuotų iš jų pirkimot mokesčių. 
Bet joms pranešta, kad tuo rei 
kalu kreiptųsi į vyriausiąjį 
valstybės teismų.

Kaišiadorių kapai visai y- 
ra apleisti. Jie neva aptverti 
spygliuotų vielų tvora, bet ir 
ta vietomis išardyta ir per tas 
vietas kas nori kapus teršia.
Patys kapai tiek įvairiomis žo 
lėmis apžėlę, kad nepanašūs 
amžino poilsio vietai, o apleis
tam dirvonui.

Gaila, kad tokia vieta taip 
mažai rūpinamasi. Be to, čia 
yra apie dvidešimts karių ka
pų .Ir tie visai apleisti. Laikas -----------
bet kam bent karių kapais pa- — šiandien numatoma gied- 
siriipinti. ra ir vėsiau.

KATALIKIŲ MOTERŲ 
VEIKLA

S. KALVARIJA. — čia ne- 
senai įvyko L. K.l Moterų dr- 
jos skyriaus virimo bei kepinio 
kursai. Iš kursų lankytojos 
pasisėmė daug praktiškos nau
dos ir labai dėkingos kursų va 
dovei p. Pajaujienei. Kursus 
lankė 20 asmenų.

ORO STOVIS

1
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kos neturim, o universitetas leidžia Šilkais- 
kio veikalu apie Solovjovu vokiečiams (vo
kiškai)! Anot jo, senesnieji ir jaunimui ne
rodo gerų pavyzdžių, dėl to jis pradeda abe
joti ar verta būti kilniau?, ar negeriau pa
taikauti. l’rof. llerbačiausko reziume: ‘‘dile
tantizmas mūsų įstaigose jau nebepakenčia
mas. Su juo reikia kovoti. Jau yra keliolika 
žmonių iš jaunosios kartos, kurie galėtų pa
keisti senus diletantus ir, žinomu, pakeis, 
bet dabar jie neprileidžiami.”

LIETUVOS GYVENIMAS nsiuiKJiMis su y. jisimčui

PASTABĖLĖS

Prof. llerbačiauskas savo laiku buvo at
statytas iš Lietuvos universiteto. Buvo siū
lyta jam pensija, bet jis jos nepriėmė. Spau
dos pranešimu, p. .Herbąčiauskas išvažiavo 
į Varšuvos universitetų lietuvių kalbos dė
styti. Išvažiuodamas jis padarė keletu įdo
mių “D.” bendradarbiui pareiškimų, su ku
riais mes norime supažindinti ir savo malo
nius skaitytojus.

e e o

Apie universitetų prof. llerbačiauskas 
pasakė: “Jei jis nebus reformuotas, jis ir 
toliau gamins diletantus, o ne visuomenės 
elitų. Mes ligi šiol neturim Lietuvos istorijos, 
neturim lietuvių literatūros istorijos! Visiš
kai nesirūpinam savo etnografija. Net savo 
geografijos neturim! Profesoriai užima po 
dešimt tarnybų, namus statosi, o nieko ne
rašo. Pedagogai nemoka lietuviškai kalbėti. 
Ar tai šitaip kuriama lituanistika?!”

Nors taip jau blogai gal ir nėra, bet vis 
dėlto be jokio pagrindo tokių pastabų buvę? 
universiteto profesorius būtų nedaręs. Tauti
ninkų vyriausybė savo laiku mėgino univer
sitetų refonnuoti, bet tai darė partijos išro- 
kavimais ir dėl to iš tų reformų nieko neiš-

> - . . » X-
Apie teatrų prof. Herbačauskas pažy

mėjo: “Teatras. Ko jie dabar ilsisi? Sezonas 
prasidėjo, o nevaidina. Tuo tarpu galėtų duo
ti senų repertuarų, kaip tas visur daroma. 
Kiti aktoriai per metus nieko nevaidina, o 
dabar jie ilsisi! — ironizuoja prof. Herba- 
čianskas. — Teatras yra vyriausia kultūros 
įstaiga, teatre mes mokomės, o aktoriai lie
tuviškai kalbėti nemoka. Skandalas jau pats 
faktas, kad šešioliktais nepriklausomybės me
tais įsteigta komisija lietuvių kalbai mokyti. 
Dar daugiau: į tų komisijų niekas nėjo kal
bos mokytis. Diletantizmas! Kam rūpi Lietu
va, tas ilgiau to negali pakęsti.”

< • •

Kokia iš to išeitis? Profesorius nurodo: 
“Jei norim išbristi iš to put vyno, turim da
ryti herojiškas pastangas. Juk užsienis iš 
mūsų juokiasi. Ir kaip nesijuoks, Lituanisti-

METAI IR KATAUKK- 
. ... KOJI AKCIJA

(Tęsinys)
Rusijoje suorganizuota yra 

vojančių bedievių sąjunga” 
žinomos bedieviškos jaunimo

‘Ko
tai p put yru 

‘komsomo-
jų” ir “pijoūierių” organizacijos, ir į 
jas visas Įtraukta šimtai tūkstančių vyrų 
ir moterį), senų, jauniu ir vaikų- Maskvo
je veikia “Bedievių universitetas”, kur 
išt'rsi kadrai žmonių, ypač jaunuolių, ruo
šiami organizuotai kovai prieš Dievą- Vo
kietijoje yra įkurta panaši “Kovojančių 
bedievių sąjunga”, suorganizuota spaudo? 
bendrovės antireliginei literatūrai leisti, 
antireliginė mintis skelbiama mokyklose, 
teatruose, kinuose. Turi net knygynus, ku
riuose studijuoja katalikų doktrinų, jos 
metodus ir taktikų, kad su jais lengviau 
galima būtų kovoti. Tas pats vyksta ir 
kitose Europos šalyse, kaip Prancūzijoje,

LIETUVA PASTATYS DA
RIUI IR GIRĖNUI DIDELĮ 

PAMINKLĄ

Vos tiktai pasiekė Lietuvą 
pirmosios žinios apie Dariaus 
ir Girėno didįjį žygį ir tra
giškų jų mirtį, tuoj iškilo mi
ntis jų šiam nepaprastam pa-

'siryžimui įamžinti — pastaty- 
vickas, Muriauapolio Kolegijos direktorius, j ti paniillklų. Dar

Ryto atstovui paklausus, kaip Lietuvoj ;Jie|jUVO pasibaigusios mūsų di- 
atrodo, kas gero ir kas blogo, gerb. veikėjas

Šiemet Lietuvoje lankėsi kum dr. J. Na-1

taip atsakęs: “Yra ir to ir t^>. Tačiau, žinai, 
tamsta, mes, amerikiečiai, perdaug mylime 
savo tėvų žemę, kad galėtume viską pasa
kyti, kas mums širdį slegia. Jei sekate mūsų 
spaudų, ten galite iš dalies lai pastebėti. Dėl 
ko pas mus, Amerikoj, toki komfortai, pato
gumai? — Trumpai tariant, dėl to, kad ten 
privati inieijatyva negniuždoma. O kur vis
kas valstybinama, ten gaunami visai kiti re
zultatai. Man rodos, jei būtų galima čia, Lie
tuvoj, visiškai laisvai pasireikšti privačiai 
inicijatyvai ir jų išplėsti, kiek būtų pažangos, 
komforto, didžių darbų nudirbta! Taigi — 
susitvarkykite.”

• • •
Kun. dr. Navickas lankėsi Romoje, Pran

cūzijoj, Vokietijoj ir net Vilniuje. Jis mums 
žadėjo plačiau parašyti savo įgytus įspūdžius. 
Nors visi žino, kad gerb. veikėjas yra labai 
užimtas kolegijos vadovavimo darbais, ta
čiau tikisi, kad, radęs valandėlę laisvesnio

dvyrių laidojimo iškilmės, o 
į specialiai įsteigtų šiam rei
kalui fondų pradėjo plaukti 
aukos. Aukoja Dariaus ir (ii- j

landų superfosfato fabrikai pa* 
siūlė šių trąšų maišiukų jro 7 
lt. 50 et., o “Union” fabrikas 
reikalavo mokėti po 8 lit. 85 
cnt. Partraukus iš užsienio di
delius kiekius superfosfato 
(zuperio), “Union” fabriko 
gaminiams rinka lubai suma
žėjo, o “Union” fabrikas ne
galįs prekes pigesne kaina pa» 
leisti.

Jeigu “Union” fabrikas uz 
sidarytų, netektų darbo apie 
300 darbininkų ir ši pramonės 
šaka Lietuvoje žlugtų.

“Union” dirbtinių (minera

JAUNAS LIETUVIS — AE- Post, Jimmy Mattern ir Geri. 
ROPLANŲ MECHANIKAS 
PRIRENGĖ DARIAUSGI 
RĖNO “UTUANICĄ” KE
LIONEI Į LIETUVĄ. PA
SKUTINIS ATSISVEIKI

NTI SU LAKŪNAIS

įPinedo. 
i Tai visi

— Prašau susipažinti su Vi
ktoru Jesulaičiu. Jis yra...

Užtenka, kad pasakėte pa
vardę, pertraukiau, o kas jis 
yra tai jau žinome...

yra žymūs žmonės 
aviacijoj ir labai norėčiau a- 
pie juos visus kų nors išgirs
ti. Bet pradėsime nuo mums 
svarbiausių — Dariaus ir Gi
rėno. Ar papasakotumėt apie 
jų gyvenimo žemėj paskutines 
valandas?

— Mielu noru! Kaip jau ži
note, jie New Yorke išgyveno

. apie 21/0 mėnesio laukdami ti-
Ir taip susipažinau su žmo-:nkaln0 oro skri(limui. Per vi. 

gumi kuris Darių-Girėnų iš

rėno paminklo statymui pa-.linių) trųšų fabrikas Klaipė- 
vieni asmens ir organizacijos Į Joje yra labai didelis ir vie-

'tūkstančiais ir dešimtimis li
tų Jų žygis yra juk vis0"l lie
tuvių tautos pasididžiavimas 
i’- kiekvienas todėl jų vardą

nintėlis visoj Pabaltėj. Prieš 
karų jis gamino zuperį ne tik 
Lietuvai, bet ir Latvijai ir Es
tijai. Per karų ir po karo, net

įamžinti padeda kaip beįsten- iki 1928 metų, fabrikas stovė- 
gdamas. 'jo ir pusėtinai apgedo. 1928

Dariui ir Girėnui pamink- Ine^ais buto atremontuotas ir 
las bus pastatytas toksai, ko- jPa^e>-stas ! darbų. labrikas y- 
kio lakūnams perą ne tik Lie-ira Vokiečių Steline dirbtiniu 
tuvoje, bet ir visam pasauly. tręay didelės Lnion ben-
Jis vaizduos jų neapsakomą 
tėvynės meilę, neišmatuojama 
pasiryžimą, drąsą, pasiaukoji
mą, laimėjimą ir tragiką mi
rtį. J is bus pastatytas Kaune 

laiko, pasidalins savo įgytais kelionėje įspū- terkioje vietoje, iš kurios jį
džiais su mūsų dienraščio skaitytojais.

• • •
„ Mūsų Sbarkis pralošė. Mums, lietuviams 

gailą, kad taip atsitiko, nes jaučiame, kad
mūsų tautiečiui bus sunku 
šūnę to sporto šakoje, jei jis ir turėtų am
bicijos to siekti. Sliarkiui reikėtų nugalėri

matys visas miestas. Naktį jis 
bus apšviečiamas elektros švie į
sa. Jis primins kiekvienam, 
kad Lietuva turi didvyrių ir 

beprisiirti vir- kad teikia eiti tų didvyrių ke-Į 
liais. ' 1

Nor jau daug aukų į fon-
visų eilę kumštininkų, kad vėl čenipijonatų'^4 paminklui statyti suplauk**, 
pasiekti. Sunkus tai darbas. Nežiūrint, kad tačiau jų dar maža. Tuo tar- 
Sliarkis ir pralaimėjo, lietuviams jis pasiliks :PU renkamos aukos šiam tik- 
brangus, artimas. Lietuvių sporfiiiink’ų isto
rijoj jis pasiliks kaipo žmogus, iš kurio jau
nieji sportininkai galės imti sau pavyzdžių 
ir sporto žvilgsniu ir taip drąsiai ginti savo 
tautybę, kaip Sbarkis kad gynė. Vis dėlto 
gaila, kad Sbarkio neprileido prie čempijo- 
nato 1927 metais, kada jis buvo pačiame stip
rume ir kada jam gerai sekėsi. Tuo būdu 
čempijonato vainikų būt išnešiojęs ne vie
nus, bet kelis metus.

Klaipėdos krašto vokietininkai vis dar, 
matyti, nerimsta. Su Berlyno pagalba tebe
dirba Lietuvos valstybės nenaudai. Elta pra
neša, kad Klaipėdos miesto taryba savo įvy-

didelės “Union 
drovės nuosavybė.

Fabrikas nuo 1928 metų vis 
nesutaria su vienintele Lietu
voje žemės ūkio koperatyvų 
sąjunga dėl trųšų pardavinė
jimo sąlygų! Rodos, iš abie
jų pusių nėra pakankamo nuo
laidumo. Tuo tarpu “Uniono” 
fabriko uždarymo klausimas 
nėra galutinai išspręstas.

rengė kelionėn. Su žmogumi 
kuris buvo paskutinis žemėje 
palinkėti lakūnams “Laimin
gos kelionės!” kurios, deja, 
jie neturėjo.

Nusidžiaugiau šia pažinti
mi. Bet kartu nutariau jų ir 
išnaudoti... “Draugo” skaity
tojų naudai. Ir pradėjau sta
tyti jam klausimų po klausi
mo, kuriuos jis su nuoširdu
mu atsakinėjo.

Leiskite man spėti,
jau aš, Jūs esate Viktoras Je

LIETUVOS — VOKIETIJOS 
GELEŽINKELIŲ KON

FERENCIJA

sulaitis, orlaivių mechanikas, 
prieš kiek laiko dirbote Floyd 
Bennett aerodrome, New 
York?

— Taip! sulaukiau atsaky
mo. 1 » s »

Jei neklystu, Jūs ten pri 
rengėte lėktuvus daugeliui žy 
mių lakūnų?

— Taip! Priruošiau lėktų 
vus Dariui-Girėnui, AVillev

są tų laikų aš gyvenau kartu 
su jais. Gyvenome “Half 
Moon” viešbutyje. Ten put 
gyveno lakūnai: Post, Matt
ern, Pinedo. Tarp visų mūs 
buvo tamprūs draugiškumo ry 
šiai. . i

— Liepos 14 d. (penktadie- 
rį) apie 11 vai. vakaro aš 
pranešiau Dariui-Girėnui, kad 
šeštadienio ryte Willey Post 
ruošiasi išskristi savo projek- 
tuojamon kelionėn aplink pa 

! šaulį. “Tai ir mes rytoj iš- 
skrisime!” nutarė Darius-Gt-
rėnas. Tų naktį mažai apie 
miegų galvojom. Aš aerodro 
me patikrinau “Lituanicų”. 
Lakūnai gi bandė truputį pri
migti. Bet mažai. Jie atsikė
lė 2 vai. ryto. 4 vai. jie jau 
buvo aerodrome. Po 5 — jie... 
išskrido..

— O prieš išskrisiant, ar la
kūnai turėjo kokių nors abe
jonių apie pasisekimų?

— Tik pasisekimą jie ir tu-
■sidurti su abiem atsiskaitymo;1 eJ° olnen5
į būdais. Šis dalykas ir iššauk 
■reikalų padaryti su Vokietijai^11'®8

Pasakykite, tęsiau ar lė
bavo tinkamas skridi-- ---------- llK. Rugpiūčio 23 — 25 <1. Kari- _ . „ r, ,

lni visoje Lietuvoje ir kiek- Re Lietuvos --‘Vokietijos ge-[ypatingų sutarti, kurioje Fra!lbU* to mi ehoneiJ Po kaĮas’'.
jležinkelių konferencija. Šio? suderinami visi sunkumai, ku-l /° Os 8lrdejau kalbų, kad būk 

j jų lėktuvas buvo pasenęs irvienas, kas tik gali, neatsisa
ko prisidėti nors ir menka su-' konferencijos tikslas buvo su
ma. • Tsb.~! daryt* ypatingų sutartį prie

rie kyla vagonus naudojant., 
Konferencija praėjo labai i nt‘^1 ?si perstatomojo geležinkelių su- j sklandžiai ir minimu klausi-, 

Įsisiekimo. Perstatomasis gele- 'mu susitarti pavyko. Tsb.— 
'žinkelių susisiekimas, kunos1 ----------

GRĄSINA UŽDARYTI DI 
DELĮ ZUPERIO FABRIKĄ

—_____  'sutartis buvo jau ir anksčiau! Latvijos spauda rašo, kadi
Klaipėdos didelio dirbtiniu • įdaryta, veikia tarp Lietu- asmens, šiomis dienomis atvy-' 

trųšų (zuperio) fabr iko “ Uni- Į vo>*» Latvijos, Estijos ir So- kę iš Lenkijos, pasakoja, jog | 
on” vadovybė žada fabrikų už
daryti, nes šiemet beveik vi
sas zuperis yra įvežtas iš už
sienių ir jo gamyba “Unio-

_i>s ir
vietų Rusijos. Pervežant pre- Lenkijoje, ypač Vokietijos pa
kęs iš valstybės į valstybę, sieny ir atplėštame nuo Lie- 
perstatomajam susisiekime pre tuvos krašte Vilnijoje, pašte- 
kės iš vagonų neperkrauna- bimas nepaprastas lenkų kū

nui” neapsimokanti. Iš tikru- n,os» bet valstybės mainosi va- i nuomonės judėjimas. Dideli
kuštame posėdyje rugpiūčio 31 d. atsisakė -14* genies ūkio,- koperatyvų sų-| genai.-, o A okietijoje ir kitur kariuomenės \ "renetai esu trau 

Vakarų Europoje, kur vago- kianti iš Lenkijos gilumos li

nas kursuoja, moka ta Vals-
daugelį ūki-'U’bė nuomų, bet neduoda mai- 
superfosfatų nais kito vagono. Kadangi T,ie

(zuperį) “Union “'-fabrike šieįtuva yra tarp Rytų ir Vaka-Įprina savo kariškas jėgas, dar 
niet atsisakė. Mat, anglų ir o- tu valstybių, tai jai tenka sn- neaišku. Tsb.—

posėdžių salėje iškabinti valstybės ženklų —|jnnMa (sutrumpintai “Lietu 
vytį. Tai vieša demonstracija prieš Lietuvą’. ,L*S kuris aprūpina nrinera- 
Jei taip jau viešai išdrįsta elgtis, tai reiškia.
kad vokietininkai paslaptomis savo veikimą 
prieš Lietuvą yra žymiai sustiprinę. Dėl te 
mūsų tauta tuo rimtai turėtų susirūpinti.

plečiasi Azijoje ir Afrikoje. Naivu būtų 
manyti, kad Amerikoje viskas gerai if 
nėra nuo ko gintis. Masonai visame pa
saulyje turi užmetę prieštikybinės kovos 
tinklų, tik taktikos dėliai ir velnioniškai 
gudriais išskaičiavimais vienur toji kova 
vedama aštresnėje formoje, o kitur švel 
iresnėje. Lai pabando Amerikos katalikai 
pareikalauti teisingumo mokyklų srityje, 
būtent, valstybės lėšomis išlaikyti ir sa
vąsias, iš karto pasipils priešingi išve- 
džiojinmi ir jie “urbi et orbi” bus skel
biami spaudoje, jier radijo ir gyvu žodžiu, 
lengvai galima bus pastebėti, kad toji 
propaganda varoma yra organizuotai, kad 
yra sfuegenys, kurie tam viskam diriguo
ja. Organizuotas priešas visame pasauly
je įvairiose pozicijose palengvai vis slo
pina ir slopina religinę mintį, ir prieš tų 
priešą turi būti pastatyta proporcinga or
ganizuota d( fensyva, ir tik tuo keliu ga
lima bus apginti Dievo reikalus žemėje.

Pagaliau K. Akcija yra chieraroh*.Ž- 
kai organizuotas veikimas, reiškia, savo

linėmis trąšomis 
rinkų, užpirkti

karininkai, buvę atostogose, 
skubiai šaukiami į tarnybos 
dalis. Kuriuo tikslu lenkai sti-

— Tos kalbos neturi jokio 
pamato. “Lituanica” buvo ge 
liausiąs lėktuvas, kokį pini
gai gali pirkti.

Na, o su finansais, 
buvo labai nedatekliuj?

— Taip, labai!
— O, ar jie planavo 

tuvu grįšti Amerikon?

— Taip! Jie žadėjo pabūti 
Lietuvoje apie tris mėnesiui 
ir paskui vėl skristi per At- 
lantiką. Aš turėjau išvykti 
Kaunan, kad prirengus “Li
tuanicų”, bet dabar... vistiek 
vyksiu Lietuvon... aplankyti 
jų kapus ir “Lituanicos” ske
veldras

Jie

lėk

Juozas Poškai

susiorganizavimo bažnyčioje: parapijiniai 
katalikiškos akcijos susivienijimai spie
čiasi apie klebonų, kaipo centrų viso reli
ginio gyvenimo parapijoje, o diwezijoje 
apie vyskupą. Paskirose tautose ir vals
tybėse dar yra centrai, kurie diriguoja 
visos tautos ar valstybės veikimui. Pa
galiau turi būti vienas centras, diriguojąs 
viso pasaulio Kat. Veikimui, ir jis dabar 
yra Romoje prie Šv. Tėvo. Čia yra suda
rytas didžiulis štabas, kuris koordinuoja

ralvstės įvykdymo naštą ji deda ne vien 
ant kunigų, bet ir ant visų pasauliečių 
katalikų. K. Akcijoje kunigų yra tiek, 
kiek pasaulyje yra katalikų. Katalikų 
Akcija netuščiažodžiauja tą kalbėdama iv 
nepasitenkina vien skambiais žodžiais: 
“Jūs privalote apaštalauti. Jūs turite or
ganizuotis, veikti! “Katalikų Akcijos va
dai patys imasi darbo, suorganizuoja mi
lijonus asmenų į organizacijas, čia juos 
teoretiškai ir praktiškai paruošia darbui,

paskirų šalių ir paskirų pasaulinių susi- 1 iš kiekvieno nario Išdaro generolą ir pa-
vienijimų, kaip jaunimo, moterų, vyrų, 
profesionalų veikimą, kur reikia, .paspau
džia, kur reikia, atleidžia ir taip suka 
viso pasaulio Katalikiškos Akcijos ratų.

Susidarę šiokį tokį Kat. Akcijos ir 
jos organizacijos supratimą, galime pra
matyti ir jos reikšmę bei vaidmenį šių 
dienų gyvenime. Visos Kat. Akcijos ga
lutinis tikslas yra Kristaus karalystė, ku
rios taip labai jiaiilgęs ir ištroškęs yra 
šių dienų pasaulis, suvirtus beveik vi
siems ramsčiams, ant kurių jis ligi šiol

galiun jau pilnai paruoštą apaštalą įsta
to į atatinkamų darbo sritį. Čja jau nebė
ra vien įvairios sodalicijos ir brolijos, ku
riose dažniausia sustojama vien prie sa
vęs perauklėjimo, bet save perauklėjus 
stojama į intensyvų apaštalavimą. Ir į- 
sivaizduokime dabar tas kelis* desimti? 
gerai paruoštų apaštalų po viena vyriau
sia vadovy’ne, kurios pryšakyje yra Kris
taus vietininkas 6v. Tėvas, arba kitaip 
sakant, pats Kristus, apaštalaujant! Gra
žus, vaizdas, tik, dėja, dar ne pilnai rea-

Anglijoje, Italijoje, paskutiniais amžiais j santvarkoje prisitaiko prie cherarchinio dar Šiaip taip laikėsi. Tos Kristaus ka- lizuotas, kadangi nariai dar nėta užtek-

t

tinai perauklėti ir dar nėra geležinėj 
drausmės, kuri negali pilnai pasireikšti 
buvinrosi studijoje. Bet ir tai jau K. Ak
cija tiek išsisiūbavo, tiek galinga pasida
rė, kad visame pasaulyje su ja skaitomasi. 
Lietuvoje neperseniai vienas liberalas — 
laisvamanis profesorius išsitarė, kad rei
kėtų universitete įvesti Kat. Akcijos ka
tedrą šalia komunizmo ir fašizmo, kaipo 
veiksmį, su kuriuo gyvenime reikia skai
tytis. Todėl K. Akcija šiandieną yra pats 

galingiausi.? veiksnia, kuris didžiausių 
vaidmenį vaidina Bažnyčios gyvenimo, ir 
ji yra toji padangių žvaigždė, kuri tuvi 
mūsų amžių privesti prie Kristaus ir šve
ntumo.

c. Praktiškos išvados
Dar noriu jradaryti kelias išvadas, 

kurios rodo, kų turime daryt, jei norime 
tikrai shiprasti ftv. Metų ir Kat. Akcijos 
reikšmę ir patys prisidėti prie šventesnės 
ateities sudarymo.

(Daugiau bus)
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VĖL BADAS SOVIETŲ 
RUSIJOJE

Per beveik šešiolikę, saK gy 

vavimo metų Sovietų Rusija 
padarė milžiniškų pastangų 
visuotiniam komunizmui įgy
vendinti toje didžiulėje ir at
silikusioje šalyje. Tai didžiau
sias, žmonijos istorijoj, ban
dymas. žiauria prievarta iš pa
grindų pertvarkyti visų ūkiš
kų krašto gyvenimų.

Praūžė ‘ kariškas komuniz
mas’, kada atkakliai ginklu

kai, kuriuos vyriausybė įvai
riais būdais spaudė, vertė dė
tis į bendrus ūkius — “kol
chozus”.

Prievarta suvaryti į bend
rus ūkius ūkininkai pro pirš
tus žiūri į visų darbų ir sten-

ATOSTOGOMS PASI
BAIGUS

Atėjus rugsėjo mėnesiui, ga
mta pamažu prarieda išsivilk
ti iš savo žalių vasarinių rū

ginsi tiktai sau maisto pask-^ ap8ldengdania rudeniniu'la,p* 
gaminti, “kolchozuose” iSki-Įg , Mfl sparnuO(viai> kurio Hna.
i„ ! y-__  _ • -t... » •

kiną vaikučių, tada jos pa
čios mokinasi siekdamos dar 
aukštesnio mokslo, kad ge
riau galėtų mūsų •vaikučius 

mokinti, auklėti. Jos tai no 
viešųjų mokyklų mokytojos, 
kurios pasiekusios mokytojos 
laipsnį, savo mokslo jau negi

TIK-KA PASKELBTAS!

lo į viršūnes didžiausi rėks per vasarų svečiavosi, pulkais Kitus skirtumas. Viešųjų mo
niai, agitatoriai, ! prąrieda išlėkti į šiltesnius k ra kyklų mokytojos, negavusios

štus ir nenoroms mums prisi-1 algos per kelis mėnesius, vi-
1 1 -I— . _ J 1 • 1 A •• 11*

žiausi tinginiai ir menkinusi 
darbininkai. Geresnieji buvu
sios ūkininkijos sluoksniai, ne

kad vasara jau baigia- šokiasmena,
si, baigiasi visos atostogos ir gatvėmisi demonstracijas kelia, 

paroduoja, kalbas
įgalėdami atvirai priešintis vjsjenis |aįkas Vėl išimtinai i- rengia nusiskūsdamos savoju
naujai tvarkai, priešinasi ty mtis savo užsiėmimo tyū dėtimi. O kų mūsų seserys da-

Sovietai gynėsi nuo vidaus iri1*“' ^nes ?uos «ne^taPl snia*j pareigų. ro! Čia irgi turiu minty se-
išorės priešu' ūkis tada vi- esni^ priemonių; ištiso* ap- j Vaikučiams su rugsėjo mė- seris Kazimierietes, kurioms 
siškai pairo. skritys buvo pergabenamos iš n€f.-u įajp pa^ pasibaigė po-per visus pereitus metus di-

Vėliau praėjo “Nepo” ar- yien°8 vietos į ^^"'ilsio nuo knygų bei linksmaus džiumoj Chicagos parapijų al-
’ J r ’ tnmos no įvairias Rusuos da.!.», , . , -r -. gų negavo.

Naujas

PHILCO
B aby 

G r and

ar
ba naujos ekonominės politi
kos laikotarpis, kuris leido vi
suomenei kiek atsikvėpti. Grą 

pusiau laisvų prekybų, 
įimas atgijo, bet komuni- 
' susidarė pavojus. Todėl 

Sonetų vyriausybė vėl grįžo 
prie komunizmo įgyvendinimo.
Dėl to pačioje komunistų pa
rtijoje susidarė srovės, iš ku
rių kilo garsioji Trockio ir jo 
šalininkų opozicija Stalino po
litikai. Trockis norėjo pradė
ti komunizmų įgyvendinti štai
Cfi. O Stalinas palaipsniui. A-[lik Rusija išveždavo milžiniS- 1kaipo mokyklų vedėjoms. Juk 
plinkvbių spiriamas ir Stali- kus kiekius žemės ūkio gami-

tomos po įvairiai. Rusijos d«-i isdykavimo laikas. Ir ,ia„gu. 
lis, kur buvo pasodinamos vi« ,pai nenoroms reikia pri. 
ton iš ten iškeltų ūkininkų. | sip].atinti prie mokykios suo-

Atplėšti nuo savo gimto jo j lo. Čia turiu minty tik tuos 
krašto, šie žmonės liko dar baiminguosius vaikučius, kurių 
menkesni darbininkai, bet ne | tėveliai yra susipratę juos lei- 
tiek pavojingi naujai tvarkai, sti į katalikiškųjų mokyklų. 
Visos tos vidaus kovos, bau-j Ncužtenka lankyti kataliki- 
d.mai, pergabenami, visa ta[sklįjQ mokyk,,. jį ,uri būtį ir 
nauja ūkio tvarka, pakirto ||!etnviSka> kurioje mūsų sese-
tvarkingą gamybų. t;enis vaikučiams nuo ma-

Prieš karų, Rusijos ūkinin-'žėns įskiepija katalikiškų dva- 
kai neturėjo nei tobulų įran-'Sų^ patrijotizinų, kurio netrū
kių nei dirbtinių trųšų, o vis'ksįa seserims Kazimierietėms,

nas gavo paimti griežtesnę li
nkmę.

Čia prasideda vadinami! 
“piateletkų” — ‘penkmečių’ 
laikotarpis. Sovietų vadovybė 
ryžosi visais atžvilgiais atsi-

nių, Sovietams valdant, visų 
laikų tų gaminių nuolat trūk
sta net savo kraštui. Jau še
šiolikti metai, kai kadaise mai 
stu turtinga Rusija nedavalgo, 
gyvena pusbadžiu, o kai ku-

jos tik tam ir pašventė savo 
gyvenimų, kad auklėti lietu
vių vaikučius, kad jaunoji ka
rta, užaugus svetimoj žemėj, 
žinotų lietuvių kalbų, savo tė
vų krašto istorijų, jos dainas, 
kad jo širdyje nemažiau lieps-

likusių Rusiją padaryti pra- t Tiais laikotarpiais ir visiškai j notų toji tėvynės meilė, kaip 
ir tų, kurie laimingi yra, kad 
gali po jos mėlyna padange 
gyventi ir didžiuotis savo did- 
vyriij žeme.

Atostogoms pasibaigus, ne-

monės šalimi. Pradėta statyti badauja.
milžiniški fabrikai, kokių nė 
Amerika nebuvo mačiusi, pra 
dėta gaminti vidaus rinkai ir 
išvežimui. Bet viskam kliudė 
ūkininkai, kurie visų laikų at
kakliai, nors ir tyliai prieši
nosi komunizmui. Kova su mi 
Ii jonais ūkininkų buvo nepa
prastai sunki, ūkininkai viso
se žemės ūkio šalyse ir net 
visame pasauly, sudaro svar
biausi pagrindų, nes jie yra

Didžiausias badas buvo 1921 
—22 metais. Panašus, jei ne 
dar baisesnis badas atėjęs ir 
dabar. Pernykštis derlius ne
buvo didelis, ir tas pats ne
buvo tinkamai suimtas ir pa
skirstytas. Badas prasidėjo 
jau pavasarį, o vasarų pasie
kė nepaprasto aštrumo. Net 
tarptautinės įstaigos susirūpi
no šimtų tūkstančių ir mili
jonų žmonių likimu. Šiomis

Nuo jų niekas jokių nusi
skundimų negirdi, ir kurie ar
čiau susipažinę, kaip jų rėmė
jos, žino, kokioje padėtyje jos 
randasi. Tiek daug seserų iš
laikyti, tai nemenkas dalykas. 
Reikia drabužių, apavo, dau
geliui reikia akiniai mainyti 
bei pritaikinti ir t.t., o neap
sieinama nei l>e ligos. Reikia 
gydytojų ir vaistų, o kaip be 
pinigij gali kų gauti. Vėju juk 
negali gyvuoti. Yra keletas se
serų, kurios iš nusidirbimo pra 
žudė savo sveikatų ir negali 
apsieiti be sanatorijos. O juk 
ir sanatorijoj dykai nelaiko.

Tėveliai, dabar jums laikas 
susirūpinti ir pabudinti savo 
sąžinę. Seserys juk taip ilgai 
negalės išsilaikyti. Kurie ga
lite, užsimokėkite už vaikų mo 
kymų, gi kurie negalite padė
kite savo klebonams parapijų 
rengiamuose parengimuose se
serų naudai. Ne naudai, bet 
kad joms atidavus tų mažų at-

reiškia, kad ir seserims jos lyginimų, kurį jos reikalauja 
pasibaigė. Seserys neturi jo
kių atostogų. Kuomet nemo-

QIS Babv Grand yra didžios jėgos “su- 
Operheterodyne.” Pilno dydžio Eeeetro 
Dynamic garsiakalbis duoda stebėtiną 
halsų ir garsumų. Naujausieji radijo 
prietaisai, kaip tai, automatiškas gar
sumo ir halso valdymas, užšviestas sto
čių rodvklis, ir kiti “didžiųjų radijo” 
išvaizdai, yra visi jame sutalpinti. Ga

lima gauti visus paprastus programus, 
ir prie to, policijos įspėjimus, orlaivius, 
ir amatorių stotis. Įdėtas dailiame rie
šučio medžio Baby Grand kabinete, yra 
p„ik»S veikūja, $Q_S0

Tiktai . . £ Z —

15 priežastie* “Ketallers 

Oeeupa t lotini Taksy”, vi
sos prekės pagarsinto.*- 
»ttj-ų pagarsinimuose vi
rtum 25e, Imi* apie 2%.

Electric <O» Shops
Didmiestyje: 72 W. Adams St.—132 So. Dearbom St. 

Telephone IiANdolph 1200, Locals 979, 1026, 538.
nroadvv-ay—4562 Broadway 
I.ugun Sąuare—2618 Mibvaukee Avė.
Irvtng Purk—4833 Irvlng Park Blvd.
Madison-Crawft>rd--4231 W. Madlson St.

Rosel&nd—11116 So. Michlgan Avė.
Del pirkimų ant išmokėjimo užlaikymo išlaidos yra pridedamos 
F E D E R A L KUPONUS DUODAM E

Ashland—4834 So. Ashland Avė. 
South State—3460 So. State St. 
Englevvood—852 W. 6 3rd St. 
South Chieago—2950 K. 92nd St.

rys išsilaiko su sveikata, ypa
tingai kurioms tenka klesos 
kambariuose bei kokiose lūš
nose gyventi, nekalbant apie 
patį vienuolynų.

Jei mums 6 ar 7 žmonėms 
reiktų vienam kambary mie
goti, būtų prastai. Išnyktų

KA “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1

duonos bei maisto gaminto- dienomis Vienos kardinolas — 
jai. " [ arkivyskupas išleido atsišau-

Sovietų vyriausybė nuspren- j kimų į visus geros valios žmo 
dė ir žemės ūkį suvalstybinti, nes, kviesdamas ir ragindamas 
Plačiausiu mastu, milijonai Q- gelbėti nuo bado mirštančius 
kininkų buvo prievarta grūd- (Rusijos žmones. Pati Sovietų 
žiami į “kolchozus” — bend- vyriausybė viešai neprisipaži- 
rus ūkius, ir paverčiami tų fta, kad gyventojai badauja 
fikių priverstinais darbinin- Tačiau tai lygir patvirtina, nes 
kais. Buvo kuriami “sovcho- puolat ir nuolat ieško įvairių 
zai”" _ valstybiniai dvarai, i kaltininkų už nepasisekimus 
Paliko kur-ne-kur savo vle- žemės ūkio srityje. Pastaruo- 
tose mažų ūkininkų savinin- ju laiku tokių kaltininkų esą

surasta net pačiose žemės fl- 
kio komisariato viršūnėse. Tie 
kaltininkai nuslėpdavę tikrą
jį derlių ir kitokius neleisti
nus darbus darydavę, skriaus- 
dami valstybę ir jos gyvento
jus. Tačiau didžiausia nepiai 
sekimų ir sunkumų priežastis 
glūdi pačioje komunistų šalies 
santvarkoje, kuri gyvų žmo
gų nori paversti bendros ga
mybos vergu ir mašina, atim
dama iš jo visokį asmenišką 
susidomėjimų gamyba ir nai
kindama nuosavybę, kuri ligi 
šiol buvo stipriausias gamy
bos akstinas. Tsb.—

mūsų šypsena nuo veido, pik- 
už mokinimo darbą. tumas užviešpatautų ir gal ne-

“Drauge-’ rugp. 31 d. Pilta. r'’ai visai 8uirt’- 0 seser^ 
burgh’o žinių skyriuje apr«. taiP'.ir dar P™8*0"' «>'wna- 
Sytas gerb. kun. Kazėno mm.. SvetimteuMa seserys turi va- 
numos seseris nustebint nupe- sarnanlius su «žerėliaif>. kur 
rkant joms elektrinį Saldytu- vaaaros metu «aH Pa8ikaitin
vų. Korespondentas taip pat i 
pažymi, kad kun. Kazėnas va- į

ti prriš saulutę ir atgauti sa 
vo sveikatėlę, o mūsų vargdie-
nės neturi nei kasdieninių da-

nagoje ir apylinkėje kitokiš knric riikalil“'i' kad

dalykas. Stebėtina, kaip sese- (Tąsa ant 4-to pusi.)

rgsta mažoje klebonijoje. Chi-

Marina valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jas pamėgai ta 
Knyga “EyeCare” arba “Eya 
Beoutf” ant pareikalavimo.

Tyroo

GRAŽIOS AKTB

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

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

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

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

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja liek garsintojoms kiek skai

tytojams;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės 

ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00. ,

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

Chieago, Illinois< PRAEITIES PABYROS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

(Tęsinys)

Tuo tarpu aš gerai žinojau, kad ma
nyje nieko lenkiško ir su žiburiu ieško
damas nerastum. O jau tas akcento lie
tuviškumas, kad aš nors kai kada ir la
bai norėdavau jį paslėpti — jokiu būdu 
negalėjau! Ylos maiše juk nepaslėpsi — 
taip tikrame lietuvyje jo akcento. Su
prask lenko gudrumų. Kaip jie moka savo 
prekę girti ir piršte kitiems įpiršti. Va
dinasi, viskas tavyje lenkiška, viskas ge
rai, tik atsižadėk savo lietuvybės, būk 
lenkas ir mes tave priimame mielai į sa
vųjų tarpą!.. Kiek jie ant tos saldžios 
meškerės neišmanėlių yra sugavę ir dar 
nuolatos gaudo ir gaudo. Juk mums pusę, 
jei ne daugiau, Lietuvos nusiviliojo į sa
vo pusę!...

mimų, tik pamąsčiau sau: tai štai kame 
lenkų galybė — jų mokėjime prie žmo
gaus švelniai prieiti ir saldžiai jam pra
kalbėti. Mums lietuviams kaip tik to trūk
sta ir dėl to taip dažnai mes pralaimime 
savo reikalus kaip su lenkais, taip su ki
tomis tautomis. Kas mūs neištautina! Ne
bent tie, su kuriais netenka mums nie
kuomet susidurti. Jei tik kiek susidursi
me, žiūrėk, jau mes savęs ir atsižadėjo
me! Ims lietuvis kitos tautos žmonų — 
vaikai eina paskui motiną. Ištekės lietu
vaitė už kitos tautos vyro — vaikai bū
tinai bus svetimos muųjs tautos. Taip 
taR dedasi Lietuvoje, taip Rusuose, taip 
Lenkuose, taip Amerikoje, taip Anglijoje, 
taip Vokietijoje ir visur, kur tik lietuvis 
pasisuks...

Vyriausiame Karo Apygardos Stabe
Apsirūpinęs Konsistorijoje, turėjau 

tą pat padaryti dar ir Armijos Vyriau
siame Štabe, čionai taip lengvai reikalai 
neina. Reikalinga iš anksto gauti leidi
mas tam reikalui. Kun. BilRkis, žinoda-

Pykti aš nepykau už tokį lapės priė- mas visas formalybes, man jau buvo iš

gavęs prieš išvažiuodamas į užsienį tų 
leidimų ir riet diena ir valanda buvo nu
rodytos. kada galėsiu padaryti oficialų 
vizitų Vyriausiam Štabo Viršininkui.

Skirtųjų dienų einu į štabų Kance
liarijoje paduodu savo vizitinę kortą, pra
šydamas įteikti Generolui Viršininkui. 
Vienoje akies mirkoje buvo įvykintas ma
no prašymas ir toj minutėj durys atsivė
rė, kuriose pasirodė rusų generolo uni
formoje aukštas apysenis asmuo su ma
lonia šypsena ant veido, ištiesia jis man 
savo rankų ir, rodydamas į savo kabi
neto vidų, mandagiai tarė: “Požaluista, 
otec kapelan” (Būkite malonūs, tėve kn 
pelionai).

Pirmas oficialus vizitas, žinoma, ne 
ilgai truko. Pasikeitėme keletu posakių 
ir tiek. Bet tuose keliuose posakiuose 
suskubome aptarti viską, kas jam gulėjo 
ant širdies, būtent mano pilietišką išti
kimybę ir mano pažiūras iš atžvilgio į 
lenkus. Rusams labai rūpėjo mūsą tau
tas laikyti nuolatinėje nesantaikoje, pa
gal senųjų posakį: “Kur du pešasi, tre

čias pelno”, arba romėnų: “Divide et 
impera!” (padalyk ir valdyk!). Taigi me
tęs porą šabloninių (paprastų) klausimų 
apie kelionę, apie pirmuosius įspūdžius 
Varšuvoje, apie sveikatos stovį ir pp. - - 
tuoj pradėjo apie daromus man valdinin
kų trukdymus, dėl kurių buvęs ir jisai 
atsiklaustas. Aš tik klausau, ar jis nepra
dės iš naujo manęs kamantinėti! Bet ne. 
Jis tik nusišypsojo, prisiminęs darytus 
man priekaištus, ranka pamojo: “Et, gir
di: kas šiandie tos valdžios nekritikuoja!”

Baigęs tą, tuoj eina prie kito: — “Na 
o kaip judu su kunigu Bilskiu sugyven
site! Juk lietuviai su lenkais kaip kirvis 
su akmeniu! Ar ne tiesa!” Aš, supratęs 
jo tikslą, žinoma, stengiausi nepareikšti 
savo minčių ir nešviesti nuodugniai mūsu 
bendram priešui savvtarpio santykių. Nu
sišypsojau kiek ir jam sakau. — Jūsų 
Ekscelencijai juk žinomas yra dalykas, 
kad ir dalgis su akmeniu ne visuomet prie
šai esti — reikale susibičiuliuoja: kai dal
gis atšimpa — akmuo jį iš naujo išaštri
na. Taip lietuviai su lenkais, kad ir pn-

sipešaine, bet reikale mokame ir vieny
bėje sugyventi, net vienį kitiems energi
jos ir drąsos priduotil —

— “Cha-cha-cha!’"... — nusijuokė ga
rsiai generolas: Teisingai tamsta sakai!

Tuo mano pirmasis Štabe vizitas ir 
baigėsi. Palinkėjo man geros kloties nau
jame darbe ir atsisveikinome.

Artimiausioji mano aplinka

Mano aplinka, t. y. tie žmonės, su ku
riais reiks man kasdien gyventi, taip pat 
buvo gana įdomi. Viso namo galva ir už
vaizdą, arba kaip amerikiečiai pasakytų 
“bosas”, buvo kun. Pr. Bilskis. Jis kilęs 
buvo iš. Sandomieriaus vyskupijos ir, ro
dos, ar ne tik iš paties Sandomieriaus 
miestelio. Mokslus tačiau ėjo Peterburgo 
Kunigų Seminarijoje. Kunigu taip pat li
kosi Peterburgo arba Mohiliavo vysku
pijoje. Kaw»kapelionu tapęs, atsikraustė 
į Varšuvą.

Bus daugiau)



D R X U G A S TročitulieuLs, rugsėjo 20, 1933

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

R & UTICA, N. Y, i svetainėj pasakė gražias kai- 
į bus, kuriomis sustiprina lie- 

" .. i tuvių dvasių. Ištikrųjų, Lietu-
Rugsėjo _ d. Š\. Juigio lu-jV# gaų didžiuotis turėdama 

[inyHoje.buvo gedulingos 1»>-;tokil,s v#du8 - ,.atliptus, 
maldos už žuvusius lakūnus'

spalių 0. Manoma gražiai ja 
apvaikščioti. *

SIGUX CITY, IOWA
DIRMAVONĖS SAKRA

MENTAS

i Vakare tų pačių, dienų šve- 
' tainėje įvyko šokių vakaras! 
Susirinko apie 50 porų jauni

mo. Klebonus ragino jaunimą 
organizuotis. Artimoj ateity į- 
vyks jaunimo susirinkimas.

L

Prieš du metus į mūsų Ii 
tuvių Šv. Kazimiero bažnyčią Praeitais
buvo atvykęs J. M. vyskupas'Hjgh Schoo|)
Edmond -Heelan ir būreliui ,vietines katalikiškas kolegi- 
vaikų suteikė Sutvirtinimo Su jag. Qna Stakiūtė (į Briety 
kramentų. Šiemet rugsėjo 10|Clilf (-ollege) i,- Juozas Gra- 
d., sekmadienį, vėl buvo at- žig (į Trinity Colįege). Be to, 
vykęs ir suteikė Dirmavonės katedros High ScliooL lanko 

Zofija Bičiutė ir Ona Baniu-
d. buvo

metais baigę 
Uemet įstojo į

%

Sakramentų.
Todėl rugsėjo 10 u. nuvo

mums linksma ir įspūdinga Į x‘ Neturint savos mokyklos.
ditna. J. M. y.kiųnt at\ k musų vaikai l>e\eik \ isi lan- i ton, tarnautojas generaliam sąskaitybos ofise, ir B. Mylės’iutė, hikūnų sielas 
sumai, kurių laike musų klek ko viežasittS mokyklas. Lietu- tarnautoja veteranų biure. ‘ 
kun. Jurgis Cesna. Vyskupas (»,ja yra a^;e kx> šeimynų. 1 .....
sėdėjo soste sale didžiojo ai-j visos parapijos turi savas, nuopelnus Clevelando lietuvia-
toriaus. Choras nepaprastai in kvkias t:k inr.su ir nraneū-I ms, ypač jaunimo darbuotėj. _ OKaitylate• platinkite

UZ ŽUVUSIUS Į
Darių ir Girėnų. Mišias laikė! 

j klebonas kun. A. Deksnys ir i 
pasakė gražų pamokslų apie, 

i tragiškų mirtį mūsų lakūnų, Į 
i kurie žuvo Lietuvos garbei.
1 Pamaldas aukojo pats gerb. j 

: klebonas, kuris vra žinomas1 
'kaipo pabijotas. Sakydamas 
'pamokslą pats buvo taip su- i 
'sija/ulinęs, kad net ašaros rie Į 
'dėjo per veidų. Mūsų klebonas 
[yra jau nebejaunąs 
j Visų savo amžių
lietuvvbės. dėl kurios teko

S. K.

BINGHAMTON, N. Y.
PARAPIJOS PIKNIKAS

žmogus.
, Skrypko ir
triūsęs dėl

DurBus-Girėno paminklui 
statyti fondas pamaži auga; 
jau yra $10.00. Vietos komi- 
tito pirmininkas, gerb. klebe
nąs kun. K. Skrypko rūpino
si, kad kuo daugiausiai suri
nkus aukų, kilrias tuoj pasiųs 
Cbieagon. Bingliamtoniečiai 
fondų remia, kiek vietos ap
linkybės leidžia. Čia turiu mi
ntyj uždarbius. Povilas

Federalių tarnautojų, AVasliingtone, tarpe buvo renkama
populeriansis tarnautojas ir tarnautoja. Išrinkti: F. Panne-j vl>uS Pia!M

daug nukentėti nuo priešų vei 
kiant Vilniaus vyskupijoj. 

Visus prašė pasimelsti už

Šiemet Vtikos lietuviai tu-

Šv. Juozapo parapijos pik 
nikus praėjusį sekmadienį ge
rai pavyko. Diena buvo gra
ži. Svečių buvo net iš Chica 
gos. pralotas Krušas, kun. A 

svečias iš Lietu
vos kun. Jrtmonas. Bingham 
toniečiai gražiai linksminosi. 
Svečiai pasišnekučiavę su vi 
sais linksmi grįžo klebonijom 
Tų patį sekmadienį rytų hing 
lmmtoniečiams buvo tikras su
ptais. kai pamatė išeinant mi
šių laikvti svečius

BRANGINTINAS
PATARIMAS

Jeigu jus greit pavargstate, jeigu Jų® 
netenkate spėkų tik truput) pasiju
dinus, jeigu jus ne esate taip tvir
tas kaip kad buvote plrtniaus, jel.tu 
rūpesčiai arba kokie kiti reikalui su
mažino jūsų tvirtuma, p'riImkite

Nusa-fone
Gjdytojaus prcskripciją. kuri atį 
žino pasitikėjimą ir tvirtuma 
tančlams. šis pastebėtinas TONI 
gali dabar būt nupirktas kiekv?
vaistinyčioj. Mėnesinis treatmel _

.. .v . „. i - ’ | kainuoja Viena Dolerį. Nusipirkite
rejo jzynnų svečių, nes P^ [pasakė trumpų, gražų pamoks į1 bute11 ,uojaus _ pilntti *arantuotas- 

mokyklas, tik mūsų ir prancū ĮniS, ypač jaunimo darbuotėj. V Imūsų gerb. kleboną lankėsi net i ia Vįsį viens kito tik klausi-
gražiai giedojo. Žmonių buvo zų parap. neturi. ' I visi. sakė. eailisi išleisda-1 DfCUg^ 111 trys kunigai iš Lietuvos, bū
pilna bažnyčia. Altoriai gra
žiai gėlėmis papuošti.

Po šv. Mišių vyskupas pa
sakė pamokslų, ragindamas 
žmones laikytis tikėjimo, vai
kus siųsti į katalikiškas mo 
kyklas. Priminė taip pat, kad 
klebonui būtinai reikalinga 
klebonija. Sakė, labai norėtų

i X Šiemet rugsėjo 15 d. su
kaks lygiai 11 metų, kai ma

išų klebonas su mumis darinio 
Ijasi. Jam atvykus skolos bu

vo apie $21,090, dabar yra

ypač jaunimo

i Visi, sakė, gailisi išleisda
mi, tačiau, jei taip lemta, Ii- 

Inki daug laimės naujoj para- 
! pijuj, sėkmingos darbuotės 
Dievo garbei ir tėvynės labui.

Baigus programų, prasidėjo 
ilgas* sveikinimas su visais

remkite v'sus tuos pro 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

nėjo, kas čia, kad tiek 
klebono brolio sūnų? pas 111US svečių kunigų. 

A. Deksnys, kun. M. Šer-
tent, 
kun.
mukšnis ir A. Lipnickas. Kun. 
Deksnys ir Lipnickas Lietuviu

dam

Teko nugirsti, kad pas mus 
jau pradedama rengtis prie

nedaugiau $8,000.
Darbuokimės, kad savo kle- • Paialn Jočiais, 

bonui pastatytume klebonijų.! Be choro dovanos, kun. Zai- 

prieš savo mirtį matyti klebo- j Kada pastatysime, bus mum? kauskui taip pat įteikta graži 
nijų. Buvo pirmiau žadėjęs j džiaugsmas ir garbe. Koresp. dovana ir nuo dalyvavusių iš
duoti $1,000 ir tų aukų dabar j
duos, jei parapija sutiks sta
tyti klebonijų. Paskui klausi- t 
nėjo vaikų katekizmo. Vaikai 
gražiai atsakinėjo.

Prie Dirmavonės apeigų pa
tarnavo kun. T. M. Coghlan,

CLEVELAND, OHIO
LIŪDNA ŽINIA

Šv7 Jurgio parapijiečiai ga-
. x . , , , , ,vo liūdna žinių, kad, kun. K.naujas katedros klebonas, kun. „ ,, .. , . . Zaikauskas, buvęs apie 4 me

tus Šv. Jurgio parapijos vika
ru, paskirtas klebonu East St. 
Louis, III., lietuvių parapijų.

Julius Berger, vyskupo rašti
ninkas ir kun. L. La V eile, pra 
ncūzų bažnyčios klebonas. Vi
si vaikai turėjo atskirus glo
bėjus.

Po apeigų vaikai prie baž
nyčios nufotografuoti su kle-

■ leist uvėse.
į Visi nuoširdžiai linkime 
j kun. Zaikauskui daug laimės 
naujoj vietoj.

Beje, per vakarienę dvi me
rgaitės (vardų nesužinojau) 
skambino pianu duetą.

Skirstytas namo nelinksmai, 
nes visi jautė netekę vikaro, 

'kuris buvo visų mylimas.
P. Glunė

Amžinojo Itažanč.iaus dr-jos 
iniciatyva suruošta gražus at-'j 
sisveikinimo vakaras rugp. 23 
d. įėjus kun. Zaikauskui su

bonu ir vvskupu. Svetainėje , , v • i - • ±-i. ; . .. . J .klebonu į salę, žinomų sutik
im ri buvo jaunimo gražiai pi 
puošta, buvo pagaminti pietūs 
vyskupui ir kunigams avė
čiams-_____________  .fcJtig

ATOSTOGOMS PASI
BAIGUS

(Tąsa iš 3 puslapio)

lėtų geriau Dievuliui pašiau j 
koti ir žmonėms bei savo tau 1 
tai patarnauti.

Kuomet seserys svečiams a-"1 
prodo vienuolynų, ar ateina į i 
galvų mintis paprašyti, kad! 
jos parodytų, kur jų buveinė.' 
Žinote kur f Stoge, ant višku. 
Čia jos turi viena eile 47 lo
vas, kitoj pusėj vėl eilė 53 
lovas ir visos taip per vasa

tas delnų plojimu.

Po vakarienės klebonas pro. 
j dėjo programų ir pasakė ilgų 
/ gražių kalbą, j kurių įpynė ir 

gražių anekdotų. Paskui pa
kvietė kalbėti kun. K. Zai 
kauskų, kmis kalbėjo susijau
dinęs; džiaugėsi parapijonų i 
prielankumu. Toji atmintis, sa 
kė, ilgai pasiliks jo širdyje. 
Po kun. Zaikausko kalbos kle
bonas pakvietė vietos varg. A į 
doinaitį, kinio vadovaujama? 
kvartetas padainavo gražių 
dainelių.

Po to klebonas choro vardu 
kun. Zaikauskui įteikė dova 
ną — pieštų paveikslų.

Povilas Šukys savo kalboje
rą ir žiemų sau poilsį gauna,!apibudino kun. K, Zaikausko į^3 
geresnę vietų užleisdamos stu- i ■ ' u ■ ■■■ 1

dentėms ir akademikėms bei

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai < 
apie savo ligų ar silpnumų.

Vėliausi Ir geriausi < 
gydymai išgydymai ( 
įvairių kraujo ligų. 
reumatizmo, inkstų, 
pūslės, urinarių ir 
visų užkrečiamųjų • 
ligų. Taipgi speciali( 
gydymai sugrąžini
mui energijos ir stl- < 
prumo be laiko nu-

' supusiems asmenims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
' ateiti dėl sveikatai nuudingų in
formacijų, kurios bus sutelktos, 
dykai be jokių pareigų.

Dr. ltoss kainos yra žemos ir’ 
, visiems prieinamos. Galimu susi- < 
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad 

-kiekvėėnam nesveikam žmogui duo< 
kti progos išsigydyti ir tapti sveiku.,

DR, B. M. ROSS
I z n KI M AS SPECI VEISTAS

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Str.. Chicago. III. 
Imkite elevatorių Iki penkto aukš
to. Prlėmim-o kam b. 506 dėl vyrų 
Ir 508 dėl moterų. Valandos; 1Q a. 
m. ik! 5 p. m. Nekėliomis 10 a. 
m. Iki 12 vai. Panedėliais, Seredo- 
mis Ir Sub&tornis nuo 10 a. m. iki 
8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa

name.

Rudeninė Ekskursija 
LIETUVA

GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT

Dienraščio “Draugo laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų 
į Lietuvą, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti 
Lietuvą. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J. 
MACIJAUSKAS.

‘ DABAR 
JAUČIUOSI 
PILNA 
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkliam’s 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... duoda geresnį apeti
tą... geriuii miegi... atleidžia galvos 
skaudėjimą, nugaros skaudėjimų... 
sunktosios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
teli šiandien.

V ARIC0SE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emeraid Oll. Gydo greit, mažina ti
nimų ir gėlimų. Nurodymai prie vata 
tų. ei negelbės aptieklnlnkas grųžius
pinigus.

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

LAPKRIČIO (MW.) 4 D.
PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU 

LAIVU-

lle De France Ue De France

Norintieji prisidėti jtiie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis 
į “Draugo ’ laivakorčių skyrių, kuris išrūpins visus reikalingus dokumentus ir 
tinkamai prirengs kelionei.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avenue Chicago, III.

KRAFT
American Cheese

(packagacl, past&urizod)

-has full, natūrai 
flavor l

Radway'ft Pilis
For Constipation

„AV-J.

Wha< Thar Arei 
A mild rdW>l«
which dm. Bot Itrip*, -Siu im^ 
or dbtitd, difmtion. Not tHhi, foro,- 
ing. Contain no h.rmful drajp.

Wtmt They Doi 
Milliom ot mm and mmm, arte. 
1M7, hm BMd Raan to niiav. ark 
h«n<Li< h.,, nervoiunM., (.Osu.. Imb 
ot ^Mtit., poor compl«*io« «nd lwd 
bf-Mth «hcn dMM candiriona ar. 
araMd by ronMip.Hon.

At Ali Dmggut.
IGdway tC Co., Ine.. No. York. N.Y.

svečiams.

Tegul mūsų lietuviai virsta 
tokiais susipratusiais žmonė
mis, kati visose parapijoje ne 
tik užmokėtų seserims tų ma
žų algų, bet ir stengtųsi gvve 
nimą vienuolyne ir parapijose 
įrengtų geresnius namus, bal
dus bei kitus reikmenis. Kitas 
gal, pasakys, dabar sunkūs lai 
kai. Kai kurie seserų narnai 
parapijose stovėjo ir gerai 
siais laikais. Atsilyginkim ka* • 
joms priklauso, iHidėkini joms 
nešti tą nnštų, įtaisykime jo
ms viską kas reikalinga dide
lei šeimynai. Alfa

/N OVR OFFICE L /«. f. W -* •*<
--------A z
L A TE fetėAUst ’ ’ 

seM MF

PO^T - 5

I

inr.su


Trečiadienis, rugsėjo 20, 1033
>SS-:*£S-:'3s]

LABDARIŲ DIRVA
SPORTAS

SHARKEY NUGALĖTAS 
KUMŠTYNĖSE SU LE 

VINSKYVEIKIMO SEZONĄ 
PRADEDANT

.lo, kad kuopos pirmuose sa
vo susirinkimuose nutartų su- j 
rengti savo kolonijoj vajaus’

Jau ruduo. Visos Įstaigos ir savaitę: surengti prakalbas, ar ^ox pulke, Jaek Sliarkey nu- 
organizaeijos intensyviau pra’šiaip kokį parengimų ir steng- gulėtas King Levinskio 10 rou 
deda veikti. Labdarių Sųjun-'tis sutraukti kiek gulima daii ^du kumštynėse.
ga taip pat neprivalėtų nuo jų ginu žmonių ir jiems išaišk:- Į Kungtynės buvo smarkios, 
atsilikti.-Mūsų organizacija tu.nti apie tuos darbus, kuriuos \,)U kumštininkai buvo gerai 
ri daugiau darbų ir reikalų ne-įdirba Lietuvių Labdarių Sj- ‘prisirengę ir visų laikų buvo 
gu bile kuri kita idėjinė or- junga. Tai reiktų padaryti dar L,narj-ŪSe Publika visų laikų 
ganizacija. Šiais laikais, kada šiais metais. Kurios kuopos nerimo.
daugybė mūsų tautiečių šuva- gali, būtų gražu, kad dar prieš 
rgino depresija, kada jų dau- labdarių seimų vajų praves-

, v . ,, * m • • i- , -• ky. \ adinas, pasirodo, kad a-gunia be pasalines pagalbos tų. lai pajudintų visų orga-, . , ,
. , .. . i.......................... , - . . . tėjo laikas, kuomet senesnisnebegali bepragvventi, neleng- nizacijų ir seimo ualvviai tn- ' . . . .

.. , i • j i x i • i-- .• i turi pasiduoti jaunesniam. Snava via varyti labdarybės da- retų kuo pasidžiaugti. 1 .
, . . . . ... t. . i irkey — veteranas, jau garbėsrb., S.lp.anuj.pj e.les U.*ua,j Tik1, pradėkilne (lil.bti> nw. _

o alpėjų n«l»ug. Be to, tu- f|k l|arbas užt|krins owmto.
rint tikslu kada nors pastaty 
ti našlaičių ir senelių prieg
landas, esant apkrautais šel- ,

iprendunai, Levinskv buvo pnpimo darbais, galima įsivaiz
duoti kiek daug ir-kaip inten
syviai tenka labdariams dirbti. 
Ateina žiema, šelpiamųjų skai 
čius dar labiau išaugs. Dėl to 
labdarių kuopos be atidėlioji
mo turi pradėti rengtis prie | 
didelio vajaus, kad didinti sa
vo narių skaičių, kad ieškoti 
naujų šelpėjų, nes kitaip or
ganizacijai našta gali pasida
ryti nebepanešama.

Šiuos žodžius rašantis siū-

Pusmetinės Sukaktuvės

PRANCIŠKUS
KIRŠIS

kuris mirė Kovo 21 d., ir ta
po palaidotas 2 4 d., šv. Kazi
miero kapinėse. Kilo Iš Kauno 
rody bos, Teisių apskričio. Ne
variem ų parapijos, Paleipkal- 
nlų kaimo.

Uuliko dideliame nuliudinie 
moterį Leonorą, sūnų Stanis
lovą, tris dukteris, brolį Joną 
Gaučą tr broli’enę. o Lietuvoje 
seseri Ievą Rubienę.

Mums atrodo tie šeši mėne
siai liūdnus kaip Ir šeši me
tai, brangus vyre tr tėveli. Bra
ngus tėveli, žinome kad pas 
mus niekados nesugrįš!, bet 
«nes pas tave visi ateisime.

Meldžiame kad Viešpats Die
vas susimylėjęs duotų tau am
žiną atilsĮ.

Užprašome visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti šventose 
Mišiose, kurios bus laikomos 
ketvirtadienį. Rugsėjo 21 d.;
pi'rmos šeštą valandą ryto, ant
ros 7:30 valandą.

N'uliudę paliekame; Moteris, 
Suims, Dukterys ir Giminės.

JUOZAPAS
LAURINAITIS

Mirė Rugsėjo 19 d., 1933 m. 
2:30 vai. ryto, sulaukęs puses 
amžiaus. Kilo iš Itaseinių aps
kričio. Jurbarko parap., Mont
vilų kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 metus, 
i’ali'ko dideliame nuliūdime 

moterį Ma.rljonų, po tėvais Bru
tai čiukė, sūnų Simoną, dvi ma
rčias Zofiją tr Oną, keturis li
nukus: Juozapą, ftaymondą. Je
ronimą ir Tamošių. <lvt seseris 
Petronę Ugutlenę ir Oną Mo
rkus. du švogen'us tr gimi
nes. o Lietuvoje seserį Agnie
šką Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1 329 So. 
48lh Ct., Cicero, III. MildotU- 
vės įvyks šeštadienį. Rugsėjo 
23 d., iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapi'nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drnuffus-ges tr pažya- 
tamus-mas dalyvauti ši ošė lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Simus. Me
rfio*, Arnikai, Seserys, Ava*e- 
rlai Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 6208. 

Icijai ateitį ir jos užsibrėžti 
tikslai bus įvykinti. Labd. pasibaigė ir sudėti teisėjų nu-

Šiomis dienomis yra priduo' pažintas laimėtoju 
darni laiškai į draugijas kvie-' Kumštynės, kaip minėjau, 
Č-iant jas į Lietuvių Labdarių
seimų, kuris įvyks sekmadie
nyje, lapkričio 12 dienų, Šv. nuo pat pirmo roundo pasiro 

dė drąsus ir stiprus, nebijąs 
veterano Sliarkio rekordo nė Negras plėšikas nužudė 65 
reputacijos. ;ni- amž- žro°gU vienoj parduo-

Paskutiniuose ronnduose pa- J ———————
sirodė, kati Sliarkey jau pai!- 

’sęs. Paskutiniame rounde Lc-

IR SUIMTAS

GRABORIAI:

Panelės Gimimo parap. salėj, 
Manpiette Park. Gerb. draugi- 

į jų valdybos, prašomos tuos 
į laiškus susirinkimuose per- 
iškaityti, nutarti seime daly- 
vauti ir išrinkti atstovus.

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse k nepigiausi*. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, m. 
YrfL. ČIOBRO 5987

Pitone BOLlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet jąžiningas Ir 
nebrangu* nes neturi
me Išlaidų ašiai kym ui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenue

I. J. ZOLP
/

ORABORIUS IR LAIDOTUVItJ 
VEDKJAS

1646 WEST 46th STREET
Tol. BOLlevard 5203—8413

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
ORA.BORIU8

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas oš 836.Oš 

KOPLTCTA DTK Al
1344 R. ftdth Ava.. CinAro. U*

Pirmadienio vakare, \\’hite

Turnamentas įvyks rugsėjo 
2-1 d., sekmadienį, Š vai. ry
to, “Kinsman (Jolf Course” 
Kviečiami visi lietuviai nariai 
ir nenariai, augę ir jaunuo
liai. Reikia priminti, kati kie
kvienas forsimas, arba kiek
vienas iš keturjų lošėjų, gaus 
dovanų. Tai bus savo rūšies 
Lietuvių Golfo diena. Del pla
tesnių informacijų, pašaukite

nas, pilnas ambicijos, trokštas . , • •- ‘1 . vi«ią iš komisijos. Širdingai
garbės. Kuomet kumštynės

Kumštynes laimėjo Levins-

buvo smarkios. Smūgiai ėjo į _________ •
kaip iš patrankų. Levinskv! ŽMOGŽUDYS PAŠAUTAS

Telefonas YATtd.-, 1138

SfANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir £alsamuotoj&3 

Turi a automabilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AURCRN AVENUE

Cbieacro. UI.

J. F. RADŽUIS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 32500 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18lh St. Tel. CANal 6174

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

CieeTo, Blinoia 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3377

Tel. LAFajctte 3572
J. Liulevičius

G ra bortus 
Ir

Babumnoloįas
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir apiella- 
kšje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABz\I PTGTAL 

Liūdnoje valandoje

pasaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

norais
vinsky visu energija puolė Į tuvėlėj žiemių miesto daly, bet 
Sliarkey, kas ir'užtikrino jam i jr pats tuoj pakliuvo. Policini,- 
iuimėjimą. nas jį pašovė ir suėmė.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Šios kumštynės buvo vienos»

iš smarkiausių (’hicagoje. Il
gai jas minės sporto publikrt.

M. C. P.

LIETUVIŲ GOLFININKŲ 
SĄJUNGA RENGIA 

TURNAMENTĄ

kviečia visus lietuvius. 
Komisija:

D. Pivarunas,
N. C. Poczulp, 
Dr. G. I. Bložis

G K A B O R I A h

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAI CHiCAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS 18 TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis patarnavimas. Tel. VICtcry 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVICIA UKDERTAKING CO.
INCORPORATBD
Henry W. Berket >

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yTa vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur. ,

Eudeikis• f
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Tel. I.AF.tjcth- 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avc. nc'oll Kcdzie) 

Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Scredoiuis ir nedėliotnis pagal 

sutarti

Pitone GKOvelilll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekuiad. susitarus

DR. J. W. KADZEWiGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6850 SO. WESTE14N AVĖ. 
Chicago, III.

BOVlevanl 7583
Rcz. IIE.MhM-k 7001

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tel. Ofiso BOl'lcvard 5913—14 
Rcz. VICtory 234-3

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. CALumct 403# ,
ltes.: Tel. HEMioek 0286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.

.Rezldeneijue, Ofisas: 2056 W. 69th St.
Valandos: 10—12 ryto 

Sercdoiuls ir Nedėlloiuls pagal sutarti

Tel. l.AEayetle 7050

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

I

Office Phono
PROspcet 1028

Res. and Offi'ce 
2359 So. l.cavltt St.

C ANAI. 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

DR. M. T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Ncdėliomis pagal sutartį

Ofisu telef. LULicsurd 7826 
Na.uų tel. PROspcet 1936

Tel. HOlle^ai d 7012

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
ai tl 47 tli Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 \akare
Seredoj pagal bulaitį

Tel. C.YNal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
, DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 t'ki 8 vakare 
Seredoj pūgai sutartį

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Res. Phone
ENGIcwood 6041

Office Phone
. \\ EN tuortn 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
7ou0 fco. Halsted btrect

ROOM 210
vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Peraclė aavo ofisą po numoriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SFECUAL1STAS

DžL.<«. Jkiuterų Ir Vyrų Ligų 
Vai., ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliotuia 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

Office- Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081 
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 3 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Kctv. Ir Sekmad. pagal sut&rt] 
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. 411.
Phone: HEMioek 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
GYDO VTSA8 LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PEM 28 METUS NEZIURIirr 

KAIP UŽHISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speclnllškal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pualėe, užnuodljltną krau
jo, odoa. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 19 valandos ryto Iki 1 
valandai tr nuo i—I valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

<200 WJE8T 26th MZ. kampo. a.Mšcr Ava. 1<-| t itAuford t>5 79

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 

lL« KO. 40llt CT., CICERO, II.L 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Faned., Sered. Ir Subat. 2—9 vaL

Tel. JLAl-'aycttc 5783

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.; 2 iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Of. Ir Res. GROvehl.l 0617 
0917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2423 W. MAltųlE'iTE KOAD 

Vai.: 2-4 i'r 7-9 vak. Kctv. 9-12 ryto 
Nedėlioj susitarus

Phone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredoinis ir Nedėli&nis pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Caliiornia Avė.
Telefonas REPubUv 7868 -

Tel. C.YNa. 0257
lies. FKOspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALS1ED STREET
Rezidencija 6000 So. Aitcsian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
6 iki* 8:30 vakare

Tel. GRO\< Ji iii 1505

UK.A.L. JUŠKA ;
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredonns po pietų ir Nedeidiemai*

tik susitarus
2422 W. MAKųiiliE ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VHtginia 0026

Ofiso Tel. YlClory 6893
Rea. Teu DKExel 9191

DR.A.A.ROTH y
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specijaiistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 y. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėli'oniis ir šventadieniais 10- -12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda O9V4 

Rez.: Tel. Pl.Aza 3200
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldleniais nuo 10 Iki 12 dieną

Phonc PROspect 1024

DR. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1—4 Ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutartį
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NAUJI REKORDAI S. DARIAUS IR S. GIRĖNO ATMINČIAI
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»

Visiems gerb. Vargonininkams, Zokristijonams, Klebo
nams pranešu, kad jau laikas užsisakyti Kalėdinių labai gra
žių su lietuviškais, lotyniškais ir angliškais parašais ir lin
kėjimais, plotkelių. Prašome nesivėlinti su užsakymais. Visus 

' pelnas skiriamas kolegijai. Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
Į Br. Vladas Cibulskis, M. I. C., 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 

III. Užsisakant prašome pažymėti kiek plotkelių pagaminti 
ir po kiek: baltų, ružavų, mėlynų ir geltonų.

i w'<• $* ;W|1 vp.'3»$■ *&fcį->grc' x :<
našus lietuviškumas jaunimo 
tarpe ir veikime.

Linkėtina laimingos darbuo 
lės L. V. “Dainos” chorui 
per šį sezonų, kurį pradėjo
praėjusį penktadienį. J.

RflDIO
Be jau esamų radijo valan

čių, kurios yra duodamos iš 
j įvairių stočių, dar suorgani

zuota vienas lietuviškos pus 
valandis, kuris bus duodamas 
kas trečiadienį nuo 10:30 iki 

111:00 iš WGES stoties. Aian- 
[ die bus pinutis pusvalandis. 
Kis pusvalandis gali būti įdo
mus ypač moterims. R-is.

GARSINKINTFS
“DRAUGE”

Telefonai

BIvd.8167 

Blvd. 4705
*! OO GUS FAJtT

Rudeninis išpardavimas namų rakandų, lovų, pečių, skal
biamų mašinų. Gražūs angliniai pečiai apšildymui kamba
rių po

*19.50IKI *50.
Gražūs nauji 1934 m. radio, gražiuose kabinetuose, tiktai po

*49.
S

llll
3417 So. Halsted Street,

R. (’. A. — Victor Bendrovė šiomis dienomis pagamino naujus ir įdomius rekordus, kuriuose įdainuotos dainos pagerbimui žuvusių lakūnų 
kap. S. Dariaus ir Įeit. S. Girėno. Ant abiejų plokštelių pusių yra atvaizdai. Vienas — laidotuvių Kaune (kaip ir reprodukcija aukščiau) 
ir kitoje pusėje “Lituanicos” ir abiejų lakūnų paveikslai. Į jį įdainuotos sekamos dainos: “Kareivėliai”— St. Šimkaus, duetas — Sta
sys Rimkus ir Kieno Sadauskaitė; “Atminčiai” — dainuoja Stasys Rimkus. Akompanimentas vargonais. Rekordo kainu 75c. Gaunamas 
,J. Budri ko krautuvėj, 3417 South Halsted Street.

C H I C A G O J E
SVEIKATOS PASKAITOS 
RUGSĖJO 27, 28 IR 29 DD.

su Edvardu Kuszleiko. Šlifl- 
bas buvo prie gėlėse pasken-

•----------- I dusių altorių. Šv. Mišias lai-
Lietuvių Daktarų Draugija' kė kun. P. Jurgaitis, jų mo- 

rengia sveikatos savaitę Chi- Vykios draugas. Liudytojais 
eagoje. Tam tikslui susiduriu- buvo V. Daukšaitė, S. Bajori-

Vakare susirinko daugiau Į X Rugsėjo 9 d. mūsų para tikrųjų, L. V. “Dainos” cho- 
pažįstamųjų į namus pas Skirt 
derius. Čia vakarieniaujant kle 
bonas kun. A. Sfcrypkųs, se-' ro. Nors jau “Drauge” buvo rbinga, jeigu yisose Cbicagos

pijos salėje įvyko linksma pro ro nariai yra lietuviškos dva- I 
mogėlė L. V. “Dainos” cho gios jaunimas. Labai būtų gū 4-rių šmotų Bed Room Setai, tiktai ir *90.

si gydytojų komisija praneša, 
kad paskaitos apie sveikatų 
įvyks Lietuvių Auditorijoj mi

naitė ir Dr. V. Šidlauskas. Per 
Mišias giedojo Šv. Cecilijos 
choras; solo “Avė Maria” T.

nas pažįstamas, pasakė trumpų J apie jų parašyta, bet dar norisi 
kalbų. |keletas minčių pridėti. Tokios

Jaunavedžiai Iii patį vaka-|'<1<‘iinfs Pramogėlės nenauįie 
ra išvažiavo pasivažinėti i Mi- ilietuvių <l™«K'.|on,s, ypač 
ciiigan valat. Visi jų artimi! ■i8™™0 •<®>Pon«’- Tai labai 
draugai ir pažįstamieji linki nan<li"Ka- »« i ‘»kias pramo
jiems ilgo ir laimingo gyve
nimo.

vyčių kuopose įsigyventų pa-

IŠNUOMAVIMUI i
penkiu kambarių flatas, pe- | 
čiais šildomas, su visais pato
gumais, ant antrų lubų. Kam
pinis namas, randasi arti Šv- 
Jurgio bažnyčios, Bridgepor-

gsėjo 27, 23 ir 29 dienomis, 7 j Kuszleiko ir “Laudamus” A. 
vai. vakare. Įžanga salės lėšų i Pieržvnskienė.
padengimui 10 centų. Plates
nių žinių įdėsime vėliau.

PAGERBS PRAL. J. 
CIJAUSKĄ

MA-

Rvtoj vakare, Krenciaus sa
lėj, prie W. 46 ir S. Wood gg., 
Švėkšniškiai rengia pagerbimo; 
ir pasimatymo pilotų gerb. 
kun. pral. J. Macijauskui, Švė-

Jaunavedžiai yra gerai ži
nomų To\Vn of Lake biznierių 
sūnus ir duktė. Jų tėveliai 
juos išauklėjo pavyzdingai, do 
rai, katalikiškai. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje jie buvo krikštyti, 
abu sykiu lankė tos parapijos 
mokyklų. Išėję į aukštesnes 
mokyklas neužmiršo senų vie
tų ir draugų. Abu buvo na
riai Šv. Cecilijos choro; .Tad-

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

gėles daugiausiai susirenka
nrauirp vienos idėjos žmonės. Tokios ^UI*1U,U . . ., .v ... n r augę •» i te. Renda pigi. Atsišaukite pas

|Progelės priduoda ūpo, pa- savininki>;
siš^Htimo. Mohair Parlor Setai po ’r *8 5s

Skalbiamos Masinos: Thor, Prederick, Maytag, Apex,
tVcstinghouse, Prima, po

*49.50
Kad ir minėtam L. V. “Dai

nos” choro pasilinksminime 
teko pastebėti, didelis drau 
giškumas vienų su kitais, o 
kokia buvo lietuviška ir vien 
mintiška dvasia: dainos, įvai 

irūs lietuviški šokiai, vienų su

X Mūsų parap. metinis ba- 
zaras prasidėjo rugsėjo 16 d., 
parapijos salėje. Gerb. klebo- 
nas kun. I. Albavičius ir su 
komitetu ir parapijonais snia-Prikalbėjimas juokai:
rkiai darbavosi, kad bazaras nin* lietuviškoje kalboje. Iš

būtų įdomus. ]r ištikrųja

3341 So. Halsted St.
arba

Trlelonnoklte PROSPECT 8988

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS '

2 E. 103rd PI. prie State St. į
Tel. PULLman 5950 

Ketvergo vakarais nuo 7 Ikf 9
4600 S. Wood St. LAFayette ASAS I

ksnos klebonui Priruošta ge- vyga Kuszleikienė yra pi r mi
ra ir įvairi programa. Į ban~'rjnke Amerikos Lietuvių Du- 
kietų kviečiami švėkšniškiai ir fcterų draugijos. Yra regisi- 
visi gerb. svečio pažįstamieji puota pliarmacistė ir dirba 
bei norintieji su juo parima-'phieago Memorial ligoninėje.

Jaunavedys užima svarbių vie
tų Crane kompanijoje.

Po bažnytinių apeigų arti 
mieji giminės susirinko į Del

Rugpiiu io 30 d. Šv. Kry- pra<]0 viešbutį, kur buvo pa 
žiaus bažnyčioje įvyko sutuo- ganijnti pietūs. Per pietus iš 
ktuvės Jadvygos Skinderait<’'irpjj{gĮa daug linkėjimų nan-

daug įdomumo atsilankusieji 
gali pamatyti ir savo laime 
išbandyti.

tvti.

SUTUOKTUVĖS

Tat, visi 18 kolonijos lietu
viai, kaip biznieriai, taip ir 
paprastieji kviečiami atsilan 
kyti į bazarų.

Taip pat širdingai kviečiami 
mūsų parapijos simpatikai ir 
buvusieji parapijonai, dabar 
gyvenantieji kitose kolonijose 
Pasimatysite su savo, senais

REIKALINGA
mergina, suvirs 17 metų amž., 
prie namų ruošos. Pagyveni
mas ir alga.

7552 PRAIRIE AVĖ., 
Telefonas Vincennes 6423

SUGRĮŽO IŠ 
LIETUVOS

ADV. F, B, BRADCHULIS

jai porelei žodžiu ir telegra- ■ paariamais ir vienų, kitų va-
Į iriomis. “Toastmasteriu” bu- 
,vo klebonas kun. A. Baltutis, 
i Linkėjimas sudėjo kunigai B. 
/Jurgaitis, M. Švarlvs, Daukša, 
, T. Kuszleiko, R. Witev, J. Va- 

Attorney & (ounsellor-At-Law y p)aukĮ$ajtft a. Kusz-
3112 SO. HALSTED ST. .laiko, Sonya Mosuj ir Z. Ba- 

Tel. VICtory 2394 [jorinaitė. T. Kuszleikienė pa- 
Ir vėl pradėjo praktikuoti vi. įžambi n o pianu, o A. Pier- 

snose teismuose kaip ir .žynskienė padainavo. Ant galo 
pirmiau. kalbėjo jaunavedžiai.

landų linksmai praleisite.

AUTOMOBILIS PARDA
VIMUI

Gražus 7 passenger 1929 Stutz 
šeimyninis karas. Gerame stovyje. 
Lankai kaip nauji. šildytuvas. 
Projektorius. Visi aukštos rūšies 
įtaisymai. Atrodo ir bėga kaip 
nauja mašina. Kaina tik $400. Te- 
lefonuokite H AR. 3006; Sekma- 

' dieniais S AR. 7754.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAtc 7S60 

Valandos 9 rvte Iki S noplet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, 8eredoa fr Pėtnyėloa 
vakarai* * Iki 9 

Telefonas C Alfai A128
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatoa 
Vakarai. 7 Iki 9 

Telefonas KEPub k- 9AA0

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus tr pri
statau Anglis už pigiausias kalnas. 
Pašaukit liAFayette 8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ •
LAIVAKORČIŲ AOIITCRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
T KIMINO CM n PAMATFOTA8 BIZNIS

2608 W ST 47th STR Tel. LAFayette 1083

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainai, taip aukital, kad žmo
nėms sunku bejplrktl, o lietuvių 
CRANB COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaua, 
gausit daug pigiau nagu kur kftur —- 
Telefonas

RKPVRIJO 8409

Nors Budriko krautuvė dirba sulig Prez. Roosevelto N R A 
Kodekso jau mėnuo laiko, bet kainos dar nėra keliamos 
aukštyn, nes Budrikas pripirko daug prekių kada kainos 
dar buvo žemos.

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
kurie yra elektriniai rekordai, išduodantieji labai gražų, 
»iškų balsų, tiktai po 65 centus kiekvienas. Dabar tik ką 
įplaikėme nepaprastų rekordų su dviem paveikslais, atvaiz
duojančiais sostinę Kauną ir Dariaus—Girėno laidotuves, 
o ant. antros pusės ‘‘Lituanicos” ir lakūnų paveikslai. Šių 
rekordų kaina tiktai 75 centai. Klauskite po numeriais:

IR—4002 A "Du Sakalai." dalnuo’a Stanys Rimkus
18—6002 R "Marė KarelvėHai” (Šimkaus), duetas: Elena Sa

dauskaitė Ir Stasys Rimkus
16,282—Pamylėjau — polka — Ir O, Tu Bernužėli — daina—- 

MnhanoJtiU* orkestrą
16.281—Kuomet šoksi-—polka—Ir Tarpe Rfltų — polka — Malta- 

nojaus orkestrą
16,279—Ateik Pas Mane Ir Einu per Klemą—dainos—Mabano- 

Jatts Orkestrą
14.278—Karininkų Fokstrotas Ir Noriu Miego—Liet. Viešbučio 

Orkestrą »
16,276—Palangos Jūroj Ir Aš Myliu Ruglagėliaa—fkstr.—T.let, 

V’ešb. Orkestrą ,
16,274—Krisučlukne Ir Aš Mergelė—dainos—Vincas Niekus Ir 

,Ona Raullnaltė
16,271—Sutems Temai Naktis Ir Kur Dygūs Laukai — dainos— 

Kero Mokyklos Choras
14.170—Turkų Vestuvės Ir Rytu daina — Lietuvių VlešbuCIo Ork. 
14244—Mokslns Ir D-'rh-e. Aržuoltnlal Pamatei — St. Pauras. 
16264—Pilkiu Ir Tokie Velkln-'s — Polkos. Maln«rlu Orkestrą 
16264—P”dlev. sudiev Ir Ke’lškas Vaizdelis — Mltrapollo Ork. 
16288—Sltel IšrožIJImas Ir Rvelkas Broli — Stankūnas Ir Tam-klotė
16281—Tletnva Polka Ir Naujas Gyvenimas, Vairas — Brooklyno 

Orkestrą
16224—Smuk’ėJ Vainikėlis Ir Kur Nemunas Ir Dauguva — J. 

Olšauskas
1*81*—* ugo Miške Baravvkas .r Pono Sonia—Jonas Butėnas. 
14196—Vestuvių Vairas Ir Nauja Gadynė. Mazurka — J. Dlrvells

Jos. F. Budriko krautuvis duodami lietuviški 
radio programai

Nedėliomis: W. C. F. L. 970 K., 8 v. ryte ir 1 vai. popiet 
W. A. A. F. 920 K., 1:30 vai. po piet

Ketvergais: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.
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