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Dancigo m. fašistai uždare du laikraščius
I. V. ŪKININKU STREIKAS TOLIAU 

VYKDOMAS
Balbo pasiųstas į Libiją 

gubernatoriauti
PALESTINOS ARABAI NUSI

SUKA PRIEŠ BRITUS

DANCIGE VEIKIA 
FAŠISTAI

ŪKININKŲ STREIKAS 
BUS VYKDOMAS

BERLYNAS, lapkr. 7. —
Vienas katalikių ir kitas socia
listu laikraščiai Dancige pra
dėjo kritikuoti fašistų (hitleri
ninkų) valdžių. Miesto senato 
prezidentas (hitlerininkas) Į-j J 
sakė abudu laikraščius uždary 
ti, o redaktorius suimti. Kata-

MARY/VILLiE, Mo., lapkr. 
G. — Farm Holiday sųjungos 
prez. Milo Beno paskelbė, kad 
ūkininkų streikas — nieko ne
pirkti ir nieko neparduoti — 
ir toliau visu griežtumu bus 
vykdomas, kol bus laimėti rei 
kalavimai — didesnės produk 
tams kainos.

L Alcatraz sala San Francisco įlankoje^ teisingumo departamentas šia salų pakeis ka-1 
Įėjimu ir siųs ten desperatus nusikaltėlius. 2i Vokietijos kancleris Hitleris ir prezidentas I 
Hindenburgas. 3. Mrs. J. C. Greenway iš Arizonos išrinkta kongresan atstove.

LIETUVIU KALBOS KLAUSIMAS 
OKUPUOTOJ LIETUVOJ

VILNIUS (per paštų). —įkalbos mokinama kaipo ant- 
“Vilniaus Rytojus” kelia klau raeilio dalyko, tik dukart per
simų apie tėvų komitetų prie 
pradžios mokyklų steigimo

savaitę. Tuo tarpu teisingu
mas reikalauja, kad lietuvių

reikalų Vii; J.".v* krašte (oku-1 vaikai lietuviškai būtų moko- 
puotoj Lietuvoj). Šiandien mi, gi lenkų kalba būtų tik pa 
lenkų valdomose pradžios mo-. šaliniu dalyku, arba priedu.
kyklose nėra jokios tvarkos. J tai atsižvelgus, visos Vii-
Tai žiema mokyklos Uogai šil-1 niaus krašto valdiškos pra- 
domos, tai netikę mokyklose; džios mokyklos yra labai rei- 
suolai, o kai kur* jų visiškai kalingos tėvų komitetų, kurių 
trūksta, tai vėl mokytojai len-' pareiga būtų prižiūrėti, kad 
kai sauvališkai elgiasi su vai- • jų vaikai būtų mokomi gimta- 
kais, ypač lietuvių tautybės, ja kalba, bet ne kokia jiems
Daug kur į mokyklas susiren
ka mokytis beveik vienų lietu
vių vaikai ir jie nė žodžio ne

svetima ir nesuprantama kal
ba. Tėvų komitetų reikalavi
mai nebūtų priešingi valsty-

supranta lenkiškai, o lietuvių ; bes įstatymiams.

liku laikraščio redaktorius sus j* I
pėjo pasprukti per sienų į len ' 
kų pusę, o socialistas redak
torius nutvertas.

Tuojau pasiųstas protestas 
T. Sąjungai prieš Dancigo 
miesto valdžių. Pastaroji gi 
įspėjo T. Sąjungų, kad ji ne
sikištų į Dancigo vidaus tvar
kų. Pažymėta, kad Dancigo 
valdžia negali pakęsti spau- 
dos, kuri kursto gyventojus.
Taip pat pareikšta, kad T. i . . ,
Kaiunga gali kištis tik į Han-,6. - Kaip Micl,igano, taip ir nas Prodaktams- Prra . , ..
eigo užsienio reikalus. | I°wo. gubematonus paskelbė _ P - | lėk5 dail([ia„ kai e mvliaa „,,ks

----- ----------- | įspėjimą ūkininkams pikieti-, , .. . , . , ’ , ,. , , , ! tvn, o iš ten krintant žemyn
ARABAI NUSISUKA PRIEŠ I ninkams, kad jie netrukdytų Apleizdami Baltuosius Rū- j paraSuta8 atsįdarė ir jis

LAAVTON, Io\va, lapkr. G. 
— Ūkininkai pikietininkai va
kar čia sulaikė galvijus ve
žantį į Sioux City traukinį ir 
paleido iš vagonų visus galvi
jus ir avis. Geležinkelio detek 
tyvai pasirodė bejėgiai prieš 
ūkininku minių.

PREZIDENTAS NEPRIPA
ŽINO GUBERNATORIŲ 

PLANO

WASHINGTON, lapkr. 6.—f Vokietijos apsaugos ministeri

BRITUS

6 ŽUVO SUSIDAUŽUS 
LĖKTUVUI

CH1CAGOJE
DVEJOS IŠKILMES 

PARODOJE

RENGIA NAUJUS 
VARŽYMUS

Prohibicija dar neatšaukta, 
o kai kurie politikieriai jau 
rengia naujus varžymus prieš

IŠRADĖJAS 6 MYLIAS į 
DAUSAS

LONDONAN, lapkr. 6, —k SILREAVSBVRY, N. J., lap- > Cbi(ago šimtmečio pažan- pardavinėjimą. Viso-
‘ rkričio <>. - 'New Jersey vals-1 *<>« Paroda Paskutinę savaitę | ki varfymai sukpls degti^g

‘rezidentas Rooseveltas atme-' j°s vadov>**ie Baltijos jūros į tvbės milicijos lėktuvas, kurįive^a- 'l^jnanti ^< *<inad’e"į šmugeliavimų ir betvarkė ir to 
ė penkių viduriniu vakaru sal°Je Ruegen atliktas su ra-'vairavo Įeit. G. R. Johnson, I PU8iauna <lu )l,s uz aryta. si jjau ^sur Vyraus

1
tė penkių 

I valstybių
imu vakarų

gubernatorių pla- sėkmingas išbandymas, j susidaužė ant gyvenamo name
DĖS MOIN-ES, lova, lapkr. kuriuo siūlyt. skirti kai- Otto Fiseher lio ties Beaeh gat.

---- - «-• ----- i-’-z— r' i. i su rakieta didžiausiu smarku- Sndpev lėktuvas iSudegė lėktuvas ir namelis.

savaitė yra paskutinė
Parodoje įvyks dvejos iškil j

mės. Rytoj ‘‘asmeniškos lais- į
-i. , vės diena,” o šeštadienį —

JERUZALE, lapkr. G. —
Ivritų vyriausybė smarkiai su
žnybo arabus, pakilusius kovo 
ti prieš žydus. Tad arabai da ’ krivio G. — Automobiliu va-

žemės produktų vežiojimo vieš mus gubernatoriai pažymėjo, 1 jainli|,Kai nusileido. visas skri 
keliais, nes bus imtasi griež- kad vyriausybė visais rūpina- A.„- 1A oc
tųjų priemonių.

dimas ėmė 10 minutų ir 26 se
kundas.

1 Fiscberis sako, kad aukštyn
DA KOTĄ CITY, Neb. lap-, PASIBAIGĖ PASITARIMAI | lekiant jis netelM)

bet krintant į žemę jis atsi

si, išėmus ūkininkus.

buvo vairininkas, su juo lėk
tuve buvęs kitas vyras ir na
mely buvę keturi asmenys. Po
lieija spėja, kad be tų'žuvus i l,aro,'» ™P>»<limas 
dar moteriškė — namų šeimi
ninkė.

HITLERIS NORI RAMYBES1

žiavę keli ūkininkai pikietinin AYASHIN-GTON, lapkr. 6.— t 
kai mėgino sulaikyti ūkiškąjį Anglijos karo skolų klausimu

NUŠOVĖ SAVO VYRĄ
Mrs. G., Kropp, 38 m. ainŽ.., 

1931 No. Leavitt gat., vakar“paliaubų diena.” Ypač rytoj I „ . ’ 'v . nušovė savo vyrą Otto I\ ropp,numatomas gausingas žmonių

PAČIŲ LAIKRAŠČIŲ 
IŠGALVOJIMAS

39 m. amž.

bar nusisuko prieš pačius bri
tus. Numatomi arabų sukili
mai ir naujas kraujo liejimas. Į trokų. Tačiau trokas sudau- pasitarimai pasibaigė ir kiek

gavo.

ze
BALBO SIUNČIAMAS I 

AFRIKĄ

BOLŠEVIKAI NUSIS
KUNDŽIA

_______ j Vakar Chicagoj lankėsi
EIJBING, Rvtų Prūsija, lap NBA administratorius .John- 

kritSio 6. - Kancleris Hitleris . son- Sakydamas prakalbų jis 
sakydamas prakalbų pareiS-! «ripžtai "uSinfii°- kad krašto 
kė, kad Vokietija nieko neuž- I'Triansybė planuoja varžyti

OKLAHOMA CITY, Okla., 
' lapkr, 6. Oklahomos ūkininkai 
prisijungė ūkininkų streikan 
— nieko neparduoti ir nepirk
ti.

Pinigų vertė ~ 
mainyba

ROMA, lapkr. 7. — Prem. 
Mussolinis pradėjo tvarkyti 
savo kabinetų. Jis pasiskelbė 
oro ir jūrų laivynų ministeriu 
ir oro ministerį maršalų Bal
bo paskyrė Libijos, Afrikoj, 
gubernatorium.

PRAHA (per paštų). — Če
koslovakijos prezidentas Mn- 
sarykas suteikė vieno prancū-

----------- Į zų laikraščio atstovui pasikal-
IŠ LATVIJOS PAŠALINTAS! bėjimų, kuriame pasisakė dėl

automobilį ir nuvažiavo, matosi, nieko nesutarta. Yy-
Yienas pikietininkas žuvo ir i riausybė žadėjo tomis cieno- 
trvs sužeista. | mis paskelbti pareiškimų. j MASKVA, lapkr 6 _

VOKIEČIAI SUGERMANI- . I teitis. Jis sako, tik ideališkas riaURy^e’ FranPhta:
ZAVO SLAVUS IR LIETU-1 judėjimas gali paveikti tautų Į ‘ . k ,'RS

Vii re MACAPVk'AQ id 1 C japonų militanmų lėktuvų lap
viua MAdAKIKAS , sielas. Tuo tarpu pangerma-. kričio 3 . skraidžiojo viršumi 

nizmas yra be tų didžiųjų i- sovietų teritorijų.
dejų. Tai tik išpūstas naciona- ----------------
lizmas. PRIEŠTRUSTINIAI

ĮSTATYMAI

PARMA, Idaho, lapkr. G.—
ŽYDAS KORESPON

DENTAS

RYGA, lapkr. G. — Iš Lat
vijos j>ašalintas New Yorko 
žydų laikraščio “Daily For- 
ward” korespondentas IJetu- 
vos pilietis Jaeoh Leschin- 
sky. Jis nesenai buvo išvytas 
ir iš Vokietiios.

vokiečių nacionalsocialistų 
skelbiamos rasės teorijos.

Prez. Masarvkas pareiškė, 
kad visų savo gyvenimų domė
josi tautinėmis problemomis, 
žiūrėdamas į jas iš praktiškos 
pusės. Jis studijavo ir vadina
mą |>angermanistiškų judėji
mų. Seniau, anot Masaryko, 
pangermanizmas buvo daugiau 
teorija, šiandien gi ši teorija 
virto praktika ir net įsisprau
dusi politikoje. Jis mano, kad

Apie kraujo ir grynos rasės 
teorijų prez. Masarvkas pa
reiškia, kad šiandien nė viena J. V. senatorius Borah reika- 
Europos tauta rasiniu atžvil- lauja, kad vyriausybė vykdytų 
giu neturi savo gryno kraujo. Į prieštrustinius įstatymus. Tru 
Vokiečiai ne daugiau už kitus, štai ir monopolijos šiandien

kabinėja ir nori, kad kiti jo, t sPaudos laisvf- Jis P»reiSkė, |
neužkabinėtu ir paliktu ramy-ikad tai kai kuri» ’aikraSėių, 

Isngalvojimas.

HITLERIS TRUMPAI 
DIKTATORIAUS

NEW YORK, lapkr. G. —
Iš Europos atvyko vokietis 
prof. W. Hegemann, 
veikalus sudegino hitlerinin
kai. Jis nėra žydas. Bet įis kri I, Likavo Hitlerį. Jis mano, kad
Hitleris diktatoriaus Vokieti
joj ilgiausia du metus.

NEW YORK, lapkr. 7. — 
/Anglų svaras ir prancūzų 
frankas savo verte pinigą mai 
nyboje daro pažangą. Prancū
zų aukso pagrindu remiantis, 
J. Valstybių doleris nusmuko

Pietinėje miesto daly užpc- 64.47 e. 
reitų naktį susprogdintos dvi i Pinigų vertė mainyhoje va- 

kurio ■ bombos; viena ties parduotu- ^ar buvo:

SUSPROGDINTOS DVI 
BOMBOS

DIFTERITO EPIDEMIJA
KIVBALL, S. D., lapkr. G 

— Pasireiškė difterito epide- šios teorijos praktiškai gali
mijn. Visos mokytos uždary
ta.

būt vykdomos, bet sunku ti-
kėti, kad joms priklausytų a-imas.

Vokiečiai savo istorijos bėgy
je sugermanizavo slavus ir lio 
tuvius, o bavarai savo gįslose 
turi keltų kraujo. Žodžiu, gry
no kraujo, grynos rasės nie
kur nėra. Į tai atsižvelgus, nie 
kam yra verta ir teorija, kad 
turėtų būti tautų ir rasių di
desnės vertės už kitas. Tokia 
teorija yra nežmoniško naci
onalinio fanatizmo pasireiški-

prasideda įsigalėti ir kai ku
rių daiktų kainos stačiai žmo
nėms jau neprieinamos.

PROHIBICIJOS KLAU
SIMAS

NEW YORK, lapkr. 6. —
Rytoj, lapkr. 7, šešiose valsty-

NEW YORKE MAJORO 
RINKIMAI

NEAV YORK, lapkr. 7. — 
Šiandien šiame mieste vyksta 
majoro rinkimai.

AVASHINOT0N, lapkr. 6.~ 
Krašto vyriausybė paskelbė

bėse įvyks gyventojų balsavi- I planą, kad dar už 50 milijonų 
mai 18-ojo priedo klausimu, dol. bus nupirkta kiaulių mė- 
Tik trijų valstybių reikia šio sai ir mėsa bus išdalinta bc- 
priedo sugriovimui. darbioms.

Pereitų sekmadienį Chica-

ve 2547 W. G3rd gat., o kita j 
ties Eastern Central Rug Co., 
1715 W. 95 gat.

Abi vietas saugojo policija, 
kuri laikinai pasišalino.

LAIMĖJO 40 AKRŲ MIŠKO

Anglų svaras $4.88
Kanados doleris 1.00
Prancūzų frankds .06
Ttalų lira .06
Belgų belgas .21
Vokiečių markė .37 ’
Šveicarų frankas .29

WASHINGTON, lapkr . 7.—
Naujo aukso vienai uncijai va

gos pažangos parodon įėjo kftr $39.84. Sidabro vienai un-
22,000,000-asis asmuo ir jam 1 ejjaĮ _ 4je
dovanota 40 akrų miško plo
tas Michigan valstybėje ver
tės 250 dol. ORO STOVIS

Laimėtojas pasirodė L. C. 
McDonald, 55 m. amž., iš Tex 
aso, 1.400 akrų ūkio 
kas.

CniOACO IR APYT.INKĖS 
— Nepastovus oras; popiet,

savinin- ar vakare numatomas lehgvas(
lietus, ar sniegas.
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“DRAUGAS”
Iftelna. Itaadleo, jiskyrua sekmadieniu*

PRENUMERATOS KAINA: Metams — Pu-
■I matų — |3.60: Trims mėnesiams — 13.00: Vienam 
mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00; Pusei mete — 14.00. Kopija .4*0.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų- 
■na* Jei nepraioma tai padaryti Ir neprtslundlama tam 
tikslui palto isoklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 eal.

■kalblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

Publlsbed Daily. Kzcept Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: tane Tear — »0.0f- Slz Monttae

— >0.00: Tbree Montks - tl.00, One Month — 7*0- 
Korope — One Tear — 97.00: 81a Montks — 94.00;
Copy — -01o

▲dvertlstng ln “DRAUGAS" krlngs best resulta. 
Advertlslng rates on applloatlon.

"DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė, Chioago

novas apleido Maskvą, kad vykti į J. Vai- j 
stybes, tuo pačiu laiku trečiasis internaci- 
jonulas pasiuntė J. Valstybių komunistams 
slaptus įsakymus ir nurodymus, kad jie ten 
visomis pastangomis mėgintų griauti visus 
krašto vyriausybės planus pramonę gaivinti, 
lnternacijonalas yra nuomonės, kad jei pre
zidentui Rooseveltui pasisektų grąžinti gero
vę, komunistai viskų čia prarastų. Taigi, 
jiems ir įsakomu ne tik kurstyti darbininkus, 
bet ir išvystyti sabotažą.

Protaujančiam žmogui pukunka šio pa
vyzdžio, kad eu sovietuis negalima turėti jo
kių draugingų santykių.

SVEIKATA - UWES ŠALTINIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 

 Cliicago, III.

PASTAB£«L£S

DIENOS KLAUSIM/

KAS LAUKIAMA IŠ BOLŠEVIKŲ

J. Valstybių vyriausybė planuoja pripa
žinti Rusijos bolševikų vyriausybę. Tas no
rima padaryti ne kokiais teisingumo, ar žmo
niškumo sumetimais, bet komerciniais tiks
lais. Sovietų pripažinimo šalininkai skelbia, 
kad jei J. Valstybės pripažintų raudonuosius 
Maskvos valdovus, tada tie valdovai duotų 
milžiniškus šiame krašte užsakymus. Sako, 
sovietams šiandien daug kas yra reikalinga, 
o visko jie patys namie negali pasigaminti. 
Daug ko jie negali gauti iš Europos kraštų, 
o ten viskas ir brangoka.

j tai atsižvelgus, prez. llooseveltas ne
senai ir pakvietė Maskvos valdovus, kad jie 
sutiktų pasitarti to pripažinimo klausimu. 

Žiniomis iš Europos, iš Muskvos siunčiamas
į AVasliingtonų komisaras Litvinovas.

Bolševikui vyriausybę pripažinti reiškia

Clevelando tautininkų laikraštis stato 
klausinių, ar reikalinga naujas skridimas ir 
pats atsako, kad ne. Anot “Dirvos”, socia
listai prievarta nori užversti visuomenei ant 
kaklo naujų pareigų”, melžti visuomenę nau
jo lėktuvo pirkimui, nežinant dar ar skridi
mas galės Įvykti ar ne”. "D-va” pabrėžia 
ir tų, kad “socialistai gudriai pradėjo savo 
darbų, kuris, kaip paaiški, yra sugalvotas tik 
pasipinigavimo tikslu”.

• e e

“Dirva” pranašauja, kad: “jie reikalin
gos sumos lėktuvo pirkimui niekados nesu
rinks ir visuomenei nėra reikalo save skriau
sti naujų lėktuvų pirkimui”, nes, kaip tas 
pats ląikraštis rašo: “Jokioje tautoje nei tur
tingiausi laikraščiai nei didžiausios organi
zacijos nesigriebė rengti naujų skridimų kuo
met jų lakūnai vienas po kitam žuvo”. Ir durpe daugelis laukiančių ku- 
dėl to: “Kodėl gi Lietuvių biednoje tautoje :d*kio motinų šių begalo svar- 
turi atsirasti visokių gudragalvių visuomenės I bb} savęs -r busimo kūdikio 
išnaudotojų, kurie prisikalbinę lakūnų nori’Vnk gydytojo priežiūrų nešt li
jo gerais norais ir jo gyvastimi sau biznį 'luo bdbe apleidžia iki kartais 
daryti ?” j liūdnus įvykis jų nepamokina.

, ' Nekartų, lietuvė moteris, pa
• . , . . Jautusi savy pašaukimų moti-
Lictuv.ų komunistų dieninius Chicagojc i nyst.n> kreipiasi pri(J g^y(o.

ir apkrautų saldumynais py- rinėja lietuviškas mokyklas, 
raguičių. Valgyti daugiausiaii varo aštrių lenkinimo kovų 
įvairiais būdais prirengtų grū bažnyčiose. Bet lietuvių skai
dą (cereals), daržovių, o ypač į tlius Vilniaus Krašte vietoje 
vaisių. Gerti vandens mažiau-į mažėti, - didėja! Reiškia, Vi- 
sia penkis pilnus stiklus į die- Iniaus lietuviai pradeda atgi

nki tautinio susipratimo atžvi
lgiu. Čia tai ir yra didelis V.

Šių priežasčių delei, dauge-W Vartoti daug pieno, o ypa- 
lis motinų ir kūdikių turi aa- ringai pasukų (buttermilk).
vo sveikatų, o net ir gyvybę Nėščia moteris privalo valgy- j V. S-gos nuopelnas lietuvių
užmokėti. O kuomet tai įvyks?tl su saiku ir Mw už du kaip (tautui; ėiu tai ir yra raktus į 

rūpesniu. Ir, nežiūrint kaip ji ta, paašarojama, padejuojama, kad kai kurios ‘'įotervs mano Į Vilniaus Krašto išvadavimų iš
norėtų stovėti nuošaliai nuo pasitiešijama “tokia Dievo va daro- Svaigiųjų gėrimų ne- kuku užgrobimo.
šio klausimo, vis vien jis ur-Jia” išsireiškimu ir baigta, pribūti jokioje lomioje ir prie

Kiekvienai moteriai, pa jau
tusiai pašaukimų moterystėn, 
tenka susidurti su svarbiu, 
laukiamos gimdymo valandos

tinsis, priseis jį pergyventi. O Rodos, kitaip negalėjo būti. 
kas iš mūsų nenori, kad gini- ‘ Ir todėl net šis skaudus, liūd- 
dyino procesas išsirištų bei. nas šeimoje įvykis retą kurią
baigtųsi visados džiaugsmais?!

Laimingos moterys, kurios 
pasijautusios nėščiomis, krei
pia ypatingo dėmesio į šį klau 
simų ir jį rišti paveda savo 
šeimos gydytojui, pasiduoda
mos jo priežiūrai per visų neš

ti šeimų pamokina. Arčiau įsi
žiūrėję, pamatysime retai kur 
nežinojimų, bet veik visur ap
sileidimų tinkamai, iškalno 
prie gimdymo valandos prisi
ruošti. Nereiktų tuomet mesti 
juodos dėmės Dievo valiai ir

savo gydytojo lankytis regu
liariai.

VILNIUI VADUOTI SĄ
JUNGA IR AMERI

KIEČIAI
Vilniui Variuoti Sąjungos 

tumo laikų. Ypač. tai daroma Į luotui save ‘pateisinti už pa-j-30 atstovų suvažiavimas šiais 
labiau pasiturinčių šeimų ta r-J darytų ’ sau ir savo tautai j metais Kaune parodė, kad Vi- 
pe. Bet turėtume neužmiršti, i skriaudų, nes nei vienas iška- luini Vaduoti Sąjunga išaugo
kad būsima motina, ir kūdi
kis, ateinųs Į šį pasaulį, nežiū-

Ino negalime pasakyti, kad, 
miręs kūdikis, nebūtų buvęs

rint ar jie būtų iš pasiturin-Į mūsų tautos genialiumi žmo- 
čios ar vargingiausios šeimos, ginui, arba, nepriruošta gim- 
vis vien, jie turi lygių teisę dvti mirusi motina nebūtų da- 
gyventi ir kuopti tų pačių au- vaši kito genialaus lietuvių 
kštumų, vedančių prie links- tautai sūnaus ar dukters.
mybės, džiaugsmo ir laimės. 
Tenka pastebėti, kad lietuvių

priskaitomas prie pavojingiausių tvarkai lai- jo paskutinėje , valandoje ir
sa jais užmegsti diplomatinius ryšius. O jie kraščių. Tai paskelbė Chicago Tribūne. Jisįįuom paf.iu svkiu tikįsį tokįų 
to tik ir laukia. Per keliolikų metų jie patys būk tai gaunąs iš Maskvos pašalpų. Esą rei-|pat davinių fvgiai kaip ir to_ 
ir jų šalininkai intensyviai diuba už minėtų i kalinga šį reikalų patyrinėti- Kaip ten ištik-
pripažinimų. Po pripažinimo jie gautų pro
gos "VVasliingtone turėti savo ambasadorių, o 
tada komunistams- šiame krašte puikiai sek
tųsi su savo propaganda. Jų atstovybė Wa- 
shingtone būtų svarbiausias propagandos liz
das. Be lo, pripažinimus žymiai sustiprintų 
bolševizmų ne tik Rusijoje, bet ir kituose 
kraštuose. Tada jų tvarka būtų įteisėta ir jie 
visur galėtų rodytis atviresni, drąsesni ir at
kaklesni.

Suprantama, įvyksiančiuose VVasliingtone 
pasitarimuose iš sovietų bus reikalaujama, 
kad jie pasižadėtų šiame krašte neskleisti 
raudonosios propagandos. Jie pasižadės. Jie 
tai visados visiems pasižada. Tačiau tie žadė
jimai nepildomi. .Jie duoda garbės žodį, bet 
to nepripažįstu. Vienu žygiu jie daro žadėji
mus ir suokalbius.

Kad su sovietais yra pavojinga draugau
ti, ryškiui rodo šis at. itikiums. Karta Litvi-

ji motina, kurių bėgy kelių mė 
nėšių globojimo, gydytojas tu
rėjo progos prie gimdymo va-

Kun. Antanas Petrauskas

PRAEITIES PABYROS
(Tęsinys-)

Kadangi “Kulturietės” beveik visos 
Trttvo išėjusios ūkio mokyklas, tai nešim- 
.ku buvo joms šioji mokykla pastatyti ant 
kojų, kaip .-ako. Bematant, viskas ūkyje 
pradėjo gerėti: gyvulių padaugėjo, dar
žui pradėjo derėti, trobesiai apsidengs' 
naujais stogais ir išdygo nauji, kurių pir- 
ma trūko. Mergaitės iš visų Lietuvos kam
pų pradėjo plaukte plunkti į Karmėlavos 
Ūkio mokyklų, kaip prieš karų į Abelių 
mergaičių f kio mokyklą, kuriui vadova
vo tų pat Cbiličkų mokyklų baigusios mo
kytojos, kaip ir dabar u |N*tn tįsios Karmė
lavos mokyklą. Be abejo, jei būtų šio* 
mokytojos vadovuuvusios Karmėlavos mo
kyklai, ji ligi šiol būtų daug plačiau pa
statytu ir dengiau naudos būtų visuome
nei atnešusi, neg šiundie matome. Visu 
nelaimė, knd “Kultūrinės” po dvejų arM
trejų melų buvo priverstos iš Karniėlavo^ 
pasitraukti, peisikeldamos į Aukštadvarį 
bei Antalieptę. Likusi Kurmėlavos moky

Nėštumo laike, ypač dabar, 
drapanos turi būt šiltos, leng
vos ir turį kaboti liuosai nuo 
pečių. Žemomis karkomis ava-

j milžiniškų organizacijų: ,]i 
turi 4L0 skyrių (jų tarpe A- 
merikoje tik 15), turi artį 20,- 
1)00 narių. V. V. S-gos viduje 
labai vykusiai veikia dvejetų 
metų atgal sudarytas taip va
dinamas Vilniaus Geležinis 
Fondas, kuris platina “Vii- I 
niaus pasus” ir “Vilniaus že- Į 
nklus”. I

Organizacijos nuolatinis au- i
lyne, o ne tokiomis ant kurių g,,1,as aiškiai rodo Lietuvos 
reikia vaikščioti lyg ant gar

Kokia gi Amerikos lietuvių 
rolė šiame garbingame darbe?

Pažvelkime kiek arčiau, 
j Kovų laikais dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, Amerikos 
lietuviai dažnai ir duosniai dė- 

Ijo aukas. Jie tai darydavo li
po pagauti ir neorganizuotai. 
Aukos iš Amerikos kur ne kurI
iki šiai dienai pasitaiko: aukos 
eina tai tiesiai į Vilnių tai 
per Kauną. Bet kad Vilniaus 
okupacija užsitęsė ir turi ne
riboto pobūdžio, tai teikimus 
pagalbos vilniečiams neorga
nizuotu būdu nebetinka ir to
dėl reikia šiam darbui tvir
tos organizacijos. Lietuvos 
žmonės tų reikalų anksčiau su 
prato negu mes čia Ameriko
je. Bet ir čia Amerikoje Vil
nimis akcijos atžvilgiu yra jau 
šis tas padaryta:

a) Apvaikščiojant “IG-lų 
vasario” ir ypač “9-tų spa
lio” įvairios draugijos įvai
riose kolonijose metas iš me

nio kojų, nors yra laukiama 
“garnio”. Korsetai, garteriai 
ir kitos kūnui varžyti priemo
nės neturi būt vartojama. Mo-

visuomenes vis didėjančių va
!ių \ilniečių globai ir "VilniausĮ Jnįnį Vilniaus tragedijų ir 

nesigaili tam reikalui aukų;atvadavimui iš lenkų oknpa-
cijos. Profesorius Mikas Bir- Į Xuo £jetuvos nepriklau- 
žiska ir kanauninkas B. Kc* j somybės atgavimo laiku kai 

tervs, norinčios paslėpti neštu-j gerai žinomi Aineriko- kul.įose Amerikos miestuose
jv, >ra pačiame centre šio rišo j (pav> C'ikdgoje) tebeveikia ke- 
v eikimo. ; lutes komitetų Vilniaus reika-

mų saręs varžymu, kenkia sau 
ir kūdikiui kartais net iki mi
rtingumo.

Maisto atžvilgiu, mėsos kie
kybė turi būt maža, nedaugiau 
ketvirtos svaro dalies per die-

landos pilniausiai priruošti, i jr jeį yra g.ajįn
Yra ir tokių motinų, kurios

ui, ar-
ba vietoj jos, valioti žuvies

i mėgina tenkintis vien “bobų- ar kiaušinių. Vengti riebu) uo-
tės patarnavimu’ -e keptų krakmolinių valgių

Lenkai Vilniaus Krašte da- laius;. 
bar panašiai “šeimininkauja”, c) Bene 13 V. V. S-gos skv- 
kaip šeimininkaudavo rusai vi rių yra užsiregistravę Sųjun-
soje Lietuvoje pirm Didžiojo 
Karo: jie bando visokiais bū
dais išnaikinti lietuvius Vil
niaus padangėje, jie persekio
ją lietuviškus veikėjus, užda-

rujų via, mums nesvarbu. Mes tik žinome, 
kad tas komunistų šlamštas yra šlykštus, pil
nas keršto ir kad jis mūsų tautai negarbę 
neša.

Amerikos bolševikams iš Maskvos yra 
įsakyta triukšmingai pasitikti Amerikon at
vykusi Sovietų Rusijos užsienių reikalų ko-’ mai už probibicijos įstatymo atšaukimų. Spė- , kilojantis katalikas. .Jis priklauso krikščio- 
inisarų Litvinovų. Be abejojimo, prie lo Iriu- iįtuna, kad jau susidarys daugiau negu rei- i nių demokratų partijai, 
kšmo prisidės ir lietuviškieji bolševikai, ku- i kįa valstybių tų nevykusį įstatymų atšauku- į • • •
rie Rusijos žmonių būtį aukština, bet patys 
ten nevažiuoja. Panašūs iš Maskvos įsaky
mai yra dar vienu įrodymu dėl ko bolševikų 
valdžių neturi būti pripažinto. Įsteigta jų at
stovybė Vašingtone ir konsulatai kituose mie
stuose pasidarys bolševikiškosios propagan
dos centrai.

siu. Reikia 36, ligšiol betrūko trijų. Taigi 
jau galima sakyti, kad šiandien pęoliibicijos 
įstatymui yra nusukamas sprandas ir tuo bui- 
giasi, anot p. llooveriė, "garbingas eksperi
mentas’

Austrijos kancleris Dollfus energingai 
• • • . • darbuojasi. kad išgelbėti savo kraštų iš pra-

šiandien keliose valstybėse eina bulsuvi- j žalingos Hitlerio įtakos. Dollfus yra prakli-

kla be specialisčių erškėčiuotais keliais 
turėjo vaikščioti. Nepaisant ir gaunamų 
iš valdžios pašalpų, ji skurdo ir skurdo li
gi paskutinių laikų. Mun pačiam teko jų 
lankyti ir savomis akimis matyti, kokio
je skurdžioje padėtyje ji buvo. Dabar, 
gii'dėjau, ji jau sutvirtėjusi ir skleidžian
ti kiek daugiau taip reikalingos mūsų mo
terims šviesos.

Dieve duok jai sustiprėti ir lupti mo
terų šviesos židiniu!

• Moterą Kultūros” didvyriški darbai 
Mokia darbšti ir judri, kaip p. Viz

girdaitė, nenurims be darbo nė minutės* 
Tokioms nėra negalimų dalykų. Jos ne
nusigąsta nei didžiausio pasiaukojimo, 
'lai savo rūšies skruzdės, kurios šaĮūis po 
šapelį nešiot lamos į vieną kupetų, lieūia- 
tant Mikruujn didžiausius skruzdėlynus! 
Tikra tiesa. J ją tik pažiūrėjus, susyk 
žmogus jauti, kud be galo didelės dvasios 
tame silpname kūne esama. Pažiūrėkime 
tiktai, ką “Kultūrietės”, p lės Vizgirdai
tės vadovaujamos, yra nuveikusios lietu
vių kultūros dirvoje.

Vadovar,damos Karmėlavos mergai-! 
čių ūkio mokyklai, “Kultūrietės” nesi-’

tenkino ja \icna. Bematant įsisteigė ma
žiems našlaičiams prieglaudų, kur surin
ko iš Kauno ir jo priemiesčių varguome
nės našlaičius ir neturinčius pastogės bei 
užeigos mažus vaikelius. Juos rėdė, val
gydino ir mokino. Prieglaudos vedėja, ži
noma, buvo ne kas kitas, kaip p. Br. Viz
girdaitė. Jos jautri širdis našlaičiams at
stojo motinos širdį. Miela buvo žiūrėti, 
kaip ji myli savo mažyčius ir kaip ji jais 
rūpinasi. Ji kiekvienų jų pamutys, kiek
vienų priglutis, paglamonės, pamokys.... 
Jai ne gėda su savo mažyčiais eiti pučiu 
Laisvės Alėjos viduriu ir dainuoti vai
kiškas daineles. Kauno publika negalėda
vo atsigrožėti tokiu maloniu, vaizdu! Man 
pūčiam teko susitikti ją veduntis su savo 
mažyčiais viduriu gatvės. Minios susto
jusios šaligatviuose jų praleido, tarsi k«»- 
kią brangių viešnią, lydėdamas dar ilgui 
jų savo akimis, kol nedingo iš'aklų...

Negana joms buvo ir to. Ndrs maža 
teturėjo dar moksli/ jėgų ir darbininkų, 
tačiau nepaisydufiios to, steigia Kuunc 
TT. Jėzuitų rūfnuose mergaitėms moky-

gOs Centre, Kaune; 
d) Per tris pastaruosius me

t lis prie Vilniaus akcijos pra
dėjo dėtis Amerikos lietuvių 
draugijos viena po kitos: ir 
dabar jau turime 23 organi

zacijas įvairiuos Amerikos 
miestuose, kurios apsiėmė 
“Vilniaus pasų” ir “Vilniaus

Šiomis dienomis išvažiavo į Lietuvą tęs- ženklų” platinimą; 
ti toliau aukštuosius mokslus p. Juozas Lau- e) Amerikos Lietuvių R. K. 
čka, buvęs "Darbininko” redakcijos narys Federacija per savo seimus 
ir L. D. S. sekretorius. Naujosios Anglijos (1931 ir 1933 m.) įpareigojo 

i lietuviai jo jmsigęs, nes tai buvo veiklus, visus savo skyrius aktyviai 
energingas ir gabus jaunikaitis. Linkime jam j dalyvauti Vilniaus vadavimo 
pasisekimo moksle ir baigns pasirinktą mo- darbe ir remti Vilniaus Gele- 
kslo šakų atgal sugrįžti it toliau dirbti Ame- žinj Fondų;
rikos lietuvių tarpe. (Tęsinys 3 pusL).

ir prieglaudų vedėjų. Neturint prie “dū- , liukui, padėkite mums silpnoms savo se
sios”, kaip sako, nė skatiko, ir pralieti Į sutems, skubinančioms jums į pagalbą!”
tokį darbą, kuris reikalauja dideliausių 
išlaidų, tai tik jau reikia turėti be gulo 
daug drąsos ir pasitikėjimo Dievo Ap
vaizda!

P-lei Vizgirdaitei kaip tik šių dviejų 
dorybių netrūko. Joje buvo drąsos tiek, 
kud ir drąsiausias kareivis daugiau ka

li aplinkui kulkos dūzgia, priešas tyko... 
Mun beklausant vienų kartų jų bepa

sakojant apie šių kelionę ir graudu kar
tu ir malonu darėsi ant širdies: Vadinasi, 
didvyrių kraujas dar teka mūsų gyslose! 
Lietuva nežus!...

Ne mažesnio joji būta ir pusitikėji-
žin ar gulėtų turėti! Pačiuose sumišimuo- nio Dievo Apvaizdų. Aors dažnai jos me

nkučiai sundėliai ištuštėdavo ir kitai, ma
žiau Dįevu turinčiai jiasitikėjinio šeimi- 

ngsnyje gręsė pavojus, p-lė Vizgirdaitė -ninkei, labui pulūptų, kas reikės rytoj

se, kai j>o didžiojo kuro visoki valkatos 
naikino mūsų tėvynę, kai kiekviename ži-

su savo keliomis driuigėnris ryžtasi ke
liauti iš Varšuvos į Lietuvą. Ji savie
siems skubinasi į pagalbų. Kai galinges
nieji dar slapstėsi po plačiosios Rusijos 
užkampius, dnirydainietf, ur grįžti į nu
alintų savo tėvų žemę, irr pusilikti ir to
liau svetiniame krašte, p. Vizgirdaitė, tur- 
si šv. Uršulė su savo “tavorškoniis”, sku
ba į nuniokotų tėvynę. Priėjusios upę, 
pačios negalėdutnos briste jos perbristi, 
prašosi kiloję upės pusėje esančių lietu
vių kareivių: "Broliukui, pugclbėkito

tojų seminarijų, kud iš jos galėtų sušilau- 1 mums pereiti per upę, mes esame lietu- 
'kti reikalingų savo įstaigoms mokytojų vaitės, mes norime į savo tėvynę! Ero

duoti vaikeliams ir moksleivėms pietų ar 
vakarienės, o jai nedaug dėl to galvų 
skaudėjo. Ji gerai žinojo, kud jei gerasis 
Viešjiuts aprūpinu visus reikulus mažy
čiams savo gyvūnėliams: paukšteliams, 
vabzdžiams bei kirminėliams, tai argi Jis 
užsimirštų suvo gražiausius pudurinėlius 
— mažučius našlaičius vaikelius. Ir Vieš
pats visuomet reikale pusiskubinduvo jai 
į pagalbų, ur tui atsiųsdamas kokį geru- 
durį, kuris sušelpdavo, ur 'jmkišdumas ve
dėjai gražių mintį, Kaip ir kur surasti 
mažučiams duonos trupinėlį.

(Daugiau bus)
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MARIANAPOLIS rio tikslas buvo suruošti pa- ro malonesnį ūpų ir patraukia kių vakaro, užpildė salo. A”a- nys vaikinai galės susipažinti kurį laimėjo Armv, rodos, 30 N. II., rodos, vienas, ar dau« 
silinksminimo pramogėlę. Vi- visus j artimesnius santykius, kuras kuopuikiausiui nusisekė? su farnierlyimis lietuvaitėmis. —0. Kas svarbu, Armv tyme giau, lietuvių yra baigę ten

VISŲ ŠVENTŲ DIENA
si programos dalyviai atliko j Moksleivių darbuote 
savo “debiutų”, kūrinami ttž-j Spalil) ,, Spor|o:

[sekcijos susirinkimas.
| sipelnė nuo klausytojų savo'

f,sau. katalikiškom pašau-,v,.rll, Suivnifime dalyvavo! tyta futbo,o ir kitlJ spor,oSurengime
liui švenčiant Visų Šventųjų j kun I)f j Navickas .AI.1. C..
dienų, Marianapolio kolegija jj ko|,.gį j()S direktorius; kun. A.■ •„xCf,vVi; i r e *i i x • 
taip pat prisidėjo prie Si., ii- , e ku’„. Dr p. !J>“ kelt futbolo zai-
kilmingo Motinos Bažnyčios j 1
karžygių paminėjimo. Ryte 
kol 
Mork

ir praktikuojasi, kad

; rių reikalai. Pareikšta, kad

M. T. C., kun. A. Mor-
lirnai su kitomis mokyklomis 
ir neužilgo įvyks susirėmimai.

Išdalinta daug dovanų.
C. L. C. šokių vakaras

, Paliaubų dienos (Armistiee) Svars- * ' *, vakare parapijos salėje įvyks
C. L. C. šokių vakaras. Lau
kiama lietuviško jaunimo iš 
viso Conn. Iš New Britain, Į

Vėliau bus smulkiau prnne-1 lošė vienas lietuvis’ — Stan- mokslus. Vienas dabar virši-
Šta.

Sveiksta

Ne\v llaven, Hartford, Bridge- krautuves

A’ienas gyviausių 
vaikinų AVaterburv,
A’ailionis, vedėjas Economy 

vedęs lietuvaitę bu 
uondieitis. l)a-

eook. .Jis yra, rodos, fulba- 
tckas. Pernai buvau jį sutikęs 
'.AA’est Point’e. Supažindino \Va 

lietuvių terburv’o klebonas kun. Va-! 
Petras ; Įanįįejus> yjes su juo jr j0 tė-

vu kalbėjom daugiau kai dvi 
valandas. AVest Point kadetas 
Staneook labai gražiai ir tai- 

liet aviškai kalba;
v.ygių paminejuno. ityie; k(inas, M. j. c., mokvtojai, • ...... "‘port, Bristol žada atvažiuoti'vw susirgęs appomticitis. Da- staneook b
egijos koplyčioje kun. A. k)i„rį|tui. mokiniui ir nomiš-! '■,."".'T 'P“': sU tasais! Pasimatysime, jau., bar jau sveikšla. Jai su Anta-į svkiingai
rituliais M. L C., laikė iš- kiai. suluotn indei sparva, mauks- [m, Z.nbru. vedėju A. & P. krut. į nllltvti nosi

įlinka,įja kareiviams kur nors 
Virginia.

Iš AVaterburv’o taip pnt vle 
nūs lietuvis buvo išlaikęs vi
sus kvotimus su didžiausiais 
pasižymėjimais, bet kadangi 
buvo ne pilnai sveikas, tat 
negalėjo įstoti, dera būtų tik
rai sužinoti, kiek ten vra lie-

kilmingas šv. Mišias, asistuo
jant kun. Dr. P. Biskiui, M. T. 
C., dijakonu ir Dr. E. Andriu- 
lioniui, M
Apeigų ma
kas M. Juodka, M. I. C.

Be šių iškilmių, kitos nepa
prastos apeigos puošė ir darė i

I tinasi
A’akaro vedėju buvo A. Ba-galėtų įgyti gudresnės šioj sri 

nibalus, kuris savo įžangos ty taktikos.
I. C., subdijakonu. kalh°j Pabrėžė, kad šį lošėjų 1 T( 
gistru buvo klieri-|”'aP^ 'Icl plačiai keliavusi, j ti k 
.. -.r -r .r, turėjusi irern TMispku” Prn«ė

šių dienų iškilmingesne. Joje

. . , igėdi savo tautybės,: tuviu, taip pat kiek vra An-
Bazaras jtuves vra garsiausi L. T. P. Į nes prie visų kitų kadetų ir į napo‘lvje iv kitur>

ieiinur; „oru •• | nuteriai. (Pernai per metuų ofieierių lietuviškai kalbėjo.; T ... . ,Artinasi musų parapijos me bovling bankietQ tai buvo pa. , T!. _........... i Staneook tėviškė, rodos.
Prasi- . . " . ,c ------- ' lJis Pirmiau gyveno Detroit’e,', . .. ....

dės šio mėnesio 22 d. ir tęsis ,'knn,")- IMn" Rr0lt ton lankė lietuviu parapijinę ‘
tiniai feraį (baaaras) 
dės šio mėnesio 22 d. 
šiomis dienomis: 23, 24, 25,

oliau pareikšta mintis įgy- 
kolegijos vardo raides ir 

turėjusi gerų pasėkų”. Prašė Į jas suteikti pasižymėjusiems
atleisti jeigu pasitaikytų klai- Į futbolo srityje. Šie paskyrimai! 30 ir gruodžio 2 d-

' du, nes jie yra tiktai mėgėjai, prįkiausys nuo vyresniųjų pri Visos parapijos draugijos
dar nepasiekę tobulo profe- i žiūrėtojų. Nustatytos tam tik-

J pasveikti.

Visos
kviečiamos dalyvauti klebono 
paskirtais vakarais: lapkričio

NEW HAVEN, CONN.

mokyklų. Tat matome, kų pa- į 
daro parapijinės mokyklos, j 

1 Smagu, kad pasaulyje yra to-! 
! kių jaunuolių.

ANSONIA, CONN.

.... .. ,s,.ionillų laipsnio ’. Gerb. vedė-1 ros sąlygos. Nutarta tinkan
buvo priimti naujieji blaivi-j jas vjgĮj tvarkų sumaniai vedė. I&am orui leidžiant surengti j22 !) &v- Kazimiero, 2) 48 Lie 
įlinkai, kurie sudėjo Dievui į- programa susidėjo: 1. Pia- Įkrepšiasvaidžio rungtynes; da tuvh* k,ūbas ir 3) Skautai.
žada visų gyyenimų nevarto
ti jokių svaiginančių gėrimų. 
Įvertindami ir minėdami šve

no solo — B. Voveris, 2. Kor
netų duetas — J. Petkus ir 
Šeputa, 3. Havajų serenadai

ntųjų dorybes bei nuopelnus*—J. Kuprevičius ir S. Vaiėai- 
ir sekdami jų pavyzdžiu, šie tis, 4. Prancūzų ir graikų triū

romą paruošimai prie metinių Lapkričio 23 d. vakare: 1)

Spalių 29 d. Blaivininkų se
nukų, kuria galėtų Jį geriaul vis, 5. Dialogas —A. Juodka i k< i ja laikė mėnesinį susirinki
pagarbinti ir sau užsipelnyti' ir J. NanartaviZins. 6. Trio -'j"* Pazvolg"s > 

gausesnių Jo malonių. Kacevieius, A. Dirsė ir B

asmenys sudėjo Dievui gausių bos — J. Jurčikonis ir P. Skei 1

Įžadus priėmė: kun. J. Ja
kaitis, M. I. C., Naujosios An
glijos Blaivininkų Sus-mo dva

, Voveris, 7. Smuikų duetas — 
1 A. Karevičius ir J. Stankus, 
S. Plantacijos sekstetas (neg
rai) — L. Gilys, S. Grafas, E.

kėglių rungtynių. Svarstyta ir av. Jono, 2) Rūtos moterų dr- 
kiti sporto reikalai. Į gija, 3) A. L. R. K. Susivie-

-------- -- inijimo 11 kuopa, 4) A. L. R.
K. Susivienijimo 91 kuopa, 5)

SUGRĮŽO KLEBONAS
Sunkiai sirgęs kun. Juozas 

Jankauskas vėl grižo į savo 
•; parapijų. Jis dabar geriau jau 
įeias. Klebonų pavadavo kun. 

Labai norėjau atsilankyti į AVest Point’e yra buvę ir Juozas Kazlauskas. Linkime 
Yale—Armv footbolo lošimą, -daugiau lietuvių. Iš Kasima, kun. Juozui sveikatos.

YALE ARMY FUTBOLO 
ŽAIDIMAS

1
Į AA’est Point gali patekti i 

tiktai gabiausieji vaikinai ir. 
sveiki.

Lietuvos jaunikaičių, 6) šv.
Jėzaus A’ardo 1 skyrius, 7)

... . . . šv. Jėzaus A’ardo 11 skyrius,rinkimo nauju narių vaju, ma- .... „ _’ ‘ 1 J • 8) Hv. Stanislovo, 9) Šv. Juo- 1itytis nemaža pasisekimo. Kai 
kurių darbščių narių dėka, pri 
sirašė keli nauji nariai. Nuta-

zapo brolija.
Lapkričio 24 d.: 1) Gyvojo 

rta naujus narius iškilmingai; Rožančiaus, 2) Šv. Praneiš- 
priiniti Visų Šventųjų diena, kaus tretininkų, 3) Šv. Juo 
Negana to, raginama darbų zapo parapijos alumnai, 4)

sios vadas, kuris prie progos Bulevičius> M< Tamulevičius, 
paskatino naujuosius narius j petkuf5> s Aleksandravi- 
laikytis duotojo žodžio ir bfl-!čįUS) 9. i)aina — A. Pechus, 
t i ištikimais padarytajam pri-į 10. Profesorius Zetli — P. Au- 
žadui. Jam patarnavo J. Bal- Į kštakalnis, 11. Akordiono so-
trušaitis, M. I. C., ir J. Lioliajlo — L. Gilys, 12. Magikai — , Q
kolegijos blaivininkų sekcijos S. Vaičaitis ir J. Kamandulis,1 narius raS-vti straipsnius, ku Blaivininkų 1 kuopa J) sv. 
pirmininkas ir raštininkas. |13. Naujausios dainos — A. riuose butų gvildenamas blai- uozapo ma os, įe ūmu 

Jezukevičius, 14. Piano duetas lvybas klausimas. Nutarta su-
- V. Parulis ir B. Voveris, i ren«li blaivybės vakarėli vas.
15. Harmonikos solo - J. Mi-'2 <L’ «rabnyčių šventėje.

Šv. Marijos (moterų), 5) pa
rapijos abu chorai, 6) Mote
rų Apšvietos klubas, 7) Apaš- 

Toliau susirinkimas skatino talystės Maldos, 8) Pilnųjų

Vėlinės
Nespėjome paminėti Bažny

čios šventųjų, kaip štai- vis-,. ...
, - • ••• • x kelioms, 16. kvartetaskas urna, sns.be,a k.to, atmo- T Kazla„skas> A
sferoj. Kur p.nmau m.rkč.o-ĮJ(|0(]ka Įr J 
jo šviesūs iškilmių žibučiai, j

ir ,J. Nanartavieius.
Ant galo kun. Dr. J. Navic- 

kur veržėsi skardūs balsų ir kas> M j c> pra|)iio j susi.
rinkusius. Savo kalboj gerb.saldžios muzikos aidai, ten vi

skas persiėmė tamsia, liūdna 
ir gedulinga nuotaika. Mini-

Direktorius džiaugėsi vakaro 
turiniu ir pasisekimu ir pa

mos skaistykloj kenkiančios reiškė, kad dalyvių tarpe ran- 
sielos. Nutraukėme santykius! dasi nemaža talento dramos 
su Triumfuojančia Bažnyčia ii I srįtyje, kuriuos galima toliau

varytį toliau ne tik studentų, 
bet ir pasaulionių žmonių tar
pe.

Darbininkų 5 kuopa.
Lapkričio 29 d.: 1) Marijos 

i A7aikelių, 2) Šv. Jurgio gvar-

patiekėm paguodos bei pagal
bos ištiestosioms kenčiančioms 
Bažnyčios narių rankoms. Vi-' Jakaralis pasisekė. Atšilau- Į 
sa Katalikų Bažnyčia prisimi- ,kusie«ii Persiėmė linksma nuo- i 
nė savo brangiausius asmenis, paika ir pasidalino gražiais į- Į 
kuriems rasit atsiėjo atsitei- spūdžiais. Tokie parengimai,! 
sti už savo prasikaltimus bai- kartkartėmis surengti, sušilau 
siose skaistyklos kančiose. kia gražių pasėkų. Daug kuo-

šis skaistyklos sielų pami
nėjimas buvo daromas Maria- 
napolio kolegijoj ne tik Vėli
nės dienų, bet per visas astuo
nias dienas (oktavų). Kas va
karas buvo giedami gedulin
gi mišparai už mirusius. Kad 
tinkamiau prisitaikius prie 
Vėlinių dienos dvasios, tų die
nų buvo laikomos rekolekci
jos, kas tikrai pagelbėjo išsi
laikyti privalomoj dvasioj ir 
atatinkamai prisiminti kenčia 
nčias sielas.

Mėgėjų vakaras
Visų Šventųjų išvakarėse 

Marianapolio kolegijos visuo
menės sekcija surengė vadi
nam^ “Mėgėjų vakarų”, ku-

patobulinti ir išvystyti.

ą Pareikšta mintis, kad kiek
viename šios sekcijos susirin
kime būtų skaitoma paskaita 
blaivybės nurodymais. Ši min
tis patvirtinta ir tas darbas 
prasidėjo nuo šios sekcijos pi
rmininko, klieriko J. Baltru
šaičio, kuris pasižadėjo sekan
čiam susirinkimui patiekti re
feratų.

A. J. Miciūnas (L. K.)

WATERBURY, CONN.
VYČIŲ BAIDYKLIŲ 

VAKARAS

L. Vyčių kp. buvo surengus 
metinį šokių vakarų. Apie 500 

mi paveikia į studentus, suda-i šokikių su kaukėmis, kaip kau

d i ja, 3) Lietuvių Studentų 
kuopa, 4) Šv. Agotos, 5) Ne- 
perstojančios Pagalbos Pane
lės Marijos, 6) Šv. Juozapo, 
7) Liet. A”včių 7 kuopa.

Bazare daug brangių dova
nų.

Naujanybė
Bazare pirmų sykį bus taip 

vadinamas farmerių vakaras. 
Suvažiuos visi farmeriai, ku- 

I rie kasmet aukoja paukščių,
Į valgomųjų daiktų ir t.t. Padė
kos dienoje jie galės jaustis 
kaip savo ūky, nes tai bus jų
vakaras. Prašomi ir miesčioI
nys neužmiršti ateiti tų vaka
rų, nes bus daug dovanų, nau- 
janybių ir t.t. Pasimatysite su 
savo pažįstamais draugais, gi
minėmis farmeriais. Miesčio-

'•K

Galima už tiktai

12c Į DIENĄ
nusipirkti šį

KELVINATOR
Operuoti tik keli centai 

į dieną

NftRA jokio reikalo bile kokiam 
namui arba apartnientui būti 

be reikalingos modemiškos elektri- 
kinės refrigeraeijos. Štai vienas iš 
puikiausių sudėjimų bile kada pa
darytų, ir galima nusipirkti mo
kant apie 12c į dienų. Kaina ope

OFFICE

Modelis R-42

50$99
ruoti labai maža. Keli centai į die
nų operuoja jį.

Pamatykite šiuos gražius, nau
dingus Kelvinators. Yra įvairaus 
didumo pritaikintų kiekvienai šei
mynai — kainos visiems prieina
mos. Matykite juos Elektros krau
tuvėse.

<COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC SHOPS B
Dotvniou-n — 72 Weat Adam* St.—132 So. Dearborn St.

Telrphone RANdolph 1200, ImtoI 155 
«« Bro«dw.y 4211 W. Marii*nii Si., ĮSI W. «lnt St.

4*31 So. A.hl.nd A»e. 29S0 F.. Šiuri St.2<»18 Milwauker Avė.
«*33 Irving P«rk BI,J. 1160 So. St«W »t. llllt So. Mtekifra Ara.

\ iširimą pirkiniams nnt Irinirvi, (Amokėjimų, mnža užlaikymo kaAta bus pridridatnn.

• F E D E R A L KUPONUS DUODA M E

I
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d Kin sis Antradienis, lapkr. 7 d., 1933

Dabur visas svietas šneka a- Darysim paktų keturių tuoj 
pie nusiginklavimą. Tie ponai. Tačiau ir paktas šitas 
kurie Ženevoj alkūnes trina ir Labai išėjo aptašytus! 
plunksnakočius kramto, kaip Nes vilkui ir panterai 
čia svietas nuginkluoti, kad, I Saugumo tikro nėra... 
kaip sakoma, būtų ir ožys cie-1 O liūtas
las ir vilkas sotus, aš dedu' Viens prieš visus taip pat 
ant delno va kokių pasakėčių.-; nedrūtas!...

Lokys
-Pantera, vilkas, jautis ir ožys .
Nusiginkluoti panorėjo
Bet kaip? Tuojau nuo 

Projektų pradėjo. 
Sumažinti nagus,

Ragus!
Ir liūtas projektams užjaučia 
Jis pataria ragus pabukint jau •

C1UI

Ožys ir jautis
Panterai siūlo dantis išsirauti. 
Pasiūlymai prakilnūs vis tai 
Tik niekas vykdyt jų nedrįsta. 
Čionai lokys kitaip galvoja, 
Kad būt lengviau prašalint pa

vojų,
■........ t----------------------------------- -

KAM SKYSTI LIUOSUO 
TOJAI JUMS NEKENKIA

AILNIl I VADLOTI S£- ga visuomenės iniciatyvai pa- nkursą. Konkurse dalyvavo 27 šių provincijos užkampių ir mylintis Dievų ir artimų. Mes 
JUNGA IK AMERIKIEČIAI sireikfiti. Vilniaus vadavimo dailininkai. Speciali komisija užsienio. Iturime katalikiškas mokyklas

i akcija yra didžiausias šiais priėmė dailininkų Viliamo ir!
(Tęsinys iš 2 pusi.) laikais lietuvių tautos uždavi- Tarabilaitės pagamintus 

1) šių vasarų, ačiū Hartford, nvs.
Conn. lietuvių pastangoms, bu į Amerikos lietuvių visuome-jnias i,us Padėtas siomi 
vo įvykęs Naujosios Anglijos 1 veikėjai parodykite savo noln,f’- 
V. V. S-gos skyrių bei ViL iniciatyvų! Vilniui Vaduoti 
niaus Geležinio Fondo agcn- j Sąjunga tebūna visų lietuvių 
turų atstovų suvažiavimas Ha-Į Sąjunga! Lietuvos Žmogus 

1 rtforde. Tai buvo pirmas ir Į __________ _..
pasekmingas bandymas pada-1 
ryti visuomenini suvažiavimą ■ 
išimtinai Vilniaus akcijos rei
kalams;

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAŠTO ŽENKLAI

Paštų valdyba, norėdama

Šiomis dienomis garbingo- ir tik jose dėstomas tikėjimas,
Lituanicos" dalve ir vi.!vaikni ,nokinami ««*« irO- r 4 J 1

* 8 j OS * * 1
jcktus. Pats ženklų spausdini- . ... ..... , „ . ..'.įlėti savo tėvelius, tarnauti Dicsi km daiktai bus nugabenti j| . . ’

8 die-, . , . .. .. vni-ir artimui. Leiskime savoLietuvos aviacijos dirbtuves, l
p-ire lva*^us i Pan,pijus mokyklas.Tsb.-

• LITUANICOS’ ’ LIEKA 
NOS Į MUZIEJŲ

kur viską sutvarkys ii 
mgs, kad tiktą padėti muzie
jini amžiams. Iš aviacijos di- 
rbtuvių šios brangios liekanos i 
Ims perkeltos į Vytauto Did-i

“ Lituanicos 
buvo išstatyti patys lėktų

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
'S'...:.. I.... ..• . • Žmonės, kurie dėl uenitvės arba ki-ziojo llIUZitjų, klir vieta JOllie i tomo,, priežasties Juuėtasl allpui ir 

paroda, kurio baigiama ruošti. Tsb.-

Kaip motina ar tėvas nesin-

nesveikųs, atgauna savo Jėgas, svei
katą Ir pasidaro stipresni Ir gyves- 
nt‘ po to kaip Jie vartoja NŪGA- 
TONE.

NVOA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų Ir vyrų, kurie susl-

Druklvno Bimbos 
strošnas lietuviškų tavorščių 
tavorščius Mizara sakosi sė
dėjęs kabinete artimo prez. 
Roosevelto bičiulio. Sėdėjęs 
“organizaciniais tikslais’’. Į- 
domu, kuris kurį “organiza-

”. Mizara Roosevelto bičiu-

vo likučiai, tragingai žuvusių
g) Hartfordo suvažiavime pagerbti Atlanto nugalėtojus' lakūnų drabužiai ir rasti prie'nčia vaikučio ims graboriu cu-! !“uRf

įsteigtas intormacinis Biuras, Darių ir Girėnų, nutarė įslei- jų daiktai, prieš kurį laika'kraus pirkti, taip neiraliina Jienis ,,auJų <??rbut JelRu. J,'”
Vilniaus akcijos propagandai. st, nuolatinius oro pašto ženk- uždaryta. Parodą aplankė ke- leisti vaikučio į viešąja mokv- ki,e ,.p<> kel?‘» dlonų

Visos aukščiau išvardintus, jus ir prieš kurj laiką paskel- lįOs dešimtys tūkstančiu žino- kla ir norėti, kad užaugės i D xvga-toxe parduodamu visose 
’ ov J*- vaistmyčiose. Ne priimkite panieg-

nių, atvykusią net iš tolimiau būtų doras, geras katalikas džĮojimų. Niekas kito 
c ° • geltes taip kaip NUGA

azietoj l,as^anfeos ^aro garbės,Ameri-Jjč jų projektui pagaminti ko
kos lietuviams. Bet jų dar ne
užtenka, nes jos toli dar ne-
reprezentuoja viso Amerikos

t

lietuvių pajėgumo. Vilniaus a- ,
kcijos pastangas dar reikia
plėsti ir gilinti. Reikia, kad Į
ne viena A. L. R. K. F-ja, bet Į
ii Jiilps srovės įpareigotų sa- Į

! vo skyrius aktyviai ir sutar-
, , . y , .įtinai veikti Vilniaus vadavi-eeamft labai artimų rvsių bei ...v. v. imu. Keikia, kad esamos lietu-

l»azincių. i . . ..vių organizacijos, klubai bei 
Tavorščiai iš to gali pasi- į draugijos priimtų rezoliucijas 

daryti sau aiškią rokundų ir talkininkauti Vilniaus atvada- 
prie progos prisiminti. Lietu-(vinie, platinant “Vilniaus pa-Į 
viską balšavikų vyriausi ba-L<is”. Galop reikia eiti prie 
rabanščikai nuolat prieš Roo- to, kad kasinėtą arba kas ant- 
st veltų barabanija, o patys jo rų metą būtą daromi visuo- '

VO

; lį, ar Roosevelto bičiulis Mi-j
žarą. Anivai, matyt tarp jų

bičiuliu kabinetuose sėdi.

PRAŠAU NESIJUOKTI

Per egzaminus vienoj medi
cinos mokykloj profesorius 
kiaušiu studento Pakojo:

namiški suvažiavimai vien Vi- 1 
bliaus akcijai pašvęsti.

Vilniaus akcijai Amerikoje, 
kaip matome, yra plati ir dė
kinga dirva: čia yra puiki pro X.

DRAUGO
JUBILIEJINI VAJU

i jums nepa- 
L-TONE.

99

Doza skysto linosuotojo galima mle- 
ruotl. Veikimus gali būti kontroliuo
jamas. Neveda prie papročio., nerei
kia imu -dviguba pon ija- viena ar j duosiu į žandų, pasakyk man. 
dvi dienas vėliau. Malonus skystas , i l -
liuosiiolojns nccrziiia Inksių. kSS SKHUuėS s

— Jei aš tau smarkiai su-

Pritaikintas skystas liucsuotojas pa 
darys gerą virškinimą, be jokio ne
smagumo tuo laiku, ar vėliau.

— Dešinėj! ranka, — atsa 
ko Pakojis.

. ........................ — Rodė
kol vartosite Jj. . s01įu>s

l'ažvlrt Intas skystas liucsuotojas. ri-
(vienas kuris yra plačiui vartojamas *'■
suaugusioms ir vaikučiams) yra sy- įuį,,| 
rup pepsin. l»r. CatdweU's Syrup , ...
Pepsin yru receptas, ir yni išl ikitnai ! pilt i U sykill ir UŠ tamstai at- 
saugus. IJuosavimo veikimus yra pa-Į .... a
mutuotus ant sena - naturallško liuo- ; SllVginSIU. • " U
suotojo. Viduriai nepasidarys pasi- : _________
tikiunii ant šitos formos pagalbos,
kaip kad pasidaro kada yra vartoja- Lietuvoje Vim: Karklinių
ml valytojai kurie turi mineralinius! . . . _ ■»» ,
nuodus. Klauskite jūsų vaistininko Mergaičių Žemės Ūkio Moky- 
d81 Dd. Calducll's Syrup Pepsin. Na-1
rys N. It. A.

Negeras viduf-iij valytojas gali lai
kyti jūsų vidurius užkietėjusius, tol. kiaušiu profo

, kad jei tamsta 
per žandą, tai tuo

: kla.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA

(Irt iriausia 
Kelione į 

Sciiojo Tėrįinę
<»

Sl’ECIAl.l Al 
rit ki.ma; 

stoiluti iallmnls )_:ir- 
luiiio Bn-merlii.1 cm 
iižlikring, laimi pulo- 

Rlų kelione | LIETU
VĄ

Į LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko populiariais 

Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

BREMEN
GRUODŽIO 7

EUROPA
GRUODŽIO 16

Inlorniai'ljų klam-kitc pas vletlplus agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 West Randolph St., Chicago, III.

J |[J ■ UI fflft'lfflHH WWHWBWIMWn

Tyrai, Allkios, gtelkoa

OIIA*IO8 ARTI

▼ra didelis turtas ,

Murinę valo. Arei n Ina gaivina 
be pavojaus. Jua lą pamigsite 
Knyga “Eye Care” ariat "Eye 
IJeanty” ant pareikalarimo.

M‘>rin«Co., Opt. H.S.,9E.OhioSt.,Quaeo

Enjoy life. B« 

on your to«s. 
Fecl wid«-awak«

ŪSE

Itadway’N PJlls
(The Veffeiable Lnxa<ive)

to rleinae the i nt et tinai tract of 

iro puri tiea caused by comtipation. 
Your pouon-free blood will give 

you n«w “P«p.”

Mild - Rcliabl* Al Your Druggirt

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl» l» a Famotts Vh-snl 8»t and ln- 
•Jude. face powd.r. 11.00; Rous., 75c, 
Tlasua Cream Ji. 00, Depllatory Ii.00. 
Factat A.trlngcnt JI.75, Bath Salt 1.00, 
Tottet tVater 11.75. Perfuma J3.76. Brll- 
llantlne 76c. Rkln Wtnt-ner 75c. Totai 
Valtie 512.00 ftpeclal prtco, J1.J7 to r all 
ten ptecaa to Introduca thla liną.

Vard*a ...................................
Adrasas ..................................
Siunčiama per paSt< COD

Pinigai grąžinami, Jai 
nepatenkintu.

Bea Vau 580-5th Avenue, New York

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK WEI.DONA TABLETI 8 
Aptlekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių "Hlstory of Ithe-
umatism" dykai. Kreipkis j: 

WELDOMA CORP.
liesk 8, Atlantic City, N. t.

DOVANOS

Už 5,000,000 Balsų.............................. £400.00
Už 4,000,000 Balsu............................. £250.00
Už 3,000,000 Balsų............................  £150.00
Už 2,000,000 Balsų....................... £75.00
Už 1,000,000 Balsu....................................£25.00
Už 500,000 Balsų......................................£10.00
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimą “Draugo” Sidabriniame 
Vajaus Konteste.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai 
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. 
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias 
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo 
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotės Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint 
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaitytų, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.

Jau nuo 1916 m., Katalikai Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuvių katalikų 
veikimas smarkiau žengia pirmyn, ypač mūsų mokyk
los. Taigi visi, kurie tik galite, stokite į Jubiliejinį 

“Draugo” vajų ir pasidarbuokite katalikybei ir lietuvy
bei. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl 
informacijų adresu:

“DRAIKAS” PUBUSHING COMPANY,
2334 SOUTH OAKLEY AVĖ.,

Chicago, Illinois
Neelruplnk nlečėjl- 
mn. plelakanomla 
libėrtmala spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantj antiseptika Zetno— 
nsugua Aptlekose. 15 c., (to., m
51.00.
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LIETUVOS GYVENIMAS vėsuvimuis... Tačiau iki šiol spalių 19 d. vakare. Čia buvo i 
tur būti nebuvo lietuvių, ku
rie grižo į tavo tėvynę su to-

UŽTBPĖ LENKIŠKUS PA
RAŠUS BAŽNYČIOJE

neaprašomai ir neapsakomai GARSINKITuS DRAUGE* 

jaudinančių momentų, ypač
vvkan čia iš Amerikos liksiu kiu susijaudinimu ir triumfu,'giminaičių pasisveikinimuose

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Duktarų Draugijos Nariai

LIETUVIAI DAKTARAI:

kai kuriose Lietuvos kata 
likų bažnyčiose, net

pastojimo Valdiškon tarnys- kaiP tusioji spalių 19 dio- su grįžus,ais saviškiais... Grį.' 
tėn. Girdėjau, kad Tamstos n<'- sPal’>U W diuna Kauno sto- žusieji sakosi, jautriausių mo
veriamoj Krašto žinyboj yra t y Vyriausybės, dvasiškijos ir menta t.rvėję Dotnuvos stoty,

vnkancija ir todėl kreipiuos visuomenės atstovai ir didžiu- kai Žemės Ūkio Akademijos
vienų lietuvių gyvenamose pa- Į Tamsta su prašymų priskir- k *nion,a IH‘nla sĄdiko giįš-
rapijose, iki šiol yra nuo prieš- ti mano Į \alriininkus minėta- lan< ,us ^ov- Rusijos vvsku- 
karinių laikų užsilikusių len- nie skyriuje. Pasižadu pildyti 1”1 Mi»tulionį, 10 kunigų ir ke
ltiškų parašų. Ypatingai daug visus Įsakymus bei parėdymus
yra bažnyčių, kuriose vadina- ir būti pilnai ištikimu savo

studentai, po visų sutikimo iš
kilmių, uždainavo: “Leiskit j 
tėvynę, leiskit pas savus’’....,

Tel. LAFayette 3037

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(l’rle Archer Avc. netoli Kedzie)

Ofiso: Tel. CAI.umtt 4089 
Res.: Tel. llKMloek «2««

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2634 W. 69th St.
Valandos: 10—12 ryto 

Seredomla Ir Nedėllomla pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 49th CT., CICERO, IH 
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CU1CAUC 
Paned., Sere d. Ir Subat. 2—9 vai

turis pasauliečius. Vž juos Nes šita liūdna daina snukiam valandos: nuo 2 ,k. 8 vai. vakaro 
, . . . ... r. 1 •*. - • ..t Seredomla Ir nedėllotnis pagalLietuvos vablzia atidavė Sov. j beviltingani istrennme jiems 1 sutarti

mos “stacijos” (Kristaus ka- šalies piliečiu, 
ilčių paveikslai) yra su len
kiškais parašais. Aišku, kad ponas Darius”, 
tokie lenkiški parašai lietu-1 Ant šio prašymo yra užda
vinius parapijonims bado a- ta rezoliucija: “Skiliu Stepo- 

kis. Veiklesni klebonai jau se- na Darių nuo 16 — VIII 
na i pasistengė lenkiškus pa

jausi jai 24 komunistus, sėdė- buvusi kaip ir antras tautinis
Kaunas, Liepos 30 1920. Ste jusiiis Lietuvos kalėjimuose, 

nuteistus už įvairius nusikal
timus.

Dabar grįžusiųjų labiausia 
jaudinantis ir kartu triumfa- 

1920 su alga 1000 auksinų. Iiškas sutikimas buvo todėl, i 
rašus iš bažnyčių pašalinti. ’ R. Skipitis”. kad jie ilgiausiai ir gal sun-
Bet yra dar vietų, kur lenkis-Į Šis dokumentas bus padėtas kiaušiai kentėjo komunistų 

ki parašai užsiliko iki šiųįVytauto Didžiojo muziejuje !‘‘r°.iu.ie”- Griūva jau yru tiek 
laikų. j didvyrių Dariaus ir Girėno susitvarkiusi ir susiorganiza-

Tokiais atvejais patiems pa-'-skyriuje. Tsb.-
rapijoninis tenka imtis inicia
tyvos. Taip. paskutinėmis spa 
lio mėli. dienomis nežinomi a- 
snienys kaž kokiu būdu įlin
do užrakinton Bagaslaviškio
u„ n - • 250 000 I ietuvos ••vveiitoiii a-1 jausmams bei sieloms atsidabaznveion, l k merges aps. ir 1.irimus „jmmujij <1 «,

vusi, kad savo vargingus sū
nus gali tinkamai pagerbti

himnas... Tsb - ' P^,iOUU GROvchlll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir stkinad. susitarus

JAU RUOŠIAMASI STATY
TI DARIUI IR GIRĖNUI 

PAMINKLĄ

Komitetas Dariaus ir Girė
no paminklui statyti darbų va
ro visu smarkumu. Aukų ligi 
šiol šiam tikslui jau surinkta
apie 80,000 litų. Jų dar maža,

nes norima paminklų pasta
tyti ypatingai gražų ir didelį. 
Aukos dar teberenkamos. Pa
minklo projektą dirba daiL 

Didžiojo karo metu apiestotį Latvijoje, jų akinis I Grybas Jo statyba bus prade-

LEISKIT Į TĖVYNĘ, LEI3- ,)vi paguosti.
KIT PAS SAVUS... | Kaip tiktai grįžtantieji is

Sov. Rusijos pervažiavo į Im-

aps.
užtepė buvusius “stacijos,
lenkiškas parašus. Parašai už-!‘L ku’° siauho vejami, leido- Į Latvijos žemėj Imbros stoty,

pleirio savo gimtąsias vietas i1'6 naujas gyvenimas. Jie jau

didžiulius Ru-jhuvo sutikti su gėlėmis, dova-įda jįjvyrįaį^tepti aliejiniais dažais, ir rei-isl J nežinomus ,i
kiu pasakyti, kad darbas at- Plolas- kar,i tlar "ol"'s’ valsel,ns»
liktas labai švariai. |daugiau lietuvių apleido savo muzikos garsais. ,

Klebonas ir parapijonys lan!tCvlJ ...... * "''K“1™ paką-< »vos geležinkelio stotyse grį-,

žo galvas kas tai galėjo pada
ryti. Bažnyčia buvo uždaryta 
ir raktai visuomet būna pas! 
klebonų, užtat manoma, kad; 
tai būta vikriu vyruku.

Bagaslaviškio bažnyčia 1930 ■ 
metais buvo gražiai vešiau-' 
ruota lietuviškame stiliuje,' 
bet “stacijose” lenkiški pa
rašai kaž kqdėl, gal per neap
sižiūrėjimų, buvo palikti. Bet 
atsirado žmonių, kurie ir šiais 
paskutines lenkiškumo žymes 
restauravo.

Reikia manyti, kad šis įvy
kis paskatins atsilikėlius at
likti tai, kas jau senai turėjo 
būti padaryta. Iš tikrųjų kei
sta, kada parapijoje, kur nė
ra nė vieno ienko ir net len
kiškai kalbančio, ant bažny
čios sienų kabo paveikslai su 
lenkiškais užrašais.”

Lietuvis guli garbinti Die
vų ir savo gimtąją kalba.

Tsb.- i

giesmių ir 

Visose Lie

DR. J. W. KADZEW1CK
Lietuvis Gydytojus Ir Chirurgas 

6830 SO. RESTERN AVĖ. 
Chicugo, 111.

Tel. LAI aj et te 7030

DR. F. G. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Val.j 2—4 Ir 7—9 vai. vakar#

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

Dienoms Tel. LAFayette 6703 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streef;
Vai.: 2 iki 3 popiet, 7 iki 9 vak 

Nedėliojo pagal sutarti

BOUlevard 7688
lies. HEMlock 7601

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Office Phone 
PROspect 1028

Of. Tel. REPub.ic 7696
Res. Tel. GROvchlU 06D 

6917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Res and Office 2423 w- MAKQUEITE ROAD
mTTu 1 .« Val.: 2-6 ir 7-9 vok. Ketv. 9-12 ryųg
2Jo9 So. Leavitt SL Nedėlloj susitarus

CANAL 0706 ______________

ta kitais metais ir baigta tuo 
laiku, kad jį atidengti galima 
būtų lygiai tų pačių dienų, ka-' Ofl8°

Tel. Ofiso BOLIcvard 5913—14 
Itez. VICtory 2343

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

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1C1AN and SURGEON

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

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

I-

nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

žuvo. Tsb-

sti skurilo ir atėjūnų — vieš- = staueiuosius pasitiko didžiu- į 
pačių priespaudos... Iš šitų ši-'liai būriai žmonių, iŠ mieste-: 
nitų tūkstančių tremlinių beiĮl'b ll‘ kaimų; visur jie buvo 
išeivių dauguma jau grižo į į sveikinami, apdovanojami, gė- 
laisvų, nepriklausomų Lietu- j lėmis apipilami, džiaugsmo a- 
va... Daugelis buvo sutinkami žaromis sutinkami ir palydimi, 
tautos himno garsais ir tris-1 Didžiausias ir įspūdingiausias 
palvės Lietuvos vėliavos ple- sutikimas įvyko Kauno stoty,

G R A B O R I A I:

STEPONAS DARIUS TAR- n 
NAV0 VIDAUS REIKALŲ

MINISTERIJOJ

Iš rastų vidaus reikalų mi
nisterijoj dokumentų matyti, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo metu grįžęs iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
St. Darius pirmiausia stojo 
tarnauti į vidaus reikalų mi
nisterijų. Jis buvo priimtas 
vidaus reikalų ministerijos 
krašto žinybos agentu, su 1(H)0 
auksinų mėnesinio atlygini
mo. 1920 indais rugpiūčio 16 
<1. Tos- pareigose jis išbuvo 
iki tų į,ačiū metų ritgpiūčio 31 
dienos. Taigi, valdiškoje tar
nyboje jis išbuvo tik dvi sn- ' 
vaitos, nes pamatė kuri jis rei
kalingesnis karo fronte, kur 
tomis pat dienomis ir išvyko 
huvuuoriu.

Htui St. buliaus prašymas, 
kurį jis buvo padavęs viilaus i

įeikalų ministerijai tarnybos1 
gavimo reikalu:

“\ i«laus Reikalų miMisteri-i 
jos l’iliečiu apsaugos Depar
tamento Vice direktoriui.

“Prieš keletu dienų aš at-

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAI GHIGAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,

elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

......... .......JV-U. IMIim ................................ ............. I ULBI

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Office Phone lies. 6107 S. Franclsco 
Froapect 2230 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWIGZ
I’HYSICIAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Cliicago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. AI. 

Sunday by Appointuient

DR. M, T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. UOLlcvanl 7829 

Nouių tel. PROspect 1939

Pitone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* ir CHt^UKOAi

2201 W. Cermak Rctid
e

Valandos 1—3 Ir 7—8 rak. 
Seredomla ir Nedėliotais pagal sutari 

REZIDENCIJA
6631 S. Calilornia Avė.

Telefonas REPubUc 7808

GRABORIAI:

LACHAVICH
IR SŪNŪS«

LIETUVIS GRABORIUS
l Patarnauju laidotuvėse knoplglaoala. 
Reikale meldžiu atalftauktl, o mano 

darbu bualte užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago

Į 1439 S. 49th Court, Cicero, Dl. 
KL. CICERO 5987

Phone BOLIcvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
aebrangua nes neturi
me lilaldu atlaikytam 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VKDBJAJ
1646 WEST 46th STREET 

Tel. BOUlevard 5203—8418

Tol. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimu «5 |S6.M 
KOPLYČIA DYKAI

1344 A. BOth Avk. Cloarn. Tli

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Raina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, III.

J. F. KADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 825.U0 Ir aukščiau 

Moderniika koplyčia dykai.
668 W. 18(h 81. Tel. CANal 0174

Chicago, III,

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Hlinoia 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIU8 IR BAI.SAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 8377

Tel. LAFayette 8372

J. Liulevičius
Graborius 

ir
Baleauiuotojas

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplelta- 
kOJe.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4052 Anlier Avė.

Tel. REP. 3100
J.J. BAGDONAS

Graborius
PV

Liucinoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius.

2506 W. 63rd St.

Tel. BOLIcvard 7012

DR, G, Z, VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

TeL C.YNui 0257
Res. PROspvet 663u

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 S'H'TH H.YL8TED STtiEKC
ivczidcucija OtcO So. Ailestan -ve. 

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

Tel. GROvchlll 1595

DR, A. L. TUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredoiuis po pietų ir Nedėldieniala 

tik susitarus
2422 W. ALAI ty LETA E ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ,r CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0936

-------- ------------------------ -

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Res. Phone 
ENGlevvood 6641

Office Phone 
.WENtworth 8090

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
7o50 so. Haisiea Street 

ROOil 210
vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SE6AL
Perkele eavo otise po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AL1BTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedaliomis 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

Offic.; Re..:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 8 to 4 Ir 7 to I P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal eutartį 
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. Ui.
Phone: HEMlock 6700

Oflao Tel. VICtory 6898
Rea. Tek Dlt£xel 5151

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ū 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampus 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėli'omis ir šveutudicuiais 10^1 J

DR, MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0»0»

Re».: Tel. l’LAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 V. v. 
Ncdėldieniais nuo 10 iki 12 dienų

Skaitykite «r platinkite 
dienraštį “Draugę” ū 
remkitę vsus tuos pro 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame. .

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIfi,
Specialistas Ii 

Rusijos
moas^vYru m motf.ru per 2« metvr wf«uriiit 
I lsisi;NT..K BIOS Ir NF.IAGYDOMOH JOS YRA

oYdo visas ligas 
KAIP

Speclalltkal gydo li^«» pilvo, plaučių. Inkstų Ir pu.lėa. užnuodljlmų k r. Bi
jo, oflo«. Ilgai,, žairdan. reumalisint), galvos Rkaiianriin. .kaiisntu. nuga
roje. kORėJlmą, gerklė, skaudėjimų lt paslaptingas llgks. Jeigu kiti ne
galėjo Jus IAg-*dytl, ateikite čl* Ir per.ltlkrinklte kų Jie Jume gali ped'g- • 
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir i&gydė tukatanrflue ligonių. Patari- ’ 
mes dvkal. OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo I—8 Valandai vakare Nadėllomla nuo 11 ryto Iki 1 vtt 

4200 WKHT 7«lh BT. kampas Beoler Avė. Tol. CRAvvtorU ggfl)

motf.ru


6 6 ft X U 6 X «

I

Antradienis, lapkr. 7 d., 1983

C H I C A G O J E

iŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TO WN OF LAKE

X Visi pmapijonni stropiai 
rengiasi j metinę parapijos va. 
karienę. lapkr. 19 d.

IŠ ŠV. JURGIO PAR AP., 
BRIDGEPORT

PARĖ PAS pp. KLUPŠIUS

PAREIŠKIMAS

“Naujienų” No. 259 tilpu- 
lliam iš Town of Lake prane
šime apie šaukiamą čia susi
rinkimą lakūno .Janušausko
transatlantinio skridimo raiko I-apkr«Uo 2 d. netikėtai pa
lu, padėta ir mūsų, žemiau pa- siluiw' P“s Klūpėtus,
ftroėiusiųių pavardės. Tai į- M)0 S"' lx,'re “v"' t!n,luu l"’ 
vyko dalyko pilnai nesupta-,'"‘I žmonių. Pasirodė,
tus.

Paaiškėjus, kad lakūno Ja
nušausko transatlantinio skri
dimo centralinį komitetą su
daro vienos grupės (socialis
tai ir jiems linkę) žmonės; ka
dangi į centralinį komitetą ne
įeina katalikų visuomenės at-

itai buvo purė Klupšių sūne
lio Erankio gimimo dienai pa
minėti. Svečių tarpe dr. V. S. 
Nares ir daugiau profesijona- 
lų.

Klupšiai yra malonaus būdo
žmonės, turi savo bizni (bu-
černę), pavyzdingi tėvynai-

. . .niai-patriotai ir rėmėjai kata-
stovai ir kadangi tam pačiam ...... ,. v likiskos spaudos, i ra žinomi 

N. num. pastaboj‘pazymė- . ~, . , , .. , . * .visame Bridgeporte.
ta, kad kolonijų komiteto va
ldyba centralinin komitetan į- 
eina tiktai kaipo patarėja, 
dėl to šiuo atšaukiame savo 1 
pavardes ir pareiškiame, kad 
su sakytu komitetu, ar komi- • 
tetais bei jų veikimu nieko 
fiendra neturėsime.

J. ir J. Chepuliai

Frankiui sudėta daug viso
kių linkėjimų.

Nepaprastas svečias

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTįl PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

šiandie vakare Šv. Onos <lr- 
jos pamaldos. Po pamaldų su
sirinkimas. Visos narės prašo
mos dalyvauti. Pirm.

NUSTATYTAS MOKESTIS 

UŽ EGZAMINUS

Y. J), universiteto rektorius 
paskelbė, kad ministcrių ka
binetas nustatė už papildo
muosius egzaminus Vytauto
Didžiojo universitete tokį mo
kestį; už aukštesniosios mo
kyklos kurso papildomuosius 
egzaminus (lietuvių ir lotynui „ 
kalbų, matematikos, ir kitų <ia i 
lykų), laikančių stojant Y. D. 
universitetan, imama po 15 li
tų už kiekvieno dalyk i egza-

SENIAUSIA LIETUVIŲ 
MUZIKA

B. ištaro iniciatyva l'kiner 
gėje suorganizuotas skautų - - 
skudutininkų būrelis. Būrelis 
turi įsteigęs du komplektus 
skudučių. Skudutininkai žada 

i netrukus surengti viešą kon
certą. Tai būtų seniausios lie
tuvių muzikos koncertas Uk
mergėje.

JOHN B. BORŪEN

X Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. sodalicijai einant 
spalių 29 d., 8 vai. mišiose 
“in corpore” prie šv. Komu
nijos solo “Avė Maria” gie
dojo Ona Pužauskaitė, o pp. 
Saboniai “Jėzau ateinu pas 
lave”. Mūsų sodalicijai pri
klauso vien tik rinktinės mer
gaitės. Į valdybą įeina: dva
sios vadas kun. Tg. Albavičius, 
pirm. O. Pužauskaitė, vice pi
rm. S. Petkiūtė, nut. rašt. V. 

Budžiūtė, koresp. S. Yištar- 
taitė, ižd. S. Sabonytė.

X Šv. Kaz. A kad. rėmėjų 
jaunamečių 5 skyriai s bunco 
partv spalių 29 d. gerai pa
vyko. Jaunametės širdingai a- 
čiuoja visiems atsilankusiems 
ir kuomi nors prisidėjusioms.

X Dievo Apvaizdos parapi
jos rėmėjų draugija rengia bu
nco ir card party lapkr. 9 d., 
7 vai. vakare, parap. svetai
nėje. Tikim;".-, kad parapijo
nai užjaus naudinga darbą.

ŽINIOS IŠ L. A. C. A.

SKAITYKLTE IR PLATFN 
KITĘ “DRAUGĄ”

i Lapkričio 2 d. klūbas laikė 
' savaitinį susirinkimą, kuria
me buvo pranešimai ir disku
sijos iš pereitos narių treni
ruotės dienos. Pasirodė, žmo
nių buvo daug ir visi liko pa
tenkinti. Tiktai apgailestauta, 
kad A. Vydžiui atsitiko nelai
mė.

Pranešta, kad greitu laiku 
klūbas įsteigs vakarinius avia- 

Įcijos kursus. Vėliau bus pra
nešta vieta ir kursų progra
ma.

I Pranešta, kad klūbas jau 
baigia taisyt glaiderį, arba 

'sklandytuvą, ir greit bus iš
mėgintas.

Nutarta prieš Adventą su
ruošti šokiu vakarą. Vakaras 
bus pavadintas “Aeroplain 
Ying Dance”.

Po susirinkimo nusifotogra
fuota.

Litlmanian Aero Club of A- 
merica yra atsistojęs ant gerų 
pamatų ir sparčiai žengia pir- 
mvn. F. Areški

Herbie Lewis, Detroito Red 
Wings hokcy tymo žymus žai- 
dikas.

ADVOKATAS
105 W. Monro© St.. prie Clark

Telefonai, STAte 7060 
Valandos 9 rvte Iki B Dopl»t
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnydoc 
vakarais • Iki 9 

Telefonas CARal 0122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketverto ir Buba tos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPubUc 00OO

miną; už aukštesni įsius mo
kyklos kurso atskirų dalykų 
papildomuosius egzaminus iš 
eksternų imama po 30 lt. už

____________________________kiekvieno dalyko egzaminą. Tš
Gruodžio 17 d. ligi 23 tl., bospitantų mokestis už egza- 

Misijos Harrison, N. J. Pa-į minus neimamas. Mokesčiai 
mokslus sako T. A. Petraus- už visus egzaminus įmokami 
kas, M. T. C. Lietuvos Įmukau.

\Yeber, Vtali, kolegijos mergaičių futbolo (Mormon) tymas, kuris, sakoma, netik gerai 
žaidžia, bet taip pat yra gražiausias iš visų mergaičių tymų.

RADIO vienos savaitės Misijos Chica 
go Heights, III. Pamokslus sa
ko Tėvas A. Petrauskas, M. I.

I c.Šiandie nuo 7 iki 18 vai. va
kare iš stoties AVGES, 1360 Lapkričio 13 d. ligi 19 d., 
kiloeykles, įvyks nuolatinė a- vienos savaitės Misijos West 
ntradienio radijo programa, Pullman, III. Pamokslus sako1 
leidžiama pastangomis Peoples Tėvas A. Petrauskas, M. I. C.
Furniture Co. krautuvių. j T . ... o- oo on

1 Lapkričio 27, 28, 29 — tri-
, lrofrran“i dalyvaus tlain. rp1i„|fl., •ijos Spring

G. Šidiškiūtė (Giedraitienė) ir ya]jey pj 
grupė gerai prisirengusių no

KALĖDOS
TĖVIŠKĖJE

OKAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias kaln®«: 
Itlaek Barni $7.50: Haeklng $8.09, 
MII ers Creek $9.75.

Pašauk't LAEnvette 898T.
J. 0 K S A S 

2649 West 43rd Street

rtbsaidiečių dainininkų, kuri Lapkričio 27 d. ligi gruo-
dvigubu kvartetu ir duetu pa-’’ d., v^enos savaitės Mi- 
dainuos daug gražių dainelių. (S’3OS Luzerne, Pa. Pamokslus i 
Apie sveikatą kalbės dr. Do- !*• A. Petrauskas, M. I.
vidouis. Bus rinktinos muzi-,

'kos ir kitokių gražių bei įdo-1 Gruodžio 4 d. ligi 10 <1., vie
niai dalykų. Todėl nepamirš- nos savaitės Misijos New Ha 
k it nžsistatvti savo radijo. |Ven, Conn. Pamokslus sako T.

Rep. A. A. Petrauskas, M. L C.
Į Gruodžio lt d. ligi 17 d., 
vienos savaitės rekolekcijos 

i Philadelphia, Pa., šv. Jurgio 
Knygų traukimą ir bunco parapijoje. Pairtokslus sako 1, ■ 

party rengia Š. K. A- R- 9 sky Turauskas, M. T. C.

Aplankykite dm,r 
gus ir gimines 
tėviškėje... pra
leiskite Kalėdas 
tose y lėto-e ku
rias Jus tag> ge
rai Slnole ir my
lite.

Hajestic talzio 9 d.
CICERO, ILL,

rius lapkr. 8 <1., parapijos sve-, 
tainėje. Pradžia 7:30 vai. vak. ; 

1 Įžanga 29c. Pelnas eis para- J 
pijos naudai. Rėmėjos visados t

FLETAS ANT REND0S 
BRIGHTON PARKE

G kambarių f lėtas, kanipi-
gražiai darbuojas “Draugui” |n,aine na,ne P° nUTn- 4359 So- 
tat “Draugas” mielu noru ske 
Ibia jų parengimus. O mes,

Asmeniškai vedama ekskursija
(Pasaulio didžiausias garlaivis)

PER CHERBOURGĄ
Ruimingi kamban'.d, g< rus valgis. Ankstesnis 18- 
jtlauk't.nas M.VIKSTIC — l.apkriėfzv 15 ,1. Tolimes
nių žinių' apie šį išplaukimų suteiks Jūsų vietinis 
agentas.

WHITE STAR LINE
International Mereantilo Marine Conipnny

21S No. Michigan Avė., Chicago, III. 
1100 Locust St., St. Louis, Mo.

Mapletvood Avė.; visi kamba
riai dideli ir šviesūs; maudy-
nės, pečiu šildomas; arti gat- 
vėkario. Renda labai pigi. ' 

Atsišaukite:

parapijonai, kam laikas leis, 
atsilankvkim į tą gražų va Į 
karą. Dovanų bus gražių. Rė
mėjos stengsis visus patenki- 4359 S0. MAPLEW00D AV
nti. Rep. t 2nd Floor

TĖVĮI MARIJONU 
MISIJOS

Lapkričio 5 d. ligi 12 d., 
vienos savaitės Misijos Aušrcs 
Vartų parap., Chicago. III. Pa
mokslus sako Tėvas J. Vait
kevičius, M- T. C.

Lapkričio 5 <1. ligi 12 d.,
vienos savaitės Misijos Šv. A- nuo gerb. klebonų. Apsiimu ir; 
ntano parapijoje Cicero. III. zakristijono darbą atlikti

PARDAVIMUI krautuvė. 
Gerai išdirbtas grosernės biz
nis. Labai pigiai.

Atsišaukite:

4554 S0. R0CKWELL ST.

Vargonininkas ieško vietos. 
Vargonininkavęs Amerikoj su
virs 29 metų. Turiu liūdvnius

Pamokslus sako Tėvas A. Pe
trauskas, M. T- C.

Lapkričio 29 d. ligi 2G d.,

J. ŠOKELIS 
1199 Aubum Str., 

Bridgewater, Mass.

IN GUR OFFICE

tilt;

ĮM

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL CO,
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL. RĖPI BUC 0402

Nupigintos kršnos ant vienos 
savaitės

Poeahontas M. Run 0.75 a ton 
Bluck Band (lump) 9.25 ” 
Kentueky Lump tik 7.00 "

RF.PVBIJC 8402A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RVSISKOS STTT,PERTWfhS VAIVOS IR ET.EKTRO8 

TREATMEKTAI 
Švediški mankštinimai ir elektros masažas 

Trentmental visokių ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo. Saldo
Ir taip toliau*, su elektriniais prletaiaais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
cija. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motorų skyrius atdaras (Jtarnlnkals nuo S Iki 12 vai. naktie*.

1657 W. 45th Street
Kantras So. Paulina Rt. Tel. Boulevard 4552

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

13 p s
TinKiEwičzs{cF?

.MORTGACE RANKERS bonus

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
LAITAKORCIŲ AOEMTURA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISIMOEMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

PEOPLES GOAL GO,
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą voga.
Yardas ir ofisas:

12132 S0. UNION AVĖ. 
Tel. PULlman 5517
AVest Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 2, or 4 tons 
.1 lons or more

Poehy M. R. 
Kent. 51. R.
Lump ........
Black Band
F4tR ..............
Lump ..........

07.75
05.75
00.75

08.59
00.75

07.26
05.46
$0.25

08.90
08.25




