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18-asis konstitucijos priedas atšauktas
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Arabai planuoja kelti kaltini* 
mus prieš Angliją
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PRIPAŽINTAS 21-ASIS 
PRIEDAS

ARABAI KALTINS BRITUS

DIDELIS SUSIRINKIMAS LAP
KRIČIO 13 D.

Lapkričio 13 dM Dievo Apvaiz
dos parapijoj prasidės Jubi
liejinis “Draugo” vajus, kuris 
tęsis per dvi savaites ir baig
sis lapkričio 26 dieną

CHICAGO, III., lapkr. 8. — 
Vakar G atskiriose valstybėse 
— Ohio, Pennsvlvania, North 

South Carolina, Kentuckyn
ir Utah, įvyko piliečių balsavi 
mai 18-ojo priedo (prohibiei- 
jos) klausimu.

Reikėjo tik trijų valstybių 
iki 3G, kurios pasisakė už 21- 
ųjį konstitucijos priedų, ku
riuo sugriautas garsus 18-asis 
priedas.

Vakar gauta reikalingos at i 
šaukimui valstybės.

Tokiu būdu krašte panaikin 
ta nepakenčiama prohibieija.

Tačiau aktualus pfohibicijos

JERUZALE, lapkr. 8. —
Palestinos, Sirijos ir Trako va 
dai planuoja iškelti skundų T. 
Sąjungoje prieš Angliju, kuri 
nepildo su Irako karalium pa
sirašytos sutarties.

Karo metu Anglija padarė 
sakomų sutartį, kuriaja žadėjo 
arabams įsteigti nepriklauso
ma valstybę, įėmus ir Palesti- 

Ikišiol ji to nepadarė.

Kiek vyrai,-tiek moterys netoli Denver, Colo., per kiauras dienas yra užimti aukso smil 
čių išplovimu. Auksui pabrangus, kai kam Sis darbas apsimoka.

VOKIETIJOS MINISTE- JAPONAI JSPEJA SOVIE- 60 VALANDŲ SAVAITES 
RIS ROMOJE į TUS DARBAS

Pirmadienio vakarų, lapkričio 13 d., Dievo Apvaizdos 
parapijos svetainėje yra šaukiamas didelis susirinkimas, į 
kurį vra kviečiami visi šios kolonijos biznieriai ir parapijie 
čiai. *

Bus įdomių kalbų ir pranešimų apie katalikiškų spaudų, 
jos galybę ir vertę, ypač paaiškinimai ir pranešimai apie ju
biliejinį “Draugo” vajų, ir kaip visiems Chicagos lietuviams 
yra verta remti “Draugų”, ypač Šiais jubiliejiniais metais,

na.

MASKVA ĮSPĖJA JA
PONUS

AVASIITNGTON, lapkr. 7.—Į 
Paštų departamento sekre-1 

ministeris be portfelio (tekos) pranešė sovietų vyriausybei įs torius Farley nusprendė, kadi

ROMA, lapkr. 7. — Vakar | TOKIJO, lapkr. 7. — Japo 
čia lėktuvu atvyko Vokietijos nų reikalų ministeris Hirota

CHICAGO JE
NEPASISEKE PABĖGTI

SERRITELLA IŠTEISINTAS

II. W. Goering. Jis turėjo pa
sitarimų su premjeru Mussoli- 
niu. Yra galimybės, kad Mu- 
ssolinis, rasi, pakvies penkias 
didžiules valstybes naujon nu-

MASKVA, lapkr. 7. — Mi
nėdami spalių mėn. revoliuci
jos sukaktuves raudonieji Ru-

panaikinimas įvvks gruodžio ' sijos valdovai įspėjo japonus, ” •.
. - z. 1 m V v 1 • / ■ 1 • -1 1 siginklavimo konferencijommen. o ar G d. Tada bal- i kad Jie nedustu ir kojos jkel- • , , . „x Kalbama, kad mm. Goenng ti j rytų Sibiru. Sako, sovietų

vyriausybė nusprendusi atblok 
šti kiekvienų ten japonų žygį.

salusios prieš prohibieija vals
tybės turės paskutines savo 
konvencijas.

MOKĖS KARO SKOLŲ 
DALI

AVASIIINGTON, lapkr. 8 — 
Iš Baltųjų Rūmų paskelbta, 
kad Anglija ateinančio gruo
džio 15 d. išmokės karo skolų 
dalį — $7„5OO,()OO ir tai ameri 
koniškais pinigais.

ATVYKO KOMISARAS

KUBOJE IŠNIEKINTA J. V. 
VĖLIAVA

atvyko pasitarti dar ir su Va
tikanu dėl naujo vyskupo Ber 
lyno vyskupijai paskyrimo į 
mirusio vyskupo Sebreiberio 
vieta.

pėjimų, kad nutrauktų raudo
nosios kariuomenės koncen
travimų rytų Kibire.

Be to, japonų vyriausybė

prieš ateinančias šventes į 
paštus samdomi laikinieji dar 
bininkai turi dirbti 69 valan
dų per savaitę, nepaisant

griežtai užgina, kad būt japo- j NRA nuostatų.
nų militariniai lėktuvai skrai-| šiems darbininkams bus at
džioję ant sovietų teritorijų. Įvirinta, po 55 e. už darbo va- 

! landų.
RASTI DIRIŽABLIO 

GRIAUČIAI VISIEMS BEDARBIAMS 
BUS DARBAS

James Moore, 2717 Ever- 
green avė., Central ir Clark 
skersgatvy automobiliu su
žeidė tris moteris ir mėgino 
pasprukti. Jį sugavo policija. 
Moterys laukė gatvėkario sau
gos vietoje. Policija sako, kad 
Moore buvo girtas.

HAVANA, Kuba, lapkr. 7. 
— Visoj saloj pasireiškė smar 
ki reakcija prieš kubiečių stu
dentų vadų Rubio Padilla, ku
ris išniekin-o J. Valstybių vė
liavų, nusišluostvdamas jaja 
rankas.

Apie tai tuojau pranešta J. 
Valstybių vyriausybei.

NUBAUDĖ MIRTIES 
BAUSME

PALERMO, Sicilija, lapkri
čio 7. — Žuvininaki praneša, 
kad už pustrečios mylios nuo 
Menfi miestelio pakraščio 
Tarpžemių jūroje pie užtiko 
dingusio 1923 m. prancūzų di
rižablio Dixmunde griaučius. 
Jie yra 130 pėdų jūros gilumo

RASTAS PO AUTOMOBI
LIU NEGYVAS

Miesto majoro Thojupsono 
laikų miesto antspaudininkas 
Serritella ir jo pagelbininkas 

j Hochstein buvo patraukti teis
man už. sankalbų išnaudoti 
vartotojus kai kurių parduo- 

. tuvių netikromis svarstyklė- 
; mis. Prisiekusieji teisėjai juos 
abu pripažino kaltais, o teis- 
sėjas Kelly juos nubaudė po 
vienerius metus kalėti ir po 

i 2,000 dol. pabaudos.
Dabar apeliacinis teismas 

sugriovė tų nubaudimų.

AVASHINGTON, lapkr. 8.— ___________
Vakar į J. Valstybes atvyko NENORI SIŲSTI KARIUO-
Sovietų Unijos komisaras Lit f 
vinovas. Vakar jis buvo pak
viestas į Baltuosius Rūmus, 
kur turėjo su prezidentu pasi
tarimus.

New Yorkan jis atvyko va
kar prieš pusiaudienį ir pasi
tiktas su skirta kviestiems 
svečiams pagarba. Iš garlaivio 
nulydėtas stačiai į specialų 
traukinį, važiavusį į IVashing 
tonų.

AVasbingtone korsaras Lit 
vinovas apsistojo <^is sovietų 
informacijų biuro viršininkų 
Borisą Sk virsk į.

MENĖS

UŽ STIPRIĄ KARIUOME
NĘ IR LAIVYNĄ

GALESBURG, III., lapkr. 7. 
— Amerikos Legijono virši
ninkas Haves reikalauja, kad 
J. Valstybių vyriausybė rūpin 
tusi įsigyti galingųjų kariuo
menę ir karo laivynų. Tik tuo 
taika būtų užtikrinta.

J.

BELGRADAS, lapkr. 7. —
Sįerbų karo teismas pripažino 
kaltu kariuomenės pulk. L.
Michičų, kurs pardavė milita-^je.
rines paslaptis svetimai vals- • Sis orlaivis skrido į Afrikų 
lybei, ir jį nubaudė mirties! ir dingo. Jame buvo 52 asme-

MADIS0N, Wis., lapkr, 7.- 
PraneŠta, kad krašto vvriausv 
bė planuoja skirti AVisconsino 
valstybei atitinkamas sumas, 
taip, kad čia visi bedarbiai 
gautų darbų. Tuo būdu bus pa 
naikintas bedarbių šelpimas.

VVISCONSINO VIEŠKELIAI 
LAISVI

bausme. ! nys.

t DAUGIAU KODŲ PAT
VIRTINTA

KUBOJ AREŠTUOJAMI 
KOMUNISTAI

DĖS MOINES, lova, lapkr. 
7. — Dėl streikuojančių ūkinin 
kų smurto iš Sioux City šauk
tasi kariuomenės. Gubernato
rius Herring tam priešingas.

AVASIIINGTON, lapkr. 7.- 
Vakar prez. Rooseveltas pat
virtino keliolikų pramonės ko 
dų. Iki šiandien yra patvirtin 
ta 98 kodai.

j HAVANA, lapkr. 8. — Va- 
1 kar Kubos saloje kareiviai ir
policija areštavo keletą šimtų 
komunistu.

MILAVAUKEE, Wis., lap 
kričio 7. — Vakar pranešta, 
kad AVisconsino valstybės vieš 
keliai yra laisvi važinėjimui. 
Tik kur ne kur ūkininkai pi- 
kietininkai išlieja vežamą į 
miestus pieną.

RIAUŠES PER RINKIMUS

Ties Fox ežeru rastas nuo 
kelio nusiritęs ir sudužęs auto
mobilis ir jo griuvėsiuose ne- i 
gyvas William Martinkus, ku- J 
ris gyveno netoli Lake Vilią, 
I^ake apskrity.

SIUNČIAMI VARGŠAMS 
DRABUŽIAI

Raudonojo Kryžiaus sky
rius Chieagoj daug dirba, iš
dalindamas įvairios rūšies dra 
bužius vargšų (bedarbių) šei
moms. Drabužiai pristatomi į 
šelpimo agentūras, o iš tenai 
— į namus vargšams.

PARMUŠĖ POLICMONĄ

IŠLEIS APYSAKŲ

Vyr. štabo spaudos ir švie
timo skyrius, jausdamas sto
ką kariškos beletristikos atski- 
riomis knygutėmis, jau rengia 
spaudai eilę knygų tai spragai 
užpildyti. Numatyta kelios a- 
pysakos iš nepriklausomybės 
kovų ir dabartinio kariuome
nės gyvenimo.

75T

Pinigų verte - 
mainyba

A. a. kun. J. Bandžius palaidotas 
Šiauliuose

ŠIAULLAI. — Nužudyto a. Į Kan. Stasevičius klebonijos 
a. kun. Juozapato Bardžiaus,' kieme prie pašarvoto a. a. ku- 
Šakynos klebono, palaikai rug n*K° Juozapato kūno pasakė 
sėjo 30 <t. atlydėti į Šiaulius •>amoksl»- B»*»y«oj atgiedo- 
ir palaidoti ftv. Petro ir Po

FORDAS MAŽINA DARBĄ

vilo parapijos kapuose.

Mylimojo klebono palaikus 
išlydėti iš Šakynos susirinko 
didžiausia žmonių minia. Or
ganizuotai dalyvavo šauliai,

tos ištisos ekzekvijos ir atlai
kytos penkerios gedulo šv. Mi 
šios. Po Mišių Papilės vikaras 
pasakė pamokslų. Po to kars
tas išneštas į šventorių, ir su 
juo atsisveikino organizacijos. 

Po kalbų susitvarkius a. a.

DETROIT, Mich., lapkr. 7. 
Fordo automobilių kompanija 
nusprendė prisitaikinti auto
mobilių pramonės kodui, taip 
kad darbininkai dirbtų neil
giau, kaip tik 35 valandas per 
savaitę.

Kad tas atsiekti, Fordas 
kas savaitė apie 9,000 darbi
ninkų duos vienos savaitės a- 
tostogas.

NEW YORK, lapkr. 8. — 
Vakar šiame mieste per miesto 
majoro rinkimus pasireiškė 
daug muštynių, riaušių. Daug 
asmenų araštuota.

Mjoru išrinktasatsdalųsAan
Majoru išrinktas La Gnar- 

dia, resp.

Vienas areštuotų “valka
tų” — buvusia boksininkas 
Harry Stron, 37 m. amž., teis 
me parbloškė ant aslos polic- 
moną. Už tai teismas jį nu
baudė G mėnesius kalėti.

MOKINYS SU REVOL
VERIU

CHIGAGO, lapkr. 8. — Už
sienių mainybos biržoje vakar 
doleris pasirodė silpnokas.

Pinigų vertė vakar buvo:
Anghj svaras $4.91
Prancūzų frankas .06
Belgų belgas .21
Italų lira .08
Šveicarų frankas .80
Kanados doleris1 .99
Vokiečių markė .37
Vakar naujo aukso vienai

uncijai kaina,buvo kaip v.žva- 
kar — $32.84.

Dėl mieRto rinkimu Nevr 
Yorko birža vakar buvo uŽ- 
daryt*.

SANITORIJOS KURSAI

mokyklos, pavasarininkai, an- kun. Juozapatas, buvo lydimas 
geliečiai, tretininkai, apaštale- didžiausios žmonių minios ir 

vimo maldos nariai, tautiniu- bažnytinių bei organizacijų ti
kai, jaunalietuviai, jaunieji ū
kininkai ir kiti.

—

Ukmergėje šaulių moterų 
komitetas organizuoja pirmo
sios pagalbos — sanitorijos 
kursus. Į kursus bus priimami

PASIBAIGĖ STREIKAS
DETROIT, Mich., lapkr. 7.

— Pasibaigė streikas šutomo- ir ne šauliai. Dėstyti pakvies
liavų miško, daug kunigų ir i bilių įrankių ir gvintrėžių fa- J ti žymesnieji miesto gydyto- 
giedant chorui. 'brikuose. jai.

, . _ .....ii

Areštuotas Hirsch vidurinės 
mokyklos mokinys W. Sbeets, 
17 m. amž., už revolverio ne- 

, šiojimasi.

SPAUDOS KONORESAS
MADRIDAS, Ispanija, lap

kričio 7. — Čia atidarytas tarp 
tautinis spaudos kongresas.

ORO STOVIS

mas ir šalta.

CHIGAGO IR APYLINKĖS 
— Numatomas pragiedrėjl-
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“DRAUGAS”
Melną kasdien, fSskyrus sekmadieniu* 

PRENUMERATOS KAINA: Metama — KO#, Pil
asi matu — 13.60; Trina mineatama — *3.00; Vienam 
mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00; Pusei me
ta — *#.##. Kopija .Ola.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negreita*, Jei neprašome tai padaryti ir neprtalundlama tam 
tUotal palto tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:0* Iki 11:00 vai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavo* 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Baily, Sicept Sunday. 
SUB8CR1PTION8: One leer — »«.0f- SU Months

— *1.60; Thrae Months • *3.00; One Montk — 7te 
Burope — One Tsar — *7.00: 8U Months — *4.00; 
Cepy — .OIo.

▲dvartlatag In “DRAUGAS" brlngs best resulta. 
AdrertUln* rate* on appilcatlon.

“DEAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIM/

NRA Alt KAS KITA

Spalių mėn. 22 dienų visose New Y’orko 
arkivyskupijos bažnyčiose kunigai iš paniok- 
slinių ragino katalikus, kad jie nuoširdžiai 
remtų krašto vyriausybės vykdomų pramo
nės gaivinimo programų. Tas daryta įsakius 
pačiam New Y’orko kardinolui. Kunigai aiš
kino popiežių enciklikas apie darbų, darbi
ninkus ir kapitalų ir šį popiežių mokslų pa
lygino su NRA programa.

Šv. Patriko katedroje kun. T. L. Graliam 
tarp kitko kalbėjo:

Kiekvienas darbininkas turi teise gauti 
atlyginimų tokį, kurio pakaktų jo paties ir 
šeimos pilnam užlaikymui. Tai pirmoji ir sva
rbiausioji žmogaus gyvenimo teisė. Kita žmo
gaus teisė — tai jam duota privilegija jung
tuvėmis sukurti šeimyninį gyveninių. Namai 
ir šeima žmogui yra svarbus dalykas. Tas 
svarbu ir pačiam kraštui ir tautai. Bet jei 
žmogus savo darbu fiegdi^gauti atlyginimo 
lokio, kad būtų galima užlaikyti namus ir 
šeimų, tada pasireiškia aiški netvarka ir ji 
turi būt pataisyta. Popiežius Pijus XI pa
reiškia, kad kur iš žmonių paveržiama toji 
Dievo duota jiems teisė — už darbų gauti 
žmoniškų atlyginimų — ten yra pačios vy
riausybės pareiga įsikišti į tuos reikalus.

Šiandien J. Valstybėse vyriausybė kaip 
kartas yra pasiryžusi pagerinti darbininkams 
būtį. Tad visų katalikų pareiga yra remti 
krašto prezidentų ir jo vadovaujamų vyriau
sybę. Krašto gaivinimo aktas (NRA) yra ta 
konkretinė prezidento pastanga gerovės grų- 
žinimui. į šių gaivinimo programų preziden
tas yra įdėjęs visų širdį. Pasisekimas priklau
so nuo pačių žmonių. Jei žmonės programos 
nerems, bus nepasisekimo. Kas gi tada?

Kas galėtų įvyki', jei su NRA nepasi
sektų, niekas negali atsakyti į šį klausinių. 
Bet anų dienų NBA atstovas iš AVashingtono 
F. Vining, sakydamas į susirinkusius versli-

Kun. Antanas Petrauskas

‘ PRAEITIES PABYROS
(Tęsinys)

Anais metais laikydamas šv. Misijas 
So. Bostone suėjau vieną pažįstamų, ku
ris man nusipasakojo, kaip jis, viešėda
mas Kaune, Dievo Apvaizdos buvo pa
siųstus į pagalbą šiai gražiui įstaigai, ku
ri rudens metu staigiai užėjus šalčiams 
buvusi visiškai be kuro. Atjautus vargšų 
nelaimę ir kiek išsitesėdamas sušelpęs 
juos, nupirkdumns ur porų sieksnių mal
kų. Kitais kaltais kilų taip Viešpats at
siųsdavo.

Kai kada patį jų vedėja sugalvoda
vo, Dievo padedama, kokių nepaprastų 
sumanymų. Pavyzdžiui, ji mun jaiti pa
sakoju šitokį atsitikimą:

Turėjome, suko, mes savo prieg
laudoje gavusios iš vieno geradario do-4 *
vanų karvutę, kud vaikeliams pieno bent 
po lašelį galėtumėme retkarčiais pauuoti. 
Vasary, tai mums buvo bepigu. Visos pa-

! ir.

ninkus Slierraan viešbuty Cliicagoj, prakal
bų štai ką pareiškė:

“Dažnai esu klausiamus, kas čia įvyktų, 
jei su NRA programa nepasisektų. Atsakau, 
kad po šio nepasisekimo mes negrįžtumėm 
prie senosios induvidualizmo tvarkos. Tada 
NRA turėtų būt pakeista arba Mussolinio 
diktatūra, arba Rusijos komunizmo tvarka. 
Tad pramoninkai turi žiūrėti, kad NRA tik
rai pavyktų”.

LIETUVIU KATALIKU VIENYBE
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

PAMINKLAS MŪSŲ 
LAKŪNAMS

ivimo reikalams sudėjo, taip viee-pirm., K. Steponaitis, ra-
' vadinamų Vilniaus pasų išpir-1 štininkas, A. (Jradeekienė, iž- 
ko. Gražu ir naudinga, kad dininkė. Sveikiname naujų sky 
Spalių Devintoji — Vilniaus rių ir linkime geriausio pasi- 
užgrobimo diena visoje mūsų sekinio dirbti bendrų ir išga- 
tautoje pasidarė kaipo gedu-1 ningų katalikiškos ir tautiš-

i lo diena ir joje plačiui svars- kos akcijos dirvoje.
Dtl antrojo skridimo |to„d ,o kra5to vadavim0 rei.

Mūsų visuomenė jau ym'kalai.

PASTABELES

---------- 'spaudos painformuotu, kad
I’ederaeijos 23 kongresas, į-'vienas socialistų laikraštis o- 

vykusis Chicagoje, vienbalsiui rganizuoja naujų skridimų per
Chicago Tribūne įdėjo mūsų bendradar- priėmė nutarimų pastatyti Clii Atluntiky. Tų skridimų atlik-

Turime žinių, kud Vilniaus

Užsimokėjo

Savo metines duokles užsi-
lietuvių reikalams yru reika-' mokėjo šios draugijos: L. R. 
linga greita parama. Ypač lie- N- S. A. 1G0 kp. ir Tretiniu 
tuvių katalikų užlaikomos nn-jkų draugija Brigliton purk,

bio J. Poškos atsakymų lenkams dėl Tado cagoje paminklų garbingai žu- siųs lakūnas James-Janušaus- šlaičių prieglaudos aulai yru Chicagoje. Laukiame, kud ir
Kosciuškos ir Adomo Mickevičiaus lietuvy-! vusienis musų lakūnams Da- kas, kuris ligšiol lietuvių vi-1 reikalingos. Iš lenku ne tik kitos draugijos, kurios dar nė-
bės. .Jis pacitavo enciklopedijų, kurioj aiš- riui ir Girėnui, kurie perskri- suomenei visai dar nebuvo ži-.nesusilaukia paramos, bet dar ra užsimokėjusios, pasektų jų
kiai pasakyta, kad tiedu vyrai buvo lietuvių do Atlantikų, padarydami gra- nomas. Šiuo reikalu Federa- 
kilmės. Be to ir Kosciuška savo laiškuose ir žų distancijos: rekordų ir pla- eijos centro nusistatymas yra 
Mickevičius savo raštuose save vadina lietu
viais. Ir ko daugiau bereikia. Gerai, kad ir 
mūsų jaunieji veikėjai imasi darbo ginti sa
vo tautos didvyrių lietuvybę.

• • •

čiai pasaulyj išgarsindami lie- aiškus; Netikslu būtų organi 
tuvių tautos vardų.

Chicagos lietuviai jau gra
žių pradžių padarė. Paminklo 
fonde jau yra netoli keturių 
tūkstančių dolerių. Fondų žy
miai paaugino surengtoji avi
acijos diena ir viešoji rinklia-

Didžiulės Cunaivl — Anchor laivų kom
panijos dvi savaitinis laikraštis įdėjo. mūsų 
suorganizuotos maldininkų ekskursijos atval-
•zdą su gražiu prierašu. Laikraštis pažymėjo, |va gatvėsc ffie dideli
kad tos ekskursijos garbės pirmininkas buvo ne tik kad fondą iJau.

gino, bet lietuviuose 
tum tikrų nuotaikų ir parodė, 
kad vis dėl to yra žmonių, ku
rie įvertina drųsuolių pastan- 

• Krašto gerovės atstatymo plano (NRA) |g.as pakelti savo tautos var- 
priešininkai pradėjo skelbti, kad Jungtinės ij.,
Valstybės eina prie diktatūros įvedimo ir 
spaudos cenzūros. Šiems pranašavimams nė
ra jokio pagrindo. Tų baimę išsklaidė gen. ,

■pirmyn. Bet ir kitos lietuvių

J. E. Vyskupas Petras Būčys ir kad drauge 
su šia ekskursija keliavo goli'ininkas Billy 
Burke — Barkauskas.

trukdymo ir persekiojimo. Iš pavyzdį.
kitur taip pat nieko nesitiki. 
Vietos lietuvių būtis nepavy-

A. L. R. K. Federacijos sek r.

žuoli naujų skridimų nepasta- dėtina, tačiau kiek tik gale 
čius tinkamo paminklo pinnie) darni stengiasi, kad prieglau 
siems lakūnams, išdrįsusiems' das ir mokyklas išlaikyti. Be- 
taip drųsų žygį atlikti ir sa- veik vienintelis šaltinis, tai 
vo gyvybę paaukoti, kad Lie- ) Amerikos lietuviai. Dėl to ir ' 
tuvy išgarsinti ir kad lietu-j neapvilkime jų. Kiek galėda
vau vaidų įrašyti į pasaulio imi remkime vilniečius.
aviacijos plėtimosi istorijų. -. . »• ,. . . . ,. . Wnio tarpu ižde turime siek
Pastaukime savo mylimiems , ...., , . ... , . tiek vilmec

PARLAMENTAS RŪPI
NASI BLAIVYBE

Danijos Parlamentas nutarė 
paskirti prie Vidaus Reikalų 
Ministerijos patarėjo vietų al- 
kolizmo klausiniams svarsty
ti ir spręsti susitarus su ata- 

įstaigo-
mis ir priešalkolinėmis orga
nizacijomis. Jo pareiga taip 
pat žiūrėti, kad ruošiami įsta
tymai būtų suderinti su blai
vybės plėtimu. Pirmuoju tokiu 
patarėju paskirtas lleer Ro- 
senbjaer. Visos priešalkolinės 
Organizacijos pareiškė noro di
rbti su juo dideliam sutarime.

RiilfSls lakūnams paminklų, tada apie 1 . . . . .. ‘ . .Įtinkamomis valdžios
šukele gų. Jei visos kolonijos, kurios'kitų žygį kalbėkime. r ,Ispanų 9 d. rinko aukas, pn-

Be abejojimo, chicagiečiai ir 
toliau prudėtųjį darbų varys

Hugli Johnsonas, NRA vadas savo kalbai* ! \ ‘ I ny<riikvinnChicagoje. .' ■ Itolonijos prie paminklo sta- l,z-'rt,klllw

Socialistai, sumanę organi
zuoti skridinių, pasielgė sau- 
vališkai. Jie patys vieni su
darė bendrovę ir jų inkorpo
ravo. Į katalikų visuomenę Ir 
į katalikų organizacijas jie 
nesikreipė. Tik dabar, kada 

savo siauram ra
teliui kontrolę, kreipiasi i pla
čiųjų visuomenę aukų. Taip

siųs jas j centrų, susidarys 
graži suma ir tuoj pasiųsime 
į Vilnių. Nelaikykite Vilniui 
surinktų pinigų pas save. Fe
deracijos 19 skyrius, Brighton 
Parke, Chicagoje, spalių 9 d. 
aukas jau prisiuntė. Ten su
rinkta $10.21. Kas daugiau? 

Mūsų jėgos auga 
Po pastarojo Federacijos

tymo darbų tuii prisidėti. Juk 
Darius ir Girėnas rengėsi pa
vojingam ir garbingam žygiui

vii... nblPMfrinZiii VHidn Tintparama nereikia skubintis. Jeivinėti. Tuo būdu, kaip spauda skelbia, bus 111 '* 1 C aS f tt ’ . . ųnpinlktni no noro i o visinnmp ...... - • . 14v . ... •• U1 - .,, visu Amerikos lietuvių.: Taigi socialistai ncnoicjo visuome- kle|< laiko, p. Simonas Galinis tosgrąžinta “asmens laisve”. Kad toji “laisve” ' « ’ I „„'niiko komiteto, kuris turėtu
kai kam nevirsti) nelaisve, atskiros valsty- h ede-aeijos centrus ragina ap- 
bes planuoja įvesti degtinės pardavinėjimo
kontrolę. Beveik visur pasisakoma prieš grų- e -
žinima senoviškųjų saliūnų. Bet, mūsų ma- sur*nkti kiek pinigų įjttfinnk lanuŠauska kelionėn

lo f.mdui ir siųsti juos ar per|«m P* JanusausM kelionėn.

Prohibicijos įstatymas jau panaikintas. 
Už mėnesio laiko degtinę bus galima parda-

dalykams esant, su to žygio, kongreso mūsų centro — Fe
deracijos jėgos padidėjo. Prieš

ISLANDIJOJ

Šiomis dienomis vyksta tau 
balsavimas (plebiscitas) 

iš Scranton, Pa. sekretoriatui dėl taip vadinamos dalinės
skričius ir skyrius, kiek lei- • Patikėjimų ir katalikų visuo pranešė malonių žinių, kad ten ' prohibicijos (stiprių svaigių- 
džia sųlygos, pasidarbuoti, kad lneu^J(! kitose grupėse,^ pa- prie Federacijos prisidėjo Lie-Į jų gėrimų uždraudimo) panai 
surinkti kiek pinigų-pariiink-j^'b Nudeda aukas ir tėišren- Dramos Sąjunga ir ža- j kinitrto • ar pratęsimo.<zPasku-

„vm.l, „• to neužteks. Jteikės ,«ėm, vlsuo. J“ h ar rOT|S" 'Čih'm'Z'ri'li,. tatv^u '"""I™ d"b”otis katali-jtiniaiaiaik metais ūkiškoji l.fi-
.„'enei imli į savo rankas žmoni,, blaivinimo į ™"t“) ’r ‘'“‘^'„Id omi ne-H i bina Ski7 '^. taU,'sk°JC d'rV°jc- itis bllvo S““ «“ki: 8-''vent°-
da,1,1.1. Prohibicija t,) judėjimą beveik visai.Da'iaus-Girėno centro pirmi., ' ■■ ■ «»““• 4*« ' - Sveikiname ir linkime pasise- j,, nusistatymas probibicijos
jau buvo s,įstatams 'dakaHi..VI<alvaiėiuiKI00E>ad^ pasitikėdami, kad ne-atžvilgio paaiškės tiktai po

senoviškųjų 
ir to neužtek? Reikės pačiai visuo-

Neratnu Europoj, neramu ir Tolimuose)

į Bellevuo Flace, Chicago, 111. •ias sud(‘tų, o jie iš to turės j trukus ir visas. Federacijos 'balsavimu: 
Kad paminklą reikia statyti nuudų ir gaibę. i skyrius susiorganizuos.
Chicagoje, bet ne kur kitur, 
klausimas yra išrištas Fede
racijos praėjusiame kongrese

Ir tol, kol nesusidarys toksi ,ši()inis dienomis

po
spėlioti sunkiau, 

nes čia ir prohibicijos priešai 
iv jes šalininkai yra gerui su
siorganizavę.

msiorgani-
konutetas, ZUvo naujas Federacijos sky- 
turės pro- rjCs jjew gritain. Conn. Jam

Rytuose. Spauda plačiai rašo apie gulimų į- 
vykti naujų karų, nes jam priežasčių netrū
ksta. Tačiau mes nemanom, kad kuri nors
Europos valstvbė išdrįstų dabar karų prade-, - iii ,• v-e • n • ~ i .ti, nez ja., laiko prislėgę, ekonominis ir fi- H ‘“ki° nusistatymo, »,lro darbo negales būt, ,r be- riaus prisid5jo 5ios draugijos; Vt5t kam rupi krašte gero-

nansinis krizis. Nuujas karas Europą visai 
parblokštų. Tai, rodos, turėtų numatyti val
stybių politikai.

antrojo sklidimo 
kuriame katalikai

j r bendrai dabar jau daugu- 'porcionalinę reprezentacijų, be duotas 18 numeris. Prie sky-'į-

kad vietoje kelių nežymių, rei Aeracijos centras nepataria or 
kia pastatyti vienų tinkamų 8anizuotiesiems katalikams rc- 
paminklų ten, kur lakūnai au-

lgo, didelį žygį sumanė ir ke-
Vienas mūsų naujas bendradarbis bet se- ! lionei rengėsi.

niti socialistų komiteto. 

Aukos Vilniaus reikalams

L. R. K. S. A. 109 kuopa, L., ir blaivumas, vyksta į Blai 
D. S. 36 kuopa, Šv. Rožančiaus į vybės Dr-jos ruočiamų visos 
d r-ja, Marijonų Rėmėjų sky-; Lietuvos Priešalkolinį Kongre 
liūs, Moterų Sąjungos kuopa.'są Š. m. flTuodžio 30—31 dd.,

Spalių Devintoji jau seniai Hios visos draugijos sudaro Kaune, Liaudies Namuose.
nas ir patyręs laikraštininkas su šios dienosi Pasirūpinkime, kad tas pa-Į praėjo. Beveik visos žymesnės A’irs o(X) narių. Tai žymi paje- 
numeriu “Drauge” užveda skyrių, užvardin-1 minklas jau būtų pastatytas lietuvių kolonijos surengė pa- gn. hederacijos 18 skyriaus 
tų “IŠ darbo laukų”. Jis bus įdomus ir ypač metų sukaktuvėms, būtent iki skaitąs, prakalbas ir kitokiais |valdyba: kun. A. "Vaškelis, 

liepos 17 d., kurioj toji baisi i būdais tų dienų paminėjo. Ka-) dvasios vadas, V. Yaznis, pi- 
tragedija įvyko. 'tulikai ir aukų Vilniaus vada- Urmininkas, p-nia Tamošaitienė,

šiais nedarbo laikais darbo žmonėms naudin-
cas.

kėlės ir patvoriui prižėlę gražiausios žo
lės. Karvutę išsivedei tik, o ji pilnu snu
kiu tik žeria, tik žeria sultingų žolę, net 
miela žiūrėti. Vakare kad pumilši, tai ar
ti kibiro pienelio. Vaikučiams tikras ro
jus buvo. Daugelis jų kol nebuvo prieg
laudoje nė savomis akimis nebuvo matę 
pieno šlakelio, o apie gėrimų — nėra ką 
nė šnekėti! Bet tui vasarų gulėjome to
kių malonumų turėti. Vasara tačiau ne
ilgai trunka. Vasara pasibaigs, pasibaigs 
karvutės ganiava. Su ganiava pasibaigs 
ir mūsų saldusis pienelis. Kas bus toliau ? 
Kaip reikės mažyčius per žiemų išmai
tinti i

Man taip besirūpinant, gi štai ateina 
be galo maloni mintis. Reikia, kol dar 
daug yra pakelėse žolės, prisirinkti jos 
tiek, kad užtektų ir visai žiemai, nes mes 
liek pinigų neturėjome, kad galėtumėme 
šieno nusipirkti. Kaip sumaniau, taip' ir 
padariau. Vaikučiui, net mažiausi su pel

iukais bėgdavo kasdien į užumiestį ir 
kiekvienas parne&davo savo margutei šie
nelio po kuokštelį. Tokiu būdu mes ir pri- 
birinkoine žiemai tiek šieno, kad savo kar-

vutę galėjome išmaitinti. Štai gerasis Die
vulis ir apgynė mus nuo bado! ,

Mokytojų Seminarija bulvių kasti!
Arba štai antras koks jaudinantis pa

veikslus iš “Kullūriečių” darbuotės. Mer
gaičių norinčių mokytis yra labai dauge
lis. Lietuvaitės visos norėtų mokytis! Va
rgas tačiad su pinigais, kad jų, po kelis 
kartus per mūsų žemę vokiečiams ir ru
sams perėjus, beveik niekur nebeliko. Jei 
kur likosi, tui pavirto niekais. Žmonės li
kosi ubagai! Kų daryti, kaip ateiti jau
nuomenei į pagalbų? Juk bemokslių ne
paliksi, nes kokia būtų mūsų ateitis? Ar 
vėl grįžti į verguvę ir svetimiesiems tur- 
nauti? — Dieve, apsaugok nuo tokios ne
laimės! Būtinai reikia surasti būdus iš tos 
nelaimės išbristi! Reikia drąsos ir Dievo 
Apvaizda pasitikėjimo, o viską bus ga
lima padaryti.

“Kultūrictės” pataikys nešti šviesų 
vargdienių dukrelėms, nes jos eina tuo 
pačiu keliu, kuriuo’ ėjo ir jų vyriausias 
idealas Viešpats Kristus, vargdieniams 
pagalbą ir šviesų nešdamas. Taigi jos ryž
tasi priimdinėti į savo įsteigtąją Moky

tojų Seminarija kiekvienų kundidalę, lu- 
, rinčių gerų norų dirbti visuomenės gero- 

i vei. Apie užmokestį už mokslų ir išlaiky
mų mažai kų tesirūpindamos. Kurios nie
kur kitur dėl savo neturto negalėjo su
rasti sau vietos, “Kultūriečių” Seminari
joje rado jų. ^Palaiminti gailestingieji” 
— sako Viešpats. Iš tikrųjų, palaiminti, 
nes juos seka Dievo gailestingumas. Vieš
pats apšvieėiu jų protų, priduoda jėgų, 
suteikia ištvermės, kad padaro didžius 
darbus, šiaip žmogaus jėgoms neprieina
mus.

Kaip našlaičių prieglaudos auklėti
niams gręsė žiemos metu badas, ne ma
žesnis badas gręsė ir Mokytojų Seminari
jai. Rūpestingos tačiau globėjos surado 
būdų badui užbėgti už akių. Kokį? — Vi- 
sui nepaprastų! — Gi visa Seminarija kar
tu su direktore ir kitomis mokytojomis 
bei visomis mokinėmis pertraukia vienai 
ar dviem savaitėm mokslo darbų ir eina 
į dvaro laukus bulvių kušti, už darbų im- 
dumos užmokestį ne pinigais, bet bulvė
mis. Tuo būdu padirbėjusios porų savai
čių, užsidirbo bulvių, pagrindinio biednuo-

“DRAUGE”
menės prainitalo, tiek, kad joms užteko 
ilgam laikui.

(Daugiau bus)

VIENATVĖJE

(f dienynų)
Taip liūdna, nėra žodžio turi į 
aplinkui nematau aš artimo asmens, 
vien atmosfera tvanki, karti, 
vien parėduose — iš akmens, 
tur būt, įdėtos ifejdys kietos, 
vien veido skamtn tuštuma, 
vien gatvės, šalčiu taip išlietos, 
vien klaiki, juoda vienuma. 
Jaukumo laukdamas šešėlių, 
per gatvę tyliu ir einu, 
ir ūgdinu daug kibirkštėlių, 
skaisčios vilties, pats su menu 
kalbėdamas atgaunu širdį, 
jis — menus, darbas, neišduos.
Ir vėl tikiu: nors ir negirdi 
šulti veidai, bet išvaduos 
mane iš sielvarto vėl menas, 
nes jis — tik jis, dar vis kūrenus...

Tol
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LAUKŲ
nff’’ sistemos. Tie streikai da
bar pertraukiami, paliekant 
ginčo išrišimą kasyklą savi
ninką ir angliakasių komisi
joms, kartu su valdžios atsto
vais. 40,000 darbininkų grįž
ta j darbą.

— Edgewater, N. J. 1,500 
darbininkų Fordo automobilių 
dirbtuvėj streikuoja 
kad Fordas nesitaiko prie X. Į

Pastaba: Bedarbiams patar
tina nevažinėt į kitus miestus 
ieškot darbų, nes jeigu kur 
atsiranda kiek darbo, tai ant 
vietos yra užtektinai žmonių 
tiems darbams, o iš kitur at
keliavusiems reikia tik vargti.

— Chicago, III. Illinois Cen-Į .v „ , . . L. . ,
. . ,, . , »• i r :ivbos iš rordo ir darbininkųtral ir Santa Fe geležinkeliui J t . 1

kompanijos paskyrė $200,000 Pus^8’
pravedimui perkaso tarp did
žiojo kanalo ir Chicagos upės, 
srutų nutraukimui. Prie dar
bo bus priimta apie trys šim
tai darbininkų. Darbai prasi
dės antroj pusėj šio mėnesio 
ir trauksis per tris mėnesius.

— Chicago, III. Kompanija 
geležinkelio I’ennsylvania Sy
stem rengiasi pradėt darbus 
prie kėlimo geležinkelių vir
šum gatvių, pietinėje miesto 
dalyje. Prie darbų bus priim
ta kiek naujų darbininkų. Ka
da darbai prasidės, iki šiol dar 
ne paskelbta.

Iš ROMOS tbegalėjimo savo krūtimis kū- 
Idikio maitinti, ir kas antroji 
įmotina gimdo kūdikį jau no

Spali,) 6 d. Marijonų K»lr-|, Toki (ai vai
gijoje įvyko iškilmingos išlei-į ....... , . , , . - -stuvės .1. E. vyskupo Petro’"" r°' ‘ d. . ’ i<lai su įvairiose 5a-

. . • . į kas bus žiemos
Bučio, kuris ant rvtojaus iš T • .. . .an..’. ' *' .Ligos plinta, daugėja saužu-
Neapoho drauge su Bostono t, vagvst,-,3 ir plMilnai. 
kardinolu išplaukė Vulkanijos j ,į,0 m gvv(mlojlJ skaif.iua 

dėl to, Wv'« i -^orik»; Per pietus (]ougjlja ]g 7 n„o5imjiaiSj „ 
šiais 1933 jau tik 10 nuošiin-

rios aktualios problemos, kaip ,go Heights, UI. Pamokslus sa-i 
visuomenės santvarkos įtaka .ko Tėvas A. Petrauskas, AL I. ■ 
girtavimui, ulkolizmo įtaka C.
vytų mirtingumui, kovos bū- Lapkričio 13 d. ligi 19 d., 

vienos savaitės Misijos West

SVEIKA MARIJA!
Ar myli Mariją? Ar nori a- 

pie Ją pasiskaityti gražių
susilaukus. lyf5p< tobulinimas priešalkoli- 'pullman, III. Pamokslus sako į ‘ Jei m^h k

nes propagandos. Gale nunin- .Tėvas A. Petrauskas, Al. L C.! . apW d&U8 “ daUff
atstovą pasitarimai pa- T , oo on . dalykų išgirsti, tai būti

nai pasiskaityk ką tik išėju-
tomi 
gal profesijas. J Kongresą Lapkričio 27, 28, 29 — tri-

studentas Jonas Vosylius iš
R. Ą. akto. Buvo priulėtos de-l^os^ono v‘?os Marijonų Kole

gijos vardu J. E. vyskupui
prie pasekmių ne Pūčiui dėkojo už Kolegijos;„ienę ir pačią valdžią susirū- 

Romoje įkūrimą, už tėvišką1 
studentams globą ir duotą 
jiems galimybę pačiame kata-'

čia daugėja. Šios padėties ty
rinėtojai šaukte šaukia visuo-

streikas tęsiamas to-•pnejus 
linu.

— Cleveland, Ohio. Repub-

i • • • t • i ..... j’} dienų rekolekcijos Spring gįa spaudos knyga, vardukviečiami ir Lietuvos blaivini- yjjį jy * 1
nkai. L “SVEIKA MARIJA!"

i.rii; Lapkričio 27 d. ligi gruo-,
,„5»„k.n. Tanki™- v.,- ‘d& » vienos savaitės Mi-'“ kun k Stolz'° ra5tl» lie
snsauktas Lenkijoj - teinu., Luz pa .tuviškai parašė Kun. Antanai

tariau lenkai dėl kr.z.o; ? A P(.tra„?k M j Petrauskas, M. I. C.
ir kitų sunkumų kongresą ruo

I Šis kongresas turėjo

I , •
,pinti bedarbiais. Draugelis vo-*

lic Steel Co. gavo užsakymą jlikvbės centre aukščiausiųjų , 
greitai padirbt Akrono firmai'1110^'! siekti ir galutinai lin-( 
Fayerstone Steel Products 25o(kėJ° l«»niingos kelionės sun- 

Iki
vyskupą Bučį spalių 7 d. ry-

tonų prosytos blekės dirbimui1 K*uose Misijų darbuose. J. E.
kubilų ir bosų. alaus raugi
ni mui. Bus priimta naujų da
rbininkų.

— St. Louis, Mo. Čia pradė
jo atgyt triobų statyba, todėl 
i ir darbai šioje srityje pasi
daugino. Bet iš kitur darbini
nkams atkeliavus ieškant da
rbo, darbo gavimas negalimas.

tą iš Kolegijos į Romos gelž- į

XX — TARPTAUTINIS
KONGRESAS KOVAI 

SU ALKOLIZMU

šti atsisakė.

kelio stotį palydėti atvyko 
Lietuvos atstovas Vatikane 
Dr. K. Gražinis, Romos atsto-1 
vvbės Ministerio p. Čarneckio Į 
sekretorius p. Vileišis, Eltosl^'t;1?™’ 
Direktorius p. Turauskas (sve

Visų šalių Priešalkolinis Ko 
ngresas šaukiamas 1934 niet. 
rugpjūčio mėn. 30 — rugsėjo 
mėn. 3 d. Londone, vadovau
jant Lordui Asterui.

Programoj numatyta;

TĖVŲ MARIJONU 
MISIJOS

Lapkričio 5

Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie
nos savaitės Misijos New Ha 
ven. Conn. Pamokslus sako T. 
A. Petrauskas, M. I. C.

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražios 
popieros švč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie
ną, 35 centai.

pir-

1 Gruodžio 11 <1. ligi 17 d.,15 * 10 1 °ligi i_ <l«>,vjenog savaitės rekolekcijos ' 11 "
ienos savaitės Misijos Aušros Pa šv. Jurgio j SUSTIPRINA NERVUS IR

----------- - PAGELBSTI JIEMS ĮGYT
NAUJĄ SVEIKATĄ

— Peoria, III. Čia įsikūrė su
— Philadelphia, Pa. Read-!milijonu dolerių kapitai„ Cen. 

ing geležinkelio kompanija bu- ;(urv Distiuing korporacija, ku 
vo sulaikiusi darbus pr.e ke-',. rengiasi tuojau jreng, dia. 
lių taisymo, bet dabar plienui ti,iaot„ gėrinn) varvk|„ t,ar 
atpigus, ruošia užsakymų p,r- ,eris ja„ ga,|tas k kaip uk 
kiniui 5,000 tonų plieno, kad
atnaujinus darbus.

— Cleveland, Ohio. Nusiba- 
nkrutijusi plieno dirbvkla Em- 
pirc Steel Co. šiomis dienomis 
gavo teisino leidimą persior- 
ganizuot Empire Steel & Tin- 
plate vardo firma. Persiorga
nizavusi kompanija, su $1,- 
500,000 kapitalo, kaip greitai 
susitvarkys, pradės leist dar
bus ir ims daug darbininkų.

— Chicago, Hl. Čia tveria
si Karius Park Housing kor
poracija, kuri rengiasi imtis 
pastatymo apartmento prie 
AVcslem ir Berteau gatvių. A-

partmentas turės 450 kam
barių, kurie būtų nuomuoja- 
mi po $9 per mėnesį. Prie ši
to apartamento pastatymo bū
tų darbo 850 darbininkų.

— New York, N. Y. Wcst-

Vartų parap., Chicago. III. Pa- lpaIa,pijoje. Panloksh,R sak„ T. 
mokslus sako Tėvas J. Vait- L Petrauakas M. j c. 
kevičius, M. I. C. j •

Gruodžio 17 d. ligi 23 d., 
Harrison, N. J. Pa

mokslus sako T. A. Petraus-
priešalkolinio judėjimo Euro-Į Lapkričio 5 d. ligi 12 d., ^fjsįj0< 
pos kontinente, Britų Imperi- vienos savaitės Misijos Šv. A-
joj ir Amerikoj, antra diena 
skirta atstovų pranešinėjima- 

'ms apie paskirų tautų prieš- 
alkolinį judėjimą. Kitomis die
nomis bfis nagrinėjamos įvai- jvienos savaitės Misijos Chica-

ntano parapijoje, Cicero. III.,
Pamokslus sako Tėvas A. Pe-! 
trauskas, M. T. C.

Lapkričio 20 d. ligi 26 d., j

kas, M. T. C.
čias Romoje), M. Kolegijos at
stovai kunigai Rėklaitis, Kriš- 
čiukaitis ir Draugelis.

J. E. vyskupas Būčys Ame
rikon atvyko spalių 18 d. Čia 
jo nuolatinis adresas bus: 
Graymoor, Garrison, N. Y.

raštinė bus sutvarkyta, prasi-i Spalių 8 d. Marijonų Kole- 
dės darbai dirbyklai įrengti. I gijos studentai įkūrė Ameri- 

— Chicago, III. Apskričio Į kos lietuvių studentų draugi- 
komisorių taryba gavus pri-Įjos skyrių, kurį organizuojant 
tarimą ir paramą iš federalės i pasidarbavo Jonas Vosylius iš 
vyriausybės, galutinai nutarė' Bostono, Mass. ir Petras Gru- 
statvt naują apskrities ligo-| šeckis iš Kenosha, Wis. 'Jonas 
ninę (Norses Kome) prie Polk į Vosylius skaitė referatą “Au- 
ir AVincliester gatvių. Prie ll-|strijos katalikų akcija’’. Re- 
goninės statymo gaus darbo feratas pasiųstas “Studentų

T“ 
# °u

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

NCGA-TONE nustlp>rina nervus, pn- 
tPino apetitą, stlmulfuoja prie norma- 
llilco veikimo virškinimo orKanus, 
užtikrina ramų miegų Ir pataiso a- 
belną. sveikatą.

Nl'GA-TONE jau yra vartojamas 
per 43 melus, pe,r tą laikotarpį jis 
Įrodė esąs labai paRelbfngas silp
niems ir liguistiems vyrams Ir mo
toriniu. Nepraleiskite ne pamėginę 
NVGA-TONE. Parsiduoda visose val- 
stlnyėiose. Gaukite tikrą NCGA- 
TONE, nes jous kitas vaistas ne
atneš tokių pasekmių.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

450 darbininkų. Darbas pra
sidės netrukus.

— Toledo, Ohio. Kad Beda
rbiams daugiau pagelbos su
teikus, duodant progą užsidir- j 
bti pragyvenimui, valstybė lei j 
do čia pastatyti didelę džiovi
ninkams sanitoriją. Statybos 
darbai prasidės, gal būt, pa
baigoj šio mėnesio. Apie trys 
šimtai darbininkų gaus dar
bo.

— Chicago, III. Gyvulių ske-

Žodžio’’ redakcijai.
Marijonų Kolegijos studen

tų mokslas prasidėjo lapkri
čio 6 d. ATLIEKAME

IŠ LENKIJOS

šios šalies ūpas tai prislė- 
ginias ir Vokietijos baimė. 
Krizė sostinėje ir kituose di
desniuose miestuose slegia. 
Dienraštis “AVieczor Warsza- 
wski’’ No. 254 atvirai rašo a- 
pie bedarbių daugėjimą. Ją 
skaičiaus valdžia nepaduoda. 
Tik iš tarpininkavimo biuro

ingbouse Electric & Manufac- j rdvkloše, orui atvėsus, prasi- 
turing kompanija savo pramo-' jeda didesnė darbvmetė, to- 
nę galutinai sutvarkius pagal 't ^ėl iv darbininkai priimami,
NRA aktą, priėmė naujų dar- ^ik tie, kurie seniau buvo į matome, kad paprastų bedar 
bininkų ir pradėjo darbus vi- atleisti. Naujiems darbininka- 
sa jėga, kad išpildžius visus i ms negalima darbo gauti, 
užvilktus užsakymus, kurių i _ Washington, D. C. Gele- 
turi net už $28,508.000. Cinkeliams nusiskundžiant ne-

— Chicago, UI. Com Pro- galėjimu praplėsti savo dar- 
duets Refining C o. firma ne- ^§1 plieno brangumo, vy- 
gaudama užsakymų, uždarė rjansybė pasistengė prikalbi- 
savo dirbyklą neaprubežiuo- n|j pjįeno magnatus nupiginti 
tani laikui. Dėl tos priežasties savo produktą. Plienui atpi 
2,000 darbininkų neteko darbo.

— Detroit, Mich. 54 įrankių

bių ten viso užregistruota 
175,000 ir bedarbių inteligen
tų 50,000. Apsidraudimo kaso
se pastaraisiais trimis metais 
nebepajėgė apsidraudimo mo
kesčių sumokėti 403,000 asme
nų. Pirm trijų metų darbo ieš
kojo per biurą nedaugiau 200,- 

j000; tat aišku, kad dabar be-

FORBETTER BAKING 
AT LESS COST ŪSE THE 
fCONOMICAL^EFFICIENT

KC
L

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

BAKING
POWDER
ŠAME PRICE 

‘tocLou.
AS 42YEARS ASO 
25ouncesfor254

Full P»ck... No Sbck Fi/kng
MIllIONSOF POONDS IJSED 

BV OUR COVERNMENT

AStopk11tehin‘g
SkinF

Trynas, ^rllmrina Žemo sustabdo 
niežėjimą odos l penkias bekundas 
— Ir pagelblngas prie Kczemoe, 
pulki), dedervinės, Ir išbėrimą Že
mo bevelk stebukltnkal prašalina 
visokias odos lrltartjas, kadamr) 
jo gydymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos Vaisll- 
nyėlos užlaiko—35c, 6Oc, 31, Ypa
tingai tvirtas Žemo, L)u syk ge- 
tesnl rezultatai *1,25,, • *žemo

FCR SKIN IRRITATIONIS

Radway’s Pilis
FOR CONSTlPATION

Wka( Tfcey AreimULI __ę.-t-»-IZllia rVIUDIV VFgCEaDIC
doss not gripe, csum —-...
- - - hMt <om-

ing. Centais no
Wkat Tker Del

MiUions o( mm and woman. ainra 
1M7, hare uead dam to raliavę aid.

dirhyklose per pusantro mė
nesio besitąsęs darbininkų | darbininkų 
streikas, baigiasi. Darbininkai 
grįžta prie darbo, paliekant 
savo nesutikimus su fabrika
ntais išrišt tam tikslui paski
rtai komisijai.

— Brockton. Mass. W. L.
Douglas kurpių dirbykloj 6 
savaites trukęs darbininkų 
streikas, pertrauktas. Darbini
nkai grįžta prie darbo, 'savo 
reikalavimus išrišt paliekant

gus, geležinkelių kompanijos , darbių bus nemažiau trijų ke- 
rengiasi pradėti taisyti kelius (tvirčių milijono, neskaitant 
ir Į darbą pašaukti daugiau bankrotų pirklių, ūkininkų, a- 

matninkų ir kitų profesijona-

— Washington, D. C. Ang
lių kasyklose vietomis eina ne 
sutikimai tarpe unijos darbi
ninkų ir kasyklų savininkų, 
kurie nenori pripažinti unijos.
Vyriausybė, sutvarkius plieno 
dirbykl, reikalus, dabar tar- k„r tik ga„na 
pinmkauja kasyklų darbinin- tį ūkininkai

lų. P. Prūsas ir P. Kralielska 
savo raštuose vardu “Bedar
bių gyvenimas’’ aprašinėja, 
kaip inteligentai bedarbiai iš- 
siparduoda savo rakandus, rū
bus, prasiskolina krautuvėse, 
lombarduose, jias kaimynus ir 

ar gali priei- 
nebeužsimoka

karus ir, rodosi, kad ir Aia jai Į moke8jių. Aat 100 badarl)iM
pasiseks nesutikimus prašaliu- ,ik tarj kuom si,{iaū

pasirėdyti, ant 100 moterų tik 
47, o ant 100 vaikų tik 38.

tam tikslui nuskirtai komisi- Tada tūkstančiai nngliaka- 
jai, kuri tarsis su darbdaviais.

— Washington, D. C. Ant-
racito plotuose Penn. valsti
joj daugelyje kasyklų jau nuo 
tūlo laiko angliakasiai strei- 
kav

sių grįš į darbą.
— J&cksonville, Fla. čia iš

tikęs gaisras, sunaikino dau
gybę vasarinių rezidencijų jū-

Ant 100 bedarbių jau tik 39 
turi lovas, nes kiti ir tų jau 
nebeteko ir ant duonos išmai-

0

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

rų pakraščiu, todėl daug dar- nė. Bedarbių šeimose kas pe-
avo nesusitaikydami su ka- į bininkų, dirbusių prie reziden- nktas naujagimis miršta dė- 

syklų savininkais dėl “cbeck ei jų, neteko darbo. liai jų motinu nusilpimo ir ne-

CHICAGO, ILL.

Telefonas Canal 7790

<d appetite, poor meaplerian and bed 
ketam whea dmaa omdidoaa are 
canaed by cooatipetion.

Al AR Druggiala
Radmay * Co,, Ine., Naw York, N.Y.

Don’t 
neglect 
Colds

Aftills krūtinėj a.rba gerklėj gali būti 
pavojinga*. Palengvinkite JĮ , 6 mi
nutei. su Musterole, "ergtnlmo stab
dy toju”! Vartojant viešu* kartą va
landoje per penkias valandas, atne
ša palengvinimą. Vartotas milijonų 
per 25 metus. Rekomenduotas gy
dytojų Ir slaugių.
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MSCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS

PHAUGAs Trečiadienis, lapkr. S d., 1933

VIKTORAS MANDRAVICKA?, generalis agentas 
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

KENOSHA, WIS. •Surengta jiems aviacijų* die 
na it gražiai paremtas jų pa
sišventimus, nes, kiek jie no
rėjo gauti iš mūsų mažos 
lonijos, gavo dvigubai.

bingą darbą: parapijos sekr. prasto. Tat laukiame tos die-' Programų visiems patiko. Fe-, Atlikus ši didelį darbą, se- lankys išbalzamuotą savo Ino 
J. Druktenis, ižd. Kazys 6a- nos. Inas buvo skirtas pusiau su ka kitas taip put kilnus, t. y. IĮ knp. Darių,
rauskas, J. Pocius, V. Aliau u-; Reikia pasidžiaugti, kad V. parapija, Vargonininkas labai vakarienė ir graži programa ' '

'skas, J. Vyšniauskas, A. Lau- 'Mandraviekas vėl apsiėmė di- dėkingas visiems, kurie jį už- pagerbimui visu tu, kurie šią
raitis, Juozas Steponkus; pa- delį, kilnų darbą: “Draugo” I jaučia. pašarą gražiai ištaisė parapi-

Lsturasis laiko anglių sandelį jubiliejaus vajuj pasidarbuo- Su ruzaimas 'jus Maigus. Dubar tik ir kal
bama, kad tai bus nepaprasta 

gaminta vakariene.
J. Trakšelis

The Alias Fuel Supply Go.,' tL Jam padėti pasižadėjo Fed.
į,,6200 — 26 Avė. Čia verta pa-Į^k. pirm. ir visi jo nariai, 

žymėti, kad minėtas biznie
rius yra atsidavęs visuomenei,

Su.ruzdimas
Dabar pas mus eina didelis

Spalių 25 d. buvo Federaci
jos sk. susirinkimas, kuriame 
dalyvavo visi dr-jų atstovai.
Mat, domėjos a. a. Dariaus- 
Girėno paminklo statymu. Už lahnė ižtiko> mūsiškiai nuliu-,menei dykai. Dabar, taisant 
tat garbė jiems! Taip ir rei- d° ir tu°j Pradėjo galvoti, mokyklos aikštę, davė troką, 
kia, nes-Kenosha lietuviai dar kaiP « tragingą žuvimą tin- darbininką ir pats dirbo, žvy- 
nėra praleidę nei vieno tautos 
reikalo.

'judėjimas, nes lapkričio 12 d.,
Koncertas 2 vai. popiet rengiama tlidelė1

Ir pus mus yru būrelis gai-' programa Dariaus-Girėno pa-'
ne no- l,araP‘jai’ cll°rui irdrau-, leKUnjgų žmonių. Bet galėtų „dūkio stalymui. Kalbės Lie- IŠVAŽIUOJA į AMERIKĄ

žos ko- dir.ba VK n •*1S’ bet i būti ir daugiau, nes daug yra Ituvos konsulas A. Kalvaitis, į Kap; l,ar,aus :<PSUO P- Xel'
ii jo motelis. Kur mato reika-! varggq priežasties ilgų. su- “Draugo” red. L. Šimutis ir w,nifnė su savo vyru netrukus 

Dabar jieir

Imate

Aspįrin

?

A| A
MYKOLAS JONUŠAS

io, ima abu automobilius
Kudu mūsų drąsuolius ne- t rokus, ir taip tarnauja visuo- gtai> ,nflsų vurg ilgas |aijt

kas vaikšto ant krukių. Ne- i 

gana to, paliegusi ir jo žino- •

nkių metų. Turim ir padegu-j d,-. A. Račkus. Dalyvaus du grjzta Anienken.
lomi.

kainai įvertinus. Visą laiką 
Fed. darė planus. Šiame su
sirinkime nutarta prisidėti 
prie Chicagieeių lietuvių pa
minklo statymo fondo. Nors 
gerb. kleb. kum M. Urbonavi
čiaus susirinkime nebuvo, bet 
tam nutarimui pilnai pritarė 
ir pirmas pradėjo tą darbą.

rą vežė. Visi lietuviai turėtų 
jį remti.

na, kurią reikia slaugyti. Tu
ri du mažus vaikelius. Tai ga
na didelis vargas, bet jis kant-

Kenosliiečiai vra atlikę di 
. . 1■ dėlių darbų savo brangiai tau ; 

!tai. Ir dabar tinkamai pagerbs' 
j tuos didvyrius, kurie taip an-;

gyveną Ukmergėje. Ponia 
Nelsonienė išvažiuodama ap-

, ... kštai mūsų tautos vardą pa-ĮDaug dirbo broliai Sakalau-! nai kenčia ir kiek galėdamas ‘ . *
I. . ...„i.i I šaulio akvse įskėlė ir patvs •skai, A. Gerčas, J. Kiseraus- tarnauja parapijai, lat cho-, ’. į , , , . , arti savo tikslokas. Prie bažnyčios plovinio Tas, matydamas jo kantrybę, . . .J 1 , . ,. , Tat visi, 1x5 skirtumo, turnnstengias kiek nors pagelbėtų . .. .

atsilankyti minėta dieną i Sv.dirbo ir moterys: M. Čižikie- 
nė, O. Valauskienė, A. Žalie
nė ir kitos.

Iš Chieagos parvežė fondo že- Jaunieji, matydami senių t 
nklelių ir tuojau bus pradėta (taip kilnų darbą ir jie prisi-i v,ekaites dainos žmonėms 
juos skleisti tarp visų Keno- 'dėjo. Už tai garbė jiems! p.'patiko, kad priversta buvo pa 

islia lietuvių. Pradžiai to dar-j Stankus, Jr., J. Kiserauskas,!kartotk ^_at nebereikalo pa- 
>bo rengiama labai gražus pa- 3r., V. Judeikis, Jr., J. Kon- 'a^*n^_a inWMJ dainos žvaigz-
I rengimas. Dieną vėliau prane- dreckis, broliai Zalatoriai, F. .........................
'.Šime. Dabar visi tik bruzda, Pilipavičia, Julė Mažeikaitė,!rg'; Kailiukaihs ir A. Lau

turėjo žūti.

Spalių 29 d. choras surengė Petro parapijos svetainę. Re- 
gražų koncertą. Be choro bu- ngimo komisija deda pastan- 
vo solo, duetų, trio. G. Kle- g„, kad visi būtų patenkinti.

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expellcriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonią šiluma, kas liudys, 
kad Pain*Expelleris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel- 
Ieris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER

Mirė lupkričio T d.. 193» m., 
6 \ataudų ryio, sulaukę# pusėn 
amžiaus. Kito iš Kvėdarnos pa
rapijos. Amerikoje Išgyveno 30 
iiiet.ų.

Lietuvoj.* pa:.ko erzeliame 
nuliūdime moterį Marijona, du 
sūnūs Kazimierą Ir Leono, A- 
■nerikoje du sūnus Juozapų ir 
Aleksandrų, dukterį Kazlmiorų 
Miller, Žentų Alex Miller ir gi
mines.

laidotuvėms rūpinasi žentas 
Ak-x Miller, 4258 So. Weatern 
Avė. Kūnas pašarvotas J. J. 
Bagdono koplyčioje. 2506 \V. 
6 3rd St. Laidotuvės įvyks Šeš
tadienį, lapkričio 11 d., iš ko
plyčios X:30 vul. bus atlydėtus 
i Nekaltu l’rusld. 1’. šv. M. įm.- 
rapljos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos po'nuklos už velio
nio sielų, l'o pamaldų bus nu- 
ly dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, SAnai, Du
ktė, Žentas Ir Giminės.

Luluotuvčina pararimuju gra- 
borlus J. .1. Bagdonas. Telefo
nas REI’ubltc 3100.

dute. Duetu dainavo pats va-
Tai žiūrėkit į šiuos paveikslus

tikras jkad toji diena kuo geriausiai A. Kaminskas, A. Druktenis, Į,adk". Ii jie turėjo Įiakaitoti.

BAYER ASPIRIN pavyktų.
yra skaitomas Greičiausias ir, To dar nebuvo

Saugus Palengvinimas nuo 
Skausmo

J. Dešris. Minėtus darbininkus j Aut galo gražiai dainavo 
pavaišino F. Šlekiai, K. Ma-'trio: seserys G., K. ir A. Kle-Į 

Tą patį susirinkimą pirm.1 žeika, J. ^itautienė, M. Stan-J vickailės. Nauja, gražia anuo-, 
pareiškė, kati šią vasarą, ut-ikienė. Žvyro gavo K. Klevic-1 nika labai gražiai pagrojo dar ;
vykus kum M. Urbonavičiui, j kas. 'Put, minėtiems darbiniu-j jaunutis L. Stankutis. F. M. 
atnaujinta Šv. Petro paraįi. į- kailis pagerbti bus surengta! Stankų sūnelis gražiai jiaska- 

Tabletas pradeda išsiskirstyti htaįga taip, kati pradžioj jos puota su gražia programa. R?-’ nibino balalaika. V. Strasevi- 
11 VC 1 Įsteigimo ta-ip gražiai neatvo-; ngt jai jau smarkiai bruzda. • čia ir Grušeckis išpildė ,koin-

' tlė. Gražiai atnaujintas Sese-! Iš to matosi kas nors liepa-i poziciją varg. J. Kailiukaičio. 
g h y l’uleiskilc Buyer • I

į? fį\- Aspirin Tubkių į : ių mokytojų namas iš lauko !------------------------------ ——---------------------------------------------------
S“kb> 'a,“lc,ls j ir iš vidaus, ypač koplyčia.

' Taip pat ištaisytas mokyk- 1 
los kiemas, pasieniai užsodinti ; 

i gražiais medeliais, tarp mede- : 
lių gražūs žolynėliai, išvadžio 
ti takeliai, ištaisyta ir gražiai 1 

• išžvyruota vaikams žaisti aik- 
' štč, ištaisyta tai]>, kad praei- 
| vio akį traukia, net sustojai 
' pažiūrėti. Taip pat atnaujinti 
mokyklos kambariai. Negana 

I to, išmazgota bažnyčia, kuri,
; buvo gražiai dažyta a. a. knn. j 
| Gadcikiui klebonaujant (1913 
' metais). Tat, po tiek metų,
; taip gražiai dabar atrodo. Vi-'

Tikras Bay?r Aspirin

Iki kol )>a.-iekla 
Oaginų .stiklo Jis J
jau skirstosi

Kas pasidaro 
šiuose stikluose

pasidaro jūsų viduriuose
GREITESNIS PALENGVI

NIMAS DABAR NUO 
SKAUSMO

Viršuič paveikslai prijarodo uftkiu sį katalikai džiaugėsi, gerbiu 
būdu piMžaatį kum TIKRAS BA\ER|
ASPIRIN' .vra skaiOnms Greičiausiu, i (<|4.],on*i į,- visli.-, klll ie tokilIS 

w Kaukiu Palengvinimu dar žinomu dėl
skausmų. didelius darbus dykai atliko. 

'Pat Feder. sus-mas nutarėl’ulėniykiti* I^kI Jlayer Aspirin Ta- 
blclus pradeda išslski'rstyti per dvi' 
nekundus po palietimo drėgnumo —į j„os tinkamai pagerbti, sure- 
Juitų pilvo taip kaip Ir \irsili nuro-' J o J į
dytam stikle. i „gti didelę puotą, sukviesti

TuiKĮ. T"'.'/;;- A.ųpiri.1 Tabhl.s P'a-'.Į., „. vjetini„ įr apylinkės lio-
deda griebti liet smarkiuos) galvos ~ 1 * •
okuudėji’iną arba neurltlg kelias ml- I tll\ iu FellIUS jei io l)US eis 
nutčs po ėmimu. ' *’ ’ " ■’ ’ ’

Nustatykite
Tvarką

Telefonu

po 

Turėkite kitie reikalams. 'šilą mintyje kada esate --flIlS JiaiapiJOS
nkausiiK. BAYER atneša ta greitų piinl.. ivvks klttkfiėin 1<( <1 I l.uiengsinimų. kur) Jus norite. ,r , 1 U01„ Ą KS ia])Kl lt IO Liti. Į
HAl/GĘ paiengvininia taipgi. Nes tik- ni.„.|nriisln knd muilu 1ras ltayvr Aspirin nekenkia širdžių/. ' Utpapia. UI, KUtl puolą ,

Talgl-vlsados sakykite "Buy. r As- vį(.nį vvruj 2i,10,„a ]<uI
plrin kai jus perkate. Tada busite ’
netikrinti kad gaunate Greitų pašai- <.(.||iės nioterVPpų Ir Suugunių t/kro Bayer dalyko. h J '

Čia pažymėsiu tuos, kurie 
sunkiai dirbdami atliko gar-;

Buy glovss wlth wh«t 
lt savęs

Nerelk mokėti 60c. ui 
dantų mostį. Lįsterln« To- 
oth Pašte gaunama po SSo. 
Tėmyk. kaip tarai ji vei
kla. vartotadarnae per 
metus sutaupai Ii 00.

LĮSTE KINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Jeigu esate kitame mieste jxir pabai
gą savaitės ir norite pasiviešėti vieną 
ar dvi dienas ilgiau, tik pašaukite na
mon ir Įmdarykite naują tvarką telefo
nu. Telefonu pasikalbėjimas dažnai iš
vengia daug rūpesčio ir nerimavimo, ir 
tik paima vieną minutę jūsų laiko. Ir 
atsiminkite, kati jūsų telefonas duos 
jums progos pusikulbėti su kitų miestų 
jaižįstamais, kol jūs esate namie. Tele
fonu pasikulbėjimai. yra greiti, aiškūs 
ir nebrangūs.

25 25
“SIDABRINIO HEJAUS” VAJUS 

EINA PIRMYN
Gerai Įsisiūbavus vajaus kontestui, pakilo ūpas visų kon- 

testininkų, ir smarkiai varo pirmyn spautios darbą. “Drau
gas”, vienintėlįs lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, pra
deda dvidešimts penktus metu.- tarnavimo Katalikų Lietuvių 
visuomenei, šis darbas buvo neveltui, kasdien didėjo ir augo 
“Draugo” skaitytojų skaičius.

“Draugas turi nusistatęs tikslą, kad jmsiekti kiekvieną 
katalikišką šeimyną, kiekvieną lietuvį, kad pasiekti šį nu
statytą tikslą, “ Draugas” šaukiasi į talką Katalikų Lietuvių 
visuomenę, ragindamas kiekvieną, kuri- tik turi laiko, stoti 
Į šį “.Sidabrinio Jubiliejaus” vajų.

Liepos 12 d., 1934 m. “ Draugui ”'aukaks 25 metai gyva
vimo. Per 25 metus “Draugas' lietuvių visuomenei daug 
tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. Taigi šis Jubi
liejinis “Draugo” vajus bus uidžiau-ias ir naudingiausias 
lietuvių visuomenei.

kiekvienas į vajų stodamas prisideda prie Katalikų vei
kimo. Įilatinimo spaudos darbo. Tautu be spaudos negali 
vuoti. ’l'at, visi lietuviai, stokime darban!

DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ YRA ŠIOS:
Už 5,000,090 baisų ............. .............. $400.00
Už 4,000,000 balsų ............. .............. $250.00
Už 3,000,000 balsų ............. .............. $150.00
Už 2,000,000 balsu ............. .............. $75.00
Už 1,000,000 balsu ............. .......... $ 25.00
Už 5CO,COO balsų................. $-10.00

gy-

Visiems kitiems koiilestininkums Ims duo<lama dovanos 
pagal jų pasidarbavimą “Draugo” Sidabriniame Vajaus Kon- 
ttste. Regi.-truokitės tuojau, ne,>tįdėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

“DRAUGAS” PUBUSHING COMPANY

25 u

2334 SO. OAKLEY AVĖ. 
Chicago, Illinois

25

1N OUR OFFICE



D K X U G X S 5Trečiadienis, lapkr. 6 d., 1933

LABDARIŲ DIRVA | ,
k^Ssžs??;

LAPKRIČIO DEVYNIO
LIKTOJI

lik pusantros savaitės be- tvarkose turi nauju suniany- 
liko ligi lapkričio devvniolik- i,ių skyrių. Jį turime ir mes. 
tosios. Nė nepajusime, kaip ir Tad, kuopos ir mums priete- 
sulauksimc tos dienos. j lingos draugijos ir jų veikė

jai mūsų malonus skaity- J11* nepaskųskite atsivežti su 
tojas dar negirdėjo, kas tokio bav*ni Lų naujų sumanymų la- 
y pat ingo įvyks lapkričio mė- kdarybės naudai ii musų oi-
nesio 19 dienų/ ' ganizacijos gerovei.

Ta diena bus Lietuviu K. K.! & Rail> aukščiau jau pami
Labdarių metinis seimas. Šios »^a, seimas išklausys plataus Hų 3o d. Kadangi pirm. M. sio)' Misljo8 tęsls dvl saVai* 
garbingos mūsų organizacijos pvanešiino iš lietuvių ligoni- Sudeikienė negalėjo atsilanky- ^B-ijoms duoti pakiits 
seimas šiemet įvyksta Šv. Pa- 1H"“S veikimo. Šv. Kryžiaus Ii- ti į sus-mų, jos vietų užėmė (tas £arsus pamokslininkas 
neles Gimimo parapijos salė- goninė — tai labdarių pasi- M. Gedvilienė. misijOnierius. Reporteris
je, Mnrquctte parke, šalę Šv. darhąvimo vaisius. Del to kie-, j* buvusios bunco praneši-
Kryžiaus ligoninės, kurių lab- kvienas ligoninės žingsnis PĮ- ln.j da,.-, Kazbadauskaitė. Pra-
dariai prieš penkerius metus 
pustntė ir jos vadovavimų pa
vedė Šv. Kazimiero seserims. 
Kadangi ligoninė pašventinta
1928 iii., lapkričio mėn. G d., relkia atkieipti dėmesio.
dėl to labdarių seime bus mi
nimos sukaktuvės ir išklausy
ta referatų, kų gero ligoninė 
yra padariusi, ką ji davė mū-' 
su visuomenei ir kaip stovi

Čia tik keletas dienotvarkės į kontestas. Kuri pora gražiau- parapijos klebonas kun. B. 
punktų tepaminėta. Jų bus! šiai lietuviškai pašoks, gausį Sugintas. Jis papasakos, kaip 
daugiau. Bet iš tų suminėtų . dovanų. Į mūsų broliai ir sesutės lietu-,
jau matome, kati Lietuvių B. Iš Šv. Pranciškaus Seserų Iviui gyvena Brazilijoj, kokius1 Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:3o-8:3o 

K. Labdarių seimas, įvykstųs Kėni. seimo pranešimų darė jie darbus dirba, kokias turi ~ 
jos reikalai šiais sunkiais eko-Į lapkričio 19 d., bus svarbus. Razbadauskaitė.
nominio krizio laikais. Be a-į Gerai prie jo prisirengkinie ir j Atstovės į Labd. S-gos sei- klimatu ir t.t. Tat nepraleis- 
bejonės, visiems labdariams ir visi, kiek lik galėdami, prisi-Į mų išrinktos: Kalvaitė, Ogin-, kįte progoš; ateikite pasiklau 
visiems veiklesniems Iii tuvia-,į dėkime, kad seimas pavyktų, taitė, Ogintienė, Nasakaitic- svti įdomios kalbos.
ms bus įdomu apie tai- suži- Į Kas į seimų negalės atvykti, 
noti. I parašykit laiškelį, įdėkite au-

nė, Dorša ir Gedvilas. j
Iš centro sus-nio pranešimų

Seimas prasidės iškilmingo-: kėlę ir siųskite sujungus sekle į darė Kalvaitė. 
mis pamaldomis 11 vai. Po toriui — P. Pabijonaitis, 2334 J’rašome visų neužmiršti Ia- 
pamaldų bus bendri pietūs vieĮSo. Oakley Avė., Chicago. III. pkr. 12 <1. ir atsilankyti į va-!
tos salėje. Po pietų 2 vai. pra-------------------karų. Visas pelnas eis pavapi- j
sidės posėdžiai, kuriuose daly- PLATINKITE “DRAUGĄ’ Įjos naudai. Onytė
v aus labdarių kuopų, draugi-, —-
jų atstovai ir svečiai. Dieno-tl w

tvarkėje numatoma daug sva
rbių reikalų.

L Bus išklausyta centro va
ldybos raportai iš praėjusių 
metų veikimo. Jš nųiortų pa-Į 
matysime, kų nuveikė mūsų 
išrinkti j centrų žmones sun
kiais- dcĮiresijos metais.

2. Taip pa! išklausysime ra
portų iš kuopų veikimo. Kuo
pi] vuldybos pasisakys: kiek | 
ir kokių pramogų labdarybės ' 
naudai surengė, kiek naujų na 
rių prirašė, kiek reikalingų 
pašalpa sušelpė, kiek centrui 
pinigų pelnė ir kokių turi su
manymų savo ateities veiki
mui .’

J. Plačiai teks svarstyti n- 
pie tai, kaip greičiau išmokė
ti labdarių ūkio skolos, kurios 
sunkina organizacijos veikimų 
ir jų sulaiko nuo tolimesnių 
darbų. Jau keliuose seimuose 
buvo nutarta skolos išmokėti, 
tačiau nutarimai vis dar nėra 
įvykinti. Matyti, ligšiol vis 
dar nesurasta tinkamų prie
monių, kad tai įvykdžius. Dėl 
to iš ank.^to apie tai pagalvo
kime ir duokime seimui prak
tiškų pasiūlymų.

4. Aktualus yra senelių ir 
nušlaičių prieglaudų klausi
mus, prie -kurio taip put reiks 
apsistoti ir p’adiskusuoti. Šį 
klausimų išrišti nėra lengva. Į 
Jį sunkina turimos ūkio sko- j

los ir depresija. Bet 'žinant ! 
kaip svarbus jis yra, negalime 
jį numesti į šalį. Mes daug 
dalyki] paremiame ir į vykdo
me, kurie menkesnės yra sva
rbos. Prieglaudų statymo klun 
simas yra pirmaeilis mūsų rei 
kalus, dėl to visiems juo rei
kia susirūpinti. Jei mums vi 
siems jis įflpėtų ir visi vienin
gai padirbėtumčui, nė nepa-

IŠ LABD. 10 KP.

Spalių 22 <1. Šv. Petro ir 
‘ovilo bažnyčioj, West Pull-

niau, buvo rinkliava labdary- 
justume, kaip netrukus išaug- ’M‘S nai,dui. Surinkta $11 .50. pabaigos. Beliko tik antradie- 
tų prieglauda rūmai. j Aukojo: A. Zube $2.00. Po nio ir penktadienio vakarai.

3. Visi seimai savo dieno- *1 anko;>°: kun- A. Linkus, | penktadienio vakaiV įvyks ba
J. Zube, K. Raila, Alisauskie- zaro užbaigimas ir ižpardavi- 
nė, O. Ališauskaite, E. (Jer- 1IU^S visokių dalykų labai pi- 
vaitė, A. .šiužąs, Suciliene. V. gini. Tikinusi, kad visi para- 
I eredna ir J. Kapočius; P°! pijonai ir parapijos draugai 
—> centu.se. Visiems aukotoja- Kkttitlingui atsilankys,ir buža
ms tariame nuoširdų ačiū.

Labd. 10 kp. valdyba

Town of Lake. — Labd. S- 
gos 1 kp. sus-mas įvyko spa

rm\n, kiekvienas jos pasiseki- lnatoma, kad įk*1iio bus $16.10. 
mas labdarį džiugina, laipaisj jjUpkr; ]9 d., parapijos sa- 
girdisi ir skundų, žinoma, da- j-j |)US vaĮ-aras su gražia pro 
žnai be pagrindo, į kuliuos ir grania jr .šokiais. Bus gero a-

Šį vakarų parapijos svetai
nėj kalbės tik kų atvykęs iš 

lauš ir užkandžio. Bus šokių Brazilijos Sao Paulo lietuvių

Zanavykas

G B A « O B I A 1:

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 pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAIGHIGAGOJE
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 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 IEVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

a

iŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR GARSINKITŠS “DRAUGE' 
TOWN OF LAKE

Lili! U V1 Al DAKTARAI;
Parapijos bazaras eina prie

rų baigs iškilmingai.
X Parapijos bažnyčioje šv.

Misijos prasidės ateinantį pi
rmadienį (13 dienų šio mėne-

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

I " .. • . Office I’hone Res. 6107 S. Franclsco
draugijas, kaip apsipranta su pro8pect 2230 phone Grov. 0951

DR. J. SZDK1EWICZ

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABOBIŲ?

JT"
Patarnanjn laldotovėM k no p 
Reikale meKMUT^ltzlMkukn.

(Urba bualte uicznėdlotl 
^TeL CAltal 2513 arba 2518
2314 W. 23rd PI., Chicago

Į 1439 S. 49th Gourt, Cicero, UI. 
TtfL. CICERO 1337

f 5

Pbone BOL'levard 4138

* A. MASALSKIS (
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
rlauomst amžininkas Ir 
nebrangus, nes netari
ate UUaldų nžlalkrmul 
■tcrriit

Nauja, graši ko 
ulyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
ORABORIUS IR LAIDOTUVUJ

▼EDEJA8
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOLlevard 5203—8413

Tel. RE P. 3100
J. J. BAGDONAS

Graborius
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius.

2506 W. 63rd St.

Tel. LAFuyetle 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI .

3051 West 43rd Str.
(l’rlo Arcber Avė. aeion Kedzle) 

Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro 
beieuoun* ir uedelioinie pagal 

sutarti

Pbone UHOtehUl OU27
Valandos: 2-4; 7-8 P. U. 

Trečiadieniais Ir btkuiud. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

6850 SO. \VESTEKN AVĖ. „ 
Chicago, 11JL

BOL'levard 7580
Rez. HEMlock 7601

I

DR. A. P. KAZLAUSKAS DR. J. J. KDWARSKAS
DENTISTAS

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

Tcl. OfLso UOUlevard 5013—14 
Rez. VICtory 2313

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

PHYSICIAN and SURGEON 
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Cbicngo

Hours: 2 to 5 - 7 to 9 ?. M. 
Sunday by Appointment

Telefonas Y AR (D lls8

STANLEY P. MAŽEIKA
Oraborius ir Balsamuotojas

i*. Turiu automuhilins visokiem*
, *s,

reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENLl 

Chicago, iii.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už >23.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
068 W. 18tb St. Tel. CANui 6174 

Chicago. 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST I5tb STI4EET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

Tel. CICERO 284

SYREWICZE
GRABORIUS

UUdotUTfena pilnas patarnavimas 
■allmaa ei 335.68 

KOPLT0IA DYKAI
1344 R. ftOth Ata. Oirtflro. Tll į

Tcl. LAP’SycUe 8573

J. Liulevičius
Graborius ir

Balsamuotojas
Patarnauja Cht- 

cagoje Ir aplella- 
k6Je.

Dideli Ir graži
Koplyčia dykai

4082 Archer Avė.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tcl. CALumet 403# 
lies.: Tel. ilKMlock 62H6

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
| Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak.
Rezideucijub Ofisas: 2856 W. 68tb St. 

Valandos: 10—13 ryto
SeredomlH ir Nedėliomis pagal sutarti

Tel. LAi'ajette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS * tr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai-: 2—4 Ir 7—8 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0400

Office Pbone 
TKOspecl 1028

Res. and Offi'ce 
2350 So. Leavkit SL 

CANAL 0706

PHYSIC1AN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOL'RS:

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

DR, M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo b iki 8 vak.
Nedaliomis pagal Kutaitį 

Ofiso tcicf. BOLlevard 7820 

Knatų teL PitOspcct 1830

Tel. 1(0Lietard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tcl. CAKul 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 t'kl 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

{VAIRŪS DAKTARAI;

Rea Pbone Office Pbone
ENGlewood 6641 ..WEKtworth 8000

DR. A. R. McGRADIE
Uxux iojA* ir chircirgaS
7&50 bu. HbiSted Street

vai.:
ROOM 210

2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Parkele savo oosn po numeriu

4729 SO.- ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliotais 10 iki 13

Telefonas MIDway 2880

Office; Rer:
PROspėct 2011 BEVerly 0081 
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 \Vest 63rd Street

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Draugę” ii

vai.. J to 4 ir 7 to 9 P. M ,remiate v-sus tuos pro 
Ryto'vai. a? K^ia^Lig^nėj fesionalus ir biznierius,

Cblcago. 111
Phone: HEMlock 6700 kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRO flt MGlI.ril PER 28 MBTUS SF*IURUrt 

KAIP l’ZSISENtJU8IOS Ir MEI8GYDOMO8 JOS YRA 
Speclallškai gydo Ilgas pilvo, plaukių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljtma krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Ikg-dytl, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tukstančtus ligonių. Patari
mas dykai OFISO VALANDOS! Kssdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
▼Blandai tr nuo I—8 valandai vakare Nedėliomis nuo II ryto lkt 1 vai 

4800 WKkT Wh 67'. kampai Keeier Avė. Tei. CRAvrford S5»T,

; DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS 

1446 SO. 40tli CT., CICERO, IU 
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai.

I 3147 SO. HAbSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 3—• vai

Dienotus Tel. LAFaycItc 5703 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streeb
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

Of. Tel. REPublic 7686
Res. Tet. GKOvehHl 061'

6817 S. WASUTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CH1KUKGA8
2423 W. MARQIE1TE ROAD 

Vai.; 2-6 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-12 ry> 
NedėlioJ susitarus

Pbune CANal 6122

DR. S. B1EŽI3
GYDYTOJA* CH'W.U11OAI

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

Seredomis ir Nedėliouiis pagal sutari 
REZIDENCIJA

6631 S. Caliiorma Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tcl. CANa. 0257
Kės. PKOspvvt 685h

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 S‘»::TU HALSTED STiiEKt
Kcziduuuja 6CCO So. Artcslan -.re. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
« lkt* 8:30 vakare

Tel. GltOveblll 1505

UK.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldieniai, 

tik susitarus
2422 U. MAKULETzE ROAD

DR. T, DUNDULIS
GibtlUJAo ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VTKgin.a 0036

Drįso TeL VICtory 6883
Ilez. Tek DREzei 3131

DR. A. A. ROTH
Rusus L.VUVlu-aa ir cnirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ū 
visų chronišKų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 r. v 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10— lf

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0881 

Re».: Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. i/to; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Ncdėldiemais nuo 10 iki 12 dienų

9

centu.se
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C H I C A G O J E
i&iiLfiii mis, ui|n r. 3 d., 1933

PRANEŠIMAS TAKSŲ 
MOKĖTOJAMS RAS VEIKIAMA GIMIMO 

P, ŠVEN. PARAPIJOJ, 
MAROUETTE PARR

i Visi stengiasi padaryti pro-•ją, kas joms patiko susikvie- jos raporto neįdėjo. štai, kaip 
jgramą vienų iš gražiausių, !tė — visų. “N.” Stabų, — o/‘X?” apsieina ir kaip atsilio- 
kad galėtų pasidžiaugti ir pa- kiliems nei žodžio. O paskui Jiia i didvyrių žuvinių, 
sididžiuoti visi lietuviai. Ren- eina per žmones ir prašo visu Kirbinusia tai, kad

RADIO

Tūkstančių žmonių yra pa
siliko nemokėti taksai 1928,
J929 ir 1930 m. Dėl kokios . •
priežasties, mums nėra svar- { Lapkr. 4 d. musų bažnyčioj 
bu. Bet aš noriu pranešti lie- įvyko iškilmingas šliūbas Ka- 
tuviams, kad jūs galite pasi-'trinos Kulbiūtės su Juozapu į 
gelbėti patys sau. State’s At- Mikuličiu. Per šliūbų mūsų žy-J 
lorney’s Ollice, 507 County >ni solistė Janušauskienė jau- 
Bldg., mes duodame šitokių s,„ingai giedojo Millard’o “A- 
pagalbų: tuos pasilikusius ta-'vo Maria’’, 
ksus galima mokėti mėnesine 
mokestini. Po tam tikrų sumų

gimo komisija deda pastangų, lietuvių vardu paramos, 
kad koncertas butų sekmin- Dėl |<o mcSt katalikiškoji vi-

'.nuomonė, ir visi, kurie turim 
Po koncerto bus šokiai prie meilės jausmų, nešiojom į da- 

rinktinos orkestro*. Įrha su “N.” Dėl to, kad ‘N.’
Prašomi nepamiršti dienos. į neigia musų darbų pastatyti 

Smuiką paminklų žuvusioms didvyria- 
įms. štai, kaip “N.” nori jie-
Ims paminklų pastatyti ir kiek 
“N.” įvertina taip skaudžiųSKAITYTOJU BALSAI

KUR KLAIDA?.

Nau-
jienos” vaitoja Dariaus-Girė
no ir Lituanieos vardų. Aš pa 
tarčiau visiems klūbams, siso- 
ins dr-gijoms ir visai katalikiŠ 
kai visuomenei siųsti protes
tų Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komisijai, kad ji už-

GRAŽI RADIJO PRO
GRAMA

| tuvas visu smarkumu nukrito 
(žemėn. Lakūnas su parašutu 
1 iš lėktuvo suspėjo iššokti ir iš 
lėto nusileido 12 metrų nukš- 

'■ t urnoje užkimdamas už me-
_______ įdžio. Lakūnas nesužeistas. Lėk

Praeitų sekmadienį turėjau sparnai įkrito Nemunan,
malonumo pasiklausyti gražios 
radijo programos iš stoties 
AVGES, 11 valandų ryto. 

Programa buvo duotu pas- I
Progress Furniture :

o pats lėktuvas į Vailokaičio 
sodų, Linksmakalnvje.

draustų “Naujienoms” varto- (ang<>nus
ti šiuos didvyrių vardus žino-I Co *Urtmtuv58. Programos pa-Į 
nių išnaudojimui. įsisekimns, gal, daug priklausė

’1 rnmpui sutraukus vi<ų ‘X. į nuo jos vedėjo Jono Romano,
rių padarė žuvę musų didvy- ,larba’ stai klJ gnlmin paša- ; kuris pats būdamas pirmaei- 

kvti: “Naujienos pasielgia įjs lietuvių dainininkas nesku 
liepairijotiskai, bet kaip l^-'pauja pastangų, kad gerai

inums, lietuviams, aukų, ku-

k. Kulbmtė yra kukli, pa- Yra daug žmonių, kurio no-, ?ifllo ju prn
žino komo dalykas kad ‘Nan-^ l|arb|| tni ym nusiųs(i ; kai
įiono.-- nedalyvavo ir nogar- Jamos-IamiSauskų «• *•«» P1'1' V i
sino spalių 8 d. Aviacijos dio- |aorop|anili ,ai hlw didžlaUf la, ^antikų skridimu.

kai Vilnių užgrobiami; taipnuo $20 ir slaugiau, kiekvienų jVJztlingtt mergaitė; per ilgus 
mėnesį, mes vadinam “6 year,llie^us buvo uoli Ausros A artų
plan”. Aš nustebau, kad lie- pavop. choro narė. _ __ __
tuviai nežino šio fakto, kad1. Vestuvių puota buvo Miku- lno*’ kuri bu™ ren«ta Dariaus! paminklas ir tuo lietuviai pa-1 Kaip. T?’ brangi visnomc' 

ličių namuose. Dalyvavo daug '^‘r^no paminklo fondui. įdarys didelį žygį ir įvertins ,n<’’ Olt* ta'bon’ kada
Daugelis kreipiasi vienur ar!y ’ !--------- « ;------

gali sau pagelbėti. Mano ]>a-, ličių
tarimas yra toksai: atsilanky- jaunįni0 įr svečių, kuriuos pp.
kitę į Kteito Attornev’s ofisų, Mikulieiai maloniai priėmė ir
507 C ounty Bldg., ir pasitei-, gražiai vaišino.
raukit. Klauskit manęs apie, . ... .... . .. Jaunavedžiams Imkime laitu pranešimų. Vėliau, gal, pra I . .. ..5 • moi Al &• Imingos kloties naujame gyve-nesiu apie 1931 taksus. Šiuo 
laiku mūsų ofisas dar nenu
sprendė, kas bus daroma su |
1931 taksais. Charles P. Kai

žuvusiųjų aukų.

SKAITYKIT E ‘ ‘ D R AUGĄ”

i nime.

GARBĖS SĄRAŠAS

Labai malonu pranešti, kad 
■ didysis mūsų parapijos cho
ras, vedamas varg. B. Janu
šausko, auga. Choras dabar 

I skaitomas didžiausiu iš lietu-
Dievo Apvaizdos p&rap. ri-įvių parapijų chorų. Market- 

nkėjų vardai ir kiek kuri sn-' parkiečiai džiaugiasi, kad mū- 
rinko viešojoj rinkliavoj: su jaunimas gražini organizuo

H. Urbonaitė $3.01 r 1
E. Ilimkiūtė 1.95,
J. Gilius 4.53
S. Bladikas 1.06 1
Astrauskas .63
K. Petkus 1.57
A. Budziukė .60
J. Dijokaitis .95
A. Šimkiūtė 4.49
J. Kurzaitė 1.83
A. Gedvilas 13.94
.L Vespender 6.27 i
O. Zilancvič.iūtė 4.00
A. Janušaitė .64:
B. Lukšas ,63;
S. Zvinakis .59
S. Stencil 4.63
Mrs. Seulis .82
J. Kurziūtė 1.71
Miss Tauth 3.66
S. Lauraitis 8.23
Mrs. AVilcbius 7.12
Bukantai .ė 1.65
Mrs. T romas Navi;l as 1.91
A. Jakubonis 2.70
J. Jokubauskienė 8.16
A’abolienė 2.11
J. Mankus .84
U. Rimkus 1.29
F. Roman 2.10
(4. Jokubauskis 2.09
S. A’ištartaitė 8.31
R. Grišiūtė 1.31
H. Selcckaitė 1.78
A. Mankus .45
S. Vidugiris LIK)
A. Montikas 1.78
J. Kekštaitė 4.58

AY. Danta, užlaikęs bučer-

Mrs. Papievis 
M r s. Dori s 
II. Butriinaitė 
M. Zvinakas 
P. Zvinakis 
A. Paprockis 
Mrs. Cook 
O. Augaitė 
K. Petrikienė 
F. Navickas 
A. Sasnauskaitė 
S. Klusas 
J. Lukošinaitė 
A. Jucevičienė 
Mrs. Kilias 
A. Bukaltaitė 
A. Petkus 
Lukošienė 
Augustinas

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonai) KTAte 7860

Valandos » ryte Iki 6 popl»t
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoa fr Pėtnyčloc 
vakarais C Iki 9 

Telefonas CAlfal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketverto Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPub'.lc 9800

programų pi įrengus.

Praeito sekmadienio progra į 
ma susidėjo iš muzikos, poe
zijos, kalbų ir gražių dainų. 
Muzika buvo graži, lietuviš
ka. Dek leninei ja taipgi gražiai 

tuvis ir plačioji visuomenė tv- Trumpų kailių pasakė
lėti? Kieno yra tokia akmeni-1 Pro8ress furniture (o. krati
nė širdis? Tik
patrijoto, ne to, kuris gerbia

eina prieš mūsų didvyrių nu-
kitur, kad gautų šiokį, ar to
kį paaiškinimų. Tat, gerb.
“Draugo” skaitytojai, mane Af než,no,
apėmė noras Sį bei tų I«™'^ Jam„ nri krantl',
Ii, kad visi suprastų, kieno, nepasieks> ka(, ir gali mir.
kaltė, kad “Draugas” su *N.’|tig an, kelio sutikti, llrflnia, savo tautos didvyrių .birbus;

(lai taip “Naujienos” m«.l™ktUf' <,"rkus.! Kail’ lie
no, bet ne lietuvis patrijotas. 
Ar “N.” nežino, kad gal 

Atlantiko

nedirba, nei L. A. C. A. 
kiti klubai.

“Naujienos” rengia trans
atlantinį skridimų į Lietuvų, 
kurį esu turės atlikti James-

neiįgal, ir jam reikės paminklo. .. . 
Naujienų” mintis įžeidžia

kiekvienų lietuvį patrijotų, 
dėl to, kad jos viešai skelbia, 
jog paminklo nereikia, kad

nė širdis? Tik ne lietuvio, neįtuv*8 vedėjas, Jonas Kaledin- 
skas, sveikindamas visus klau 
sytojus. Programos vedėjas J. 
Romanas patiekė įdomių pra 
nešimų ir, be to, dainavo so
lo. Didžiausių programos dalį 
užpildė Progress kvartetas ir

tai tik išgamos, Pilsudskio pa

Dabar “Naujienos” jau pa
matę padariusios klaidų, taip

71 St., sėkmingai žengia pir 
mvn savo biznyje. Kadangi dėjo; reikėjo skridimo komi-

Janušauskas.” “N.” rengia tiems, kurie pirmi iš lietuviu 
“visų lietuvių” vardu, tat pi
rmas dalykas yra jei visu lie
tuvių vardu visa varoma, ir 
visų yra reikalinga parama h 
dėl tokio darbo reikia susi- 
spiest į būrį ir iš vien dirbti.
“N.” reikėjo ne taip darbas

jis ypatingai pasižymi

mu, taip pat prekių gerumu 
ir pigumu, nestebėtina, kad y-

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias kaln»«: 
lllack ltand 87.50; UaekliiR $8.09; 
MII ers Creck #9.75.

Pašaukit I.AEnyette 898C.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

matę padariusios uiauių, taip > " . . . TUMAklI? 0(1*1 Pft
pat ir James-Januėauskas, tat ,r"et8s- i''“”8“"* J'l S«- 1 lUMUNIO uUAL llU.
pradėjo per laikraščius, per 
klubus prašyti ir gerintis, sa
kydami, kad padarėm klaidų',

i Įima buvo spręsti, kad kvar
tetų ir duetų sudaro žymūs 
dainininkai.taip didelį žygį atsiekė (rašau

atsiekė dėl to, kati visi avinei- ....
jos ekspertai įvertina jų žygi i,M’' ,nos at.lan.y-| tlarbė .lainininkairs, vedė-
-r- atsiektu), pirmi padarė' ii- i*,1' Bet. J“U per '7'1" kl“’ Romanui ir programos lei-
giausį be sustojimo rekordų,'1'4 ‘alBytl "e tok‘" Rragrasa Eurniture l'o.
tai vra nulėkė bent 4,700 mv-

lių. “Naujienos;” to nemato
pradėt, kaip dabar kad pra-1 ir jų žygio neįvertina.

Pirmiau “Naujienos” komi 
sijos (Paminklo Statymo Ko

toji klaida reikia taisyti. krautuvei. Tokios programos 
• Buvo “X.” reporteris pas kelia mūsų tautų. Lauksiu ki- 
Julijų Pajuodytę, “Vakarinę tos programos ir klausysiuos.

Reporteriu Reporteris

12132 UNION AVĖ.
Cbicago, Ilk

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

savojsijon pakviesti visų laikraščių 
atstovus, visų organizacijų ir 
visos katalikiškos visuomenės 
atstovus; pakviesti į vienų su-

ra apylinkės lietuvių mėgia- sirinkimų ir iš jų išrinkti ko- 
’misijų, kuri būtų pradėjusi da- 
■rba varyti visuomeniškai. O

mas ir remiamas.

šių savaitę Marąuette Pa- 
rkan sugrista Konstancija Ske 
lly-Mickaitė, žinoma ne tik 
marketparkiečiams, bet ir vi
sos Chieagos lietuviams. Tu
rėdama gražų soprano balsų,

Žvaigždę”, ir mėgino prisige
rint. Pirmiau jie jos nematė,

...... . . . bet tik dabar kai iššoko iš lėmimuos) darbus skelbe, o da- , . .. . . . ...., y . » , .... ktuvo. Jie klausė, delko ji suu nei žodžio; komisijoj į a<y ,,
jų pačių buvo bent trys 

žmonės. Prieš spalių 8 d. ‘Nau 
jienoms’ buvo pasiųstos kore
spondencijos, l>et nedėjo, net

dabar “N.” susidarė komisi- ir Paminklo Statvmo Komisi-

nei lai y vau ja ir su Ja-

LEKTUVO NELAIME

Nesenai Kaune įvyko lėktu-

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chlcago. III.
Tl’.It. REPI UI.IC 8402

nušausku, bet ji jiems davė nelaimė. Lakūnui Miliūnui 
tinkama atsakymų, kokio ‘N.’ į pakilus 1,000 metrų aukštyn ir 
nesitikėjo. Garbe tau, Julv!, darant mirties kilpas, alui lėk 
Laikykis su kuo pradėjai, ir tnvo sparnai staiga lūžo ir lėk 
varyk šlamštus iš savo namų. I

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS:
/■ • •

Taip in visiems lietuviams lai- į 
kas susiprasti.

Tat, lietuviai patrijotai da- 
I ar gal tamstoms bus aišku,

99

FLETAS ANT RENDOS 
BRIOHTON PARKE I

XixplKinl,)s krtlnrKi ant vienos 
savaltėn

PornhontfiR M. Run 8.75 a lon 
Black Hund (lump) 9.25 ” 
Kentucky Lump tik 7.00 ”

RĖPI RI.IC 8402

8 23 sykių ji savo balsu puo-,“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien- įpedalyvaujam.
rastis, išeinąs 2334 S. Oaklev Avė., (’hieago, TU. Me-! 
tams $6.00.

“DARBP”N•’Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaite, 366 W. Broathvny,
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00. '•

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or
ganas, išeinąs 73 E. South St., AVilkes-Barre, Pa. Me
tams $2.00.

Įdėi ko mes su “Naujienomis

F. Areška
f. “Dainos” choro vakarų 
irogramas. Ieva Lukošiūtė

DAINININKO K. PAŽARS- 
KIO KONCERTAS

Dainininko K. I’ažarskio ko-

vusioj Meldažio svetainėje,

H1RSINKINTES
“ORiOGE”

6 kambarių fletas, kampi
niame name po num. 4359 So. 
Maple\vood Avė.; visi kamba- į 
riai dideli ir šviesūs; maudy 

,nės, pečiu šildomas; arti gat 
vėknrio. Remia labai pigi.

Atsišaukite:
4359 SO. MAPLEW00D AV' į

2nd Irioor

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą voga.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
AVest Pu 11 man, Ilk 

Galite nusipirkti daugiau
PERKAM

Lietuvišku
BONUS

INSURANCE,
NOTARY 

PUBLIC

anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I. 2, op 4l tona
» tona or inorc

Pochy M. R. ... . *7.75 87.25
Rrat. M. R. . .. . 85.75 85.45
I.itmp ................... . *8.75 88.26
Black Barni

............... . 88.50 88.00I.ump ............. . *8.75 88.25

nalas. 366 W. Broadwav, So. Boston, Mass. Metams $2.00. 
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

jonų žurnalas, 2334 S. Oak- 
Metams $2.00.

8.3L 2244 W. 23rd Plaeb. Ta dieną 1 .
L31 skambės puikiausios dainos ir LAI\AS , sa\ altinis Tė\ų Mari j 
, -o . . ley Avė., Chicago, Illinois. Mdl./o rrrn'/miitnn mnviVngražiausia muzika.

Be paties p. Pažarskio kon
certe išgirsime ir daugelį vie 
tinių talentų.

5.83
2.79

11.44
4.01
1.33

rMORTCME BAMKERS.

“MOTERĮ,' DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2322 AV. 24tb St., Chicago, III. Metams $2-.00. i

“VA’TIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį,! 
4736 S. AVood St., Cliieago, 111. Metams $2.00.

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AOKKTURA 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKISrKOITMn PAMATUOTAS BIZNIS

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