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VOKIETIJOS NACIŲ VADA
Savo žodžius turi pakeisti 

akcija — sako Lavai
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TAIKOS!
PARYŽIUS, lapkr. 30. — 

Prancūzijos vyriausybė šian
dien sviedė pirštinę Vokieti
jos nacių vadui diktatoriui 
Hitleriui reikalaudama, kad 
jis savo darhį įrodytų, kad 
dirba taikos gerovei ir yra

7,000,000 DARBININKĮĮ 
GAUS DARBĄ

. TVASHINGTON, lapkr. 30. 
— Gyvenamų namų admini
stratorius ,Moffet paskelbė 

pasiryžęs palaikyti taikų y-| smulkmenų apie savo planų, 
pač rytų Europoje. J kaip jo administracija galvo-

Prancūzijas užsienio reika- ja visam krašte statyti naujo-
lų ministeris Lavai, aiškinda
mas vyriausybės nusistatymų 
užsienio reikalais, sušuko:

“Kancleris Hitleris paskel
bė, kad jis pageidauja taikos. 
Mes reikalaujame, kad jis 
tuos sayo žodžius pakeistų 
akcija.” . , ; . r*

Min. Lavai sakė, kad jei 
Hitleris nori taikos, tai Vo-

vinius gyvenamus namus, ku
rie būtų prieinami gana pi
giai įsigyti ir lengyiausiomis 
išmokėjimo sulyginus. Admi
nistratorius mano, kad kada 
šios programos vykdymas bus 
išvystytas, tada apie 7,000- 
000 darbininkų turės nnola- 
tinį darbų.

Šios administracijos plane

KVIEČIAMI KOVOTI 
PRIEŠ MEKSIKOS 

VYRIAUSYBĘ
) IŠ TEN PAŠAUNAMAS

DIEVAS, VISI TURI 
BURTIS

NEW YORK, lapkr. 30.— 
NValter W. Van Kirk, Inter
national Justice and Good 
Will Committee of the Feder 
ai Couneil of the Churehca 
of Christ in America sekre
torius, per radijų kalbėda
mas pareiškė, kad jau aiškiui 
atrodo, kad Meksikos vyriau
sybė pasirengusi iš to krašto 
ištremti ir patį Dievų, tad y- 
ra laikas visiems šio krašto

DDL. 
KRAŠTO ATSTA-

im < -

KAIP BUS SUTVARKYTA 
LIETUVIU LAKŪNŲ 

ŽUVIMU VIETA

ŽUDOMI KATALIKAI 

MEKSIKOJE

kietija gali prisidėti prie su-,yra, kad valstybės ir miestai 
daromo rytų Europos valsty-: pakviečiami sudaryti mažųjų 
bių pakto (rytų Lokarno), i dividendų bendroves. Jos da-
Jei Vokietija to nepadarys, 
bus aišku, kad Hitleriui rūpi 
kitkas,'ne taika.

h

NACIAI ATIDARINĖJA 
LAIŠKUS

BERLYNE, lapkr. 30. 
Paaiški, kad ,Vokietijos pa? 
tose atidarinėjami laiškai siun 
čiami į užsienius. Tuo keliu 
vyriausybė sužino, kas rašo
ma ir kas siunčiama.

Vienas amerikietis su laiš
ku siuntė namiškiams vienų 
dolerinį banknotų, kad per 
Kalėdas nusipirktų saldainių.

BUS PASTATYTAS PA
MINKLAS IR ATITINKAMA 

KOPLYTĖLĖ
KAUNAS. - Lietuvos A,

SEVELTAS KREIPSIS ? ...KONGRF-S AN |.ro ( U )as P*1" 8avo atstovus
inž. Landsbergį ir ats. kap.

Tik cC2 to, kad jie saugoja Dievo 
namus

NVASHINOTON, lapkr. 30. 
— Prez. Roosevelto admini
stracija reikalaus kongreso 
nuo 8 iki 10 bilijonų dolerių 
krašto atstatymo programos 
vykttymui, bet podraug nerei
kalaus skirti jokių naujų mo- 
kesčių.

Morkų įgijo Soldino miške ne 
10, kaip buvo rašyta, bet 314 
kvadratinių metrų tos miško 
vietos, kur žuvo transatlanti
niai lakūnai Darius ir Girė
nas. 99 metams išnuomūotns 
vietas plotas sudaro taisyklin 
gų apskritimų. To apskritimo

PAKEISTAS MEKSIKOS 
‘ PREZIDENTAS
MEXIC0 CITY, lapkr. 30.

— Šiandien pakeistas Meksi
kos prezidentas. Rodriguez 
pksitraukė, o jo vietų užėmė 
gen. Cardenas. Abu priklau
so raudonajai revoliucinei par
tijai, kurios priešakyje yra

VabtyhAs sąmata teigiama kur , ;plutarc0
protestantams ir žydams su- gamjntį jr tas nebus paduota! '. . . ,
siburti krūvon, prisijungti vipSumon iki bus įduota kon-!Se 1 medb bus Pastat.vtas pa-

......................... iminklas, gi toj vietoj, kur

‘iškrito Darius, bus pastatyta 
Paprastųjų išlaidų sųmaton 1 žemaitiška liaudies stiliaus

prie. katalikų ir bendrai kovo- gresuj 
ti prieš bedieviškųjų Meksi
kos vyriausybę. .

ŠIEMET KIEK DIDESNI 
BEDARBIU SKABRUS

lyvautų namų statymo pro
gramoje. Namų statymui rei
kalingų fondų parūpintų 
PWA. Šiame darbe be valsty 
bių ir miestų galėtų dalyvau- 

l ti dąr ir privatus kapitalas, 
į kurs šiandien vidutiniškam kų. 
žmogui neprieinamas.

Namų statymo programos 
'vykdymu iš tikrųjų turėtų už
siimti privatus kapitalas. De
ja, šiandien jis užsiima tik 
didesniais kokiais darbais, 
duoda tik dideles paskolas di
deliems žmonėms ir tai vien 
trumpais terminais, o viduti
niškas žmogus negali gauti 
sau pagalbos. Šis žmogus yra 
reikalingas savo namams at-

NVASIIINGTON, lapkr. 3t). 
— Amerikos Darbo federaci- | 
jos prezidentas W. Green pa

bus įimta apie 3 bilijonai do-1 koplytėlė.
lerhj. I . .

_ į - Be to, minėki

jurai* saikui tai
niais dangčiais. Visa tolimes-

J nė didvyrių palaikų priežiū- 
i ra bus pavesta medicinos fa-

KOS PALAIKYTOJA
TOKIJO, lapkr. 30. - Vyk 1

sta japonų parlamento nepa- 
skelbė mėnesinį pareiSkimę; prastas Užsjenio Ini.

'apie nedarbu.

Pareiškia, kad šiandien y- 
ra 550,000 bedarbių daugiau 
negu 1933 metais tų pat lai-

Anot jo, visam krašte šian 
dien yra 10,671,000 bedarbių.
O 1933 m. spalių mėnesį Ihi- 
vo apie 10,122,000.

MIRĖ BESIVEJANT VAGĮ C

aero klubo

Laikraščiai skelbia, kad 
“naujas prezidentas Carde
nas yra kone vienbalsiai iš
rinktas prezidentu.” Iš tik
rųjų Si ji išrinko ne gyven
tojai, Dėt minėta partija, ku
ri tik viena turi balso krašto 
reikaluose, lygiai kai komu-

MEXTCO CITY, lapkr. 30- 
— Hubctla miestelio, Chiapas 
valstybėje, katalikai nuspren
dė ko ramiausia apstoti savo 
bažnyčių, kad į jos vidų ne- 
įleidus valstybės valdininkų, 
kurie buvo nuvykę, kad iš 
bažnyčios išnešus ir sudegi
nus šventųjų paveikslus.

Katalikai kai kokia rinke 
apstojo bažnyčių. Negalėda
mi tos katalikų sienos įlaužti, 
valdininkai įsakė policijai pa
naudoti ginklus. Šauta papliu 
pa.

Keturi katalikai nužudyta 
ir 16 sužeista. Tarp fcuv >> 
jų yra vienas berniukas.

Po to valdininkai atsisakė 
laužtis bažnyčion.

matų partija sov. Rusijoje.
Naujas Meksikos valdovas !|||n£ PIHPAPflC IIPKIIA yra taip pat atkaklus katali-!*"'^ UlllbAbUO UUlllA' 

kų priešas. GESiy KOMISIONIERIUS
RYTOJ PRASIDEDA 

ADVENTAS

Jo siunčiamas doleris kon
fiskuotas, o jis patrauktas j naujinti morgičius. Jis krei- 
teisman, nubaustas trimis Įpias į bankus, arba į kitas 
markėmis ir įspėtas, kad dau
giau taip nedarytų. Nacių 
įstatymais yra uždrausta siųs 
ti į užsienius svetimų kraštų 
pinigus. Reikalingas specialus 
vyriausyliės leidimas.

k-okias finansines firmas. Ten 
negauna pagalbos.

Prezidentas Rooseveltas 
nuoširdžiai remia namų sta
tymo planų. Jis daug dirba

J. Pocius, 40 m. amž., 1719 
W. 33 place, parkrito ir mirė 
besivydamas vagilių, kurs iš 
Pociaus žmonos rankos ištrau 
kė piniginę ir leidosi bėgti. 
Piniginėje būta 150 dolerių.

J. Pocius su žmona grįžo 
namo ir buvo 1342 W. 35 
gat. priešakyje, kada vagilius 
pagrobė piniginę. Vyras apie 
vienų blokų, vijosi ir krito.

krašto gerovei ir rūpinasi li
kimo prispaustaisiais, kurie PSICHOTECHNINIS TIKRI-

LINŲ INSTITUTAS

KAUNAS. — Prie finan-

neturi darbo ir tinkamos pa
stogės. '

NIMAS VALDININKAMS

KAUNAS. — Mus infor-
sų ministerijos steigiamas Ii-[DIDELIS GAISRAS KULU-1 muoja, kad ateity visi, kurie.... C , . .... 1 IŽAI Bar- _ ,__ i? _ .__________nų institutas, kurio tikslas 
bus paruošti atitinkamus spe
cialistus linų auginimo ir eks
portavimo srity.
Paskubins Komercijos 
Teismų

PENŲ KAIME

BRINDISI, Italija,
30. — Italijos karalius grįžo 
iš Afrikos, atlankęs ten italų 
kolonijas.

KRETINGA. — Kūlupėnų 
km., Kartenos valsč., sudegė 
Tomo Preibio daržinė, tvar
tai, aandėlys, stoginė ir kitas 
buvęs juose turtas. Nuosto-

lapkr. lių padaryta apie 7,000 lt. 
Sudegęs turtas buvo neap
draustas. Gaisro priežastis ne 
žinoma.

norės gauti valdiškas tarny 
bas, turės atlikti psichotechni 
nius tyrimus, išaiškinančius 
jų dvasinį stovį ir jų gabu
mus bei tinkamumų, vienai ar 
kitai sričiai. Tai bus daroma 
tikslu pasiekti didesnės valdi
ninkų kvalifikacijos ir tiksles
nio paskirstymo pagal kiekvie 
no kandidato dvasinį pašau
kimų.

nisteris Koki Hirota kalbėjo 
aukštesniuose (japonų lordu) 
rūmuose apie bėgamuosius ja 
ponų politinius reikalus ir 
santykius su užsieniais.

Min. Hirota atvaizdavo, 
kad japonai vaidina didelį 
vaidmenį taikos palaikyme pa 
šaulyje, o ypač rytų Azijoj.
Į tai atsižvelgus, japonai yra 
reikalingi ir atitinkamo sau 
karo laivyno. Šis laivynas ju- 
ponams reikalingas savo kraš 
tų apsaugai ir taikos palaiky
mui pasauly. Jis neminėjo, 
kad jo vyriausybė yra pasi
rengusi, 'ir jau nusprendusi, SPROGIMAS 
paneigti karo laivyno sutartį 
su Anglija ir Amerika, jei ne
iškovos sau reikalingos lygy
bės.

Ministeris sakė, kad Japo
nijos santykiai su Europa,
Amerika ir Kinija kaskart 
darosi širdingesni. Džiaugės, 
kad japonų sukurta Mandžiū- 
kuo imperija visais atžvilgiais 
darosi stipresnė ir pažanges
nė. Pagaliau gerėja japonų 
santykiai su sov. Rusija. Ry
tinio kinų geležinkelio klausi- [ Iškilmingai pašvardinta nau 
mu derybos, galima sakyt, už ja, šv. Vincento a Paulo dr-

KITAS VIESULAS 
FILIPINUOSE ,

v Rytoj prasideda Adventas 
ir podraug mfisij Bažnyčios vienas šiurpus viesulas ištiko , 
nauji metai. Filipinų salas. Šį kartų nu

kentėjo Leyte provincija, kur
Adventas yra atgailos ir 

maldos laikas, kad atatinka- 
miau sulaukus Kalėdų, ty. Iš
ganytojo užgimimo.

Per Adventų tikintieji, ar
tindamiesi vertai prie šv. Sak 
ramentų, gali susilaukti dide
lių Dievo malonių.

NUTRAUKĖ 
koją

Chicago, Milwaukee, St. 
Paul and Pacific geležinkelio 

“prekių stotyje, 310 Union 
avė., susprogo katilas su ace- 
tylenu. Sprogimas nuplėšė ko 
jų darbininkui Gust Priebc, 
66 m. amž.

baigtos. Belikę spręsti tik ke
letas teknikalių klausimų.

Vadinasi, su japonais yra

Mirė Chicagos ugniagesių
departamento ilgus metus bu
vęs komi8ionierius ir ugnia-

igesys veteranas A. R Seyfer 
MANILA, lapkr. 30. - Dar |icl)> 65 m.

sunaikinta keletas šimtų na
mų. Nukentėjusios ir kitos 
apylinkės. Dar negauta žinių 
apie žuvusiųjų skaičių.

ČEKŲ PROTESTAS PRIEŠ 
NACIUS

Spalių 27 d. šis visų pri
pažintas karžygis kovose su 
gaisrais buvo paimtas į Hen- 
rotin ligoninę. Į vienų jo ko
jų buvo įsimetusi gangrena. 
Kojos gydymas nesisekė, ka
dangi jis sirgo diabetiko li
ga. Kad jam gyvastį išgelbė
jus, gydytojai rado tik vienų 
priemonę — amputuoti kojų.

BERLYNAS, lapkr. 30. — Kada sergančiam pranešiu, 
Čia ir kituose V okietijos mies flpje gydytojų nuosprendį, jis 
tuose įvyko rimtos demon- atšovė; “iVienkojis žmogus
stracijos prieš Čekoslovakijų. 
Pastarosios pasiuntinys įtei
kė vokiečių vyriausyliei for
malų protestų.

PERVEŽIMAI J SSSR

KAUNAS. — Šiemet gele
žinkeliais iš Lietuvos į SSSR 

NAUJA SENELIŲ PRIE- į išvežta 897 vagonai kiaulių.

negali Būt ugniagesiu; ver
čiau mirti.”

Ir jis mirė su tuo savo įsi
tikinimu.

PASPRUKO TRYS 
KALINIAI

GLAUDA KAUNE

tos Prisikėlimo skyriaus sc- čiai ir arkliai 
nelių prieglauda. Joje gyve
na apie 60 žmonių. Šventini-

Kiekviename vagone skaitant 
vidutiniškai po 25 kiaules, iš 
viso susidarytų 22,425 kiau
lės. Be to, dar vežami raguo

viskas tvarkoje. Ir Hirota ti-'mo apeigas atliko prof. kun. 
kiši, kad ir toliau pasiliks ko' Stasys Ūsorius. Po pašventi- 
geriausi Japonų santykiai su'nimo buvo suruošta jauki ar- 
pasauliu.

Teko patirti, kad antrąjį 
cukraus fabrikų yra numaty
ta statyti netoli Kuršėnų mie
stelio, Šiaulių apskrity. Tro-

’batėlė, kurioje dalyvavo vi-J bėgių pastatymų, ir fabriko
------ daus reikalų ministeris pulk. i įrengimų manoma atlikti vie-

PLATINKITK “DRAUGĄ” ’ Rusteika. ' tos pajėgomis.

SPRINOFIELD, III., lapkr. 
30. — Du deputy šerifai ve
žė su automobiliu tris kali
nius į Chester kalėjimų.

Netoli Richview kaliniaiz *• *abu sargus išginklavo, išme
tė juos iš automobilio ir pa
tys nuvažiavo savais keliais.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien debesuota 
ir daugiau šalta.
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SOCIALISTŲ “MANDRUMA3”

So apie kuhigo vaidmenį išeivijoj; M. Zūjus a. 
I.RKSA; kun. A. Būblys, M. I. C., apie Ma
rijonų Kongregacijos tikslų ir dvasią; Skra-

KRAUJAS U2 DUONĄ
vyrai ir jaunuoliai suristi vir- nklas su parašu: * 1917 m. lie- 
voiniK ir Kiimkinti miežiniais pos inčn. 25 d. šioj vietoj ko

voje su vokiečiais, gindami
vėmis ir surakinti geležiniais 
pančiais. Taip apvainikavo sa

jonas apie A. t. R. K. Federacijos koBgfe- Atiduokite dramą! - QinMito žandarus, jaos nuginklavo tr/0 Per«"l« ""garbingi” vcdtie- 
.................................................... ......... " taa motery,. - SpngUO nuvijo iš lauko. Vokiečiai greit . ^ardl> «>«"?• “JT"-

w i Imu crminuti i vovirnnc
są; kun. dr. .T. Končius apie Amerikos ka- 
pie LRKSA; kuh. A. Būblys, M.I.C., apie Ma- , 
tame pačiame numeryje įdėta žinelės apie 
katalikų jaunimo paradų Chicagoje, apie Chi- 
cagos Kardinolo jubiliejų, apie a. a. kun. A. 
Bali'nskų ir lietuvių kunigų permainas.

I
Kiekviename savo numeryje “Tiesos Ke

lias” plačiai rašo iš Amerikos, lietuvių ka
talikų veikimo. Būt labai gera, jei visi Lie
tuvos katalikų’ laikraščiai gražų “T. K.” pa
vyzdį pasektų.

prieš šautuvus. — xJ»dos i grįžo granatomis ginkluoti ir 
prieš granatas. — Kaizerio pastatė ultimatumų: per pusę 
gvardijos žygis. — Mirties valandos išsiskirstyti arba att- 
bausmė. — Bučiuokite kojas dengsime ugnį. Bet tuo pačiu
teisėjams! — Mirsime uš) 
duonų! — Prie arklių pri
rišti.

Šiandienų Lietuvoje gal nie
kas ir įsivaizduoti negali, kad 

‘Tiesos Kelias” yra religijos bei doros už juodos duonos svarų, už ru 
mokslo ir visuomenės gyveninio mėnesinis gįų gorčių galima būtų aukoti 
žurnalas, skiriamas labiausia dvasininkams, gavo kraujų, net gyvybę. O

Socialistų dienraščio redaktorius, matyt, 
labai “išniandrėjo”. Jis pradėjo reikalauti 
atskaitų iš Lietuvių Dienos, buvusios rugpjū
čio 5 d., Harlem aerbdronie. Ar jūs žinote 
dėl ko “socialistų tėtušis” po trijų mėnesių 
atsiminė, kad buvo Lietuvių Diena, kad jų

tieji buvo sumesti į vežimus 
ir kaip gyvuliai vežami į Uk
mergę. Dalį sveikųjų pririšo 
prie arklių ir vilko keliu, kaip 
medžius. Nuo jų kraujo rau
donavo vieškelis.

Suimtuosius teisė karo lau-

metu į kovos laukų pradėjo 
bėgti žmonės iš visų gretimų i 
kaimų, basliais ir spragilais Į 
“ginkluoti”. Reikėjo tik vie-jko teismas, šeši duonos gynč- 
no žodžio ir okupantų inkvi- jai buvo nuteisti mirti, daugė
zitoriai būtų buvę sutrinti į 
dulkes. Įsiutę ir grasindami 
jie pasitraukė. Kaimiečiai džiū 
gavo. Vyrai ir moterys įsiki

bs ilgamečiu kalėjimu. Ir čia 
pat beširdžiai okupantai pa
demonstravo savo pasigailėji
mų. Mirti nuteistiesiems įsakė 

i atsiklaupti ir bučiuoti teisėjų

kasdieninę mūsų duonų, žuvo,. 
(žuvusiųjų vardai ir pavar
dės). Garbė Didvyriams!” Be 
to, Vilniaus kalėjime mirė. Pi". 
Novikas, Ukmergės kalėjime 
nuo žaizdų mirė J. Jaeionis, iš 
kalėjimo grįžę nuo kankinimų 
mirė Juozas Navikas ir Pet
ras Novikas II, nuo srHnuširto 
išėjo iš proto ir mirė Ona No
vikaitė it Uršulė Novikaitė. 

i BĮ. Novikaitė, gelbėdama tė
vą buvo durtuvu subadyta, 
Barbora Novikienė, Ieva Novi- 
kenė ir M. Jasionienė, gelbė- 
danios vyrius ir sūnūs, būvo su- 

i ūkiai sužalotos ir vėliau kan-Bet jis įdomus visiems, kurie yra labiau ap- juk nelabai seniai laikinieji nke j įr dainuouami
siskaitę ir stovi mūsų organizacinio gyveni- Lietuvos valdovai vokiečiai nuveze į* l artimiausių dvarų j o>s— prt y i ^igtolėjinro. Rinam0K j ie atjmemj
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LABDARYBĖS VAKARO PASISEKIMAS

buvo pastatę lietuviams vals 
tiečiams ultimatumų 
ar gyvybę. Ir beginkliai kai

Lietuvių labdarybės vakaras, surengtas’ Rui ėdami išgelbėti sa
y . , (ve ir vaikus nuo baisios badosąryšyje su Clncago Daily rNe\vs fcarmvalu, •................................
.. ,. . ... r, . mirties, arusiai stojo ginti duo

praėjo didžiausiu pasisekimu. Gausingas pu-, ’. ; .
blikos atsilankymas, graži.programa parodė, ,as . rauju lrv 8^?' 
, , ...... . • v , vj v- -ii bemis atpirko ių nuo žiauriukad lietuviai remia savo labdarybės reikalus , ........ .... . . .. ... 1 okupantų. Apie tai liudija darir kad mes turime meno jėgų, kuriomis ga- į d

ir pametė. Sugrįžę iš laimėtos j Pasigerėję tuo pažeminimu, pa 
sisotinę jų kančiomis ir bai
me, pakeitė mirties sprendimų 
po 15 metų kalėjimo. Iš Uk
mergės nuteistuosius išvežė į 
Kaunu, o vėliau į Vilniaus ka-

, kovos visi budėjo ir buvo pa- duonų . v f
siryzę gintis ligi paskutinio
sios.

vengęs komitetas turtjo įeigas ir kad reikia Hme didžiuotis kitotauJ.ias stebintL Ge- «y,vi.tos,k°vos dalyviai, suka-
apyskaitas paskelbti!

Dalykas yra aiškus. Jis nori savo skai
tytbjų dėmesį nukreipti nuo savęe, nės jie 
pef" daug plačiai kalba apie jo vauovaujatnųjį 
antrųjį transatlantinį skridimų, kuriam su
kėlė $32,000, lėktuvui įtaisyti išleido $21,000, 
tos sumos sukėlimas kainavo virš $10,000 ir 
tas žadėtas skridimas dar neįvykintas. Be to, 
visuomenė žmoniškų apyskaitų iš to darbo 
nesusilaukia ir nė paties ALTASS boso pas. 
kurtoji finansų komisija prfe apyskaitų pa
tikrinimo kažkodėl vis dar negali prieiti.

Bet vargu Grigaičiui pasiseks užmigdy
ti visuomenės reikalavimų ALTASS atskav 
tų, Nežiūrint kaip “mandriai” socialistai ne- 
poiitikuos, visuomenė. Juos kaltinus
dėl neišpildymo prižadų, dėl neįvykdymo to 
skridimo šiais metais.

Kas liečia Lietuvių Dienų, Jos apyskai
tos oficialiai buvo paskelbtos spaudoje tuoj 
po pamojo Lietuvių Dienos komiteto ir Da
riaus - Girėno paminklo fonuo valdybos su 
sirinkiino. Tai buvo prieš pustrečio mėhėrio. 
Jei socialistai to “nepastebėjo”, jų žiniai 
pranešame, kad visas tos dįenos pelnas yra 
priduotas tani tikslui, kuriam iš anksto bu
vo skirtas, būtent — Dariaus - Girėno pa
minklo fondui.

“TIB3OB KELIAS” IR MB8

“Tiesos Kelias” yra vienintelis žurna
lus, kuris turi įvedęs nuolatinį skyrių^ pas
kirtų Amerikos lietuvių katalikų veikimo ap
rašymui. Nė vienas kitbs laikraštis Lietuvo
je panašaus skyriaus neturi.

Štai tik viename “T. K.” 11 numeryje 
randame šiuos rašinius iš mūsų, amerikiečių 
gyvenimo: kun. dr. J. Navickas, M. I. C., ra

APSIRIKO
(Tęsinys)

Antosė verpė, pasistačiusi ratelį prie ' 
pat lango. Rimdžių tat dar geriau nutei- 1 
kė. Jam atrodė, kad Antosė jo laukė. |

Pečiuj kunkViliavo puodas su viralo 
vakarienei. Zorienė maloniai paglostė Ri- ,

buvo lengviau sužaloti. O kiek 
iš jų, nūo sainušibio, kalini
mo ir kitokių kankynių nete
ko sveikatos ir liko invalidais 
visam gyvenimui. Ir šramfienųLiepos 25 d. rytų prie Sa- 

mantonių kaimo pasirodė su
nkiai ginkluotų gvardijos ulo
nų eskadronas ir pusšimtis 
raitų žandarų. Kaimo sargy
ba pranešė apie pavojų į gre
timus kaimus. Per laukus pra

lėjimę. Tada namiškai, „žgy- 3“ 8U 81r.d«*'» tr a&romis rai
dę savo žaizdas, ėmėsi gelbėti'”1 tuos baisi8e taikus'

loti invalidai ir žuvusiųjų ka
pai aukštaičių žemėje.

1917 m. vasarų Oberostas vi-
parengimu atsiekėme dviejų tikslų: padidi-1 siems kariškos vokiečių vald-J ‘““u' ““’j
1 . , , , ., • v • • . • i - i l T • . • s Bet kaimas nepasidavė. Vokie-nome lietuvių labdarybės įzuų ir pagšrsmo- žios atstovams Lietuvoje įslei-

liausią to surengto vakaro pusė, kad didžiu
lis amerikonų dienraštis plačiai ir nepapras
tai gražiai aprašė jo programų. Vadinas, tuo

rae savo tautos vardų kitataučių tarpe.

suimtuosius. Seniai, moterys ir 
mergaitės naktimis, miškais ir 
pelkėmis slaptai keliavo į Vi-

dėjo bėgti pagalbos būriai. Volį”^ ?l alstybės
kiečiai atidengė šautuvų ugnį. 
Trys vyrai krito nuo kulkų.

eiai apsupo jį iš visų pusių ir 
puolė, kaip įsiutę žvėrys. Vy
rai kovėsi prie barikadų, mo
terys, drąsuolės Veronikos No

do tokio turinio įsakymą: “Vi 
są nupiautų derlių kaimuose 

VYSKUPO KANKINIO ATSILANKYMAS! ir dvaruose suvežti į patoges-
----------- ! nius punktus, iškulti valdžios. .

, Pabuvęs Ckicagoje porų savaičių J. E.1 atstovų priežiūroje, savinin- ™ka\tes vadovaujamos, pne- 
Vysk. T. MatalioBis paliko gražiausių atsi-''kams palikti po 14 svaro dien> Smosi pakluonėse ir sodybose; 
minimų tuose, kuriems teko su juo susitikti, kiekvienam suaugusiam asme- 308 „vyr ’skai kovojo virtu
kui: tik nepasirodė, visur buvo pasitiktas di- mui, likusius skubiai išgaben- 'es' «inklais P™* ulotn* 
vlžiausiomis oracijomis. Savo pamokslais ir įį į Vokietijų”. Žandarai ir ! sautuvus lr kardus. Deja, jė- 
kalbomis parodė daug išminties, takto. Vys-1 amtsforšteriai skubiai griebė-' g0S buV° n!1\g,10S; Vokre‘rAl 
kupo/veide ir kiek viename įjct judesyje lyg1 sį vykdyti įsakymų. Žmonės ir pra*
rašyte įrašyta pergyventų vargų, sunkaus da- tylėdami, su Baime pildė jų
rbo ir kentėjimų žymės. z

Vysk. Matulionio trumpas pagyvenimas
Ckicagoje labai daug naudos atnešė lietu
viams, nors toli gražu ne visiems jį teko ma- 
lyti ir girdėti. Dėl to Amerikos lietuviai tu
ri būti nuoširdžiai
lanko. C'hicagieciai lauks Garbingojo 
busimąjį pavasarį ir tikisi, kad jis čia ilgesnį 
laiką pagyvens.

-— Jfei dabar Vokiečiai vėl 
eitų prieš Lietuvą, aš su kir
viu eičiau prieš juos kariauti; 
— sako išblyškęs invalidas, 
palikęs vokiečių kalėjime sa
vo sveikatų. Ir visi jam prita
ria, visi anų koVų dalyviai ge
riau sutiktų mirti, itegu pa
kliūti į vokiečių okupacijų. 
Nes kruvini okupantų pėdsa
kai dar hepranyko Veprių ų- 
pylinkės. Efiltai Kali

Tarybą. Ir čia jie rado Užuo
jautų ir pagalbų. Tarybos pi
rmininkas, dabartinis Tautos 
Vadas Antanas Smetona ištie
sė nelaimingiesiems pagalbos 
rankų. Ir tik jo energijos ir 
nenuilstamumo dėka-, suimtie
ji buvo paleisti. Bet vokiečiai 
dar tuo nesitenkino: paleistie
siems uždėjo kontribucijas už .
kalinimo išlaMaa: po 700 - , ~ vh»» Va-

800 .nackių. Kurio noturSjo 
pinigų, ia tų aUraO paskuti- 
mus gyvulius, javus ir inven
torių. Paliko be duonos.

msta 5,440 vaikų, mifšta 4,^30 
žmonių it1 15 žmonių yra hii- ; 
žndotni. Pet valandų iš žemės 
iškasama 122,000 tonų akme
ninių anglių ir už apie 18 mi
lijonų litų ankbOi Automobi
lių fabrikai kas Valandų pa
gamina po 700 automobilių, 
bet tos pačios mašinos sbva
žinėja 17 žmonių. Už darbo va
landų kinietis darbininkas gan 
na 15 centų, o Naujorfco elek
tros tresto prezidentas 700 li
tų. Telegrafas per valandų pe
rduoda 1145,00^, telegramų, o 
žemė per valandų nuskrieja 
1,?76 kini. Kas valandų žemė 
du kartu sudreba.

uėjo kruvinų skerdvnę.
Mirsime, bet nepasiduosime, 

neduosime savo duonos!
- šaukė kovotojai. Ič kovėsi 

kasdieninę nuo pasikėsintojų. paskutiniosios. Vyrai krito 
Ukmergės ai»kr. Veprių va- gatvėje ir kiemuose kraujais 

iofee vi
pastatytos garinės
mašinos ir įsakyta prie jų su- užpakalio, traukė juos už 
vežti nuplautus rugius. Kniz- drabužių, mušė žarstekliais, kia tvarka duonos Lietuvoje 
laukio, Rižgonių, Samantonių, draskė veidus, kandžiojo ran- nebeatiminėjo. Tuo ^ūgu na- 
Dubių, Sližių kaimuose pra-, kas. Vaikai ir tie ėjo tėvams

žiaurų įsakymų. Bet atsirado 
drąsuolių, nenorinčių mirti ba 
du, pasiryžurip«^ginti duoną

Šių baisių skerdynių atgar
sis pasiekė užsienius ir Vokie
tijos reichstagą. Neutralių va
lstybių spaudoje pasipylė pro 
testai ir pasipiktinimai prieš

iai dėkingi, kad jis juos at- Isčiuje, keliosė vietose buvo paplūdę, moterys gelbėjo juos vokiečių barbariškumų. Todėl 
iai lauks Garbingojo Svečio pastatytos garinės kuliamos savo gyvybe, puolė vokiečius okupantai nebedrįso taip gne-

žtai vykdyt savo įsakymo: to-

Rinkimams praėjus, dirbusieji už vieUą
or kitų kandidatų politikieriai, jų negali su- gidė jo bruzdėjimas. Jauni, drą į pagalbų.

Baisus buvo vaizdas. Krau-

rsuoliai vepriečiai atkovojo ne 
tik savo apylinkės, bet visos 
Lietuvos duoną. Bet brangiai 
ji jiems kainavo, štai aukos 
už Lietuvos duoną: kovoje fttto 
vokiečių šautuvų ir kardų žu
vo: Juozas Žilinskas, Adomas

r&sti if gauti( už savo darbų atlyginimą. Lie- sus vyrai, suagitavo žmones
tuviai šį kartą ypatingai turėtų gauti tinka-1 neklausyti okupantų įsakymo, jft8t lavonai, sužeistųjų deja-
mą pripažinimą. neatiduoti duonos. Sanianto- ( vimai, už plaukų valkiojamų

nių kaimo lauke, prie mašinos f moterų riksmas, mušamų ir
susirinko minią vyrų, moterų spardomų vaikų klyksmas, ža^

bailia. Visur ir visuomet ji reikalauja lygy- ir vaikų ginti duobos kąsnio, ndarų ir ulonų keiksmai ir (Žilinskas, K. Sakalauskas, He- 
rezultatai leras Sakalauskas, Jurgis Ja-

“Mažytė” Japonija pasidarė nebesukal-

bės kad i,*r su pačiomis didžiausiomis pasau
lio valstybėmis. Į tokių “puikybę” juos iš
kėlė jų darbštumas, vieningumas ir jų poli
tikų upsukr urnas.

t i.™, ». i , m■

Sužinoję apie pasipriešinimų smūgiai. Tos kovos 
iš Veprių atjojo ginkluoti ža- buvo šiurpulingi: 4 užmušti,'sionis, Pranas Novikas, Vern- 
ndarai ir puolė minių. Vyrai 4 mirtinai sužeisti, apie 50 su- nika Novikaitė. Jų žuvinio vie- 
pasitraukė, bet moterys puolė nkiai ir lengviau sužeistų, 49 toje dabar stovi kuklūs pami-

*z - -■ •) , n tĮTY«* ■?. ----------------■' '■ '--------------1 “

— O tamsta? — pagaliau "metė į j|
>fvdjglAi. , .\ kino

— Kaip čia pasakyt... Gerai ir tiek... žvilgsniai, kuriuos ji į jį kalbėdama svai 
— Girdėjau, kad visai parbėgai? dė.
Rimdžiūs kurį laikų galvojo. Jis kai 

kam kaime, ypač moterims, taip ir sakė.
Dėl atg&rgūmo, nes juk toki ilgi tie mo- 
terlių liežuviai!

— Tai ir aš esu niekšas? — erzino 
jis jų toliau.

— Žinoma niekšas!
— Dabar gal įr gailiesi, kad kelias

Parbėgau, — nusijuokė. — Dabar ‘ ašaras Išliejai mane į karų išlydėdama.
trtdžiaus galvų, kai šis pinniausiuį su ja vėl į vakarėlius drauge galėsim eiti... Ne

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikiš
ka spauda ntirodo žmogui iš
ganymo kelius į amžinas! į.

Kimdžius garsiai nusikvatojo. Jį juo , - Kiekvienas žmogus savo reikalais kariški terminai. Buvęs rusų N’
tas Antosės užsidegimas ir pikti rūpinasi ir savo gyvybę kaip iŠmanyda- kiek su nepasitikėjimu klausėsi Rinidzjfms 

mas saugoja, — tęsė toliau jis savo vab pasakojimų. Jam nuostaba ir nejtiketina 
dinimų. — Juk gyvybė tik viena, o jos , ouvo kad ne tik kareiviai, bet ir kari- 
nustojus — ir tėvynė nereikalinga. | ninkai kalbasi ir komanduoja lietuviškai.

Antosė ūmai stūmė ratelį į šalį ir į Juk tiek daug prakaito jis pat* rųsų At
šoko iš vietos. Ilgas trūkęs siūlas busi* ' mijoj išliejo, tiek daug gav* barnių ir 
tęsė net ant crreta sėdėjusio Rinidžiaus < mušimo iš “diadkos , kol išmoko svar

biausio, jo manymu, kariško meno: su-

pasisveikindamas pabučiavo rankų. Zorys 
Kimšosi pypke, plačiai išsižergęs už stalo.

— Gal norėtum naminio? — nusišyp- 
iraųo jis iš po ilgų ūsų svečiui.

1 — Dar neišmokau rūkyti, — linktelė
jo jam su padėka Rimdžiūs ir pagalinu

prie Antosės.

pyragai kariauti, ir nusibodo jau man li
gi kaulų. •

— Dezertyras, vadinasi... — juokėsi 
už stalo Zorys, parpsendamas pypke. — 
Dabar tokiems nieko, o prie ruskio, bū- 
uavo, už tai šaudo. 1

Jis žinojo apie Rinidžiaus atvykimo 
tikslų, anksti rytą papasakojo jam apie 
bolševikus, ką žinojo, o dabar drauge lai-

6i tik daliar sustabdė ratelį. Rimdžiūs 
nustebo. AntOaės akys žiūrėjo į jį beveik 
piktai, mažytės lūputės buvo pasipūtusios. ' kė paslaptį.
Lyg nenorom ištiesė jam ranką. — Iš rusų kariuomenės bėgti ne gėda

L- — Kaip laikaisi, Antosė? būtų, bet iš saVos... —/smarkiai sUsijao-
Ji vėl puleido rgtelį į darbą ir, lyg ' dinusi pradėjo sukti ratelį Antosė. — Iš 

susirūpinusi traukiamo siūlo plonumu, ku- savos kariuomenės gali bėgti tik niekšai 
įj laiką tylėjo. ir... bailiai.

— Man ir dab$r tamstos gaila.
— Kodėl? '•
— Kad esi ne vyras, bet lepši*, kad 

esi ne toks, koks galėtum būti ir koks... 
man atrodei.

Rimužitts vis linksmiau kvatojo. Jis 
dabar jau laimino i tą valandą, kada jo 
kuopos vadui atėjo !į galvą, būtent, jį pa
siųsti į žvalgybą. Tai'nustebs Antosė, kat 
jis, atsisveikindamas^ pašnibždės jai į aū- 
sį, kad per frontą atvykęs pasisveėiūoll, 
per frontą šią naktį ir atgal grįžta. Jnk 
jai, taip jautriai savo krašto reikalfth 
besirūpinančiai, kaip dabar jis taip aiš
kiai įsitikino, tat bus linksmiausia ir ji 
tikro didvyrio vainiku puošianti naujiena.

tęsė net ant greta sėdėjusio Rrnidž'mtis 
kelio.

Griebusi nuo kartelės skarų, nė žo
džio atgal netarusi, Antosė išbėgo pro du
ris, Rtmdžius matė pro langą jau tam- 
siahi kieme šmėkšterėjusį jos šešėlį į 
gatvės pusę.

fiypsodamasis pasislinko už stalo ir 
pasilenkęs arčiau Zorio šnibžtelėjo.

— Ji if nenumano.

prasti komandą. Ir štai dabar komanduo
ja ir kalbasi lietuviškai! Bepiga dabaf ir 
kareiviu būti.

— O yra ir lietuviškų generolų? — 
degė smalsumu ZoryBv z

— Yra... Mačiau kartą, kaip autonrb- 
bilin pro šalį nušvilpė. Bet, sako, nepui- 
kanja jie, ne toki, kaip rusų ar vokiečių

Et, tokia neišmms. Jai ir teisybę generolai buvo. Lietuviški jie.
— Tai ir automobilių pas jus yra?
— Ne tik automobilių, bet ir šarvuo- 

Žorys domėjosi Lietuvos kariuomene, tą traukinių, tanką...
kurios dar nematė. Rimdžiūs jam turėjo — Teisybė, lėktuvus mačiau skren- 
smnlkiai ir ilgai pasakoti, kokia Lretn- * <la«t... Bolševikai į juos šaudė. Toki bu 
vos kareivių unifortna, kaip lietuviškai dvigubais kryžiais sparnuose... 
komanduojama, kaip skamba lietuviški • (Daugiau bus)

pasakyt galėtum.
Aš žinau. Tik paerzint norėjau.
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Kelios Pastabos Dėl ALTASS 
“Apyskaitos”

šia $6,275.74. Dabar gi lietu- 
vių tautos kilniu, patrijotišku 
tikslu suaukotų pinigų beveik 
visas trečdalis išleista be jo
kio būtino reikalol Tiek daug faktas. Kai aš paskutiniam

kiek mėnesių dar bus mokama( A. Bružas tarp kita šitaip pa-1 ro darbų pavyko gana gerai 
alga lakūnui, kiek brangiųjų 
telegramų bus siuntinėjama ir 
t.t. Juomu pažymėti dar vienas

sisako: “Kurdamas “Mūsų By sutvarkyti ir išplėsti taip, kad 
tojų” ir jį pusaštuntų metų “Talka” (Tsb.) dabar nuolat

Šiomis dienomis -(visuome
nei ir visai spaudai reikalau
jant), Grigaitis paskelbė ant
rojo skridimo apyskaitą. Ne
žinau, kiek ta apyskaita tei
singa. Noriu tik keliomis pas
tabomis pabrėžti, kiek dolerių 
be reikalo išleista, neskaitant 
apyskaitos skaičiuose paslėp
tų kitų (tikruoju vardu nepa
vadintų) išlaidų. Čia pažymiu 
kai kurias sumas, kurios buvo 
galima lengvai sutaupyti:

1) Tarp $996.28 (maršrutu 
ir kolonijų parengimų išlaidų 
Illinois ir Chicago) slepiasi at
lyginimas “Naujienoms” už 
skridimo garsinimų, reklamų 
etc., daugiau kaip $300.00.

2 “Bendrose parengimų ir

visuomenės suaukotų * pinigų 
Už didžiuosius tankus (ku- iššvaistė nusipolitikavusio lai-

rie aviacijos inspektorių spre
ndimu yra netinkami) $400.00

Perkant propelerį ne iš ka
talogų, bet per aviacijos įmo
nę buvo galima tikrai sutau
pyti 20 nuoš............ $240.00

P. & W. Co. katalogo moto
ro kaina pažymėta $7,200.00. 
Perkant pas juos naujų moto
rų, už senų motorų atskaito 
$1,200. Tad “N-nos” skelbia, 
kad už motoTų mokėjo $6,000. 
Tačiau perkant naujų motorų 
ne iš katalogo, bet per avia
cijos įmonę, buvo galima su
taupyti (gaunant “trade dis- 
count”) 25 nuoš. .. $1,800.00.

Radijo kompasų aš galėjau 
gauti paskolinti, arba buvo ga

, , ,, , . , Įima pirkti vartotas bent
rūtų išlaidose” slepiasi . dtinnnn
'ASS’o sekretoriaus “už- ‘J/7........• • I notrrimontn eoelzoitnn"

kraščio vadas, kuris ir savo 
redakcijos reikalų neužmiršo 
sunkiais laikais ir pavedęs 
prietaisus pirkti nekompeten
tingiems asmenims. O, gal, jie 
įr gavo mano aukščiau sumi
nėtas nuolaidas, bet “apyskai
ta” rodo begalo stambių su
mų išeikvojimų. Šiaip, ar taip, 
bet tie $6,300 dol. (mažiausia) 
jau negrįš.

Betgi čia ir “apyskaitoje” 
suminėtos tik ligi 1934 m., spa 
lių 31 d. padarytosios išlaidos. 
Bet skridimas dar negreit į- 
vyks, o ALTASS’o kasoje li
ko tik $155.20. Matydamas vi
suomenės didelį apsivylimų 
skridimu ir lakūnu, ALTASS 
kasininkas, gal, ir už didelius

ALTASS’o vadybos posėdyje 
pranešiau, kad visai pareng
toji skridimui Lituanica II su 
robotu atsieis netoli $20,000, 
tada Grigaitis suriko, kad aš 
nežinau kų kalbu ir kad nega-

redaguodamas, aš vadovavaus 
vien troškimu — plačiausiai 
paskleisti spausdintąjį žodį 
mūsų sodžiuose ir kuo geriau
siai patarnauti skaitytojams. 
Aš esu laimingas, kad mano 
tas troškimas yra ganėtinai 
patenkintas, nes laikraščių ū-

lima kreiptis į visuomenę, pra kininkijoje išplatinimas yra 
šant tokios didelės paramos, jau gražiai pavykęs. Šitam
Pradžioje manyta, kad $15,000 darbe “Mūsų Rytojui” yra
visai užteks. Bet apsukriems t^kęs vadovaujamas vaidmuo.
administratoriams ir nepaty
rusio lakūno mokymui neužte
ko nei $32,000.

Su pagarba,
J. R. James - Janušauskas

/TASS
sivilkusi alga” .... $600.00

3) Špilkutės bereikalo iš
svaidytos; pusė jų neišparduo 
ta (girdėjau, keliose kolonijo
se vaikai turi jų pilnas dėžu
tes ir žaidžia), tad bereikalo 
išleista ..................... $500.00.

4) Stenografei buvo moka
ma 8 dol. į savaitę; ji dirba 
8 savaites iš viso $64.-00; tad 
veltui išleista .......... $144.00.

5) Kuriam tikslui skolinta 
$3,500.00 ir mokėta nuošimtis 
ALTASS’o kasininkui T

6) Telegramoms ir kabelia
ms be reikalo išleista (nors 
daug kolonijų nusiskundžia, 
kad po kelias savaites nesu
laukdavo atsakymo į savo te
legramas ir Bkubius laiškus) 
nemažiau .................  $100.00.

7) “Sugrąžinta už išlaidas 
sekretoriui” (už kų?) $89.40

8) Už gasolinų automobiliui
(kieno?) ir kitokias paslapti
ngas išlaidas (nesuminė
tas ............................. $230.00.

9) $32,000.00 sukėlimui iš-,

ANT. BRUŽAS PASI
TRAUKĖ Iš “MŪSĮJ

RYTOJAUS”
Amerikiečiams pažįstamas

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiite 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tieČiu. Nebetoli gal ir tie lai* 
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupe 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos.

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelį 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90, dar 
galima gauti.

“DRAUGO” KNYGYNE 
1334 So. Oakley Avė.,

1 Chicago, III.

ir plačiai apie Lietuvos gyve
nimų informuoja įvairiose pa
saulio dalyse 22 lietuviškus 
laikraščius, o per juos ir bent 
pusę milijono mūsų brolių iš
eivių.

Skiriant šiam naujam dar
bui daug dėmesio, man buvo 
persunku Biuro vedėjo — re
daktoriaus pareigas suderinti 
su “Mūsų Rytojaus” redak
toriaus pareigomis, nes nei 
vienų, nei kitų nepajėgiau vi
sai gerai atlikti, todėl nuspre
ndžiau iš pastarųjų pasitrau- 

Tsh

Prieš pora metų “Mūsų Ryto
jus” padarė net gerų pradžių 
naujam bare — įgyvendinti ir 
sodžiuose dažnesnę spaudų. Ir 
šiose naujose pastangose, at
rodo, pats sunkusis laikotar
pis jau yra praėjęs.

Turėdamas galimumų “Mū
sų Rytojaus” redagavimų pe
rduoti į patikimas rankas, — 
nuo pirmojo numerio iki šiam 
laikui buv. mano rūpestingam, 
gabiam ir darbščiam padėjė
jui Ksaverui Urbanavičiui, — 
ir matydamas savo darbų “Mū 
sų Rytojuje” esant mažiau

NAUJI RAŠTAI.

NAUJOS ADVENTINES IR 
KALĖTINtS GIESMES

nuošimčius vargu beskolins
pinigų dar būtinoms išlaidoms., redaktorius Ant. Bružas (jis 
Neskaitant jau vien riebiu 11931 metais lank5si Jungtinių 
‘administraciios išlaidu’ „ri.1 Valstybių lietuvių kolonijas) sl*faktiškas Pvir. « Rytojaus” re.TakU-1-dalingų bei reikšmingų,

taupyti bent ........... $430.00 J gininkas įprato, tik, mano m a- riaus Pasitraakė. Ant. lš J° r tonaus PareiCT P*-
11) “Skraidymas su instru-' dar reikaiingos šios Bružas, pats ilgų laikų buvęs 81 rau 1 u
entais”. “N-os” skelbė, kad būtinosios išlaidos’ i išeiviu svetimuos kraštuos, y-

1) Robotas ...... $5,000.00 ra labai jautrus iSeivi’ reika‘

Instrumentų saskaiton 
“kiti instrumentai” (koki?). 
Bet ir tuos “kitus instrumen
tus” perkant buvo galima su-

Kų tik iš spaudos išėjo nau
jos Adventinės ir Kalėdinė^ 
giesmės. Žodžius ir melodijų

mantais
Vaitkus yra patyręs, kompe- 
tentiškas lakūnas, betgi jis rei
kėjo siųsti į Pietinės Dakotos 
valstybę mokytis ir išleisti 
tam reikalui ........... $190.00.

12) “Kelionės su Lituanica 
II”, kur ir kuriuo tikslu? Iš
vykęs į rytines valstybes, Vai
tkus kas savaitė iš ten grįž
davo namo (Koehler, Wis. — 
į šiaurę nuo Čikagos). Del to
kio patogumo ir malonumo iš
leista visai be jokio reika
lo «.... .i... •«••*,,•• $245.00.

13) “Leit. Vaitkaus sųskai- ,
ton” — už kų? Alga jam mo- j 
karna, viskas jam ir lėktuvui 
buvo perkama. Bet nežinia 
kam išleista ........... $281.00.

14) Nurodyta daug “kitų” 
ir “smulkių” išlaidų. Kokios

Grįžęs iš kelionės po Šiau
rės Amerikos Jungt. Valsty-

2) Važiuoklė kurios i lams. Jo įsteigtas Talkos Spau į bes, aš 1932 metais įsteigiau 
<lnr Tipturi ’ <t 'vm nn dos Biuras (Tsb) 3au seniaiI “Talkos Spaudos Biurų”, ku-

•••••• *r • . • i • , y • • . t • • i ' . *r • x
3) Išlaidos bandomiems 
skraidymams .... $1000.00 

\ 4) Mek. V. Jesulaičiui 
neišmokėta alga .. $300.00

Viso ..................... $6,800.00
O kiek visokių “kitų” iš

laidų pramanys ALTASS’o a- 
dministratoriai, aš čia nesii 
mu spėlioti, Be to, dar nežinia,

tiekia išeivijos spaudai įdo 
mių, teisingų informacijų apie 
Lietuvos gyvenimų. Dabar A. 
Bružas nori tam darbui dar 
daugiau atsidėti, tų informa
cijų dar pagyvinti.

Su skaitytojais atsisveikini 
me paskelbtame “Mūsų Ryto 
jaus” 86 numery, redaktorius'

parašė kun. Žydanavičiius. Ha
rmonizavo prof. F. Žilevičius. 
Kalbų tikrino pralotas A. Da
mbrauskas.

Giesminėlis turi 140 pusla
pių ir 34 giesmių. Kaina tik 
50c. Perkantiems didesnį skai
čių, duodama žymi nuolaida.

Kreipkitės antrašu: Rev. J. 
Žydanavičius, Amsteruam, N.

OŽKABALIŲ

DAINOS
galima gauti 
“DRAUGE”

1 LIETUVĄ
(Tik vlenaa persėdamas 

Copenhagoj)
Nuolatiniai Išplaukimai, patogi 

kelionė, žemos kainos

leista $10,700.47 (!). Tarp dau-| !os.lšlaidos .gal.i dar būti 5a[e
gelio neįvardintų išlaidų pas
lėpta sekretoriaus alga, Gri
gaičio ir Vaivados kelionės į 
kolonijas (kur jie daugiausiai 
rūpindavosi savo dienraščio 
platinimu, nes “N-nos” dau
giausia garsino skridimų ir 
greičiausiai suteikia žinių apie 
skridimo reikalus”) Vaivados 
išlaidos besimokant skraidyti 
ir t.t.

10) G. Lituanikos išmokėji
mai:

Nors F. Vaitkus sakė, kad 
Lstronominė navigacija jam 
’ereikalinga, bet jam pirkta 

sekstantas .............

tokių stambių ir įvardintų iš
laidų?

15) Buvo skelbiama, kad 
skridimas įvyks už metų. Tuo 
atveju leidimas skristi per sve 
timas valstybes J. V. vyriau
sybės parūpinamas pašto ke
liu, nes buvo daug laiko. Ske
lbiama, kad tam tikslui (tur 
būt telegramomis išrūpinant 
minėtų leidimų) išleista $75.00

Viso ............... $6,275.74
Tad sąžiningai ir kompeten

tingiems asmenims tvarkant 
tas visas išlaidas buvo gali-

$250.00' ma tikrai sutaupyti mažiau-

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite" visi ir visur AMBROSIAN 
BBER.

Šios kokybės Ambrosi&n alų išdirba.

SOUTH SIDE BREWINO CO.
Urmu — vvholesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 2084 ------------arba------------- Boulevard 7179

rio tikslas — Lietuvos gyve
nimo informacija aprūpinti 
mūsų išeivijos spaudų, jaučia
nčių tokios informacijos diue-^Y., arba “DRAUGAS” PUB. 
lį trūkumų. Per trejus metus, CO., 2334 So. Oakley Avenue, 
po įvairių nepasisekimų, Bin-! Chicago, III.

KAI.fcDINft EKSKURSIJA 
Laivu

“FREDERIK VIII”
Iš New Yorko

GRUODŽIO 8
Ekskursijos vadas 

K. PALCK KASMUSSEN

. i

SIŲSKIT SAVU PINIGUS ANK 
STI GIMINĖMS LIETUVOJ

Keletas savaičių teliko Kalė
doms. Jums pridera sutvarkyti 
jūsų pinigų siuntimų giminėms 
kiek galima greičiau.

Mūsų pinigų persinutimo kainos ant kablegramų, ra
diogramų, telegramų ir bankų draftų yra žemos. Varto
kite DROVERS PATARNAVIMĄ, kad užtikrinus jūsų
giminėms.

LINKSMŲ KALĖDŲ.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank

ASHLAND AVENUE PRIE 47 tos GATV., CHICAGO

BANKININKĄ VIMO VALANDOS 
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

Gerkit ir Reikalaukit

Kotui Trijų

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL TAROT HM

DOVANAI
ELEKTR. DULKIŲ VALYTUVAS

Kalnų Ir naujas Išplaukimų są
rašas 1935 metams gaunamas pas 
autorizuotus agentus arba ofisuos

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE 

ISO N. LaSalle St.. Chicago

Įsigykite šį puikų Elektr. 

DULKIŲ VALYTUVĄ 

(karpetoms), kuris daliar 

parsiduoda už steliėtinai 

mažų kainų

IR GAUKITE DYKAI 
Šį $17.00 vertės elektrik. 
valytuvų (Su juo galite 
išvalyti Parlor Setus, lan
gų užlaidas, automobilių 
sėdynes ir kų tik panorė
site)

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS

Balansas turi Imti 
ne mažiau $100. 

I'AKANKl’S- DBA! (.IŠKAS 
TVIRTAS

HALSTED E1CHANGE 
NATIONAL BANK

Hiilsted St. ir J9th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

kaina Daktaras Sako Kaip 
Išvengti Slogų

žymus sveikatos specialistas yra pa
reiškęs, kad 8 3 nuoš. šios Šalies as
menų yra paliesti slogų. Jis nurodo, 
kad "raktas” Išvengimui slogų, yra 
palaikyti atsparų, kurt nugali daug 

raaž pakenčiamai susirgimų prte-

Šie valytuvai yra 
vėliausios mados su 
visais pagerinimais. 
Jie jums padės už
laikyti namus šva
roje.

ŠIS BAROENAS NEILGAM — PASINAUDOKITE!

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED 

(įpėdiniai City Furniture Co.)
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phona: SEELEY 8760

NtlOA-TONE paslrodš stebėtinų 
tonikų būdavojlmul Ir palaikymui 
atsparos. Jis tiestai pasiekia nusilpu
sius organus. Telkia jiems daugiau 

Ir jie išmeta nuodus, kurte 
būna priežastimi Įvairių negailų. Da
bar laikas jums būdavot! atsparų. 
Imkit NUO A -TO N E tik trumpa lai
kų Ir tėmyklt stebėtinus rezultatu*. 
Parduoda ir garantuoja visi apfle- 
korial. Pinigai grųžlnama, jei esat 
nepatenkinti. Mėnesio trytmentas už 
Vienų DolerJ. Lengva priimti Ir pa
laiko Jus tvarkoj.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c 
ir 50c.

«■■■■■■■■■■■ ■a
REUMATIZMAS-

• SAUSGELE I
■
_ Nestkankyklte savęs skaus- ■
■ mals. Reumatizmu, Sausgėla, n 
H Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun

giu — raumenų sunkumu: nes ■
■ skaudėjimai naikina kūno gy- —
a vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
™ guldo ■
■ CAPHIOO COMPOHND mos- 

tls lengvai praėaltna vi rėminė- ■B tas Ilgas: mums šiandie dau- . 
m gybė žmonių siunčia padėko- H 
™ nes pasveikę. Kaina Sėc. per ■
■ paštų ė5c, arba dvi už 31.05.
_ Knyga: "MALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS” augalais gydytis, kaina a g 10 centų.

■ Justin Kulis ■
8259 SO. HALSTED ST. ■

Chicago, III. ■
!«■■■■■■■■■■■



CietROS ŽINIOS
VIE6A PADĖKA

Tariu širuing’raitMj padėkos 
žodį viriems-oms, kurie kokiu 
noru būdu prisidėjo prie su
rengimo iv pasekmių mū^ų pa 
rupijos metinės vakarienės.

Nuoširdžiai dėkoju savu lira 
ngiems, purapi jonams, biznie-

metinis. Turėsime daug kol
I svar styti ir bus renkama val
dyba ateiuautitiua metams.

Kurios neužsiiHokėjosios m« 
tiuio mokesčio prašomos užsi
mokėti šiam susirinkime.

B. R.

HETKItS 2HI0S
wėtoArevi», gruodžio į iSKi-l

Patarties žodis sako: “Lie
tuviai prie lietuvių”. Lietu
vis pas lietuvį eikime su rei
kalu. Visados gausime trisia- 
gą, mandagų patarnavimą. Tai

AIBROS VIRTU PARA
PIJOS METINĖ VA

KARIENĖ

riams, aukotojams, aukų rin- tikra teisybė, 
kikėms, bulvariškiams; vi- Mes turėjome reikalo su ad
Bonus šeimininkėms, komitetui, 
draugijoms, programų daly-
viams, J. E. vyskupui Matu-isavo P^estjnj, bet gerai ir 
lioniui ir visiems dvasiškiams,! trisrngai nnisų dalykų atliko, 
profesijonalanis iv Cbicagos
draugams, kurie atsilankė.

Te Aukščiausias atlygina vi- 
siepus gausiausiomis malonė
mis.

Vardų visų geradarių ir au
kotojų čia neminėsiu, nes lai
kraštyje užimtų daug vietos. 
Dar kartų visiems ačiū, ačiū!

Kun. H. J. Vaičūnas,
Šv. Antano parap. klebonas

Š. K. A. R. 9 skyriaus su
sirinkimas įvyks gruodžio 4 d. 
fcv. Antano parap. mokyklos 
kambary. Visos rėmėjos pra
šomos ateiti, nes sus-mas prieš-

Rytoj, d vai. vakare įvyks 
Aušros Vartų, metinė vakarie
nė jiarapijos svetainėje. Sv. 
Kazimiero Seserų Akademijos 
Rėmėjos kepa labai gardžių

. . .. . XT . vakarUenęy o varg. J. Rrazai-vokutu. Atsikreipem į adv. N. .. • , , •... „T , . rengia labaiiuinavieių. Nors dar jauna®

Ir kitiems lietuviams pataria
me reikale kreiptis prie adv. 
Tuniavieio.

A. ir M. Lukauskaa

SULAUKUS JUBILIEJAUS

Beštadienį, gruodžio 1 d., 
8:30 vai. vakare įvyksta Lie 
tuvių Aero Klfrbe vienų metų 
jubiliejaus šokiai puošniam 
Venetian Room, Southmoor 
viešbuty, 6646 S. Stony Island 
Avė. Muzika bus geriausia. 
(Iros Joe Negus ir jo Cliicago 
Melody Kings. Įžanga labai 
prieinama. Tiktai pusė dole
rio. I Spy

Parlor Selail
Iš MŪSŲ DIRBTUVĖS Į TAMSTŲ NAMUS!

Užtikrina Didi Pinigų Sučėdimų, Gaunant Geresnį Setų.

Mūsų Krautuvėse rasitt šimtus visokių viaoki»w»ių 
Seklyčioms Setų dėl užganėdiuimo kiekvieno pirkėjo. 
Pasirinkimas po

Tūkstančiai žmonių gėrė*- 
jusi mūsų darytais setais, 
nes jie gražiau atrodo, il
giau tarnauja ir mažiau 
kaštuoja. Duokite užsa
kymus dabar, turėsite 
pttikiau&į setų Kalėdoms.

tr ,k. $195.00
VA2A( TBBBIKIA [MOKATt 

Taisome senus rakandus arba mainome ant naujų 
Duodame didelę nuolaidą.

LENGVUS I&M0KMMAI

4179-83 Archer Avė.
Tel. Ijftfayette 3171

2536-40 W. 6Jrd St.
Tel. Heiuloek 8400

CllICAGO, ILLINOIS

rengia labai įdomų prog
ramų. Visi atsilankusiej-i Irus 
patenkinti i'r pasidžiaugs lin
ksmu vakarėliu.

Į bažnyčią dažnai mes ren
kamės, kad atgaivinti savo 
dvasių rr jų snstiprint. Kaip 
gražu, kada bažnytėlė pihia 
žmonių karštai Dievą garbi
nančių. Tas pats tikslas mus 
kviečia fr į parapijos metinę 
vakarienę. Reikia mums pasi
džiaugti savo gražiais ‘darbais, 
reikia vienas su kitu pasikaT 
bėti ir mintimis pasimainyti, 
o tas daug padės parapijos 
visokius reikalus aprūpinti.

Be abejo, programo metu 
žymūs kalbėtojai daug mums 
naudingų dalykų papasakos ir 
palinksmins. Juk mes neturi
me per visus metus kitos to
kios laimingos progos, karia 
galime tiek malonumo susilau
kti kaip savo parapijos meti
nėje vakarienėje.

Taigi širdingai kviečiu visus 
parapijonus į n+ūsų parapijos 
metinę vakarienę, rytoj, 6 v., 
parapijos svetainėje.

KVKIAME IVAKARIENĘ
BttlDttEPORT, — Sv. Jur

gio parap. vakarienė įvyks se
kmadienį, gruodžio 2 d. 7 v. 
v. parapijos salėj. Vakarienė 
rengiama po vadovyste Apaš 
talystės Maldos dr-jos. Prime
name, kad kitos parapijos va 
karienės šiemet nebebus,, todėl 
visus parapijomis ir parap i jo- 
nes maloniai kviečiame atsila
nkyti. Vakarienė bus ganai, vi
sokių gardžių valgių ir gėri
mų bus į valias, namie galite 
nevakarieniauti. Parapijos mo 
kyklos vaikučiai ir mergaitės 
išpildys smagų prognunėlį. 
Taigi pakarto,jame kvietinių, o 
visi būsite patenkinti. Įžanga 
tik 50c.

Tai, buvo vadinamais “Vestu
vių” vakaras, nes draugija 
neseniai susijuaigė su vienu 
šios kolonijos klūbu. “Vestu
vės” puikiai pavyko. Draugi-

RADIO
Choras, solistai, solistės, in-

. . , . .... . strumentiniai solistai — pati-
ja dabar «,«, aaal.^jaa už- • k,ausytojus Budvit„
Ufcrma dg, metų progr„,„e rytoj ( e.

kniadienį), I — 2 vai. popiet, 
iš stoties WCFL, .970' k. Ka
dangi Budrike programas yra 
vienas iš gyviausių ir įvai
riausių, ir leidžiamas tokiu lai 
ku kada klausytojai dar na
mie, tat pravartu kiekvienam 
lietuviui tokio gražaus prog
ramo pasiklausyt.

Klausyte jas

WEST PUtLMANO NAU
JIENOS

EKSTRA! EKSTRAI

Kun. J. Maiiulionis, M I C ,
Klebonas

PARAPIJOS METINĖ 
VAKARIENĖ

METINĖS VAKARIENĖS 
BELAUKIANT

DIEVO APVAIZDOJ PAR. 
— Parapijos metinei puotai 
jau viskas baigiama: paruošti. 
Svečių priėmimo, vaišfcninio ir 
programos komisijos uoliai da
rbavosi', kad užtikrinus sve
čiams keletu malonių valandų. 
Tikime gražiu šito darbo pa
sisekami ir todėl dar sykį kle
bono ir visų aštuoniolikieeių 
vardu širdingai kviečiame mū
sų parapijos prietelius į šitų 
puotų.

Ar visi žinote, kad gruodžio 
2 d., tui yra ateinančio sek
madienio valiavę Fenger Higb 
Scliool auditorijoj, kuri ran
dasi tarpe 112 ir 113 VVallaee 
Str., The Joyee Kilmer Play- 
ers artistų grupė suvaidins ne
paprastai gražų trijų aktų vei
kalų “Driftwood”t

Be to, ar žinote, kad prieš 
pradėsiant vaidinimų ir per
traukose grieš Šv. Kazimiero 
Akademijos mergaičių orkest
rą?

Tikietai begalo greitai pla
tinami. Čia pažymėsim, kad 
“Sponsor”, rėmėjų, kurių var 
dai bus pažymėta programoj 
— tikietų po 2 dol. išparduo
ta arti trijų šimtų, o jų turime 
tik viso 394.

Neperuaugausiai beliko Ii- '■ 
kietų ir žemesnes kainos.

Daugiausiai vakaro pasise-

Monika Montvilienė, uoli 
mūzų parapijos darbuotoja, 
kuri ilgą laiką buvo sunkiai į 
sirgus, jau gerokai sustiprėjo i Tikrai džiaugiamės jos grįž
tančia sveikata ir lfnkiine dar 
daug metelių naudingai dar 
buotis. . x ,

NORTIT SIDE. — Sekma
dienį, gruodžio 2 d-ieua, 7:30 
valandų, įvyks parapijos me
tinė vakarienė. Seimininkes 
jau ruošta skaniu® valgius, o 
chorai, senų rr jarcmų, ruošia
si pateikti gražią, programą 
dainų. Pš kalbėtojų, kaip gir
dėjau, bus kunigų svečių St 
šiaip jau pasauliečių profesi- 
joaulų. Todėl visi esate kvie
čiami atsilankyti ir gražiai- j>o 
rų valandų laiko praleistu

Tikietų galite gairti pas pa-į

Praėjusį sJekmadrenį įvyko 
šaunus draug. Susivienijimo 
Brolių ir Seserų parengimas,
■.............. ...... ........ - .

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSK, OPT.
I

EiKTUVI
IOdIXF».ICAr 

A LJK
18

ICATr.T AKJU 
ĮAUSTAS

P«lans>la» akių kurt r
•etl galvor PkaudAjimo,

palvinio aklų aptemimo, nervuotu 
rapijoa komitetus ir šiaip iau-^°- •kaudam» akių. karst), *tit»ta« 

1 •’ 'trumparenrate Ir tollrefrystę. prfren-

8a teisingai akiniua Visuose atstu
muose egaamlnavima* dkromasr su 
gusietns tik 50 centu. O- van- parodančia matt&uslaa klai-

, nr . • z, . , Hpeclalė atyda atkalama ikučiarns 25 centai (kurie bus mokyklos valkus Kreivos akys «tl

žmones. J’J kaina yra s ua iš

TeL LAFayette

parduodami tik prie parapijos 
svetainės durų >. Report

SO5t

DR. A. RAŪKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzi'e) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllomls pasai 
sutarti

Ofiso Tel.: i^AFayette 8850
Rea Tel.: VIRrtnla 0888

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTT8TAS

GAR X - R A Y
4IU ARCHER AVFN'UE 

Kampas Francisco Avė.

Res. PhOrte
IX.8x»or><1 (MII

Olflce
TRIs

Phone
lie 0044

DR. . R. MČCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 210
Vai-: 3-4 Ir 7-8 vai. vakaro

DPT

nktiniun sulietai, bus duetas ir
kvartetas. Bus gražios muzi
kus ir kitokių įdomių dalykų. 
Todėl, kas norite tikrai sma
gių valandėlę turėti, nepamirš
kite užsistatyti savo radio ant 
stoties YVGF*S, 1360 kiloeykles, 
11 valandų.

Lulaui įdomų radio progra
mų pateikė Progrese Furniture 
krautuvė praeitų netlėlią.

J. S. R

Rytoj 11 valandų prieš piet 
Progresą Furniture Co. kura- 
tuvė ir vėl prisirengus smagiai 
palinksminti visus radio klau 
sytojus. Programą dalyvaus ri

KAUNAS, — Kito' samany 
mas, kad vykstančiose tarp
tautinėse geležinkelių konfe
rencijose, ekonomijos dėlei, 
viena kuri Pabaltės valstybė 
atstovautų visas tris valsty
bes: Lietuvą, Latviją ir Ea- 
tijų.

ADVOKATAS 
X P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandas Mokias:

KALĖDŲ UCKUfclA

ILFETUVą JĮfe
Išplaukia 15 Ni-w Yorko

M. L. GRIPSHDLM 
Gruodžio į 1934 m.

MAROUETTE PK. OFISE:
2403 WEWT 68rd STREET
Kampas Western įr 63rd St,

Tetefenas PROspect 1133 
Panedėlro, Utarninko, Ketver
ge ir Pėtnyčioo vakarais nu©

7 iki 9 vai.

, . . ..... , _ i Specialiai nupigintos lMvaltorčlųkimu ir tikietų plmimnm ru kainos, perkant j ten Ir atgal (R. T.)

pinasi ir dirlui gerb. kun. A. 
Linkus ir veikalo ‘Driftwood' 
autorius, režisierius ir žymiau 
sius rolės vaidintojas Mr. WiU 
liam Boeder.

Publiką turėsime gražiausią. 
Dalyvaus 'žymūs ' profesrjona- 
lai, biznieriai, politikieriai ir 
paprasti darbininkai. Bus 
daug ir svetimtaučių. Fenger 
Higb scboOl auditorija prilyg
sta down town teatrui; turi 
apie 2,000 sėdynių, puikų stei- 
džin, pakeliamais seenerijas bei 
šviesas. Už tai nepamirškite 
visi sekmadienio vakare laiku 
atvykti. Reporteris

Osteomos. Valandos nuo 10 Iki E v. 
j' nuo 10 Iki 1Y Daugely «t- 

s t Įtaiso nioe be akinių.
Kaino* pltftau kaip ptsnslaa.
4712 BO. ASHLAND AVĖ

P&m

25 KTU PVTTMMO
Plritarikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a 
Mų ir pritaikymo akinių.

SMETANA
OPTOMETRISTAS

M01 JA ASHLAND A VENŲ k 
Plalt Bldg., kam». 18 st,

2 aukštasI
Pastebėki t mcmo> iškabas 

Valandos nmr 9»:3T)> ryto ik
12 v. Pbpict iwm 1:30 rki 8-:0Ė 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
8ldrtų valandų. Room 8.

Pbooe Ganai 6523

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso: Tel. EAFayette 4017 
M.: Tel. HEMlock 0300

DU R. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
, Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak.

ttntiknrfjfts Ofbam: 20RO W. 60tn SO 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.

Šaradomis ir Nedaliomis paoal sutarti

DR.ŪTKOČIŪNAS
DANTISTAS

1440 SO. 4tth CT., CICERO, IELu 
UUr.. Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

>447 K>. HAfzSTHD HT., CfOCAGO 
Paaed. Serad. Ir Sutoat. >—> v»l.

Dienoms Tel. EAJFayelto R7M 
Naktimis Tel. CANaf 040*

OR. A. J. JAVUIš
Office: 2643 W. 47th Street 
VM.: 2 Ik I popiet, 7 Iki 9

Nedėlioja pagvU sutarti

Pliufesnių informacijų, laivakorčių, 
naujo 1935' m. mūsų laivų iApIaai-klnnr 
tvarkaraščio, kreipkitės j bet kuri 
autorizot^ inilsų ag-entą;, arl»w:

OfTItee Te4. REPttMlc 7«
SK. Tel. OROvefcMl M17

7017 a FztmrtKED AVĖ.

DR. X X SMRJNAITIS
nu w. MARQi;arrrK road
GYDYTOJAH Ir CHIRURGAS

ryto

ROSELANBU OFISEs
2 E. 193rcJ PLAUK

Kampas State ir I03rd Pi.
Telefonas PULhnenr 5950

-.„t™- _ $e rėdo mis iki 9 vak.
SWEDISH AMERICAN LENEi Subatoana visą dieną iki 9 v.v. 
181 N. Miebigaa Avė. Chieagoj Kas popietų nuo 3 iki 6,

LIETUVIAI BAITAM!: 
AM1MHCE UETOTIŲ DAKTARU BRAIfcBOaf KARIAI:
Kok CANa* MSVJ

Ros. PROepect

DR. P. Z. ZKATBR1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

fHBT SOUTH HALSTED STREET 
ReaMenciJn flCOU' S«. Arieslan Avė. 

Valandos; >1 ryto iki 3 popiet 
6 ils* 8 v. vakare

DR. U. I. RLOŽIS
TeL CANal •!»

DENTISTAS
2201 W. Cfermak Road

(Kampus Lduvm 
Valandos-. Nuo > MU 12 ryCo

Nuo 1 iki 8 vakaro- 
Seredoj pafca.1, sutarti

YeL GAKal «1SS

BR.S.RIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Roada
Valandos 1—S Ir 7—8 vak. 

Haredomls ir NedSliomls pasai sutarti
REZIDENCIJA

6631 ff. CaRfomia Avė.

Office Pbone
FROSpcct f0'2M

T-'-.1 . I I —
Res. and Office 

S3S9 So. Leavlft St
CANAIi 07M

OR. J J. WJWABSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

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

2 to « and I to f P. R. 
Suadtey By Appolittmeat

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS f» CHIRURGAS

4645 Sa. Asbland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki > vak. 
Nedarnomis pagal sutarti 

O94ao telef. BOttlavard 7«M>
« Tel. VROapMf >*«

OB.I.DHNBUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUB 

Tel. VIRctate OOM 
Ofiso vai.: l—4 Ir •—8 p. m.

Nedailomla papai sutarti

Tel. Ofiso BOULevard U12 
VICtory 2343

DR. C. Z. VEZEL’IS
DBNTIHTA*

4645 So. Ashland Ava..
arti 47tk Street 

Vok; ntto » 1U 1 vaksra- 
Berado! pasai

DR. X RUSSEU
Lietuvis ChiruTFts Ir Gydytojas-

2515 WBST «&tfe J6T.
0L ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Office Tel. Wentworth <889
Rea Tel. Hyde Park »»•

DR. SORANA A. a AKIS
MOTBHQ IK TAIKO UGŲ

8PBCIALIHTI5
6900 SOUTH KAUSTEI) ST.

Valandos: 1 Iki 4 popiet; 7 Iki 8 vak.
Iftskyrus Seredoma

DR. L J. BERTASB
Ofiso vai. nuo 1-S: nuo <:M-S:847»6 <r. setu

Tel. I^AFayctts 78BO

DR. F. e. WMNA$
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

414A Archer Avemie
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St. 
TfiL CANal 0403

DR.MAURICEKAHNDR. CHARLES SE6AL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė,
1 lubos

C1HCAOO. ILL.
OFISO VALANDOS:

*tto 1O- 1M 19 vai. ryto. nuo 9 IM 4- 
val po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėllomls nuo 1S Iki 11 
valandai dieno

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. VAM«ls 09PO

Rcs.t Tel. PI.Aia 2400
Ve lamdės:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-1 Ir 7-2 v. v. 
NedAldlenlols nuo 10 iki 19 djane
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VEIKS 2MB
MARI IGNU Kfll RĖMĖ- ’š Westsaidės, Brighton Pat lunVltJvRy AVm FltlHt jįO įr Marquette Parko svvčiu

SEIMASjy

Marijonų Kolegijos ir Se 
irtinarijos Rėmėjų 8-tasis sei-

Pranešimai jos vuluybos ir aptarimas dau į pribūti, bes yra naujų klau- 
1 gelio svaibių reikalų. Taipgi ainių, kuriuos turėsime svare-

MaRQGETTE PARK _ 1 prašomos užsimokėti savo duo
Šv. Kažimiero Akademijos Rė-

ko ir Marąuette Parko Bvočių. niėjų 13 skyriaus priešmotihis 
Visus atsilenkusius rtuošird- susirinkimas įvyks sekmadie-

žiui pavaišins. t> uiuiMi menttngcJOb nyjv, gruodžio 2 d., lygiai 2 
valandų popiet, parapijos sve 
taihėje.ARCHER HElGllTS. — Ma 

mas įvyksta sekmadienį, gruo-! rM°nų Kolegijos ir Benrinart- Kadangi šiame susirinkime 
džio 9 d., 2 vai. popiet, Auš- j°s Rėmėjų 41 skyrius ruošia j bus renkama nauja vahfybn a- 
rOs Vartų parapijos svetainėj, uldelį iŠlalmėjimų ir bunco
2323 W. 23rd PI., Cliivago, III. P*rty> kuris įvyksta antradie- 

Seimo paudai lietuvių kolo !nb gruodžio 4 d., pp. Lukertų
nijose ruošiamos įvairios pra- name> 5537 So. Nondrea Avė. 
mogėlės.

teinantiems metams, ir yra 
daug svarbių reikalų aptari
mui, kviečiame visas nares su 
sirinkti. Valdyba

LAISKAI CENTRALINIAM 
PASTS

4621 Jurėnas Petrus

tyti. Taip pat bus renkama 
valdyba 1935 metams. Pasili- Žemiau išvardyti adresatai,

t»«- • i i v . ... kuriems dėt klaidingo adresoBunco jmrty rengiama gruo- kę su mokesčiais nariai past- .... s . .
džio 5 d., 7 vai. Vakare, Wod rūpinkite apsimokėti už šiuos
mano svet., 3253 B. Lime. Na-, metus, 
rėš malonėkite atnešti dova
nų tai pramogai. Dovanų gu
lima atnešti į susirinkimų.

0. KliUčinskaitė, rašt.

P. K., rašt.

laiškui į namus neatnešti, Im
tys turi nuvykti į nuujus pa
što rūmus prie Canal ir Van 
Buren gatvių, ir kreiptis prie 
“Adveriised Window”, pasa
kant čia prie pavardės padėtų

B R11X1EPOKT. — Draugi
ja Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys priešme- numerį, 
tinį susirinkimų 4 d. gruodžio^ yjo Žukauskas Sadie 
7:30 valandų vakare, ChivagosBRIDGEPORT. — Simam)

Daukanto draugija laikys prie Lietuvių Auditorijoj. Malonė

Praeities Pabiros
Kun. A. Petrausko, M. I. 0. 

Atsiminimui iš 1906 — 19 lt 
pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. OO.. 
3334 So. Oakley Avė. Chicago. !>’

WEST SIDE. — Marijonų 
TOWN OF LAKE. — Mari-’ Kolegijos ir Seminarijos 19 

jonų Kolegijos ir Seminarijos skyrius ruošia bunco party, 
Rėmėjų 8 skyrius ruošia pa-‘ kuris įvyks penktadienį, gruo- 
rengiirtėlį — bunco party, ku- ® vak vakare, Auš
ris įvyks sekmadienį, gruodžio ros artų parapijos svetainė 
2 d., 3 vai. popiet, pp. Ogenlų ^23 23rd PI. 
name, 5648 So. Justine St. ; Komisijos narės 0. Pocienė, 

Bus daug ir gražių dovanų, Į L Saulinė, A. Radzevičius, 
bes veikliosios komisijos narės ir kiti platina tikietus ir ren
E. Ogentienė it E. Gedvilienė 
su kitomis nenuilstančiai dar
buojasi, kad sumušti Brighton 
Parkų. Jos turi paruošę daug 
įvairiausių dovanų ir tikisi 
gausios publikos. Tikieto kai
na tik 25c. Žadėjo atvaiiūoti

ka dovanas, kad visus atsila- 
nkusius kuogeriausai patenki
nti. Tikietas — 25c.

GAISAIS LEVICKŲ 
NAME

DIDHMISIS MM

ISPAROAVMAS
Kainos Negirdėtai 

Sumažintos

a. f T0WN OF LAKE 
*| mis dienomis buvo ištikęs gai

Midgot Radios Verti 
$15.00 iki $20.00-po

$9.50
Connole radios verti 
$65.00 iki $95.00 po

$29.50
Visų bangų raičios 1935 m. 
mados gauna tolimų šalių 
broa/kastinirnuK po

$38.75
Kitų radio pasirinkimas, 
Philco, Crosley, JSenith, R.- 
C. A. Victor ir kitų 1935 m. 
mados nu-

$19.50
iki

$175.00
Lengvus išmokėjimai, Dide
lė nuolaida už senus radios 
mainant ant naujų.

nuo

nuo

3222-26 S. Halsted St 
TeL VlCtory 4226

▼ VUCJUO . TVBHv^TllTl '

šmetinį susirinkimų sekmadie
nį, gruodžio 2 d., 12 vai., Cbl- 
eagos Lietuvių Auditorijos sve

kitę visi nariai atsilankyti, 
nes bus renkama nauja valdy-1 
ba ir svarstoma daug kitų dr-BRIGHTON PARK. — S.

L. R. K. A. 160 kuopos sus- tainėj, 3133 S. Halsted Str. (gijos labui reikalų. Valdyba 
mas bus gruodžio 2 d., 1 vai. 
popiet, parapijos mokyklos ka
mbary. Prašomi visi nariai at
silankyti, nes bus svarstoma 
daug reikalų. Bus renkama 
nauja valdyba ateinantiems 
metams ir renkami darbinin
kai būsimam vajaus vakarai, 
kuris įvyks gruodžio mėn., Į>a 
rupijos svetaihėj. Valdyba

šias LevScikių name, 4441 So. 
Wo0d St. Daug nukentėjo 
taip pat Ijabuckfai ir Kalvai
čiai.

Susirinkimas yra svarbus, to- j 
dėl kiekvienas narys privaloi skaitykite m fvat^

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

O

Tt)\VN OF LAKE. — Mo
terų Sų-gos 21 kp., laikys prie- 
šmetinį susirinkimų sekmadie
nį, gruodžio 2 d., 1 vai. popiet, 
para p. mokyk les kambary. Vl- 

Šro-!,SOs narės prašomos dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime.

Valdyba

Biznieriai Kinčibai buvo iš
kėlę puotų savo dukrytei Ce
cilijai, kuri minėjo vaidines. 
Susirinko daug Cecilijos drau
gių ir draugų ir šiaip jau žy
mėtinų šeimynų. Po vakarie
nės jaunimas gražiai linksmi
nos prie muzikos. Cecelijai su
dėta daug linkėjimų. Ji lanko 
ftv. Kazimiero Akademijų ir 
Vra gabi muzikoj.

Kinčibai yra gausūs auko
tojai. R&porteris

BRIDGEPORT. — Dr-jos 
Šv. Petronėlės priešinetinis su 
sirinkimas įvyks gruodžio 2 
d., 1 vai. popiet, Sv. Jurgio 
parap. svet. Bus rinkimas nau

VfNETlAN MONUMENT CO, INC.

JDOMŪS judamieji 
PAVEIKSLAI!

Pamatykite

SVC. PANELĖS
APSIREIŠKI- 

MO VIETĄ 
--LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LlURD^, kur 1858 metais 
Svenč. Panelė apsireiškė Sv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai beph- 
gydomomis ligomis sergantie
ji!, kad gauti stebuklingų per 
SvenČ. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Isteriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus k* Girėno išskri

dimo it žuvimo vietų — Sol 
diuo miškų,

3) Pasaulinę Parodų (Worlris 
Fair),

4) Komedijų, kur dalyvauju 
Oharrlie Chaplin.

I Paveikslus rodys A. PEL- 
, DŽIUS sekahčmse vietose:
I Nedėlioję, gruodžio 2 d. par. r 
' salėje, Malianoy City, Pa.

Ketverge, gruodžio 6 d., par. 
salėje, Mt. Carinei, Pa.

Nedėlioja, gruodžio 9 d., par. 
salėje, Girardville, Pa.

Subatoje, gruodžio 15 d. 
Kun. Eeerskio parap. kalėje, 
Wilkes-Barre, Pa.

Nedėliojo, grue<«‘ži« 16 d., 
nar. salėje, Kingston, Pa. 
Įžanga 25c Vaikams 10c. 
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adiesto I
ti: A. Peldiius, 7035 & PaSt ' 
field avė., Chicago, III

KASTANCIJA SERBENTIEN® 
(l>0 tevalfe Mačlok-aitč)

Apleido fij pasauli lapkričio 
30 d., 1934 hl., 5:30 vai. ry
to, sulaukus 49 metų amžiaus.

Amerikoje išgyveno 30 metų
Kilo ifi Suvalkų rėd., Vilka

viškio apskrZ Žaliosios vai*.. 
Jųodupčnų kaliko.

Paliko dideliame nuliūdime 
eavo vyrų. Uaurlnų. du sūnus 
Stanrtrtovų Ir Vincentą, dvi du
kteris Eugfntją Ir Rinitą, anū
ką Richardą, keturias sesei i?: 
Amerikoje Khtflnų Mnkaravi- 
člettę ir Lietuvoje Viktoriją 
Mačlokalfę, Anną V'alucklenę ir 
fdonlkų Navickienę; Amerikoj 
dkr pusseserę Oną Cesnienę Ir 
švogerj Joną. U- daug giminių.

Kūnas pašarvotas 212—156th 
Place. Calumet City, III. Lal- 
dotuvča Įvyks antradtenj. gruo
džio 4 d. IS namų 8:00 vai. 
ryto veliones kūnas bfls nuly
dėtas ( Sv. Pranciškaus parap. 
bažhyčlą, Indiana Harbor. Ind. 
Po gedulingų pamaldų velione 
buo nulydėta | Sv. Kasimiem 
kapines, lllth 8t. ir Crawford 
Avė., Chicago.

NuoSirdžiai kviečiame visuH 
gimines, dmugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šermenyse 
ir laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Vyras liša- 
rfnas, sūnhi Tr tartctery.s.

Ia.Moiuvx'ms patarnauja gra- 
borius Jos. Csechanskt. 248 -— 
155th Pi.. Calumet City. III. 
Tel. HAMmond 372.

VI1TCENTAB MIKUTIS
nilrC lapkričio 30.. 193 4 tn. 3 
vai. po pietų, sulaukęs apie 
56 metų amžiaus. Kilo iš Ra
seinių Apskričio Kaltinėnų Pa
rap. Klaukallii vienkiemio.

Amerikoje išgyveno 35 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
molor} Juzefą, tris dukteris: 
Juzefą Hebarf, Antaniną N»- 
veety, Anną Ogden, sūnų Vin
centą, tris žentus, eeserj An
taniną Paulauskienę Ir švoget), 
Ir gilnines tt draugus.

Kūnas pašarvotas Zolpo kop
lyčioj. 1646 W. 4«th St.

Laidotuves |vyks pirmadieni, 
gruodžio 3 d. Iš koplyčios 8 
vai Sus atlydėtas Į Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioj |vyks gedulingos pamal 
dos už vūltohlo sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas | Av. Ka
zimiero kaptnes.

Nuoširdžiai kvočiame visus 
Atminės, dratigus-ns ir paž|s- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:* Moteris. Iluktcrys, Nikne Rentai, seom, A«ngm« 
ir (Mintnė*.

Isūdotuvčs patarnauja gra- 
boriUs t. >. Zdlp Tet. BOVfe- 
vard 5208

A. A.
STANISLAVOS SUATTAS 

kuri persiskyrė su šiuo pasauliu 1933 m. 6 <L, gruo
džio m., palikdama dideliame nuliūdime tlukrelęs mo
tinėlę ir giminesy sulaukūsi trisdešimties metų am
žiaus. Gimus Rusijoj, 1903 metais. Iškilmingos pa
maldos įvyks 6 dienų gruodžio mėnesį, 7:45 vai. ryto, 
Dievo Apvaizdos parap. bažnyčioj, IKth Street.

Aš, motinėle, su Stanislovos dukrele prašau gi
minių, drauginių ir pažįstamų dalyvauti šiose pamal
dose, ir po pamaldų prašau visų susirinkti į mano 
namus po numeriu 3231 S. Emerald ’Ave.

A, nelaiminga mirtis išplėšė mano brangia duk
relę, ir motinėlę, iš mūsų širdies ir paliko‘neužgydo
mas žaizdas, kurios niekados neužgvs.

Visos gėlelės išnyksta ir vėl sugrįžta, bet tu, mū
rų brangi dukrelė ir motinėlė, nesugrūsi pas mus 
arkados., Užmirš tave draugai ir pažįstami, bet tavo 
dukrelė ir motinėlė neužmirš tavęs niekados.

Per iiuisų maldas gal geriausias Dievas pfcsiims 
pas save.

Nuliūdo. liekame: Motinėlė, Dukrelė -ir

ROSELLI BROTHERS, INC.,
ftUft&feMF DfltfcSJAi

Specžal MbI fer MlkM-

bnamhj.
Mūsą Setmyna «ppctillwo)» šta

me darbte aek Beitas kartan.

Veskite 
štai su p»

MOIMTCARMEL
KAPINĖSE

Viena* hloHM f rytua ntM» 
dldžlullą vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Tryz telefonai:

Kta. PERSACOliA MII 
BELMOMT MSft 

, Office: HJULMIUE 8M«B 
Vlūofeat SUMellt, *ecr.

Visi Telefonai:

Kada pasibaigia žmogaus 
kelionė paveskite savo rūpes
čius: Pašaukite!.

J. J. BAGDONAS
RER. 3100 

2500 W. 03pd St.
PUL. 4151 

10734 S. Michigan
Dvi koplyčios* vargonai, ka
rai, ambulansas ir mūsų ma
lonus patarnavimas dienų ir 
naktį labai pigiai.

GRABORIAI s

reikalus LACHAVVICH 
IR BONOS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvės* kuoplgtausta 
Rąlkala meldžiu etatšauktl. o mano 

darbe bflalt* užgančdfntl. M nwj miK^u-ka uit 
2314 W. 2frd PU OUoBffo

1489 8. 49th Ot Cicero, HL
Tok OKimU) BM7--- ---  ■ --- 3-1

Tol. LAFarette ESTI t

J. Llulevičlus
Grabo rtna 

ta
BalMuntŽHojM

Patarnauja Chica 
goję ir apyHnkėje.
. Dktalč Ir graži . 

Koplyčia dykai 
4O»a Archer Are.

TeMtonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIU3

Tariu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

8318 Lituanica Aveuue 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
G&AB0&IU8

Koplyčia dykai
1410 80. 49th C0URT

Cicero, Illinois
Pho&e Cicero 2109

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia k Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

L J, ZOLP
ORABOltlUH^rM^POTUVlū

1844 Wert 4fth Street 
Tel. BOIMtavard MM—Ml*

JUOZAPAS EMfiKIS 
8 TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebtangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

RBPublic 8340
5340 So. Kedtic A ve.
(Neturime sąryšių su tirmf 

tuo pačia vardui.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. 
M. Bool.VMd 4139

SIMON M. SKUOAS
ORABORIUS ir BAI4 AKUOTOJ Al 

ratarnąylma* gera* Ir ažhrangu*
718 West 18th StreetVOUrtM MlT

J. F. KADŽIUS
tno.

LfETuVlV ORATORIUS 
Tataldojk ui ltš.00 ir aukš<,!«u 

Modarnižk* koplyčia dyk*J
SM W. isth M Tel. OABat___ Olssęa. a.
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VIETINĖS ŽINIOS
LABDARIU VAKARO PROGRAMĄ ŽAVĖJO GAUSINGĄ 

PUBLIU
PARENGIMAS PAVYKO 

VISAIS ŽVILGSNIAIS
inj Choras, kuriam dirigavo 
'komp. A. Pocius. Dainavo 
“Sveikinimo dainą”, “O, tfoks

jos balsas sustiprėjęs, tarme 
ištobulėjo ir bendrai dainuoja 
kaip operas artistė.

Šv. Kazimiero Akademijos 
' mokinės šoko Šiuos tautiškus 
šokius: “Du broliukai”, “Kū
riku liukai”, ‘Suktinis’, “No
riu miego”. 40 šokėjų, 42 or
kestrus ddlyvės. Viso 82 aka- 
demikės dalyvavo programoj. 
Šokėjos tautiškais rūbais pa
sipuošusios, orkestros dalyvės 
taip pat gražioje uniformoje. 
Tai savaime sudarė daug ma-

Lietuvių R. K. Labdarių Są tykus vakarėlis” — M. Pet- 
junga gali nuoširdžiai pasi- ’ rausko, “Tykiai, tykiai Nemu- 
džiaugti, kad jos 20 metų gy-'nelis teka” — Pociaus, “Kož- 
vavimo sukaktuvių paminėji- nas Vienas” — Pociaus ir 
mas, įvykęs praėjusį trečiadie- “Miserere” - Verdi. Visas /Kūmo, kurį publika paprastai 
nį Lietuvių Auditorijoj, praė- dainas dainavo gražiai, nors mėgsta. Bet tautiški drabužiai 
jo tikrai iškilmingai ir pavy- ’ choras, berods, tik vienų kar-llr uniformos nebile kam nž- 
ko visais žvilgsniais. | tą tebuvo susirinkęs prakti-

Žmonių prisirinko pilna nu-J'u°f>- Dainuojant "Miserere” 
uitorija. Mažai kas tikėjosi, s°l° <*alis gerai išpildė Geno- 
kad taip nepatogiam vakare, vaite Giedraitienė ir art. Jus- 
prieš šventę, susirinks tiek tas Kudirka.
daug žmonių. Susirinko daug, t Debiutavo Cbicago.je p-lė 
nes prijautė geram tikslui ir Į Bronė Malelaitė iš Maukega- 
tikėjosi pamatyti gražią prog- n°- Padainavo dvi Sarpalio

vilkti. Šokėjos šoko ne tik pri- 
sitaikindamos prie gausingos 
orkestros, bet šoko taip gra
žiai ir gyvai, kad visus suža
vėjo. Visiems pasidarė aišku, 
kad prie gerų norų, iniciaty
vos ir darbo mūsų tautiški šo
kiai gali būti gražesni negu

pasirodys visuomenei tokiomis 
progomis, tuo daugiau turės 
progos savo jėgas išvystyti ir 
atsistoti priešakyje gerųjų cho 
rų Chicagoje. Paskutinėj dai
noj solo dalį puikiai išpildė 
M. Janušauskienė.

Solistams akompanavo ko- 
mpoz. A. Pocius.

Programo vedėjas pakvietė 
Chicago Daily News atstovus 
— A. Lincoln Mabony, Carl 
Carstensen ir J. Kearns pasi
rodyti publikai. Taip pat John 
Palanuech, jugoslavų vadų.
Publika triukšmingai juos pa
sveikino.

Kaip žinoma, šis lietuvių 
vakaras buvo surengtas sąry
šyje su Chicago Daily News 
rengiamu tautų kamivalu. Dėl 
to tas laikraštis daug ir gra
žiai rašė apie lietuvius per pra 
ėjusias porą savaičių.
/ Programą vadė L. Šimutis,' failed to be delighteu at the

Lithuanian evtraction present- 
ed tlieir program in the 1934 
Carnival of Nations. >

It remained, in the courso 
of a splenoid evening of na
tive song, for a group of for- 
ty young and pretty Lithuani
an - American girls to steal, 
the sliow. Garbed in coustu- 
mes of red, yellow and green 
— the national colors of Lith- 
uania — the girls, singing as 
they danced, whirled through 
a group of four old folk dau 
ces, Du Broliukai, Kunkuliu- 
kai, Suktinis and Noriu Mie
go, with nn easy mystery and 
a smiling charm.

The dancing girls, however, 
were by no means the whole 
show. The Sasnauskas malė 
horus, directed by Prof. A. 
ocius, scored once more with 

audience tliat has never

INSURANCE

NOTARY

RUBLIO JMTCACE BAMKERS,

PERKAM
LIETUVIS

KUSBONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET TeL LAPayette 1083

Fh
Pc
an

ramų.
Su pasitenkinimu tenka ko

nstatuoti, kad programos ren
gėjai atsilankiusiųjų neužvylė. 
Programa nuo pradžios ligi ga 
lo žavėjo publikų.

hile kurios kitos tautos šo
dainuoti trečių. Mažai kas lig- kiai. Tai sesers Onos Marijos mininkas.

nuopelnas, kau ji surado ke-

dainas ir dar buvo iššaukta

Šv. Kazimiero Akademijos 
orkestrą pradėjo programą su 
Bacho “Mareli Noble” ir Schu 
berto “Ballet”. Nors buvo sa
kyta, kad orkestrą buvo pai-ĮT 
rus ir trumpu laiku jai reikė
jo persiorganizuoti ir išmokti 
keletą sunkokų veikalų’ ir 
tautiškųjų šokių akompanime
ntą, vienok akademikės pui
kiai savo pareigą atliko. Or
kestras vedėjui seserei M. Be
rnardai reikėjo sunkiai padir
bėti.

Orkestrų sekė Sasnausko Vy

šiol težinojo, kad maža Wau- 
kegano lietuvių kolonija turt 
tokių pajėgų, iš kurios gali 
tikėtis sulaukti tikrai geros 
dainininkės.

Kazys Pažarskis savo stip
riu baritonu užtraukė Aleksio 
“Bemužėl, nevesk pačios” ir 
dar keletu dainų, kurios tiko 
jo balsui ir jas gerai dainavo.

“Sodno žydinčios gėlelės”, 
Pociaus, “Gūdžiai barė” ir 
vienų sunkių operos arijų ža- 
vėjančiai padainavo Genovaitė 
Giedraitienė (Šidiškiūtė). Chi 
eagos publika jos buvo pasiil
gus, nes per metus laiko ne- 
giruėjo. Labdarių vakare ją iš
girdome ir džiaugėmės, kad

labdarių vakaro komiteto pir-

lią, kaip išvystyti mūsų seno
viškus šokius, su kuriais ir ki
tataučių tarpe tinkamai gali
me pasirodyti.

Gerb. A. Kalvaitis, Lietuvos 
konsulas, trumpai, bet turinin
gai pakalbėjo, pasidžiaugda
mas meno jėgomis, dalyvavu
siomis šioj programoj ir dėko
damas.

Programų gražiai ir galin
gai užbaigė gausingas Šv. Pa
nelės Gimimo parap., Marųue- 
tte Park, choras, muz. Bon. 
Janušauskui vadovaujant. Šia 
me chore yra daug geros me
džiagos. Kai kurie vadina “so
listų choru”. Kuo dažniau jis

DAILY NEWS GRAŽIAI 
AFRAAŽ PROGRAMĄ

Tikrai gražiai labdarių va
karą aprašė Chicago Daily 
News, kuris pripažino, kad tai 
buvo vienas gražiausių tauti
nių grupių programų. To lai
kraščio kritikas taip rašo:

The music and the dancing 
of Lithuania, as authentic as 
if transported immediately 
from the mother land itself, 
came to Chicago AVednesday 
evening to delijjft a capacity 
audience at the Lithnanian au
ditorium, 3133 South Hąlsted
Street, as |he Chicagoans of zarskis,

sheer skili and the exactness 
of tone and attack of this 
group of outstanding musici- 
ans. Responding to the ova- 
tion tliat greeted its first 
group of four native - tongue 
songs, the chorus unfolded its 
full supply of talents in an 
encore sėleetion in which J. 
Kudirka, tenor, and Genovai
tė Giedraitis, soprano, sang 
the solo parts.

Miss Giedraitis retumed la- 
ter in the evening to sing a 
group of three solo numbers, 
including the “Gūdžiai Barei*’ 
by Prof. Pocius, tliat compte- 
tely won her audience, deligh- 
teu by the splendor of her 
voice and the escellence of 
her interpratation. Kazys Pa- 

dramatic barytone,

Net ir lordo-rijikui reikalingas lengvumas geįklei
sako

Paskilbęs komikas kuris 
rimtai kalba apie pir
menybę dėl Old Gold

Pamatykit W. C 
FIELDS paveikite 

“IT S A GIFT” 
Paramount 
Paveikslai r

v

■
fe

Malonus p. Fields:

Mes nežinotumėm apie kardų rijikus. Bet mes ži
nome, kad tūkstančiai žmonių yra dėkingi Old Gold 
už dgaretų, kuris yra liuosas nuo šiurkštumų, kartumų 
ir iritacijos.

Nėra jokių gudrumų apie Old Gold lengvumų gerk
lei. Tai paprasta pasekmė vartojant nunokintų, švelnų, 
širdis kamieno tabakų ... be dirbtinio paskaninimo. 
Ntlurtlii gerumai: štai kas padaro Old Gold taip 
priimnais ir apeliuojančiais.

Ar mes galime tikėti, jog tamsta, p. Fields, niekuo
met nenustosi vartojęs Old Golds ... ar jus su jais 
darysite monus, ar rūkysite juos?

Siutingai,
P. L ORI L LA R D COMPANY. INC.

othgta nso
>*32*

~ OELorilUrdCft..lM.

AMERIKOS CIGARETAI

P. S.—Trumpai sakau/, Itai visa pasaka p. Fields: 
Geresnio tabako neaugo negu vartojama Old Gold. 
Ir jis yra tyrus. (Be dirbtinio paskaninimo.) Štai 
kodėl jis yra lengvas ant GERKLES ir NERVU.

Švelnu* gerklei cigaretai

SUKYS - DOŪDY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTEt) STREET 
Yards 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.

J

tų uolūs rėmėjai katalikiškos 
spaudos. Rap.

GRAŽIOS VESTUVĖS
ROCKFORD, ILL. 

kričio 24 d. ŠŠ. Petro ir Pau
liaus bažnyčioje kleb. kun. M. 
Švarlis moterystės ryšiu suri
šo K. Makauską su E. Paroc- 
ka. Per šliiibų solo giedojo K. 
Noreikaitė. Kleb. pasakė gra
žų pamokslą.

Rockforde-kinkėsi iš Chica- 
gos “Draugo” agentas — iŠ 
nešiotojas St. Straukas. Ta 
proga aplankė Masiliūnus ir 
kitus savo pažįstamus.

ATSIMENAMA
BR1GHT0N PARK. Šv. Kry

žiaus ligonikiėje sunkiai serga 
brightonparkietis, jaunas vai- 

Lap- kinas, Bronislovas Kalinaus
kas. Lapkričio 27 d., Marijo
nų seminarijos koplyčioje nž 
jo sveikatų atlaikytos šv. Mi
šios, kurias užprašė gerašir
džiai susidėję vadovaujant O. 
Bambai ienei.

Lai V. Dievas suteikia my
limam Kalinauskų sūneliui 
stiprią sveikatėlę.

MIŠKAS UŽ BĖGIUS

KAUNAS. Susisiekimo
' ministerija, susitarus su že-

.... . . ! mės ūkio ministerija, nutarėntribntion to the evening was w
, , , .7, 1 užpirkti Belgijoj bėgių ’/2 ™>-m complete harmony with tbe ,

t . ., . .. . , ilijonii litų sumoj. Už tuos bėi spint of the occasion as he . , ,: , ,... gius bus mokama mišku. Jschose three Litliuanian songs.1 „ .. .| Belgijos firmų šiai mainų paBemice Malela of Wauke- . , . ... . , . •, grindais pradėtai prekybai
' gan, coloratura soprano, was .... *• f ’ , X . , , . sutikimas jau gantas,the tlnrd soloist mcluded on
the program. Miss Malela, a 
singer of established reputa- 
tion, and deservedly so, sang 
two seleetions, “Vakaras” and 
“Dukružėlė”, by Sarpalius.
Tbe mixed eboir of the Cburcb 
of the Nativity of the Blessed 
Virgin Mary was the finai 
singing group on tbe program.
Under the direetion of Bon.
Janusauskas, the eboir sang 
three Lithuanian seleetions, 
and then, in answer to a stomi 
of applanse, offered the Ital- 
ian Street Song by Victor Her- 
bert.

The championship orchestra 
į of St. Casimir’s academy play- 
I ed tbe accompaniment for its 

school matės in tbe popular 
uancing gronp.

ŽINIŲ - ŽINELĖS
Vakar buvo Šv. Andriejaus 

apaštalo šventė. Visi Andrie- 
jai paminėjo savo globėjo die
ną, o brolis Vladas šventė 20 
metų sukaktį, kaip įstojo į 
Tėvų Marijonų kongregacija ir 
šįmet švenčia 50 metų amžiau* 
sukaktį.

Ta proga sveikina visus sa
vo pažįstamus, katalikiškų 
knygų, laikraščių platintojus, 
skaitytojus, rėmėjus. Br. Vla
das trokšta, kau ir tie, kurie 
dar neskaito gerų raštų, pra- 

j dėtų skaityti, pamėgtų ir tap-

was anotber soloist wbose co-

I6RENDAVIMUI farma ant Ar- 
Rap.t cher Avė. kelio prie Ijemont. Graži 

| vieta, dūli i ir geri budinkni, gazas, 
elektra. ŽenuM galinta išrendueti 
nuo 10 iki 100 akerių. Atsišaukite į: 

LEMONT PHOTO STUDIO 
... 410 Main St.

Lemont, HL 
Ta!. LEMont 1»4-W.

NAUJOS RADIOS
Netik pasiekia kitas pasau
lio dalis, bet yra stebėtinai 
geri dėl gavimo mažųjų 
stočių.

FOTOGRAFAS 
Atsidarė nuosavą, mo
demišką studio bu Hol- 
lyarood šviesomis.

420 WEST 2»wl ST. 
En«lewood 5S4O—bKMS

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo • Iki t 

Paaedėllo, Seredoe Ir Pėtnyčloe
vakaraAi « Iki •

TeleftMtMM CAMal 1»75 
Namai: 6459 8. Rockwell 8t.

Telefoyar K K Public •400

Anrlvs! Kam mokėti aukšta kalną, 
kuomet kalite pasipirkti TroDlcalr ga
rantuota vo<a ir šiluma. Tūkntanflkl 
patenkintu kontumerlu Chlraaole. 
S<reeiUmrs — 24.75: Mine nm — 
25.75; I.imp arba En — 24.00.

MORTHERN COAE CO. 
Lawn<lale 7222_______ Merrtmar 2524

Daug šilumos - matai palenų; geras 
' užvaduotojas dėl Pocahontaa; Black 
Oold. lump arba egg. $t.00; Mine ron, 
|6.75; screęnlngs M-75.

GRVNDY MINING ©OMPAHV 
Cedarerest 1121

Kainos nuo 
$29.o) iki $175.00
Philco, Arcadia, Crosley, 
Zenitfr.

RADTO. VTTAFONAS, 
kuris groja rekordus taip 
gražiai ir garsiai, yra ge
riausias pasilinksminimo 
būdas namuose.

los. F. M, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Telefonai: *BOUlevard 4705 
BOUlevard 8167

Crane Coal Co. 
5S32 8o. Lonff Ava.

Chlca«o, 11L

Katrie perkate <n*lle II 
dralverlų. siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite
tereenee angtla ut maliau
pi nikų.

THE BRIDGEPORT 
KN1TTING SHOP

Neria Ptonns Ir Stonis Vilnoniu. 
Svederhis dėl Vyrų. Moterų, 

Mergaičių Ir Valko 
NERIA VILNONĖM FANCIA- 

KAS DEL MOTERŲ IR 
VVRŲ.

Taiso senus svederlus

F. SELEMON A VIčlA
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tcl. VkNory S4S2 

Atdara dienomis, vakarais Ir 
sekmadieniais.
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