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PALIAUBŲ IŠKILMĖS

LINCOLN PARKE

RUSŲ IR PRANCŪZŲ LEGIJONAS KOVOJA PRIEŠ NACIONALISTUS

Radikalai grasina Madridą de
ginti, bet nepaduoti
TALAVERA, lapkr. 10. —
Ispanų nacionalistų vadovybė
oficialiai
skelbia, kad jos
kariuomenės viena koliumna
persikėlė per Man zan arės u- LONDONAS, lapkr. 10. —
pę vakariniam fronte — tolė TJš.porott šimtų mylių nuo
liau į šiaurius, i r įsiveržė į Anglijos pakraščių jūros au
Madrido dalį, vadinama Bom- dra sulaužė i r nuskandino
\
billa.
Hamburg-American motorinį
Upė pereita pontonais. Pir laivą Isis.
miausia pervažiavo mažieji
Su laivu žuvo kapitonas i r
greiti tankai, paskui kurias, 38 vyrai įgulos. Išgelbėtas tik
artilerijos apsaugoje, perėjo vienas 17 m. amž. berniukas
maurų i r legijonininkų bata- patarnautojas. ^Garlaivis Wes
lijonai. Perėjus upę snskaldyMrs. Anna Prieš (centre), aukso žvaigitIČs motina, Befcsy Ross (kuri pasiuvo pirmą
temland rado jį prisikibusį
ją Amerikos vėliavą) ainė, teikia rožes, pulkininkui C. B. Cunningham, Chieago istori
' ti paupio parapetai i r tankai
prie nuskendusio laivo apvož
nės draugijos surengtos paliaubų programos pirmininkui. Mrs Prieš iškilmėse reprezen
su kariuomene ūžtelėjo j gat
tos valties.
tuoja aukso žvaigždžių motinas.
. (įAcme Photo).
ves.
Si kariuomenė veržias link MADRIDO AMERIKIEČIAI
netoli esamo Madrido pavyz
SUSISPIETĘ U. S . AMBAdingo kalėjimo, kuriame, kaip
SADON
spėjama, radikalai laiko su-

39 ŽUVO NUSKENDUS
VOKIEČIU LAIVUI

VOKIETJOS VYRIAUSY- KUN, COUGHLIN GAL IR KOMPANIJA DIDINA ATLYGINIMĄ, IŠMOKA
6Ė PAIMA KONTROLĖM TOLIAU KALBĖS PER
METALO PRAMONE
BONUSUS
RtyUį

PLIENO PRAMONĖS DARBININKAI
ĮSPĖJAMI PRUS DARBDAVIŲ
ŽYGIUS
Plieno pramonės kompani
jos didina darbininkams atly
ginimą 10 nuošimčių. Kompa
nijos reikalauja, kad darbinin
kų skirti atstoVai pasirašytų
su jomis atitinkamas sutartis,
-kuriose pažymima, kad atly
ginimas didinamas
vienieriems metams, o jei po metų
gyvenimas atpigtų, šis padidi
nimas automatiškai būtų pa
naikintas. K a i kurių kompani
jų darbininkai j a u pasirašė
sutartis.
Plieno pramonės darbinin
kų vadai ir kiti sąžiningi žmo
nės įspėja darbininkus kad
jie nepasirašytų minimų su

tarčių. Pirmiausia dėl to, kad
darbininkai reikalingi ne 10
nuoš., bet 25 nuošimčių atly
ginimo didinimo. Pasirašę su
tartis darbininkai per ištisus
metus negalėtų reikalauti di
desnio atlyginimo. Antra, su
tarčių pasirašymu būtų sta
tomos kliūtys šalies vyriausy
bei, kuri nusprendė įstatymų
keliu — su nauju NE A, ge
rinti darbininkams darbo są
lygas, įėmus atlyginimo didu*
mą i r darbo valandų skaičių.
Šis įspėjimas skaldo darbi
ninkais į dvi grupes. Didesnė
grupė yra tų, kuriems rūpi
ateitis.
.
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" Angliakasių
organizacijos
prezidentas Lewis,
kreipės
krustus įkaitus.
MADRIDAS lapkr. 10. —
pas Am. Darbo federacijos
Be to, oficialiai pranešta, I P a s i r e i g k u s
kautynėms pa:
Šiandien lapkr. m. l t d . J*^identą
W. Green šiam
J>ad nuiuo;iali«Jtaias»«fcuuuūte.
pasiūlydama*,
8
VKTJ(,.MIĮ ,-^m^^m rsf!^vr.
~~?m
:. TapkvHff^yFAV Y G t o S H a r * ^ ^ *
-mm ima* i atmvnjų mena-* --^ir
sus radikalus Casa del Cam- a m b a s a d o s d u r y
atidaryto
grąžinus taiką federacijoje,
General
Motors
korporacija
vyskupijos J o
Ketverių
metų ekonominio — Detroit
mistice
day.
.
įvyksta
patripo parke visu vakariniu pau bėgliams i r apie 53, amerikie
plano vykdymo
diktatorius Eksc. vyskupas M. J . Galla- paskelbė, kad ji didina darbi- jotiniai susirinkimai, pramo kad atspendavus organizaci*
pin. Radikalai paspruko sker čiai susipietė ambasadon. T a i
kuri s
ra
Goeringas paskelbė, kad j i s gher reiškia vilties, kad kun. nMikam* atlyginimą — 5 cen gos. Atmenami žuvusieji kai ^
°
>'
nusistačiusios
sai upės Madridan i r atkak ne visi. Apie 112 kitų yra už
u
ž
paima savo kontrolėn visas C. E . Coughlin ir toliau kal tus daugiau už darbo valandą, re. Visuomenė įsąmoninama
V**** pramonių unijų
liai gina tiltus.
imti mieste įvairiais gyvai metalo pramones. Visi darbi bės per radiją. (Vyskupas pa ir prieš Kalėdas darbinin
visomis priemonėmis dirbti už w £ a ™ a v i m ą .
Kadangi nacionalistai už siais reikalais. J ų daugumas
ninkai taip pat bus diktato reiškia, kad žmonos pakvies kams išmoka 10 milijonų do pasaulio taiką.
j Federacijos
prezidentas
ėmė upės pakraščius, jie greit yra International Telephone
lerių
bonusais.
Be
to,
už
pap
riaus žinyboje.
jį atgal į oro bangas, kur jis
Green priėmė pasiūlymą, bet
persikels per upę ir smogs Co. tarnyboje.
rastus
šėrus
(common
stock)
priklauso.
IŠSIŽADA AUKŠTOS VIE- pareiškė, kad j i s neturi autoDiktatorius
išleido
eilę
stačiai karališkan parkan, o
metų
gale
išmokama
po
1
dol.
Vyskupas,dar kartą griež
T O S , DIDELES ALGOS ritėto tartis unijų atspendaiš ten — miesto eentran.
sprendimų,
prie
kurių
turi
IŠKELTA ISPANU NACIO
tai nuginčija gandus, kad kas 50c. Paprastai šie šėrai m/tų
vimo reikalu.
taikintis
visi
darbdaviai
ir
Pietvakariniam šone nacio
NALISTŲ VĖLIAVĄ
nors iš bažnytinių autoritetų gale duodavo 50 centų pelno
DETROIT, Micb., lapkr.
Kad taip, tai Lewis atšaukė
darbininkai. Bus nurodyta, būtų uždaręs burną kun. Cou- jų savininkams.
nalistų kariuomenė prieš po
10.
—
J
.
Valstybių
komisiosavo pasiūlymą pasitarimams
BERLYNAS, lapkr. 10. - k a s i r k a i P ^brikuose turės ghlinui.
rą dienų persikėlė per upę i r
K u n . Cougblinas
nierius
Filipinų
saloms
Frank
Didesniu atlyginimu naudo
ir šį kartą žlugo viltis susitai
įėjo miestan. Tačiau turėjo Ant Ispanijos ambasados rū būti dirbama, nebus nė ma naudojasi žodžio laisvę, sako
Mufphy,
demokratas
ir
žy
sulaikyti žygiavimą, kadangi mų iškelta nacionalistų vėlia žiausios privačios iniciatyvos. vyskupas, ir, reikia tikėtis, sis apie 200,000 darbininkų. mus katalikas, prieš keletą j kymui.
Apskaičiuotai, kad šis padiFederacija
snsiskaldžius.
visur susidurta su barikadais, va, kai Madrido radikalų vy
Šis ekonominis nacių pla kad jis nepaneigs šios laisvės, j ^ į ^ ^ ^
ir i
p e r
metuH mėnesių grįžo iš tų salų
Daugiau kaip vienas milijo
apleido nas bus vykdomas, kad Vo
kone kiekvieni namai pakeisti riausybės atstovas
pasiskelbė kandidatu į MiebiPereitą šeštadienį kun. Cou- j padarys apie 21 milijoną donas jos narių yra suspenduotvirtovėmis. A'eržtis pirmyn Berlyną gavus žinių, kad na kietiją perdėm įginklavus ir
gano
gubernatorius.
Lapkr,
3
neturėta tanki), kurie " pratie cionalistai įsiveržė Madridan. podraug kad šalį atstačius gblin paskelbė, kad jis nu-llerių.
d. jis išrinktas.
traukia
savo
kalbas
per
radi-;
viršininkai
Kalbama kad, rasi, koki
Korp0Wldjos
sia* ' kelius kariuomenei.
•ekonomiškai nuosavomis tau
,ią nusivylus savo sudaryta \ p a r ^ k i a , k a d ] a i k a i ž v m i a i
Būdamas Filipinų salose! pašaliniai asmenys mėgins va
GEN. RYDZ-SMIGLY P A  tos pastangomis.
Vakarinio fronto centre — )
National Union for Sočiai ^ e r - j a ftfemet s u l a u k t , x *dide- jis gyveno puošniuose rūmuo dus taikinti.
AUKŠTINTAS
MARŠALU
Casa del Campo miškeliuose,
Justice organizacija, tori p e r ]{Q p e l n 0 > Q a t e i n a n č i a j 8 m e se i r gaudavo per metus 18,BOLŠEVIKAI PADARE ŽU
prieš pora parų nacionalistai
įvykusius prezidentinius rin- ^ n u m a t o m a s d a r d i d e s T l i s . 000 algos. Dabar jis turi atsi
JKRITO KAMINAN IR
VARŠUVĄ lapkr. 10. —
VININKYSTES
SUTARTJ
stačiai buvo sulaikvti ir turekūnus stačiai užmigo. O prieš
sakyti nuo tos vietos. GuberŽUVO
Lenkų kariuomenės gen. Rvjo apsikasti — pasidirbti ap
S U JAPONAIS
rinkimus j i buvo garsi savo
dz-Srnigly šiandien paaukš
MOTERŲ KRVŽEIVIJA natoriaudamas jis 4aus 5,000
saugas. Radikalai buvo pasi
veikimu i r daug žadėjusi dir
dol. algos i r gyvens paprastoj Taisant didelį kaminą a n t
tintas Lenkijos maršalu. I š 
PRIEŠ PAGONIZMĄ IR
dirbę tvirtoves i r už medžių
MASKVA, lapkr. 10. —bti socialei gerovei.
trylikos aukštų namų, 111 J a rezidencijoj.
kilmės įvyko respublikos pre
BEDIEVYBĘ
kulkosvaidžių lizdus. Pasiro
Sov. Rusija pagaliau padarė
Kun. Coughlin nežinia kur
ckson bulv., vidun įkrito i r
zidento rūmuose.
dė, kad paupį gina ne vien mi
žuvininkystės sutartį su japo išvyko atostogoms.
DU SUŽEISTA BAŽNY žuvo mūrininkas C. Lallone,
TOPKKA, Kans. — Dau
Naujas maršalas užima mi nais, pripažinę koncesijų ja
licininkai, bet ir legįjonas,
4 m. amž. Ugniagesiai išėmė
ČIOS GAISRE
giau kaip 500 katalikių moterų
rusio
maršalo
Pilsudskio
vie
sudarytas iŠ rusų, prancūzų
ponams žūklauti Oehoeko jū
lavoną iš kamino apačios.
PALIKO APIE PUSAN
iš visų Topeka parapijų suvy
tą
Lenkijoje.
ir kitų tauri) vyrų, atkakliųjų
roje i r kitais rytinio Sibiro
Papildomomis žiniomis, Šv.
T R O MILIJONO DOL.
ko Dangun Ėmimo bažnyčion,
fašizmo priešų. Nacionalistai
pakraščiais.
TURTO
kad dalyvavus visam pasauly Filomenos bažnyčios, Chica NUBAUSTAS 199 M E T U S
MACDONALDAS
SERGA
su jais visais apsidirbo ir už
go, gaisre du vyrai sužeista.
KALĖTI
Diplomatai y r a nuomonės,
Miręs Chicago j per ilgus vykdomai maldų kreižeivijai
ėmė upės pakraščius.
Gaisras pakilo iš elektros vie
LONDONAS, lapkr. 10. — kad ši sutartis yra tarp abie metus buvęs Illinois valsty prieš naujovinį pagonizmą i r
j
Du Page, apskrities apygar
Čia gauta žinių, kad Madri Buvęs Anglijos
Šios
bažnyčios lų,
premjeras jų valstybių svarbiausias tai bės legislatūros atstovas D. bedieVybę.
do milicininkų vadai, komu MacDonaldas apalpo pokyly kos palaikymui saitas.
Sudegė didysis altorius i r dos teismas AVheatone vakar
E . Shanagan paliko apie pu rektorius kun. W. T. Boland
nistai i r anarchistai, nuspren je, surengtam Londono naujo
daug nukentėjo bažnyčios vi nubaudė 199 metus kalėti W .
santro milijono dol. turto — vedė pamaldas.
dė ginti miestą iki pat galo. majoro p a g a r b a i
sas vidus. Švč. Sakramentas Meyer, 22 m. amž., kurs nu
PRIPAŽĮSTA TURKAMS pinigais, nekilnojamais tur
žudė Lombardo miestelio poO jei matys, kad negali laiky
NAUJOS BAŽNYTINES suspėta išnešti.
Premjeras Baldwinas poky D A R D A N E U Ų ATGINKLA- tais, bonais i r serais.
liomoną.
tis prieš nacionalistų jėgas,
VIMĄ
Buvo apie 75 m. amžiaus i r PROVINCIJOS INAUGU
ly kalbėdamas puolė komuniz
ims kiaurai viską naikinti i r mą ir fašizmą. Ragino pasau
RACIJA
CHICAGOS BENDRUOME
prieš mirsiant susituokė su
patį miestą sudegins, kad na lį taikon.
PARYŽIUS, lapkr. 10. — savo sekretore, kurios nuo
N E S IŽDAS
cionalistams tektų tik vieni
Septynios Europos interesuo žiūrai palikti visi turtai.
LOS ANGELES, Cal. —
griuvėsiai.
kad be jo žinios milicininkai tos valstybės pripažino tur
CHICAGO
SRITIS. —
Chicagos bendruomenės ižMirusiojo giminės dabar su Naujai įsteigtos Los Angeles
Madrido milicininkų vadas niekur neapleistų savo pozici kams teisę atginkluoti Darda- teismo pagelba stengiasi atsi arkivyskupijos
inauguracija dan j a u surinkta apie 3,400,- Šiandien debesuota ir kiek
nėlius.
gen. Miaja paskelbė įsakymą, jų, kad pozicijose žūtų.
įvyks gruodžio mėn. 3 d.
000 doL auikjų.
šilčiau*
imti iš tos našlės turtus.
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Skelbimų Rainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams rastu negrąžina,
Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pažto ženklų.
ftedaktoriua priima — nuo 4 vai. Įtari 5 vai. popiet.
PliKNLMKRATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
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— $4.00. Kopija — .03c.

Jei Lietuvos vyriausybės autoritetai ti
ki, kad laikraščiai patys save iudo, kai jie
užsispyrę skleidžia gyvenimo atmestas idė
jas, kai jie priešinasi gyvenimo eigai i t kai
jie nesiskaito su gyvenamuoju mdnientū, tai
kam tie autoritetai Varžo spaudą? Leiskite
nepatinkamiems iaikra^či'auhs žudytis. At
šaukite cenzūrą, tėgd laikraščiai mirga gy
veninio* atmestomis idėjomis ir tegu galų
gaie jie papildo kara-kiri. Ūž tai tautos
vyriausybės autoritetai nebus atsakomingi.
Tik žmonių gyvybės klausimuose — patžudystės ir eutanazijos klausimuose autorite
tai turi teisės ir pareigos kištis. Laikraš
čių patžudystės yra visai kitas dalukas.

KUOMI GALI gUSlftAMtSfl

DIENOS KLAUSIMAI
PALIAUBA ŠVENTĖ

Respublikdnų kandidatas į prezidentus
ali susiraminti d.l savo pralaimėjhiio tuo,
ad jis šiemet gavo balsų daugiau, negu
rlooveris 1932 m. Lemke tikėjosi g&ūti 10
milijonų balsų, o gavo tik pusę milijdlio
su kaupu. Jisai gali ramintis tuoj kad soeijalistų kandidatas Thomas gavo d a r ma
žiau — tik 100,000 balsų su kaupu, thdiilas
gali susiraminti tuo, kad komunistų kabdic'atas Bro^vder gavo už jj mažiau — tik
56,000 su kaupu. Browdėris savo keliu gali
ramintis tuo, kad probibicijoriistų kandida
tas Colvin gavo dar mažiau — 12,000 sū
kaupu. Probibicijonistas Colvin vėl gali ra
mintis, kad Aiken, sdeijalistas - darbietis
balsų tegavo 6,000 sU kaupu. Šiam nabagui
susiraminimo jaera, nes Jisai buvo paskuti
nis kandidatas.

f

Šiandie, lapkričio 11 d., pasaulis mini
Didžiojo Karo paliaubas. Ne visi jas vie
nodai mirii. Buvusieji alijantai jas mini su
pergalės jausmais, o Vokietija su savo tal
kininkėmis su jausmais keršto pergalėto
jams ir su viltimi atsigriebti.
Mums lit tuviams paliaubų diena minė
tina tuomi, kad nuo tos dienos prasideda
Lietuvos išsilaisvinimas iš svetimųjų prie
spaudos. Nors Lietuvos nepriklausomybe bu
vo paskelbta vasario 16 d., bet tada Lietu
va tebebuvo vokiečių okupuota ir apie kū
rimą savo valstybinio aparato Lietuvos Ta
ryba nei svajoti negalėjo. Lietuvos Tarybai
rankds pasidarė liuosesnės nuo karo paliau
Mažesnėsės partijos Amerikos politikoj
bų dnnos, nuo lapkričio 11 diends.
nieko nereiškia.; Jrtjciajai f)drtijai būtų pro
Didysis Karas prarijo daug milijonų ga buvus su dviem sąlygom: jei demokratų
gyvybių, prarijo turto u i daug bilijpnų do partijoą kandidatas b ū t buvęs koks nors
lerių. Karas, i£judipb .pasaulio, pamatus. Jau atžagareivis i r jei trečioji partija būt tu
baigiame antri} nieių 'desėtką' nuo to laiko rėjus popūlerų kandidatą.
J.
kai Didysis Karas oaigėsi, o pasaulis dar
nenutiesė sau tvirtų pa&nattj. Nenutiesė nei
VYJfO IR ALAUS GAMYBA LIETUVOJ
tokių pamatų, kokie prieš karų buvo. Bet
iš tų kraujo ir ašarų klanų ir nežmoniškų
Laikų gerėjimą Lietuvoj rodo ten alaus
kančių išaugo neprik>mso ? "os Hutos, kurios
ir vyno gamybos didėjimas. Per pirmuosius
piniia buvo svetimųjų smaugiamos. Tas yra
8 mėnesius 22 dirbtuvės, kurios gamina Vy
atlyginimas Lietuvai už jos kančias ir nuos ną pardavimui, pagamino 506,400 litrų vy
tolius prieš karą ir karo metu.
no. Per tą pat laiką vyno parduota 394,000
litrų. Pernai tuo pačiu metu vyno buvo
ANGLIJOJ NAMINIS KARAS
pagaminta 222,400 litrų, o parduota 3Š7,700
NEGALIMAS
litrų.
Iš viso 10 alaus bravorų pagamino 4,Anglijos admiraliteto viršininkas
Sir 890,000 litrų alaus. Pernai per tą laiką alaus
Hoare pareiškė, kad Anglijoj negalima ti pagaminta mažiau 1,065,000 litrų.
kėtis naminio karo. Anglijoj, jisai sakė, nė
Alaus gamyba ir suvartojimas dar la
ra sąlygų, vedančių prie naminio karo. Bet biau padidės, nes valdžia ketina sumažinti
tiesą galima pasakyti apie kitas Europos akieizą 40 ar 45 nuoš.
valstybes. Kai kuriose iš jų galį kilti tas,
kas dabar dedasi Ispanijoj. Jei, toliau sa
Anglijos karalius gali vesti ką tik jis
ke įis, Europoj žūtų kapitalizmas ir demo nori — karalaitę, bajoraitę, prasčiokę, našlę
kratija, tai Europoj būtų suirutė, tokia, ko ar divorsininkę, žydę, čigonę ar kitokią. Bet
kia atsitiko Romos imperijai žlugus.
Anglijos įstatymas draudžia karaliui vesti
Amerika taipgi ramina save, sakydama, katalikę. Vedęs katalikę, Anglijos karalius
kad girdi čia naminis karas negalimas, nes netenka sosto. Eina gandai, kad dabartinis
nesą tam sąlygų. Prez. Rooseveltui viešpa Anglijos karalius vesiąs Simpsonienę, kuri
taujant, galime būt ramūs. Bet grįžkime du sykiu buvo divorsuota. Anglijos įstaty
prie Europos.
mas karaliui nedraudžia tokias jungtuves
Europoj nuo naminio karo baimės yra darvti.
liuosos tik Skandinavijos valstybės. Švedi
4
1 1
ja, Norvegija, Danija, Olandija yra ramios.
liusijos diktatorius Stalinas tebeserga.
Ten nėra griežtų klesų arba pasaulėžiūrų
skirtumų. Kitos Europos valstybės yra vul- J o daktarai tvirtina, kati jis yra gavę; nuo
kaniskos. Veik jų visų rytojus nėra tikras. dų. J o priešininkai norėję jį užnuodyti. VieViena kita yru saugesnė, bet randasi šalia Uą kartą, labai sunegalejęs, jis pareiškė, kad
vulkaniško kaimyno. Kol nėra tarptautinio jei jis mirtų, tai jo vietoje turi būti Vordstisirėminib, tai visų naminis frontas dar šilov, Kaganovie ir Jezov. Tuo tarpu " va
laikosi. Jeigu ištiktų tokia nelaimė, kad lymas' ' eina tarpe laikraštininkų, universi
prasidėtų karai tarpe tautų, tai kažin ar tetų profesorių ir raudonojoj armijoj. Visi
daug valstybių liktų tokių, kur kartu ne kalba it jaučia, kad viršūnėse kas tai svar
prasidėtų ir naminiai karai. Turbūt labiau baus dardsi.
•
d
•
sia dėl ios priežasties valstybių vyrai ir su
Respublikonai dabar be atidėliojimo
silaiko nud karo. J u k tiek sykiti žvangino
ginklais ir Stalinas ir Hitleris ir Mussolini, rengiasi perorganizuoti savo partiją, 'tuo
rūpinsis gub. Latidon, buvUsis respublikdnų
bet vis nusiramino.
kandidatas į prezidentus ii* Jdhh Haiftiitoii,
respublikonų partijos rinkiminės kairtipaniDĖL SPAUDOS SĄLYGŲ LIETUVOJ
jos manadžieriUs.
#
I
•
Menas laikraštis Lietuvoj nusiskundė,
Aiiieriokj prie didžiųjų Vieškelių Rau
kad laikraštinės spaudos sąlygos esančios
persunkios, kad varžymas perdidelis ir kad donasis Kryžius užlaikd apie 1,000 pirilldsidš
ttiaža tegalima rašyti apie Lietuvos vidaus pagelbos stočiį, kur, nelaimei ištikus, su
žeistieji gauna globa.
gyvenimą.
•
•
»
Tautininkų spauda į tai atsiliepė ir pa
reiškė* Mad spauda turinti eiti kartu su gy
Amerikos Raudonojo Kryžiaus slaugės
venimu. Girdi, jei laikraštis nesiskaito su per metus padaro daugiau, kaip milijoną
gyvenamuoju momentu, jei jis priešinasi sy- vizitų pas ligonius.
*
•
•
venimo eigai, jei jis užsispyręs skleidžia gy
venimo jau atmestas idėjas, tai aišku, kad
Du žymiausieji Amerikos darbininkų
toks laikraštis pats save žudo.
vadai Green ir Lewis negali veikti išvien;
Kai kam gali iŠrodyti, kad Čia pasa Jiedu nesutaria ir negali sudaryti bendro
kyta tokia teisybė, prieš kurią reikia tylėti. fronto.
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Ramybė Jums!
Lapkričio li-ttfji — Taikos
Diena. Aštuoniolika metų at
gal] stt kdkiu džiaugsmu žmo
nes išgirdd linksmas naujie
nas; būk pasibaigė Dldtsis
tOlfas! Vėliavos gaiviai ple
vėsavo; būgnai, dūdos ir švil
pukai visur aidėjo ir žmonių
veidai nušvita laimės š>pse
na.
tiesa, jau bevelk 20 liletii
praėjo nuo tos iškilmingos
dienos, bet kur gi tie niūsų
jauhudliai, kurie taip links
niai ii* tiarslai išėjo kariau
tų! Iš jų> deja, 5d,000 atida
vė tėvytiei visas savo jautias
viltis ir savd krauju nutrę-

mento gražiai atroclo raidės;
sudarančios " T a i k ą " ; diplo
matų veidUdse irgi matosi
taikds ūpas, vbnok žmonių
^^^^^^^BB^BiMI^^^^^^^^^^»B^Į^^^^Į^jjSį^<^įk-^V3ts?^SB^Mi
širdyse it taUtų sąžinėse. vis
dar rušėiid neapykanta, nesu
sipratimai, baimė. Didž. Ka
rui pasibaigus, visi manė, P O SVIETĄ PASIDAIRIUS hu piesiiilų, mūsų fdvdtitas
kad tai būta karo sudrasky
j laimėjo.
Kadangi t r i b ū n a s
mūi militaiizmo siaubūno. Ti
— Iš kur eini ilgaausi! — prezidentui prikaišiojo diktakiehybėj, militarižnias bUvo
sutikUs asilį laputė paklaU-' torystę, tai tas pats žmogus
tik sulaikytas, bet nesunai
•i.
j liepia pekiUdtis visUs tihksus,
kintas. Vokietija ir Austrija,
— Gi nuo liūto, kūmute, | imti pirmutinį treiną ir vatiesa, ragavo iš praiainiėjimc
pargrįštu. Tai tu man šitaip' žiucti į Europą, kUr " t h e ręst
taUrėš, tačiau toli gtažU jo.nieku žvė relių pavirsk nar df your buhch are''... Vienas
Uebuvd nugalėtos.
siam ir galingam karaliui, i šitaip šydijasi: "Voluntyrai
() šiais laikais Europoj ka? Kada kitą kart surikdavo, vi- j (Ką veikiate, kad LšgelbėjUs
gi darosi! Europos padangė sa giria imdavo dejuoti ap-:jūsų kraštą) haw haw! Literse svetimą šalį, žodžiu — ta se slankioja karo šmėkla. * s - Į
tekd^o
^ . j a r y Digest (Niekuomet nesulinkui) i r m n
pdami giltinės aUka. Is" dvie-' pauijoj verda pilietinė kova.
gandus nuo jo pabėg+i. Kad' klydo rinkinių
spėjimuose)
jtį milijonų^ pasiekusių Pran Vokietija t i r t o milžiniška gidabar, kūmute, jį matytum,! baw liaw!... Chicago Tribūne
cūziją, 206,000 karliį sūgiįžo Uklavimosi stovykla. Praneuvisai ką kitą rastUiti: Urve j (Žmonių teisingas laikraštis)
nėra galo haw haw! Vienas
duoda net tokį pasiūlymą. Sa. .
,
,
.
ko, " s o d a i seeurity" metali1918 m. įstojo karaU ir ne- s į j a [rs[ nesnaudžia Italiia
i
u v
v
,
•
, v...
, ,.
M
a
u
d
begrįžo, tai būtų jie pačios i r Anglija
atvirai ginkluoja^ meldžia,tį prašo}l — R[ek
~
J ' jma , ko
nie- ni
retežėly
antga pavadino
m (b etele),
kurį su
Tribūne
vyrybes žydėjime.
K i. t a i ne pesimizmo vaizdas,
n>,
eidainas pro ' ' / d o g tag,'' reikia pasiųsti J.
!
Kai kuriėriis SiaUdieU yra d faktai - ^ grynas, faktas,
šalį, u i senąsias nuoskaudas Hamilton 'ui :(republikonų rin
gedulo diena, nes vis dar .liū-j Q.a\ sakysit ^Tai" ne pajam tik atkeršyt smeigiąs; vi kiminės kampanijos mašinos
di žuvusių brolių arba tėvig.|i i m s f" g a g į ^ Panašiai kai
si, kas kuo mokėdami, vieni pirm.)^ kad -jisai užsikabinęs
Giminių širdyse karo žaizdos j bėjom ir 1917 m., 'o žiūrei.
ragai*, kiti nagais, leidžia da-! ant kaklo dabdr. tą žfmklį neligi šiai dienai dar nesUgiju- [ fcas įvyko! ^ T a i ' n e paš;ftiTis:?'
bar: liūtą, niek s jo nebijo. I r šiotų.
*į
t'
';
sioW Paliaubų dienoje ne. vie- j i i p D ,.nakties gali skambėti:
jis pats pasigyrė spyręs koja
Ir taip tobaii, ir taip tonas kunigas atnašauja, šy. IVJįį- j i ^ e j a dabar įr pas m u s ! "
v . i*' '• »j •'
" ;
liūtui. 'Težino, j o g . i r aš ga-: , . . . . ,
šias" už mirusiir karių sielas. | ^r ail aštuoniolika itfetų į>rahngas.
Didysis Karas, rodos, fc?- feHSka nuo Paliaubų Dienos,
Toji V. Kudirkos pasakė
ŠapOįį ho^as: Dėl ko tamsta
niai jau įvyko, tačiau iš t o ; vienok diplomatai vėl renčia, tavorščiai, man prisime barzdos neskilti? Greit atro
gariūnai ir diplomatai nieko • g į a s dar didesniam karui. Jie
neišmoko. Beiškia, vis dar j pamiršta, kad po kiekvieno na kai pasižiūriu dabar į Chi- dysi panašus monkei.
Darbininkus. Koriu užsiau
ruošiasi karui. I r jei šiandien _ fct*0 įgauga trys milžiniškos eago Tribūną. Tai tikras tOs
hutas. Po leksinų po ginti barzdą.
kiltų karas, ar gi mūsų jau kariuomenes: viena susidaro pasakos
,
.
,
,'.
Bosas. Tai gali daryti liuo^
nuoliai atsilieptų į tai pana iš raišųjų, kita iš raudotojų, padaryto jam nokauto dabar
šiai kaip ir jų pirmtakūnai o trečia iš išnaudotojų. Su- per jo paties "Voice of tlie su laiku — namie o ne darb?.
DarbinitntifLS. Nieko nevei
aną pavasarį 1917 «m.f Taip. darvdami taikos sutartis, di- people'' daUgelis iš jo šydiSu mažomis išimtinus, jie ka ploihatai sėdi prie vieno sta ja^i kaip įmanydami; spyria kiant — nedarbo valandomis
ran eitų be jokios baimės. lo, tačiau Taikos Karalaičiui jam, kaip tos pasakos liūtui, nei barzda neauga.
Beveik
Ar gi netenka iš jų lūpų iš vietos nėra. Nenuostabu, tad. o jis viską priima.
Vmo9s. Buvau geras tamgirsti šis liūdnas išsireiški jog jų planai ir užsimojimą^ kas vienas klausia, kiek die
vsios, amžiną atilsį, vyro* drau
mas: "Pražiopsojdm
progą vėjais nueina ir tos santaikos nų beliko iki Amerikos išgelgas.
J a m mirus, norėčiau
dalyvauti Didž. Kare, nes tuo pasilieka vien popiergaliais. bėjiriio. Kiti sako, kad — ke
gauti kokią atmintį. Ar nieko
iiietu mes dar bUvdme per Prašyt neprašo Kristaus pa turi metai... Vienas tašo, jog
nepaliko f
jauni". Jie, regis, nesupran laiminti jų derybas; jie ne nežiūrint visų jūsų (Tribūno)
tiašle. O, jes, paliko. Pali
ta, kad " garbės kelias tik mėgsta, kad Jis ten įeitų; už melų, nedoro apkaltinimo, su
sidarę derybų
kambariuose puvusių editorijalų ir purvi- ko... mane.
kapUose baigias".
•
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Daug kalbama ir rašoma apie Taikos draugystes, vie
nok iš įmogaUs širdies jos
niėkU gyvu nesugebės išrau
ti kariškąją dvasią. Juk žmo
gaus prigimtyje ji perdaug
giliai įsišaknijusi, ii* vientik
Kristaus dvasia gali tą kari
šką palinkimą pažaboti.
Puikiai skamba žodis " T a i
k a " , bet tikrumoj kur gi ji
randas? Ant sutarties perga-

Kaip Žemaičiai
(Tęsinys)
Bažnyčios išdtaskymas
Po bažnyčioj
ištuštinimo
užgeso ir žvakėSj kurias te
nai žmonės bUvo suhtš£ ir
kurių nemažas skaltllUš bemažko per dti thėtiesiu dieną
ir naktį ant kiekvieno alto
riaus žibėjo. Šveričiausį Sa
kramentą ir šventųjų relikvi
jas, kunigai apstoti kazokais,
nuveiė į fėlšiiįs; šventųj4 abrozdus is altorių
kūnįps
Mažeika nuvežė į Alsėdžių ba
žnyčią. Kaip tiktai kunigai
su šventais daiktais pavažia
vo, tuojau gubfcfUatofius sa
votiška kalba každkanls. suri
ko: "Viską griauti!" Kazo
kai aut gUbetMtoriauš balso,
nfelygibaiit kaij) šUbys |>aslt'-

jie nenori išgirsti Jo pasvti f
lai s piaustyti ant šventoriaus
kinimo: "Ramybė j u m s ! "
stovinčius kryžius ir Kristaus
Taip, jau aštuoniolika m e kelių koplyčias, ant galo iš
tij, kaip švenčiame Paliaubų kirto ir Kryžiaunąją Koply
Dieną. Lai Taikos Kunigaikš čią, kurioje buvo daug susta
tis pasilieka 'mūsų diplomą tytų visokių šventųjų labai
tų širdyse visuomet, nes ta gražiai nuduotų stovylų, o
da, ir tik tada, mūsų šalis kaip galima pasiekti pasvei
pilnai supras ir įvertins Jo kinti buvo įdėtos ten šventų
žodžius: "Ramybė j u m s ! "
jų relikvijos; pavirtus ant že
Gintaras mės koplyčiai, ta tamsybės
veislė šventųjų stovyias ko, jomis spardė. Kad vieni iš jų
j tokias audras apie kryžius
vertė, kiti tUo tarpu bažny
čios durų ir langų staktas ir
tę puolė į bažnyčią ir su ne šolus kapojo, dar kiti kopė
apsakomu proto apjakimu ir čioms užlipę stogą draskė.
širdies užšalimu tie tamsios
šiaurės sūhūs ir visdkids ne- Pastangos bokštą nuvvrsti
Tolesniai tie apjakėiiai bu
ddrybės vaikai, viterti alto
rius draskė, kiti šventa sa vo įstrigę boUią nuversti: dėl
kyklą (koželriyčią) ir švėtt- to vieni kirviais kirto, kiti
tas klausyklas
(spaviedny- piūklais piovę, kiti virves už
^ias) kirviais rantė, o kiti kryžmos Užnėrę ant žemės
užšokę ant viškų vargonus ir stovėdami, kaip įmanydami
dumples draskė, dar kiti šve tempė, dar kiti kartis sute
ntųjų stovylas ir Išganytojo mę, ant štogb atsispyrę stū
kančios (mūkos) paveikslus mė; UOrs kazokai tiek daug
daužė, laužė, po bažnyčią svai vargo čiohai dėjo, norėdami
dė ir kojdniis spardė; taip tą bonę nuversti, vienok, vie
jdg akles rtiirkšnyje vi'etdjc toje bdnės pergalėjimo, patys
altorių, krotų ir kitų visokių pergalėtais paliko ir buvo
bažnyčios daįktų vien suka priversti šalin nešintis, nes
poti medgaliai ir surantyti kiek jie tenai netęsė, kiek be
šnidiai baiiiyŠįdjė bepaliko. šokinėjo, bet ta medinė, ir,
Kazokai, apsidarbavę bažny- rodos, iš pavyzdžio menka
čidje, suniko kapot ir pjūk bdnė ir judėti nesujudėjo, o

/

kazokų piūklai į šmotelius lū
žėjo ir kirvių ašmenys žvan
gėdami dulkėjo, ant galo dar
ii* kazokas ne vienas ant že
mės nurietėjęs ir stipriai su
sikūlęs nors ir blazgatydamas, dūsauti turėjo. Iš tos
priežasties, kazokai nors ir
nenorėjo, bet vienok
buvo
priversti bažnyčios nesugrio
vę šalin nešdinties. Ant galo
ta tamsi giminė atminė, kad
ji ką norint dar užpuls klioštoriaus trobėse, už tai kazo
kai per kits kitą smuko į
trobas ir ką tiktai tenai at
rado, vis į šmotelius trupino,
ir taip tie bedieviai, niekur
nieko nesudraskyto nebradę,
savo keliais išsinėšino. Žmo
nės iš visokių kampų, paga
liau latviai ir Kuršo, per il
gą laiką važiavo į Kęsta ičius pasistebėti į apgriautą
bažnyčią; apgriauti mūsų lau
ke, tai yra devynioliktame amžiujej amžiuje apšviethno.
Ir iš tiesus sunku būtų tikėti
visani tUm ir visokieriis ap
sakinėjimams^ kad aš pats
nebūčiau regėjęs išgalių, ir
kad nebūtų palikęs iki šiol
diebos KęstaičiUbse
kazokų
nedoraUs pasielgimo ženklas,
kaip antai altoriai, kryžiai,
visokie šventi daiktai i£ į>a-

(baugiau bus.)
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"KOL JAUNAS, O BROLI, SfcK
PAŠĖLTO GRŪDA"....

Reikšmingos Sukaktuvės Lietuivoje
Lietuviškosios Jaunuomenes Kova Del
Gimtosios Kalbos
Šių metų rudenį suėjo 40 mnazijos. Todėl joje
j
galėjo
metų, kai Mintaujos gimna stipriau pasireikštti lietuvių
zijos lietuviai mokiniai grie j tautinė sąmonė, neegu pačioje
žtai atsisakė rusiškai mels < Lietuvoje esančios*
le gimnazitis. Šis jvykis anuo metu lie t jose. Mintaujos gimnazjijos
tuviškoje spaudoje ir visuo i lietuvių mokinių ttautinį sumenėje plačiai nuskambėjęs, sipratimą
žadino lietuvių
buvo ne koks nors paprastas
spauda, kaimynų 1latvių taugimnazijos vyresnybes susiki
tinis veikimas ir 5ypač lieturtimas su mokiniais, bet stip
vių rašomosios kailbos tėvas
rus lietuvių tautines sąmo
Jonas Jablonskis. Latviai
I
jau
nes pasireiškimas, energinga 1
seniau turėjo sav(0 tautines
lietuvių jaunuomenės
kova
draugijas. J ų pavjyzdžiu padėl savo gimtosios kalbos.
s e k ė i r l i e t u v i a i , II891 m e t a i s
Šis įvykis turėjo
nemažos įsteigdami slapią vyresniųjų
reikšmės visam lietuvių tau klesų mokinių *" K ū d i k i o "
tiniam atgimimui, nes jis ry draugiją. Jos tiki:slas buvo
škiai ir pamokomai parodė, žadinti ir palaiktyti lietukaip lietuvių tauta turi ko vių mokinių taulitinį susivoti su rusų vyriausybe del pratimą, raginti, k;cad jie lasavo niekinamų ir laužomų vintųsi lietuviškai 1skaityti ir
tautinių teisių. Buvo taip: rašyti, mokytųsi Liietuvos isS

RUDUO
j a u saulutė šviečia
Vis šalčiau, trumpiau,
Vėjai švilpia, kaukia..
Sielai vis liūdniau.
Debesys vis slenka
Švino išvaizdos,
Begis, visą gamtą
Drebuliais apklos.
Medžiai lapais verkia
Įvairių spalvų;
|Ašaros jų krinta,
Dreskiamos audrų.
J a u laukai nupliko,
Tik rugiai žali;
Juos naktimis lanko
Kiškiai alkani.
Žolynų darželis,
Nuskriaustas šalnos
Puošiasi lapeliais
Rūtos vien žaLios.
Liūdi jo globėja,
Neina nei lankyt,
Nėr gelsvų kaselių
Kuomi apkaišyt.
Sodas sunaikintas
Lig skaudžios ugnies
Nebvylioj paūksme
Vėsia prie savęs.

Paliaubų Diena

Muzikos Akorduose

Aštuioniolika metų praėlįo
nuo tos dienos, kada žodis
" P a l i a u b o s " pirmą kartą su
skambėjo pranešdamas džiau
gamingą taikos žinią milijo
nams susirūpinusių ir varg
stančių žmonių. Lapkričio 11
diena 1918 m. pasiliks neiš
dildoma istorijos lapuose, nes
ji pažymi užbaigą vieno iš
baisiausių konfliktų tautų gy
venime. Kuomet galingosios
armotos ir šautuvai sustojo,
taika buvo prifrnta taip, kaip
niekad pirmiau. Kiekvienam
mieste, miestelyje net i r mažiausiame kaimelyje žmonės
šūkavo,

dainavo

ir

džiaugsmo. Nakties

šėlo

iš

gilumoj,

gatvės buvo prikimštos besi
linksminančių žmonių.
Milijonai jaunų, narsių vy
rų iš visų tautų, kovojo šia
me kare, paaukodami savo
gyvybę už tėvynės
laisvę;
vieni žuvo, kiti liko invali
dais visam gyvenimui.
Paliaubų dienoj mūsų min
tys i r jausmai krypsta dau
giau prisiminti žuvusius ir
sužeistus kareivius nei kaip
praeities linksmas scenas.
Dėkokime Dievui už gau
sią taikos palaimą ir mal
daukime Jį saugoti Ameriką
ir kitas šalis nuo tokios ka
tastrofos.
Pasimelskime už visų tau
tų mirusius karžygius ir kra
što gynėjus.

Ligi 1896 m. Mintaujos gi torijos, kad per vassaros atosmnazija maldą prieš pamo togas parvažiavę Bnamo savo
kas ir po pamokų kalbėdavo krašte žadintų taulįtinę sąmorusiškai. J ą garsiai pakalbė ne,
o pabaigę alukštuosius
Tik ant vieno medži
davo kuris nors mokinių pra •mokslus sugrįžtų į Lietuvą
Dūli obuolys,
voslavų. Nuo tų metų gimna dirbti savo tautietiių gerovei.
Bet nei smalstiis vail as
zijos direktorius įvedė prieš
J o nebužmatys.
* ' K ū d i k i o ' ' draugįtja
turėjo
pamokas rusišką maldą už
Grįčia apsiniaukė, —
lietuviškų knygų, laikraščių
carą. Tą maldą
kiekvienos
Kažko trūksta j a i . . .
ir svetimomis kalbbomis apie
tikybos mokiniai turėjo kal
Dengiasi dumblyne
Lietuvos praeitį į\vairių rašbėti atskirai. Provoslavai už
tų. Ši draugija lieetuvių moKiemas iri keliai.
carą melsdavosi savo gimtą
kinių tautiniam snusipratimui
Tik klojimas girdi
ja rusų kalba, protestantams
k
turėjo labai didelėss reikšmės
Trenksmą nuolatos:
vokiečiams i r latviams buvo
ir ji mūsų tautai 1davė gana
Mat artojas ima
taip pat leista melstis jų gi
Sofija Bartkiūtė, akadem.
daug žymių veikėėjų. Todėl
Duoną vasaros.
mtomis kalbomis, tik vienie
suprantamas dalyk*as, kad lie
Ima duoną, skaito
ms katalikams, kurių daugu tuviai, pajutę jų ta
Patarle.
Pateptais ratais
autines teiPrakaito lašus,
mas buvo lietuviai, buvo įsa ses laužant, pasiryš
greičiau važiuosi.
žo jas eneMąsto,
kaip
jam
moka
kyta melsitis jiems svetima rgingai ginti.
Dangus už vargus.
rusų kalba. Lietuviai tokiu
Patarlė.
P e r darbymetį ir
..
Gimnazijos kapeldionas kun.
gimnazijos vyresnybes įsaky
Mar g Uis akmuo vietoje nepaguli.
mu buvo nepatenkinti, nes Pr. M. Urbonavičiiiui griežtai
Lietuviai mokiniai, nei esi- gimnaziją. Švietimo ministejis smarkiai pažeidė jų tau atsisakius su mokiiniais rusitinius ir religinius jausmus škai kalbėti 'maldąą, gimnazi- tikėdami nieko gero lai] įeti ris pažadėjo juos priimti, jei
i r todėl jie griežtai atsisakė jos vyresnybė iš ppradžių ge- iš gimnazijos vyresnybės, ra gu jie sutiks melstis rusiš
Tačiau lietuvių atstovai
ruoju, o vėliau įvaairiais gąz- šė prašymus švietimo mi ps kai.
rusiškai melstis.
Mintaujos gimnazijoje mo dinimais norėja paįčius moki- teriui, carienei ir net pač am jam pareiškė, kad jie to pa
kėsi daug lietuvių. Toje gim nius priversti ją kaaibėti. Spa- Popiežiui. Nors tų praš; mų daryti negali.
nazijoje vyravo vokiečių kul lių mėn. 2 d. malcdos kalbėti i r nepatenkino, tačiau jie bu " f Mintaujos gimnazijos lietu
tūros dvasia ir mokiniai ten iššaukė trečios klsuįsės mokinį vo gera priemonė nušv esti vių pavyzdžiu pasekė ir ki
įpie
jausdavosi daug laisviau, ne Juozą Tūbelį, dabi>artinį Lie- aukštiesiems žmonėms
tų gimnazijų mokiniai: ir jie
tuvos
ministerį
j
lietuvių
tautinius
siekh
rus.
pirmininką,
gu kitose rusų valdžios gim
pradėjo atsisakinėti rusiškai
tačiau
jis
griežtai
a
atsisakė
tai
nazijose. Tačiau ilgainiui ru
j Be to, lietuviai mokinia
I melstis. Rusų vyriausybė, ma
daryti.
Už
tai,
k
a
id
atsisakė
sų švietimo vadovybė atkrei
J Petrapilį pas švietimo m: nis- tydama didelį lietuvių atka
rusiškai
melstis,
ji
lis buvo iš j terį pasiuntė savo delega
pė akį į Mintaujos ir kitas
m, klumą, ir nepaprastą pasiry
i
gimnazijos
išvaryt
tas.
Taip kurią sudarė dabartinės Je- žimą kovoti dėl savo tautinių
Pabaltijo gimnazijas i r ėmė
jas rusinti. I r Mintaujos gi po ilgų gązdinimųĮ ir įvairių tuvos prezidentas A. Su *to- bei religinių teisių, pagaliau,
mnazija buvo uoliai rusina spaudimų atsirado vienas mo na ir dabar atsargos gen »ro- nusileido: 1897 m. kovo mėn.
ma, tačiau ne taip smarkiai, kinys latvis, kuris sutiko ru- las, gydytojas Pr. Vaiciu ;ka. caras lietuviams leido mels
kaip Lietuvoje esančios gi- siŠkai maldą skailityti, tai, Ši delegacija švietimo m: nis- tis lotyniškai ir išvarytuos
jam pradėjus skait;tyti tada iš
teriui išdėstė lietuvių m >ki- sius mokinius pradėjo prii
septintosios klasės1 išėjo mo•v
nių reikalavimus ir praš( is- minėti atgal į gimnaziją.
kinys Jurgis Šlapeelis i r visų
varytuosius priimti atga
į •
Tsb.
mokinių
vardu pareiškė:
" M e s ne tik patyys nesutinkame rusiškai meelstis, bet
taip pat negalime jir tos malHE ORAGON I
fTHePED
^O I
•
tokio
pados klausyti". P o
ANO OH5H — B t
f reiškimo gimnazijoos vadovyE E N |C> U P
i bė, baisiausiai keiikdama, J .
I MUŠT HURRV (
I Šlapelį iš gimnaziajos išvijo.
( I 5HALL LOSE W
ĮTHRONE TDTHO€
Skelbkitės " D r a u g e , " kur ' Jį išvarius, tuojau1 iš mokyD B V I L S //
jūsų skelbimą matys tūks j klos išėjo ir kiti liietuviai: A.
tančiai pasiturinčių lietuvių. Smetona, Pr. Vakciuška, VI.
Norint ką pirkti, praneš Mironas, A. Rymass, K. Vai&
P . Kožukausskas ir V.
kite plačiajai lietuvių vi kus,
suomenei per s k e l b i m ą Ilaurilkevičius. Vissus juos pa
Drauge.''
j šalino su " v i l k o " bilietu, tai
Skelbimai "Drauge''
duo yra be teisės būtti priimada geriausius rezultatus.
miems į bet kuriąą kitą mo
kyklą.

AR

TURITE

PARDAVIMUI ?

DASH^D

D Tfsigilinti i r studijuoti

turi užsibrėžusi ypating* t ikslą — Katalikiškoji Akcija t, jos šūkis yra "Kristui ir J o karalystei". Kad
į| ti kslą geriau atsiekus, be
pavi enių susirinkimų, yra daromiL bendri į kuriuos šuvažiuo,ja sodalicijų delegatai,
Pi rmasis šių mokslo metiį
beneIras? susirinkimas įvyko
Mer cy High iSchool salėj, spa
lių 31 d. Delegatų buvo irs
atstovavo
250(). Akademiją
trys Seselės ir penkiolika stu
den<3ių.
P irmiausiai buvo
išduoti
rape >rtai iš įvairių komisijų,
Su didžiausiais aplodismentais buvo viskas priimta, nes

gija

Lapkričio 4-tą dieną, mlTsų akademĮiją aplankė sve
čias — žymus pianistas Dr.
Van Zandt, kuris savo aukš
tu išsilavinimu bei tobula teknika susirinkusias auditorion studentes paskandino šve
lniuose pijano — muzikos akorduose.
Prieš pradėsiant skafmbinti
muzikos kūrinius, Dr. Van
Zandt papasakojo studentė
ms iš gyvenimo kompozito
riaus Edvardo Griego. Labai
įdomiai aiškino, kaip tasai1
kompozitorius, pasiryžęs siek
ti kūrybinių muzikos aukš
tumu, sukūrė "Concerto in
A Minor", apie kurį didysis
Franz Liszt išsireiškė, kad
esąs "gražiausias veikalas,
kurį jis buvo girdėjęs ' \ Po
to Dr. Van Zandt studentėms
tąjį Griego kūrinį paskambi
no.

pasi rodė

kad

visų

Šv. Tė^ivo išleistas enciklikas
lieeiančeias socialinę tvarką ir
vykdinitti katalikų socialinio
teisingiumo programą.
2) StĮteigti studijų ir diskusijų klfūbus.
3) Rtašyti į laikraščius.
4) s:skelbti efišų ir rašyt0jų I:onįtestus.
Antr<*oj vietoj buvo svarstomą 1Krikš^ioniška Pilietybe
ir Pakrankama gyvenimui alga.

I

m o k y k \ų

dari motė yra sparčiai varoma
tikslo
pira nyn ir siekiama
plat inti Kristaus karalystę
ant žemes.
Ši ų dienų svarbiausias ir
opia usias klauslnas yra komun izmas... Lenin... Stalin..
liusi :jos.... Meksikos... Ispanijos įvykiai... Katalikų persekioji mai ir kultūros naikinimas.
Šie klausimai buvo labai rimtai svarstomi.
Pc> karštų diskusijų buvo
priii nta ši rezoliucija:
1) •poiį aiškiai nustatyl-i
bet apgaulingą programą &©•
ciali nės ir ekonomines pažangos,
2) per puikiai suorganizuotą 1>ropagandą,
Mes, katalikiškas jaunimai
prip ažįstam didžiausį reikalą i Štaiintingai pavartoti vi-sas galimas priemones kovo
ti k omunizmą, todėl pasiryž
tam

Baigęs skambinti tą kūri
ni, trumpai papasakojo apie
Glucką ir jo operą "Orpheus
ir Eurydice" pridėdamas tru
pūtį apie Ignacą Paderewskį
ir paskambino iš tos pačios
operos ištrauką " B a i l e i " .
Ant galo dar išpildė Franz
Liszto "Concerto in E F i a t " .
Įspūdingu išpildymu veikalų
akademikės buvo taip suža
vėtos, kad išleisdamos žymų
pianistą, palydėjo didžiausiu
rankų plojimu.
Tą pačią dieną buvo atsi
lankęs taipgi kun. Meaghan
iš C. Y. O. centro, kuris pa
sakė akademikėms kalba apie komunizmą i r jaunu&ą ir
nurodė, būdus, kuriais mes,
katalikai, galime apsaugoti
Ameriką nuo to, kas dabar
dedasi Ispanijoj.

susirinkima, atsilankė
geriau!i#as jaunimo bičiulis
J o Eki[scelencija vyskupas B.
Sheil. Savo kalboje pabrėžė
gresi anntį komunizmo pavojų
ir ra gipno bendromis jėgomis
padėti Bažnyčiai kovoti žmonn0S
dvaiines ir medžiaginės kuultūros griovėjus.
V*

Svarrbiausia mintis J o pasakytoj 1kalbci buvo:
Mes

rcios nariai —
m ū s pitriedeniie darbas su pasišventtimu, visr. dvasiškai fiziškai energija, turi būti sunaudotta privesti mus prie Idealo — Kristaus ir padėti
steigti Dievo karalystę šioj
ašarų pakalnėj. Darbas milziniskais bet garbingas. Todėl
darbuo)kimes ir parodykim,
kad tuurJm idealą, ir jo siekiam.
P o susirinkimo buvo duotas paįlaurinimas §v. Sakramento.
joiiora Giržaltyte, a k a d
Ele*
INK1IE
PLATI

"DRAUGĄ n

f

)h Mary^ Fve
fountd a wonderful
newwaytogetridofthi
greyy in my hair!"

Baigdamas kalbą prašė akademikių, kad kalbėdamos
Viešpaties Angelas, turėtų ypatingą intenciją
maldauti
Marijos užtarti žmoniją
ir
saugoti nuo komunizmo. Ant
ra, ragino padėti vyskupui
Sheil jo sunkioj darbuotėj.
Aldona Sakalaitė, akad.

eoger we m ti
\o tell othert cbout
somtthing we disco vered . . . o new rrecipe, an unutual
treatment. When yon discover ClairolI you will rush to
tell your friends nboot it. For Claairol taket drab,
grey-streoked or grey hair and imparlrts natūrai-looking
color and luster in one qukk triple-• action treatment.

JAUNŲJŲ ŽYGIAI
Akademikės Cisca
Susirinkime

PATIES JAiUNIMO RAŠYTI IR
JAUNTMITI SKIRIAMI RAŠTAI

Ask your hair-dresser. Or write for IFREE booklet,
FREE advice on care of hair, FREE bei
souty analysis.

j NJ

with common,
old-fashioned
hair dyes, but —
NATURALL y . . . with

Mūsų akademijos sodalicija. priklauso prie didžiulėm |
Cisca sąjungos. &i katalikų
moksleivių ir studentų drau

ClMROIi

I

»«v«fly Kinfl, Cl o iroi.
oi t » c
Yort. N . T.
1 132 W ( K 46fh St.. N»w
N
{ %*mė F l £ f beokl«>.. odvtc* ond analytto.
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My Mouticio"

Dean Carr
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E HAVE A " ^
O SAVE- r^T/
i A N D ALSO
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REIKIA TINKAMESNES APYLINKES
PRIEGLAUDOS ĮSTAIGAI

sirode pigiau, o, gal, svar prastas ūkio laukas, ganyk
merginų dr-ja
įteikė $3.00
biausia, norėta greičiau paro los, krūmai, sunkiai suranda
aukų, Labdarių 7 kp. įteikė
dyti aukotojams labdarybei, mas užkampis.
$50.00 aukų., Aušros Vartų
jau ūkis nupirktas, kad aukos
vyrų ir moterų dr-ja.
Dabartinis Labd. 8ą-gos u
Bažnyčios, mokyklos, valdi
Dar dabar galima rasti net
jau
sunaudojamos,
darbas
jau
8 kp., iš Brighton Park, at škos įstaigos, taip ir labda kis, kur manoma steigti naš
Chicagos apylinkėse,
netoli
stovų dalyvavo 28 ir aukų į- ringos įstaigos esti žmonių laičiams - seneliams prieglau matomas.
didžiųjų kelių, ir ne t prie eteikė $119.00. Draugijos da steigiamos žymiausiose mies da, mano supratimu, yra n Tas Labd. Są-gos ūkis tin žero, arba įdomesnėse apy
lyvauja šios: Labdarių Są-gos tų aikštėse, prie didžiųjų mie tinkamas užkampia:
keblus ka tik paprasto ūkininko gy. linkėse ūkių, kurie, del pra8 kp. įteikė $100.00 aukų, stuose gatvių arba prie did privažiavimas, net sunku su venimui, bet ne našlaičių ir siskolinimo, parduodami priTretininkų dr-ja įteikė $5.00, žiųjų transportacijos
kelių. rasti, toloka nuo miesto, tol <enelių prieglaudos įstaigai. einamomis kainomis.
Apaštalystės Maldos Nežinia, kodėl lietuviai šia nuo didžiųjų kelių, nei gelžLapkr. 8 d. apie 2:30 vai.jaukų, Lab. Sa-gos 1 kp. $50 aukų,
Nemanykite, kad nuperkaTad, aš patariu, dabar, iš
dr-ja įteikė $5.00 aukų, Mari me krašte, ypač apie Chicagą kelis nei autobusai neina ir nt ta ūkį padaryta blogai, ar
pirm. A. Bacevičius atidarė aukų.
seimą trumpa prakalbele.
3 kp., iš Cicero, raportą iš jonų Rėmėjų 35 skyr. įteikė savo viešąsias įstaigas dau nenumatoma kad kada non ba padaryta Labd. Są-gai nuo mokėjus tą labd. ūkį, nesi
skubinti tafcne ūkyje tuojau
$3.00 aukų,
Šv. Kazimiero
davė
žodžiu
kp.
pirm.
K.
Sriu
storiai.
Ne.
Kas
padaryta,
pa
tas
būtų.
Ten
nėra
nei
upe
giausia
užkišdavo
vis
kui
Į valdybą patenka šie: adv.
statyti kokį nors namą naš
Karalaičio dr-ja įteikė $3.00
daryta
gerai.
Ten
pinigai
su
biene.
Dalyvauja
26
delega
lio,
nei
ežero
arti,
nei
gra
nors
nuošaliai,
kur
toliau
nuo
K. Česnulis — pirm., A. Nau
aukų, Moterų Są-gos 20 kp.
dėti nėra žlugę, tas ūkis yra laičių prieglaudai, bet tai įtai.
Priduota
seimui
$70.00.
žaus
miško,
tik
paprasti
ga
didžiųjų
gatvių.
Gal
manyda
sėda ir K. Sriubienė — vice
staigai paieškoti ūkio tinka
įteikė $3.00 aukų.
vertas įdėtų pinigų.
Draugijos
dalyvavo
šios:
Gy
nyklos
krūmokšliai,
nei
ten
mi,
kad
nuošaliai
bus
ramiai
pirm., Pr. J. Vitkus ir Ona
mesnėje apylinkėje. Kada jau
10 kp., iš West Pullman.
vojo
Rožančiaus
dr-ja
įteikda
yra
kalnelio,
nei
kitokios
ga
toms įstaigoms, o, gal, grei
Dabar, kadangi Labd. ūkis bus pastatytas namas nebeKazlauskaite — raitininkai, į
ma seimui $3 aukų, Federa atstovų buvo 6 ir aukojo čiausia, ieškodami savo įstai mtos įdomybės. Nykus ir nuo jau kaip ir išmokėtas, tai mai
mandatu kom.: P. Fabijonaiiškdsi jo. Dabar dar laikas
cijos 12 skyrius įteikd. $3 $102.00. Šios draugijos daly goms žemės sklypo kur pi šalus užkampis. Ir kamgi nais, paieškojus galima rasti
tis, E. Couble, H. Vanagaite,
tą gerai išstudijuoti, apsižiū
i aukų, Šv. Kazimiero Akad. vavo: Šv. Juozapo dr-ja įtei giausia. Tame daug yra pa mūsų tą viešą įstaigą ten ta daug tinkamesnėje apylinke
Z. Ced'ilis, j rezoliucijų ko
rėti atsižvelgiant į ateitj bei
Rėmėjų 9 skyr. įteikd. $2.00 kė $2.00 aukų, Labdarybės 1C teisinimo. Delko kitataučiai me užkampyj užkišti? Arg ; je, ir dar geresnis ūkis. (Jai
misiją: L. Šimutis, A. Valan
lengvesnį tos įstaigos išlai
aukų, Visų Šventųjų moterų kp. įteikė $100.00 aukų.
viešas įstaigas steigia
vi? tą labdaringoji, našlaičiams- ir priseitų priimti bent kiek kymą. Tinkamesnė tos įstai
čius.
23
kp.,
iš
Marąuette
Park.
ir vyrų dr-ja įteikd. $5.00,
prie bulvarų, prie
žymiųjų seneliams įstaiga yra negar morgiičių, bet apsimokėtų iš gos apylinkė palengvins iš
Pirm. adv. K. Cesnulis pa
atstovų
dalyvavo
8
ir
aukojo
Moterų Są-gos 2 kp., Dievo
miesto gatvių, prie didžiųjų binga, negraži kad turi būti mainyti, jei būtų tinkames laikymą. Kam save daugiau
kviečia kun. L Albavičių at
$15.00.
Šios
draugijos
daly
Motinos Sopulingos dr-ja įtransportacijos kelių. Ypatin slepiama tokios apylinkės už nėje vietoje, kur neužkampy apsisunkinti, kam gerus, gai
kalbėti maldą. Po maldos pi
vavo:
Šv.
Kazimiero
Akad.
teikd. $2 aukų. Apaštalystės
gai šioje šalyje visokioms vic kampyje. Ne, taip neturėtų je.
lestingus Labdaringosios Sąrmininkas pasveikina
visus
Rėmėjų
8
skyr.
įteikė
$2.00
Maldos dr-ja įteikd. $3.00 au
šosioms įstaigoms reikalinga būti. Man rodosi ten nupirk
dalyvius ir pakviečia kun. J .
Juk tokia įstaiga — tai Dt gos darbus slėpti kur nesiaukų,
Šv.
Kazimiero
Karalai
kų, Šv. Antano Namų Savini
lengvas susisiekimas, o dai ta tas ūkis tik dėlto, kad a- v limo žmogaus, bet visų lie randamame užkampyje?
J . Jakaiti, Marijonų Kongre
nkų dr-ja įteikd. $2.00 aukų. čio įteikė $3.00 aukų, Labda reikalingesnis išsigarsinimas, gentas, kuris norėjo parduo
gacijos provincijolą, prabilti.
[Bus daugiau)
Labdarių Są-gos 3 kp. įteikė rių Są-gos 23 kp. įteikė $10 kad būtų daugiau biznio len ti, turėjo miklų liežuvį gud tuvių, mūsų tautos įstaigh
Antru kalbėtojum ]>akviesta
aukų. Iš centralinių draugijų gvesniam įstaigos išlaikymui riai įtikinti pirkiką arba •mū Tokią įstaigą i\ikia steigti
$50.00 aukų.
vietinis kleb. kun. I. Albaviatsižvelgiant ne tik kad tu
4 kp., iš Dievo Apvaizdos buvo 18 atstovai ir aukojo $3. ir geresniam įstaigos augi sų komisiją, kad tai tinkamas
čiuS, kurs gražiai nušvietė
rėti ją šiandien, bet kad p
parap., pranešė, kad atstovų Liet. Vyčių Chicagos apskri mui. Kitataučiai tą seniai su ūkis tokiai įstaigai, kad ra
Labdaringos Są-gos veiklą.
būtų gera gentkartėms,
ir
dalyvauja 24 ir aukojo sei- tis, Chicagos Sodalicijos ap prato, kad, užmokėjus šimtus mus našlaičiams ir seneliams
atsižvelgti kad būtų galima
Pakviestas kun. pro f. Ra- j l i m į $74.00. Draugijos daly skritis ir Federacijos apskr. dolerių už žemės sklypą, ge kampelis. Ramus tai rami s
ją išlaikyti, kad lengviau bū
žaitis sveikino susirinkusius vauja šios: L. Są-gos 4 kp., įteikė $3.00 aukų.
ii
resnėje vietoje, vėliau atne kampelis, bet našlaičiai
30 METŲ PRITYRIMAS
tų galima gauti, bei sudaryti Akys
egzaminuojamos — akiniai
" Ž i b u r i o " dr-jos vardu. L. Šv. Vardo, dr-ja įteikė $5.00
Dr. S. Biežis sveikino su ša tūkstančius dolerių na u seneliai vien ramybe negy
pritaikomi
Simutis sveikino ir linkėjo aukų, Susivienijimo Brolių ir sirinkusius vardu .ligoninės dos,- nes geresnis biznis U vėli 3 , reikia jiems duonos, išlaikymui pajamų. Tam re.
kuogeriausio pasisekimo Lab. j Seserų Lietuvių dr-ja įttikė gydytojų šta.bo, aukodamas daugiau prieinamos paramos. dari'O-, mokslo ir kitų reik- kalui labai yra svambu tin
kama apylinkė. Tokia apylin
Są-gos veikime vardu dienr. 95 0 0 aukų, Šv. Onos dr-ja nuo savęs $5.00 namo staty
<menų. O iš to vieno ūkio ne
OPTOMETRISTAS
14
kė,
kur
lengva
privažiuoti
Kalbamoje
Liet.
Labd.
SąDraugo", L. R. K. Susivie įteikė $3.00 aukų, Tretininkų bai.
išlaikvsi tokios ištaigos. Rei
1801 S. Ashland Avenue
automobiliais
ir
kitokiais
bū
gos
našlaičiams
ir
paliegė
Valandos:
kasdien nuo 9 iki 12;
nijimo, Kat. Federacijos. L. dr-ja įteikė $4.00 aukų, Apa
kia nuolatinių pajamų; rei
Dr. A. Stulga linkėjo kuo
nuo 1130 iki 8 vai. vak.
Vyčių vardu sveikino S. Ši- štalystės Maldos dr-ja įteikė j geriausio pasisekimo, ir ža- liams seneliams įstaiga yra kia išgarsinimo; reikia biz- dais, kur gaimtiškai yra gra
K
Tel. CANal 0523
žesnė
bei
įdomesnė
apylinkė,
steigiama
ne
keliems
nie
mulis.
niškų aplinKybių; reikia, k a i
$5.00 aukų, Šv. Kazimiero A- j dėjo įstoti į labdarių eiles ir
ne kaip dabar kad yra pa
tams, bet šimtmečiams. O kas
kademijos
Rėmėjų
5
skyr.
į-1
sykiu
darbuotis.
LIETUVIAI DAKTARAI
Raportą iš visų uu tų vei
tokia įstaiga butų nepaslėp- {—svarbiausia,
tokia
įstaiga
rei
kimo išdavė centro pirm. A. teikė $2.00 aukų.
J. Šliogeris įnešė, kad kuo
Res.:
kalauja nuolatinių ir didelių ta nuo visuomenes akių; rei- Tel. Ofiso:
5 kp., iš Bridgeport, atsto- pos priduotų Visų metų vei
Bacevičius. Visas svarbesnis
2456 W. 69 St.
LAFayette 4017
pajamų
bei
įeigų
šaltinių,
kia,
kad
lengvai
būtų
atrandarbas daromas direktorių, vų dalyvauja 8 ir aukų pri kimo raportą raštu, kad cen
Tel. namų:
* ' DANTISTAS
!
Tokią
įstaigą
steigiant
reikia
j
j
į
lengvai
privažiuojaHEMlock
6286
a
m
a
r
kuriu pirm. yra A. Dargis. davė $30.00. Draugijos daly- tras turėtų savo knygose už1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
labai rūpestingai atsižvelgti j ^
Q | RAKAUSKAS
m{[k
a u t o mobiliais, bet j J ) ^ ^
Raportas pirm. vienbalsiai; vauja šios: Šv. Kazimiero A- rašvta.
Utarn., Kctv. ir Pčtn. 10—9 vai. v.
žiūrint į ateitį ir bizniška. pu
priimtas. Raštininko P. Fabi-jkad. Rėmėjų 2 skyr. įteikė
;
ir
kitokiomis'
priemonėmis;
Adv. Grisius patiekė refe
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 So. Halsted St., Chicago
sę.
Reikia,
kad
tokia
įstaiga
Jonaičio raportas
taip pat; $3.00 aukų, Saldž. Širdies Jė- ratą apie kitų tautų vedama:Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9J
4142 Archer Avenue
r.ikia, kad vieta turėtų gani
apylinkėje,
priimtas.
siaus dr-ja įteikė $3.00 aukų, prieglaudas. Prašė Labd. Są- būtų tinkamoje
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M.
Tel. Calumet 5974 Ofiso valanaos
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M.
9 ryte iki 8 vakare
lengvai
užmatoma,
lengvai
p
k
"
viliojanti,
patraukiama
Toliau sc-ė kuopų rapor- L a b d a r į Są-gos 5 kp. įteikė gos išrinkti atstovus, kurie
išskiriant sek
& 8-9 P. M.
madienius
ir
pasiekiama
bei
privažiuoja|
Tiesa,
gal,
ten
nupirkta
ta>:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
* a į.
$20.00 aukų, Šv. Petronėlės susipažintų su kitų tautų ve
trečiadienius.
pagal nutarti
damomis įstaigomis. Seimui ma. Turi būti kur nors prie , nuošalus ūkis dėl to, kad pa1 kp., iš Town of Lake ra- d r " J a i t e i k ė $ 4 -°° a u k u didelio kelio, ar kur nors pr'
portą išdavė žodžiu pirm. M. j 6 kp. iš North Side, atsto- aukojo $5.00.
AMERIKOS LIETUVIO DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Seka kun. A. Linkaus re upes, ar arti prie ežero ir ne
Sudeikienė. Dalyvauja 17 de vų dalyvauja 15 ir aukų įtei
DANTŲ GYDYTOJAS
toli mieste.
legatų, priduota seimui $81. ke $15.00. Draugijos dalyva feratas.
3259 So. Halsted Street
Tel. CANa- 0257
Res.
and
Office
Office
Phone
CHICAGO. ILIi.
Draugijos dalyvavo iš 1 kp. vo šios: Šv. Cecilijos dr-ja
Res.
PROspect
6659
2S59
S.
Leavitt
St.
PROspect 1C28
šios: Tretininkų dr-ja, įteik įteikė $3.00 aukų, Labdarių
CANal 0706
Rei. 6924 So. T aiman Ave.
Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Res. Tel. GROvehUl 0617
dama seimui $10 aukų, Šv. 6 kp. įteikė $10.00 aukų, Šv.
Office
Tel. HEMlock 4848
Chicago, 111.—"Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
Pranciškaus Vien. Rėm. 3 sk. Mykolo Arkangelo dr-ja, Monuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai
1821 So. Halsted Street
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus". Nedarykite
įteikd. aukų $3, Šv. Kazimie- tinos Dievo Aušros Vartų dr(KOWARSKAS)
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra
TO V. Rėmėjų 1 skyr., B. O- ja, Šv. Rožančiaus dr-ja įtei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito,
2403
W
.
63rd
St.,
Chicagogv ntų šeimyna sveikinimo lai kė $2.00 aukų.
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.
2423 W. Marąuette Road
PRASYK SAMPELIO DYKAI
Office Hours
6 iki 8 vai. vakaro
šku, kuriame įdėta ir $"> au7 k p., iš West Side, daly
Trfner't Bitter Win« Co. 5<4 8. Wellt St., Chicago, 111.
Vai. 2 - 4 ir 7—9 vak.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Prisiusi
man
aampelj
dykai
kų. Moterų Sa-gos 21 kp. į-1 vavo atstovų 9 ir aukų įteikė
Ketv. ir Nedeliomis susitarus
Sunday by Appointuieut
Tel. BOUlevard 7042
Varta*
teikti. $."i aukų, šv. Francis- Į $53.00. Draugijos dalyvauja
Visose
Vaistinėse
Adresas
kos Rymietės dr-ja įteikd. $3 šios: Aušros Vartų*moterų ir
Tel. CANal 2345
i

LABDARIŲ DIRVA

LIETUVIŲ LABDARINGOS SĄJUNGOS
'
SEIMO PROTOKOLAS

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ"
DR. JOHN SMETANA

DR. P.. ATKOČIŪNAS

DR. A. P. STULGA

DR. J. J. K0WAR

DR. STRIKOL'IS

'

EMIL DENEMARK, Inc.
BUICK, CADILLAC,

LA SALLE

P H Y S I C I A l t and SURGEON

| 4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedeliomis pagal sutarti
Ofiso Telef. BUOlevard 7820
Namų Telef. PROspect 1930
Tel.

SPEC1ALIS

IŠPARDAVIMAS
BUICK KARŲ

VARTOTŲ

plonai rasite puikiausią ir pilniausią staką GAIiANT g O T Ų , P K R T A I S Y T i ; VARTOTI; BUICK KARC, kokį galima bile kur rasti. K I E K V I E N A S YRA
TOBULAM stovy ir gražiai išrodo. Užmokėdanui
mažą skirtumą galite išmainyti savo seną Buick'ą ir
parvažiuoti namon nauju modeliu.
50 kitą visą išdirbysčių ir modelių.
GERAS VARTOTAS B l l C K ' A S YRA GERIAU
S I A S VARTOTAS K A R A S !

3860 Ogden Ave,

19:56, 81 Club Sedan, Radio,
1936, 61 Club Sedan,
1936, 41 Club Sedan, Kadio,
1936, 41 Club Sedan,
1935, 61 Club Sedan,
1935, 41 Club Sedan,
1935, 67 5 Sedan,

$1075
Mi...
975
' .. 875
' " ". " 795
*.*-***, 875
695
875

1935, 91 Club Sedan,

1934,
1934,
1934,
1934,
1933,

875

67 5 Sedan,
61 Club Sedan,
46 2 Coupe,
41 Club Sedan,
97 5 Sedan,

695
.''
' 695
495
]
625
*'
395

1933, 668 2-4 Coupe,

1932, 67 5 Sedan,
1930, 57 5 Sedan,

395

'...

."*.'.'

.. 295
.'.' 195

Tel. CRAwford 4100

CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį
Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. KENwood 5107

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas RBPublic 7868

Į V A I R Ū S

GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavitt St.

DR. A. J. BERTASH

Tel CANal 0402

Ollso vai. nuo 1 - 3 ; nuo 6:30—8:30

DR. A. J. MANIKAS

756 VVest 35th Street

CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

Tel. VIRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedeliomis pagal sutartj

D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL

DR. MAURICE KAHN

OFISAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.

4631 So. Ashland Ave.

2 lubos
Tel. YARds 0994
CHICAGO, ILL.
Res.: T e l PLAsa 2400
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 Nuo 10-12 v. rytoj 2-3 ir 7-8 v. tak.
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12
vsl £Q jMstu, ii nca 7 iki &£Q s* 1.1 Nedėliomii uuo 1Q iki 12 diao*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Ave.
Valaudos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare •
REZIDENCIJA
LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Residence
6609 S. Artasian Ava.
PROipect S40S

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS
8156 W. 69th St.
HEMlock 5998
VALANDOS:
2—4 popiet — T—9 vakar*
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti
.

11M

Bfisuasš

Trečiadienis, lapkr. 11, 1936

Įamžinkite Savo Vardus!

Uės draugija — stovylą, kit&
draugija — stacijas, kitos —
kitus įtaisymus, suolus, klau
syklas ir t.t. Tik praneškite
savo norus prisidėti prie ko
plyčios papuošiUmo seminari
jos vyresnybei ir pastebėkite,
kiek arba kokią auką norė
tumėte sudėti.
Brangūs skaitytojai, tai ge
riausia proga įsiamžinti var
dus. Jūsų auka arba koks
ypatingas įrengimas atneštų
didelę pagelbą TT. Marijo
nams, kurie dirba gražiau
sius visuomeniškus
darbus
leisdafini vienintelį katalikišką dienraštį ir savaitraštį,
auklėdami lietuvišką jauni
mą, net misijonieriaudami jū
sų tarpe. Jūsų suburtos jė
gos draugijose gali daug nu
veikti ne tik savų parapijų,
bet ir vienuolijos naudai.
V. J. Seminaristas, M. I. C.

Bendrai kalbant,
lietuvių
Šalę tų reikalingų lėšų, trūŽINELĖS IŠ MARQUETTE rius ir profesijonalus. Tadgi, |vo apie 40 naujų kostumerių. katalikiškos draugijos ir bro gražinimų ir įrengimų. Plaslijos mažai ką, nuveikė vie terninkai, elektros suvedėjai,
PARKO
patartina, agentui S. Staniu- Vieni atsilankė pradėti tau
nuolijų naudai. Tik tų esari- dailininkai ir kiti darbinin
liui jau kreiptis pas juos.
pyti, kiti paskolų prašyti, o
čių vienuolijų remiančios dr- kai atliks savus darbus ir paRap.
dar
kiti
su
namų
pirkimais.
Per šį visa mėnesį, kas pe
gijos gelbsti mūsų lietuviš ksta taiposgi visokiausių pa
Visi
tie
nauji
kostumeriai
pri
nktadienio vakarą mūsų ba
koms vienuolijoms. Marijonų liks erdvą tuščią koplyčią. O
Moterų
Są-gos
67
kp.
su-1
pažino,
kad
su
savo
reikalais
žnyčioj kalbaimas rožančius ir
Rėmėjų draugija remia TT. seiios koplytėlės
įrengimai
rengtoji
card
party
parapijos
laukė
rinkimų.
Sakė,
kad
jei
teikiamas Šv. Sakramentu pa
Marijonų milžiniškus darbus, niekaip netiks naujai
kopnamJai
av ko
Een imo
kp
prez.
Rooseveltas
laimės,
tai
laiminkit.
Šios pamaldos ]
P y S
"
seserų Kazimieriečių; rėmėjai lyčiai.
misl a k l e b o n 1
telkė
ir — Kazimierietes; seserų Pralaikomos už sielas s k a i s t y k - l
J
"
!
• » drąsiai pasitikės spulka
Lietuvių katalikiškos drau
loje, nes šis visas mėnuo Ba Pasidarbavo šios: A. Sanda- pradės teirautis apie namo nciškiečių rėmėjai — Pranei- gijos yra pasiturinčios ir tuV. Ručinskiene, pirkimą. O girdi jei būtų škietes. O tų vienuolijų re
žnyčios yra skiriamas už sie mavičiene,
ri energingų ir pasiaukojau
las skaistykloj. Verta, kad A. Aleksiūniene, F . Burbienė laimėjęs gub. Landonas, tai mėjų skaičius yra labai ma- <čii| žmonių. Jų nariai galėtų
but reikėję laukti. Laukti «
žmones skaitlingai
rinktųsi ir Varanavičiene.
, lx
. , \ ,A._ . '
^as. Pasitaiko, kad kai kurie susiburti ir įrengti reikalin
T
dėlto,
kad
įsitikinti
ar
LanL
.. : „
•
tiki
J
Marąuette
Parko
sąjungieminėtais vakarais į bažnyčią.
. .
. *
.
. įremia 4visas vienuoliškas drau gesnį dalykėlį seminarijos ko
tės naujų narių vajaus kvo donas neis Hooveno pėdomis. I as• •
* ...
,
JTu
., , _ . . , zZ
• \^ skaičius, gal, ma- plyčioj. Tokiu būdu jos įam
rr j
tą išpildė ir yra tikros lai i a d a vel but įvykęs pinigų \k^ • %. *. Z' i
• i i
lzas
Netikęs rytų laikas Chiea- mėti dovaną.
, .,. .
,, . , ,
,
, bet aukos gausios ir daug žintų vardus ir apsivainikuo
gai tapo nubalsuotas panai
tų
nepranykstančia
garbe.
" sutaitmmias
kitos be-1
-i - i ^
Smagu pranešti, kad vit ti dos.
Rooseveltui irlaimėjus
ir
nuveikė darbu.
kinti. Tadgi, ateinantį sekma
Pačios draugijos matys ir ki
nęs sąjungietes lauks apskri laimėjus su tokia balsų di-1 K a i kuriose parapijose rati pastebės, kur ir kokiems
dienį šio mušto laikrodžiai
ties skaįtlingo suvažiavimo, džiuma, pasidaro aišku, kad Į n , J asi net po dešimts ir pengarbingiems tikslams visuo
i bus atsukti vieną valandą atnes daro planus priftnti at-1 viskas bus tvarkoj ir daly- ' kiolika. draugijėlių ar brolimeniški pinigai praleidžiami.
! gal, būtent vel pradėsilme
stoves,
kaip
tikras
viešnias.
|
kai
gerės.
,
f*
Syk|
kastoiet
jos
surengia
?
Gal nežinote, ką draugija
"Central standard time". Su
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Sekantis apskr. susirinki
Dar primenu, kad po nešt1-1 k o k i n o r s vakarėlį ar pramogalėtų įtaisyti. Štai, Šv. Ce
j lyg to laiko ir mūsų bažnymas įvyks šioje kolonijoj la niai įvykusio Keistučio spul-1k% parapijos naudai. Dar sycilijos draugija galėtų nupir
I čioj ateinantį sekmadienį, la
pkričio 22 d., 2 vai. po pietų. kos šėrininkų metinio susiri- ^V į metus jos. sukelia antrą
JUOZAPAS
kti vargonus; Altorių Puoši
pkričio 15 d., bus šv. Mišios.
Kuopos susirinkimai įvyk nkimo įvyko mažos atmainos pijamo-gą, savo uaudai. O visą
mo draugijos lengvai pajėg
Vieną valandą bus galima, il
sta kas trečią antradienį 7:30 valdyboje. Dabar yra. šitokia Mką šaltai -atlaiko savo sujtų įtaisyti tabernakulą arba
giau pamiegoti.
vai. vak.
Koresp. valdyba: prez. Tarnas Janu sifinkimus, šį-tą aptaria ifj
TĖVAS
spalvuotus rūbus iškilmingo
išsiskirsto.
Bendrai
kalbant,
lis, sekr. (vedėjas) Jonas P.
ms šv. Mišioms; Apaštalysvisa
katalikiški]
parapijinių
&v. Kryžiaus ligoninės nau
Evaldas,
ižd.
St.
Stanevičia,
Po Roosevelto
f
*
..
vice prez. ; Kaz, Demereckis. draugijų veikla stingsta-. Jei
joji įlaliis jau bai*ia^na : įren
Į^ainjęjimo
Legalius reikalus aprūpins a- jos tik norėtų, galėtų Sutrau
M
\
gti. Dabar bus tįąugiau vie-|
dvokatų firma
Kuchinskas kti visus mūsų atšalusius bro
tos ligoniams.
Verta, įčrisčjus,
kad lieliūs lietuvius prie bažnyčios,
tuvtai
ir r.elkąlui
and Kuchinskas.
BIUOGEPOBT.
—
Po
prez.
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir
galėtų. padėti plėštis j,katalikreiptųsi pas f 'savo^ tfetutius
*
Spulkos
stovis
gerėja.
MūRoosevelto lain*ėjimo biznio
Grabnamių
I
gydytojus ir į savo lietuvišką
sų
spulkoscertifikatai
turėjo
j
kiškai
spaudai
ir
sušelpti
lieo
pagyvėjimas pasireiškė įvai
ligoninę, nes mes, lietuviai,
tuviškas
vienuolijas.
Turint
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj
riais būdais. Taip darėsi vi ir tebeturi pilną vertę, juo
jau užtektinai turime • savų
o
soje Amerikoje, taip darosi sius galima vartoti kaipo gry tų draugijų moralinę ir me
Snvirš 50 metų prityrimo
gerų daktarų ir geriausiai įir Amerikos lietuvių tarpe nus pinigus perkant spulkos džiaginę pagelbą, bažnyčios
o
rengtą ligoninę. Tad savas Štai kas dėjosi Keistučio spu- ^ k l o z u o t ą namą, arba. gy tarnai, spauda ir vienuolijos
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pas savąjį, o lietuvis pas lie- lkoie 840 W 33 st
j v e n a n t spulkos
valdomame! pajėgtų sutraukti daugiau atpinigus
e rend
li
i tuvį.
i
|
Praėjusi* savaitę, 'antradie-' ™ »
* &™
" P d i ™ Šalusių į Bažnyfios globa, nuMes atlikome darbą-o-daugeliui žymesniu
spaudą
ir
Chicagos Lietuvių
1
nį įvvko rinkimai, o ketvir-1 eertifikatais mokėti. Tas liu •stelbtų
" " - bedievišką
•-*-••- —
~ » - •*
" D r a u g o " koncerto tikie- tadienį prasidėjo nauja Keis-! d i J a s P u l k ( ) s S ^ stovį. Tie vienuolių pagalba išvystytų
ir
šventumą
tai gerai platinami. Neužilgo tučio spulkos serija. Tai ta kurie dar nesate jos nariai įietuviškumą
mūsų biznieriai ir profesijo- dima, tai yra ketvirtadienis arba nesate su ja susipažinę jaunuoimenės tarpe.
arti Grand Ave.
nalai pradės rezervuoti sau ir po to kelios sekančios die prašome taip daryti. NuošimŠtai, katalikų parapijinėms
vii tas. Taip ir reikia, nes die nos yra tikrai atmintinos. Į šiai už taupomus pinigus ir draugijoms gera proga nu
nraštis " D r a u g a s ' ' visuomet
Chicago, Illinois
tas kelias dienas spulka ga- depresijos laikais buvo išmo- veikti grąžą darbą Bažnyčios
romia ir garsina mūsų bizniei kami.
Šerininkas naudai ir ateiti vienai pasiAUTOMOBILIO SUŽEISTAS 'tarnaujančiai
vienuolijai
y
pagelbą. TT. Marijonai stato
BRIGHTON PR. — Ant.
VIENŲ METŲ MIRTIES
koplytėlę savo seminaristams
Pečeliūnas,
4436
S.
Talman
SUKAKTUVĖS
Hinsdale, 111. Seminarija yra Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių
Ave., kuris dirba Spaičio val
ne svetimtaučių
gomųjų daiktų krautuvėj, W. užlaikoma
Direktorių Asociacijos
j
gerovei,
bet
lietuvių
išeivių
MYKOLAS
Sidej, buvo automobilio už
PALILIŪNAS
gautas praėjusį penktadieni. naudai. TėTUIMs Marijonams AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
Pečeliūnas ejo namo iš darbo. labai reik lesų kad užbaigus
l'ersiskyrė su šiuo pasauliu
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
Lapkr. 8 dieną, 1936 m., su
pradėtą
koplyčią.
Šiomis
die
Dabar
randasi
Šv.
Antano
li
laukęs
40
m.
amž„
gimęs
Ra
KAZIMIERA
mygalos par., Gudeli,ų kaime,
nomis sumanūs Čikagos lietu
3307 Lituanica Ave.
goninėj.
PETROŠIENĖ
Panevėžio apskr.
Amerikoj išgyveno 35 metus.
viai ir vienuolijos
rėmėjai
Phone BOUlevard 4139
Paliko dideliame nuliūdime
J a u sukako vieni metai kai
įSunkiai serga St Gluškevi- pradėjo vajų. Bet kiek įplau
brolį VVashington valst., gimi
negailestingoji mirtis išplėšė
nes,
draugus ir pažįstamus.
mylimą
moterį
ir brangią
čius, 2515 W. 45th St. Ligonį
1410 So. 49th Ct., Cicero
Priklausė Liet. Baltos Žvaigž
motinėlę iš mūsų tarpo. Ne
kė, neužteks, kad baigus vi
dės
klubui.
tekome savo mylimos lapkri
namuose aplanke vikaras, ku
Kūnas pašarvotas koplyčioj,
čio 8 d., 1935 m.
Phone Cicero 2109
są statybą.
2314 W. 23rd Place.
Amžiną atils; duok jos sie
nigas
Jonelis.
Laidotuvės įvyks penktadie
lai Viešpatie.
nį, lapkričio 13 d., 8 vai. ry
Ir amžinoji švitsa tegul
718 AVest 18th Street
to iš koplyčios į Aušros Var
jai šviečia.
WEST
SIDE
—
Ant.
Ačas,
tų parapijos bažnyčią, kurioje
*
*
#
Phone MONroe 3377
įvyks gedulingos pamaldos už
PAIN-EXPELLER
West Sides jaunuolis, (gyv.
Ilsėkis ramybėj, motinėle.
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
*
*
*
res. 2019 W. 23rd St.) kuris
H«k *••
pines.
1646 \Yest 46th Street
Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus-es, pažystamus-as,
Visi a. a. Mykolo Paliliūno
buvo sužeistas automobilio ne
Apaštalystės Maldos, šv. Onos
giminės, draugai ir pažįstami
Phone BOUlevard 5203
ir Tretininkų Draugysčių na
esat nuoširdžiai kviečiaimi da
laimėj lapkr. 1 d., sveiksta
Skaudamos strėnos? Gau
res dalyvauti pamaldose, kurios
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
kite malonu ir greita
įvyks penktadienį, lapkričio 13
Šv. Lukaus ligoninėje.
j a m paskutinį patarnavimą ir
10734 So. Michigan Ave.
palengvinimą su keliais
d., 8 vai. ryte, Šv. Jurgio pa

UDE1K1

REPublic 8 3 4 0

--.-«:

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

527 NORfrTWEŠTERN AVE.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

LAIDOTUVIŲ

rapijos bažnyčioje. Po pamal
dų prašome atsilankyti į na
m u s po a n t r a š u 3237 S. Lituanica Ave., telefonas BOUlevard G094.
Nuliūdę: Vyras Ir Dukterys.

atsisveikinimą.

išsitrynimais.

Nuliūdę:
Brolis,
(i iminės,
Draugai ir Pažįstami.
Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, tel. YARds 1138.

J.F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
CARY,

I N D . IiAIDOTttVrŲ

DIREKTORIAI

KELNER — PRUZIN
Phone

Geriausias patarnavimas — Moteris
9000

patarnauja
620 W. 15th

Ave. |

Klemensas Žostautas, taip
gi automobilio sužeistas, guli
lovoj savo namuose, po num.
2358 So. Oakley Ave.
Al Urbonas, 2222 W. 24th
St., randasi miesto ligoninėj,
kur sveiksta po sunkios ope
racijos. Pažįstami prašomi ap
lankyti. Ligonius aplanke ku
nigas M. Urbonavičius. Riep.
UGLUS DARBININKAS SU
SIŽEIDĖ
Vesdami šieną Marijonų Ūkyje, 7 d. lapkr., apvirto veži
mas ir sunkiai susižeidė Juo
zas Mikutis, West-Sidietis.
Dabar randasi Šv. Kryžiaus li
goninėje.
Rep.

• PAIN-EXPELLER

f

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.
... .

k.

UNIAYAV

m

Gydytojas Pasako Kaip
Išvengti Persišaldymo
Vienas žymus sveikatos specialistas
yra pasakęs, kad 8 3 % iš visų šios
šalies gyventojų yra slogų paliesti.
Jo patarimas yra vengti persišaldy
mo palaikant savyje atsparumą.
NUGA-TONE — dabar moksliškai
sustiprintas su VITAMINAIS A ir D
yra jau Jr-odęs tą. stebėtiną sveika
tos budavotojo ir palaikytojo atspa
rumo. Jis paliečia kai tik silpnuo
sius organus. Juos sustiprina taip,
kad nuodus, kurie sveikatą silpnina

jie patys nuo savęs pašalina.

Dabar

jujms kai tik laikas budavoti atspa
rumą prieš šalčio persišaldymą. Mė
gink naująjį
NUGA-TONE
turintj
VITAMINUS A ir D. P a r d u o d a m a s
ir garantuojamas pas visus vaisti
ninkus. Lengvas imti ir palaiko j u s
vaizde.
tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.
Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOL—

A. Masalskis
A. Petkus
S. M. SkHdas
I. J. Zolp
Ezerskis ir Sunūs
P. j. Ridikas
Lactaicz ir Sunai
J. F. Eudeikis
S. C. Lachawicz
J. Liiilevičius
S. P. Mažeika

DIREKTORIAI

Tel. PULlman 5703
3354 So. Halsted St.
Phone BOUlevard 4089
2314 West 23rd Place
Phone Canal 2515
4605-07 So. Hermitage Ave.|
Phone YARds 1741—1742
Skyr.--4447 S. Fairfield Ave.l
42-44 E. 108th Street
Phone PULlman 1270
arba CANal 2515
4092 Archer Av«.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Ave.
Phone TABds 1138
•

——

Susipažinkite Su Garsiąja Artiste Ona Katkauskaite
DAINUOS MOŠŲ DIENRAŠČIO
• JUBILIEJINIAME KONCERTE

Iš Motery Sęjungos
Chicagos Apskr.
Darbuotes
M. S. Chicagos apskritis,
laikydamas susirinkime Melrose Parke, spalių 25 d., vie
nbalsiai užgyre " D r a u g o " ju
biliejaus koncertą. Tat visos
Chicagos sąjungietės stojo į
talką pardavinėti tikietus.
Moterų Są-gos Chicagos ap
skritis netik užgyre tą kon
certą, kuris įvyks Civic Ope
ra name, bet " D r a u g o " užmanytojus tokio darbo nuo
širdžiai sveikina ir dėkoja,
kad duos progos išgirsti pi
rmutinę lietuvaitę patekusią
į Metropolitan operą. Chica
gos sąjungietep ypatingai didžiuojasi, kari mūsų artistė
Anna Kaskas yra duktė są
jungietės.
..

D r a u g o " talkininkės, ku
rioms reik daukiau tikietų,
malonėkite kreiptis į "Drau
gą".
VĮĘĘ
Iš priežasties " D r a u g o " ko
ncerto apskr. sekantis susiri
nkimas įvyks lapkr. 22 d., 2
vai. po pietų, Marąuette Pk.
kolonijoj. Sekančiame susiri
nkime kuopų atstovės turėki
Artistė Ona Katkauskaite — Anna Kaskas, pirmoji lie te pilnus raportus iš naujų
tuvaitė garsiosios Metropolitan Operos New Yorke žvaigždė. narių vajaus, nes bus išduo
ta dovana.
Ši garsioji lietuvaitė, kurią galima vadinti Amerikos
Noriu priminti, kad žiemos
lietuvių dainininkų karalaite, dainuos Chicagos dienraščio
" D r a u g o " jubiliejinio koncerto programoj puošnioj Chica- sezone visi susirinkimai bus
go Civic Operoj. Tai bus lapkričio mėn. 29 d., 3 vai. po laikomi sekmadieniais.
M. Paukštienė, atstovė 20
pietų.
kps.
užkvietė apskr. rengti
Ona Katkauskaite yra gražus jauniems gražiabalsiams
seimą Brighton Parko kolo
dainininkams pavyzdis. J i nuo pat savo jaunystės ne tik
mėgo dainuoti lietuvių choruose, bet sistematingai lavino nijoj.
$e$mo dengimo komisijos
savo balsų,* ir daug dirbo. Daina ir muzika bus jos kasdie
posėdžio šį mėnesį nebus.
ninis darbas ir rūpestis. Dėl to ji ir iškilo.
Taipgi noriu pranerti, kad
Garsioji mūsų artistė yra gimusi Hartford, Conn. prieš dar serga mūsų darbuotojos.
dvidešimts penkerius metus. J i ten augo ir mokėsi. Savo
Sąjungietės būkite malonios
gražiojo balso ir didelio jos talento gerbėjų paginama, 1927
ligones atlankyti. Jų adresai*
m. p-lės Katkauskaite nuvyko išmėginti savo giliukį Kau
ne. Pavyko. Buvo priimta į Lietuvos Valstybinę operą. A. Šatkienė, 1420 So. Cicero
Dainavo keliose operose. Vėliau valstybės lėšomis buvo pa ave., Cicero, 111.; B. Abromai
siųsta į Italiją (Milaną), kad pagilinti savo žinias, dar ti, 6504 S. Maplewood ave.
daugiau palavinti savo gražųjį balsą i r prisirengti dar (prie M. Paukštienės).
0. A. Nevulytė, apskr. rast.
prie sunkesnių kūrinių. Dirbo daug ir sunkiai. Tikslo pui
kiausia pasiekė.
I r štai, išmokslinta, gerai pasiruošusi grįžta

Amerikon.

Ir čia vis dar mokosi. Keletą meti} gieda Katalikų Kated
roj Hartforde. Praėjusį pavasarį Metropolitan Operos kom
panija skelbia didįjį dainininkių kontestą per radio. Į kontestą stoja keli tūkstančiai geriausių Amerikos dainininkų.
Stoja į jį ir p-le Ona. Patenka } priešpaskutinius kontestns. Pirmiau į 48 geriausių dainininkų tarpą, iš kurių iš
rinko tik septynis. I r čia ji patenka. Bet, štai, ir iš septy
nių ji išrenkama pirmoji ir tuo būdu laimėjo garbę būti
Metropolitan Operos pirmaeile artiste.
Metropolitan Operoj debiutas puikjai pavyko. New
Yorko didžiųjų dienraščių kritikai išgyrė jos balsą, pripaži
no jai nepaprastus operos artistės gabumus. Anot jų, tai
" A glamorons new personality with an enthralling voice".
Nežiūrint savo laimėjimo ir išgarsėjimo, mūsų artistė
pasiliko ta pati i r savo nuoširdumu ir paprastumu. Praė
jusią vasarą ji dalyvavo Lietuvių Vargonininkų Saiungos
svirno jubiliejiniame bankiete, Brooklyn, N. Y., ir lietuvių
kalboj gražią kalbelę pasakė. Ypač tenka džiaugtis tuo
faktu, kad ji pasitiko ištikima savo tautai ir yra pasiry
žusi jos vardą kelti.
Pasisekimo Tau, Lietuviškoji Lakštute!
Chicagiečiai visi susirinksime lapkričio 29 d. į Civic
Operos salę, kad Tamstos gražaus dainavimo pasiklausyti.
Ha šio " D r a u g o " jtibiMejinio konoerto liko tik 18 d i ^
nų. Prašome tikietus įsigyti iŠ anksto. Jų kainos: 55c ir
aukščiau. Telefonuokit f " D r a u g o " oijfea, pristatysim J
namus.
Nepamirškit3 ir to, kad šiame koncerte dalyvaus miesto
majoras gerb. p. Edward J. Kelly ir kiti aukšti valdžios vy
rai.

Perka

Tikietus

"Draugo" Koncertą
CICERO. — J. Paterebas,
1538 80. 50 ave., kuris užlai
ko pirmos rūšies bueernę ir
grosernę, nusipirko 4 tikie
tus, A. ir M. Tumavieiai —
2, Mozeriene — 1, P. Tauraza — 1, A. Janušauskas — 1,
J . Motiekaitis — 1, I. Vaišvi
laitė — 2, A. Ankevieiai —
2, K. Gasiūnas (tėvas kun.
Petro Gasiūno) nupirko sa
vo marčiai tikietę K. Gasiū-

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

nienei, A. Bernadišius nupir
ko savo šoferiui. Retai kada
pasitaiko, kad darbdavys pa
sisodintų savo darbininką šalv savęs, bent kokiam teatre. Čia pažymėjau tik tuos
pirkėjus, kurie nesipriešino,
kad parašyčiau j "Draugą ' »
Bet daugelis pirko tokių, k u
rie nesutiko, kad apie tai pra
neščiau " D r a u g e " . Daugelis,
kai pamato " D r a u g e " , kad
Petras arba Jonas jau įsigi
jo tikietus, tai Jurgis bei Ona irgi perka, nes sykiu nori
dalyvauti jubiliejiniam 'Drau
go koncerte.
Vienų metų sukaktis
Šiandie, lapkr. 11 d., Šv.
Antano bažnyčioj bus laiko
ma sykiu trejos šv. Mišios
už sielą a. a. Kotrinos Gasifinien

^' k u \ Petro. Gasi™°
motinėlės. Kam laikas leis,
prašomi dalyvauti pamaldoRap.
se.

RADIO

TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

PERMAINA BUDRIKO
RADIO VALANDOJE

Berinko nedeline
progra
ma bus girdima nuo 7 iki 8 'Wisconsino Lietimų Žinios',
vai. vakare vietoj nuo 5 iki 6. tarėjo luti "Naujosios An
Šį permaina bus įvesta atei glijos Lietuvių Žinios".
nantį sekmadienį, lapkričio 1S
Redakcija
d. ir tęsis per visą žiemą.

Du žakietai Cellophane, ne
VIENAS, bet DU, saugoja,
Old Gold Cigaretų

derliaus tabako šviežumą.

" ?.'

NINO MARTINI ORO
BANGOMIS
6 i vakarą įvyksta C h esterfield Cigarettes radio valan
da. Šis malonus radio pro
gramas perduodamas per Columbia tinklą 9 v. v., E.S.T.
(8 v. v., C.T.). Programą iš
pildys Kostelanetz šokių or- j
kestra>, Nino Martini ir Cho
ras, kuris specialiai surinktas
ir priruc&tas šiam programui.

rinktinio

i

Jr

3347-49 So. Halsted Street
IŠPARDAVIMAS ANT VILNONIŲ BLANKETŲ
Vilnoniai blanketai po

$Q 7C

Šilkines kaldros po

4.75

Pataisymas

CLASSIFIED

Šiandien 4 vai. iš WEDC
radio stoties žodį turi g rb.
kun. Ig. Albavičius, dienraš
čio " D r a u g o " bendrovės pir
mininkas. Žodis bus svarbus,
dėl to prašome jį išklausyti.
Prašome ir kitiems pasaky••

"Draugo" Radijo Progiama

Vakarykščiam
"Draugo 1
numery,
3 pusi. antgalvis

Žodį Turi Kun. Ig.
Albavičius

•.,1

ti, kad šiandien 4 vai. po pie
tų transliuojama " D r a u g o "
valanda.

REIKALINGA MERSINA
R E I K A L I N G A mergina lietuviškai
įstaigai, mokanti lietuviu ir anglų
kalbas. Taipgi s u p r a n t a n t i knygvedystę. Geros sąlygos. Vieta užtik
rinta.
Visais reikalais prašome
kreiptis į " D a r b i n i n k o " adminis
tracija, 366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

=

LIETUVIAI ADVOKATAI

REIKALINGA

DARBININKĖ

JOSEPH J. GRISH

Reikalaujama mergina namų dar
bui. Prižiūrėti mokyklon einantį vai
ką. Geruos* namuose. Telefonuokite:
H Y D e P a r k 9209 po 7 vai. vakare.

LIET T TVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue
Kes. 6515 S. Eockwell Street
Telephone: REPublic 9723

R E I K A L A U J A M A mergina a r mo
teris namų darbui. Visi suaugę šei
moj.
Būti naktimis. Nuosavas kam
barys. Geruose namuose. 1138 F a r well Ave., 1-mas a p a r t a m e n t a s .

Telepbone: BOUlevard 2800

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo 9 iki 5
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios
vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

1937 metų Parlor Setų didelė vertybe, visokių spalvų.
Pridedama lempa
$~
Elektrikinis prosas 6 svanj už

50 centu

MAINYMUI NAMAS
M A I N Y S I U 2-jų aukštu namą dėl
bun£ralow a r e.ottage. Namas t u r i
6 ir S kambarius, beismontą, pa
stogę.
Visi asesmentai užmokėti.
1-mas morjričius $2200.00 dėl 12 me
tu.
Savininkas, 1111 W. 59th St.,
Chicago.
UPHOLSTERING

Namai: 6459 S. Rockwell St.

R a k a n d ų Taisymas
Pervi'lkimas, baldų taisymas, permaliavojimas, išvalymas. Darbas ga
State 4690
Prospect 1012 rantuojamas.
Apkainavimas dykai.
Žemiausios kainos mieste. Superior
Upnolstering Co., 327 So. Kedzie
ATTORNEYS AT LAW
Ave.,
N E V a d a 7717.
6322 So. Western Ave.
Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet
tikik l 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki
P I R K I T E ANGLIS DABAR
«:00 vakare
188 \V. Itaiiriolph St.
Black Gold Lump, $6 0 0 ; Mine
Valandos: kasden nuo 9:00 ryto
Run, $5.75; Rereenin<?s, $4 75. Gran
iki 3:00 po piet.
dy Mining Co. Telefonas CEDarcrest
1131.
Telefonas REPuhHe »flOO

KAL 8C ZARETSKY

CLEMENT J. PAZNOKAS ANGLYS
LIETUVIS ADVOKATAS
ATTORNEY AT LAW

10707 So. MIchIgan Ave.
CHICAGO
Telephone PULlman 1293

ANGLYS!

AUGŠTOS R Ū Š I E S N O R T H E R N
ILLINOIS ANGLYS
Mine Run
$5 75
L u m p or Egg
6 00
Sereeniners
4.75
P a j a u k i t e diena a r naktį
Telefonas K E D z i e 3882

rF

=

JOKIŲ PELENŲ

JOKIŲ SUODŽIŲ

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyru, Mo
terų, Mer^aicTų ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANCIAKAS DfiL MOTERŲ
IR VAIKŲ.
Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones pijąs, storas
ir plonas dėl mezgimo.

^i

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
Mes

F. Selemonavičia

PRODUKTAS DIDŽIAUSIO F U E L OIL R A F I N I R I U O T O J O
ŠIOJ T E R I T O R I J O J
greitai pristatome ir garantuojame pilna miera su City Sea'er
apžiūrėtais, saikuotais trokais.
KUOMET R E I K I A AUIEJAUS PEČIAMS SAUKITE

CANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, 111.

504 VV. 33rd St
(Netoli Normai Ave.)
TeL VICtory 3480
Atdara dienomis, vakarais ir
sekmadieniais.

KURUI
&

A

Išpardavimas ant skalbia
mų mašinų.
THOR skalbykla ir Prosijimo mašina, sykiu. Ver
tos $95.00 už . . .*. $JO M)
MAYTAG No. 10. Kaina
$89.50 už
$ £ 0 Kfl
AVESTINGHUOSE verta
$69.50 už
$AQ ()(]

Jos. F. Budrik, Inc.
3417-21 So. Halsted St.
Tel.

A L I E J A I VISOKIEMS SHiDYTUVAMS

PETER BALSITIS, Manager

f

Mažiukai Baby Grand
Hadios po . . . . . . . $Q Cfl

OIL

RANGE

Visos Radio pas Bndriką
pigiau:
RCA VICTOR,
RADIONAS,
PHILCO,
ZENITH,
GENERAL ELECTRIC
po $ 1 7 Cfl ir aukščiau.

BOUlevard 4705

B U D R I K O žymus programas W C F L , 970 kil., Nedėliomis 7 vai. va
k a r e su didele orkestrą, Makalais i r dainininkais.
=

^

