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Anglija reikalauja naikinti oro laivynus

PRANCŪZUOS NUSIGINKLAVIMO 
PIANAS TIK PRANCŪZIJAI GERAS

PREZIDENTAS HOOVER’IS PATENKIN
TAS ROOSEVELT’O ATSAKYMU

CHICAGOJE

PRIEŠ BIUROKRATIZMĄ

UŽ ORO LAIVYNŲ PA
NAIKINIMĄ

PRANCŪZIJOS PLANAS 
NUSIGINKLAVIMO KON

FERENCIJOJE
ŽENEVA, lapkr. 16. — Nu

siginklavimo konferencijos ko- ŽENEVA, lapkr. 15. — Nu- 
m iai jos susirinkime šiandien siginklavimo konferencijai jtei * ®

■ i

Anglijos atstovas Įduos suma

nymų panaikinti oro laivynus 

ir ateityje uždrausti karuose 

naudotis lėktuvais.

Anglija pareiškia, kad Vo

ktas Prancūzijos planas. Šiuo 
planu norima labiau sustipri
nti Paryžiaus (Briando — Ke
lloggo) paktų. Kuri valstybė 
šį paktų peržengtų, visos ki-

įį:

k’etija neturi jokio militari- tos valstybės turėtų imtis prieš 

nio oro laivyno. Tad reikali- anų sutartino ir vieningojo vei 

nga ir kitoms valstybėms šiuos kimo. Pirmutinė priemonė, tai 

laivynus visiškai panaikinti

IsVYTAS Iš ŠVEICA
RIJOS

ŽENEVA, lapkr. 15. — Už 
da 1 y vav imu sočiai ist ų r i a ušė-,

Chieagos garadžių savinin

kų organizacija sakosi, kad 

krašto vyriausybė kenkia jų 

reikalams.

Chieagos miesto ribose paš

te departamentas turi penkis 

nuosavus garadžius, kuriuose 

didesni ir mažesni pašto tra

kai taisomi, o kai kurie net 

perdirbami. Tuo būdu vyriau

sybė sėkmingai konkuruoja su 

privačiu bizniu.

APIPLĖŠTA PASKOLŲ 
DRAUGIJA

Wasbingtono berniukų skautų kuopai priklauso ir Ru

munijos sosto įpėdinis MichaiPas (buvusis karaliukas). Tad

skautai šio krašto jaunimo vardu Rumunijos atstovui įduoda Venceslaus Building and 

. išaugusi walnut riešuto medelį istorinėj Washingtono Mt. ,Loan ass’n ofisų, 3701 Bel

sti taja valsty e v įsų santy-| Vernon vietoj, šį medelį — dovanų atstovas siųs į Rumuniją, mont avė. Pagrobė apie 1,000 
kių nutraukimas ir ekonomi-jo fen SOsto Įpėdinis jį šalia savo rūmų pasodins. | jr automobili,

nis ar finansinis jos boikotas.

Keturi plėšikai vakar užpuo

Toliau Prancūzija savo pla

nu siūlo panaikinti nuolatines 

į kariuomenes ir įvesti trumpos 

tarnybos milicijas. Tačiau ko-

PREZIDENTAS H00VE- 
R IS PATENKINTAS

Specialus Presideato Trau

NAZARETO SESERŲ DAR
BO P. AFRIKOJ SU

KAKTUVĖS
_ I

« ,8 Sve.carųos pasalmta, 1,^ gausingos kariuomen5s ki»ys, lapkr. 15. - 15 vakar, 

ninenkonas studentas Kari p|anu neliejIiamos Q Pra. grįžtantis į Wasl,ington» pre- 
Ilereslioff 19 m. amz. Ano. sav0 kolonijose tū.ri ridentas Hoover’is reiškė pa-

J. A alstybių konsulo Pastan" i frai;ngas armijas .sitenkinimo, kad prezidentas

goms jis išvengė kalėjimo bau ®“ \ .x elektas Roosevelt’as sutinka

snies. i ™Mybej turėt, Was]. ka.
pasilikti nedidis nuolatines ka , , .. . „

i . _ . . . , .v,. iro skolų reikalu. Pranešta,
nuomenes kareivių skaičius. I. , . .1 ~— j , . fkad iki to pasitarimo prezi-
iTai butų branduolys gausin- ■ , , TT ,. »
1 ,dentas Hoover is nepareikš

HONDURASE SUKILIMAI

4 MEDŽIOTOJAI UŽMUŠTI

Vakar Dės Plaines’e Chi-

KURIE LIETUVIAI BOKSININKAI RY
TOJ LAIMES CEMPIJONATį?

NORITE ŽINOTI? EIKITE Į BOKSININ
KŲ KUMŠTYNES

Rytoj vakarų, lapkr. 17 d.. Katalikų Jaunimo organiz. 

centre (C. Y. O.), Congress ir Wabasb gat., įvvks galutinos 

“Draugo” surengtos lietuvių boksininkų kumštynės čempi- 

jonatų laimėjimui.

Kumštynėse dalyvaus laimėjusieji pirmose “Draugo” 

surengtose kumštvnė'se boksininkai. Tai bus įvairaus svorio 

kumštininkai. Laimėjusiems bus pripažinti čempijonatai.

Pirmosios lietuvių boksininkų kumštynės buvo labai įdo

mios. Bet šios bus toli įdomesnės. Svetimtaučiai stebisi, kad 

lietuvių tarpe yra daug gerų boksininkų. Reikia tikėtis, kad 

iš jų ne vienas ateity iškils į krašto arba ir pasaulio čempijo- 

nus. Mūsų tauta pelnys daug pagarbos.

Į šių “Draugo” surengtų pramogą lietuviai kviečiami ko 

gausingiausiai susirinkti.

“Draugo” skaitytojai prašomi apie tai pasiskaityti skel

bimų, kur vra šio “Draugo” numerio 4-am puslapy.

M0KES6IAI TURI BŪT 
MOKAMI LIETUVOJE

Cook’o apskrities teisėjas

cago & NOTth AVestem trau-1 Javeckis pagaliau nusprendė, 

kinys užmušė keturis automo- apskritis gali ir turi par?

PER TRIS MĖNESIUS IŠ 
U. S. A. PERLAIDOMIS 
GAUTA 198,654.92 DOL.CAPETOAVN, P. Afrika, la

pkr. 15. — Sukako 50 metų, įbiiiu važiavusius vyrus med- arba užgrobti visas ne-j __________

Iš Jungtinių Amerikos Val

stybių pašto perlaidomis per 

Teisėjas nepripažino jokių liepos mėnesį gauta iš viso 

Association of Real Estate 59,675.35 dolerių, per rugpiū-

, , . v. . , . . , ’žiotoius kilojamas savastis, už kurias;kaip 1 čia pirmų kartų atvyko •’ • • _ .
Žuvo: M. Maurer iš River nemokėti mokesčiai.

gailestingumo darbų dirbti pe-

, I
nkios Nazareto seserys vienuo

lės.

Šiandien šios darbščios sese

rvs savo namus turi ne tik

Grove; A. Korner iš Elmwood 

Park’o; J. Žemas iš River 

Grove, ir A. Thomas, 5009 Ar- 

mitage avė.

Taxpayers advokato paduotų či0 mėn. 56,424.06 dol. ir per 

argumentų. Kad savasčių pa- rugsėjo mėnesį — 82,555.51 

įdavimas būtų atidėtas, tei- dol. Viso per šiuos tris mėne

si" jas nusprendė, kad savinin- sius iš U. S. A. pašto perlai

kai turi sumokėti apskrities domis gauta 198,654.92 dol. 

iždininkui visus priklausan-

gajai kariuomenei. Šis bran

duolys būtų T. Sųjungos žiny

boje ir būtų panaudojamas 

prieš nusikaltusių valstybę. 

K’akviena valstybė turėtų

TEGLCTGALPA, Hondūras, į’““'"* ' . b , ~ . '" '* savo nuomonės tų skolų klau-

lapkr. 15. — Pralaimėję rin

kimus politiniai gaivalai pra-' ,)O-1C lr 

dėjo sukilimus prieš vyriau

sybę San Pedro mieste. Keli i

užlaikyti skirtus jai ginklų ir

čia, bet Jobannesburge, Dur- 

simu. Tuo labiau, kad galuti- bane, Kiinberlev, Fourteen

nas skolų klausimo sprendi

mas priklauso kongresui.

šimtai sukilėlių žuvo kovoje

Streams ir Port Elizabeth.

Iš tų penkių pijonierių tik

viena yra gyva.

su kariuomene.

KANCLERIS UŽRĖKTAS

TIKROJI ŽIEMA CHI
CAGOJ

QUEBECO VYSKUPIJOS 
KUNIGAI

amunicijos sandelius. Tas vis
ikas būtų T. Sųjungos žinybo-
!?e Prancūzija nori, kad tos rū-1 QUEBEC> Ont” Kanada, la- | 

. sies paktas būtų daromas ir Pkr* 15' “ Quebeco arkiv^ I

PRIIMTAS KATALIKŲ 
BAŽNYČION ANGLIKO

NŲ DVASININKAS
DREZDENAS, Saksonija, la

15. - čia lankėsi kano- ‘—Į, ’kaTvisas planas “ « 161 Priklaua0 ’8-ai M-' Katalikų Bažnyčion priimtas
'yra sustatytas daugiausia pa- onSre£aci.JŲ- 

čios Prantflzijos apsaugai.

leris von Papen’as. Žmonių 
minios jį užrėkė ir nušvilj 
Policija turėjo daug darbo.

15 ĮTARIAMŲJŲ AREŠ 
TU0TA

VOKIEČIAI APIE PRAN
CŪZIJOS PLANĄ

kupijoje dirba 1,072 kunigai.! LONDONAS, lapkr. 15. —

ANGLIJA NEDALYVAUS

per 20 metų buvęs anglikonų 

j dvasininkas Rev. James A. Gi- 

bson.

LOZANA, lapkr. 15. — Mie

sto rūmų priešaky susprogdi

nta bomba. 7 asmenys sužeis

ta. 15 įtariamųjų areštuota.

30,000 ANGLIAKASIŲ 
STREIKUOJA

OVTEDO, Ispanija, lapkr. 

15. — Huyera Turon anglių 

kasyklų srity sustreikavo 30,- 

000 angliakasių.

BERLYNAS, lapkr. 15. — 

Vokiečių spauda apie Prancū

zijos skelbiamų nusiginklavi

mo planų rašydama reiškia ne

pasitikėjimo. Plane gali būti 

įsprausti bet koki vokiečiams 

spęstai.

O katalikų laikraštis “Ger

inama” pareiškia, kad toks 

planas negali būt vykdomas. 

Europa pirmiau turi reformuo 

tis, pradėjus šaknimis if bai-

AMSTERDAM, lapkr. 15. gus šakomis, sako laikraštis, 

Gaisras šiame uoste sunai- o tik paskui imtis tos rūšies 

l ino olandų keleivinį garini- supainiotų planų. Prancūzijos 

'į “Pieter Corneliszoon Ubo- plane negalima; įžiūrėti jokioj 

fl”. 15,000 tonų. tikrojo nusiginklavimo.

LONDONAS, lapkr. 15. — 

Ekonominiais sumetimais An

glija oficialiai nedalyvaus Chi 

cago Century of Progress pa

rodoje.

NAUJAS DIEVIŠKOJO 
ŽODŽIO DR-JOS 

VADOVAS

LAKŪNO REKORDAS

TECHNY, III., lapkr. 15. — 

Iš Romos gauta žinia, kad Die

BURBANK, Cal., lapkr. 15. 

— Lakūnas R. Tumer padarė 

rekordų skrizdamas išilgai J. 

Valstybių — iš rytų į vaka

rus. Kelionė padaryta į pus- 

trvliktos valandos.

WASHINGTON, lapkr. 15. 

- Praėjusiais rinkimais bal-

1 akar Cbieagoj per visų mokesčius — apie 22 mi- 

dienų tai smarkiau, tai lėčiau HjOnus dol. Tai bus užstatas, 

snigo. Gatvėse šlapias snie- Ir tik tada teiaėias? igkiau. 

gas ir purvas. \ ietomis buvo aya naujų argumentų.

sunku pereiti skersai gatvių. . . . . v.

Teisėjas Jareckis pripažįsta, 

kad mokesčiai už 1928, 29 ir

PER BRANGUS CUKRUS 
IR MANUFAKTŪRA

ŽIDIKAI, Mažeikių apskr. 

Turguose ūkininkai susitikę 

skundžiasi, kati jokios krizės

30 metus yra neteisingi. Bet »«•

pi • „ ' , vV ' 4„ negali kovoti prieS tų ne- nn»ufaktūra būtų pigesnė. Už

Clucagon atv yko j Šv. Judo . . . manufaktūros prekes krautu-

parapijų pasiviesetų kun. , Vininkai lupa didelius pinigus
. . . __ • n ir bes teismas kitados nuspren- 1 ’ .J. Maistegni, C. M. F., ir jam _ t , „. . . . , ir iš kai kurių prekių uždir-

PASKIRTAS VYSKUPU

i „u č, 'm- dė, kad mokesčiai turi būt mo-1
pranešta, kad Šventasis Te- i . )ba net 50 nuo§.

vas jį paskyrė Panamos vys

kupu.

LEGISLATŪRA VEIKIA

Šiandien Springfield’e legi- 

slnlūra specialę sesijų atnau-

viškojo Žodžio draugijos vy- jino. Ji sušaukta skirti 36 mi- 

riansiuoju vadovu 12-os metų f li jonus dolerių bedarbių šel- 

terminui išrinktas kun. dr. J. pimui. Prieš rinkimus ji savo

Grandei’is.

KATALIKU VYRU TARY
BOS SUVAŽIAVIMAS

WASHINGTON, lapkr. 15. 

— Krašto Katalikų Vyrų ta

ryba turės suvažiavimų Pitts-

kami.

O ir vyriausias teismas pri

pažino, kad mokesčiai netei

singi. Bet ši neteisybė turi būt 

atitaisoma ne teismų pagalba, 

bet politiniu keliu, išrinkus a- 

titinkamus viršininkus.

VIESULAS IŠTIKO 
JAPONIJĄ

TRAUPIS, Panevėžio apsk. 

|Traupio elgetyne yra 74 metų 

'elgeta Ona Kairytė. Ji pasi-

I
žymi greita eisena ir greitu

mui įrodyti, ji per 20 minu

čių nubėgo pustrečio kilomet- 

iro.

darbo nepadarė.

PROHIBICIJOS KALINIAI

Šį sezonų iš Lietuvos išvež 

ti jau 103 vagonai obuolių. 

TOKTJO, lapkr. 15. — Bai- Didesnė obuoliu dalis ekspor- 

susis taifūnas (viesulo rūšis) j Vokietijų. Į Angliju,

----------------------------- ištiko TTondo sal J ir pietų vfl' Belgiją ir Šveicariją tuo tar-

AVASHTNGTON, lapkr. 15. karu Japonijos pakraščius. Tik pn iSvežti tik mažesni kiekiai. 

-- Federaliuosp krašto kalėji- šiame mieste apie 10,000 gv-

mnose yra apie 21,000 kalinių, venamųjų namų užlieta. Be 

Iš jų apie 11,000 tai probihi- to, daug namų sudegė gaisra-

ORO STOVIS

savo 36,700,600 piliečių. Iš to burgh’e šio lapkričio mėn, 21! cijos aukos. Jei 18-asia prie- ms kilus. Keletas asmenų žu- 

skaičiaus gub. Roosevelt’ui te- ir 22 d. Be kitų suvažiavime das būtų atšauktas, tie visi vo. O sužeistų

ko 21,115,522 balsai. bus ir du vyskupai. kaliniai būtų paleisti. tų.

CHICAGO IR APYLTN- 

keletas šim- KĖS. — Šiandien debesuota 

ir šalčiau.

RYTOJ VAKARį CHICAGOJ (VYKSTA GALO TINOS “DRAUGO” SURENGTOS LIETUVIŲ- BOKSININKU KUMŠTYNES
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Jei ne Jungtinės Valstybės Prancūzija 
karą būtų prakišusi. Jungtinės Valstybės ir 
žmonių ir turto daug prarado, įstodamos j 
karų. Dėl to dauguma Amerikos žmonių ma
no, kad yra neteisinga reikalauti karo sko
lų panaikinimo, ypač dėl to, kad tokia Pran
cūzija ir jos talkininkės jau daug iš Vokie
tijos iškolektavo, ten daug aukso iš viso pa
saulio suplaukė, bet Jungtinės Valstybės be
veik nieko negavo.

Netrukus Vašingtone įvyks prez. lloo- 
verio ir prez. elekto i^oosevelto konferencija 
skolų klausimu. Konferencija bus įdomi. Gub. 
Rooseveltas rinkimų kampanijos metu pasisa
kė prieš skolų dovanojimų. Taip pat ir prez. 
Hooveris yra nusistatęs. Bet mes manom, 
kad šio krašto vyriausybė turės daug bėdos, 
kol bent dalį skolų iš Europos valstybių iš- 
kolektuos. ,

Mat, visur blogai su skolomis.

DRAUGAS
Giovani Pupini,

Pasimatymas su Lenini
Beveik ištisų mėnesį pra- sų, kuriomis jis, gaudo pasku- 

i vargau, kol pagaliau pasiekiau tinius pasaulio aidus... 
savo tikslų. Išvažiuoti iš Rusi-Į Pirmos mūsų pasimatymo 
jos nepasimačius, nepasikalbė-' minutės buvo sunkios. Leninas 
jus su žmogumi', dėl kurio ty- stengėsi mane atspėti, liet čiū
čia buvau atvykęs, negalėjau? rė tai lyg verčiamas pareigos, 
Šis žmogus, man rodos, bene kuria jis daugiau jau nebesi rū 
bus vienas iš tų trijų ar ketu- pino. Aš šios pageltusios išvar 
rių pasaulyje dar tebegyvenau gusios kaukės akivaizdoje lie

čiu vyrų, su kuriais verta pa-' tekęs drąsos daryti paklausi- 
sikalbėti, jų paklausyti. Prie- mūs, dėl kurių buvau atėjęs, 
jimas prie jo man kaštavo ' murmtelėjau kokį tai kompli

mentų dėl jo nuveikto didelio 
Rusijai darbo. Apmirusiam 
Lenino veide pasirodė sarkas-

apie dvidešimts tūkstančių 
dolerių, jei suskaityčiau visas 
mano išdalintas komisarų žnio 
noms dovanas, raudongvardie- į tiško juoko grimasų spekras.

Trečiadienis, lapkr. 16 d 1

DIENOS KLAUSIMAI KRATYKIMĖS VERGIJOS PA
PROČIAIS”

čiams ‘‘ant arbatos,” našiai-, 
čių prieglaudoms aukas,— bet

BLOGAI SU SKOLOMIS

Kas nežino, kaip sunku yra šiandien ko- 
lektuoti skolas. Sunku dėl to, kad ekonomi
nė depresija prislėgė žmones ir nebeduoda at
sikvėpti. Skolininku būti šiame krašte pasun
kino ne tik nedarbas, liet ir daugybė užsi
dariusių bankų. Kol laikai nepagerės, tol bus 
sunku žmonėms ir įvairioms įstaigoms atsi
lyginti.

Panašius sunkumus skolų atžvilgiu ken
čia ir valstybės, kurios yra įsiskolinusios sa
vo kaimynams. Europoje tas klausimas pasi
darė neatmezgamu mazgu. Ten santykiai į- 
ternpti. Valstybės stengiasi viena kitų kiek 
galėdamos prispausti. Prancūzija viską-daro, 
kad Vokietija taip suvaržyti, kad ji niekuo
met nebepajėgtų sustiprėti ir įsigalėti? Ji bi
jo jos. Ji bijo prarasti tas teritorijas, kurias 
ji laimėjo Versalio sutartimi, t. y. bijo, kad 
nepasikartotų istorija. Dėl to ji pasistengė 
Vokietijų didelėmis karo reperacijomis ap

BANKIETO KALBĖTOJAS

— “Bet visa tai dar prieš 
mums ateinant jau buvo pada
ryta,— suriko Leninas, neti
kėto ir veik žiauraus gaivumo

aš jų nesigailiu.
Kalbėjo man, kad Vladimi

ras Ilijičas esųs nesveikas, iš- ‘ pagautas. — Tiktai svetimša- 
kad ne tik Amerikon atvykę, bet ir į -kitus į vargęs, kad jis nieko daugiau liai ir liurbiai mano, kad čio- 
kraštus patekę lietuviai užsikrečia ta pačia į uebepriimųs, kaip tiktai savo naLsukurta kas tai tokio nau-

Taip sako Šao Paulo, Brazilijoj, lietuvių 
laikraštis ‘‘Lietuvis Brazilijoj.” Pasirodo,

artimuosius, kad Maskvoj jo 
nebesą, o gyvenąs už miesto 
senuos caro rūmuose su balto-

. liga mainyti savo pavardes. Dėl to ‘‘L. B.” 

i ir rašo:

J “Štai Juozas Kiaušinis, vos tik išėjęs iš 
“immigracao” globos ir pramokęs porų žo
džių portugališkai keverzoti jau vadinasi 
“Jose Cauchini,” o pats savo vardų — pa
vardę rašo “Žoze Cauesini”. Tai aiškus ver
gijos palai kas ir to Juozelio didelis palinki- . ..

.... T. , . , , patikėjo pasakoj linamsmas būti vergu. Jis negerbia net savo vardo! . . . .
nei pavardės, o tuo pačiu ir savęs. Paklaus
tas susipratusio žmogaus, kodėl taip darąs, 
jis aiškinasi: — braziliškai taip turi būti, nes. 
ir fiskalas (prievaizda) taip jį užrašęs dar
bininkų sąraše. Kad brazilas ar kitas nelie
tuvis nemoka teisingai lietuvio vardo ir pa
vardės užrašyti, tai nieko stebėtina, bet pa
čiam tai jau būtų reikalinga mokėti. Saky-

jo Aklų buržujų apsirikimas! 
Bolševikai nieko cįMugiau ne
padarė, kaip tiktai priėmė ca-

mis kolonomis. Penktadienio rų sukurtų ir geriausiai rusų
žmonėms atitinkantį režimų, 
jj šiek tiek patobulindami. Juk 
negalima gi valdyti šimtamili
joninę nekultūringi) žmonių 
masę be lazdos, be šnipų, be 
slaptos policijos, be teroro, 
kartuvių, katargos ir kankini
mų. Mes tiktai pakeitėme žmo-

krauti. Nors keliais atvejais Vokietijai da- i anbrbj rašyba yra tokia paini ir sunki,

I i n _______1 „ • v . _„
ryta “palengvinimai,” tariau ekonominei de

presijai įsigalint, ji ir šiek tiek sumažintų 

mokesčių negali išsimokėti. Prancūzijos poli

tikai kol kas vis dar pritaria Didžioji Bri

tanija ir Italija.

Vokietija taip pat nėra be “griekų.” 

Ji ne tik “likimui” nepasiduoda, bet planuo

ja atgauti prarastas teritorijas. Nieko nebūt 

galima sakyti, kad ji siektų jai priklausan-

vakarų buvo nugalėti pasku
tinieji sunkumai ir man pra
nešta telefonu, kad sekmadie
nį aš būsiu priimtas. Leninas 

kad
mano kapitalas galėsiąs padė
ti Nep’ui ir sutiko man pas
kirti audiencijų.

Priėmimo dienų sutiko ma- į nių klasę, kuri savo hegemam- 
ne stora, nekalbi moteriškė, į jų buvo parėmusi tąja pačia 
Lenino žmona, žiūrėdama į sistema. Kur kadaise buvo tik 
mane, kaip ligoninės slaugyto- tai šešiosdešimtis tūkstančiui 
jų į naujai atvykusį ligonį. Le- bajorų ir gal kokie keturios- 
ninų užtikau mažoj verandoj, demiints tūkstančių didelių 

kad nė vienas anglas nesiryžta nežinomo savo prie didelio piešinių lapais nu- biurakratų, dabar čia yra ko- 
tautiečio vardo ir pavardės teisingai para- įkloto stalo. Jis man padarė įs- Į kie du milijonai mūsų prole- 
švti, todėl paklausęs prašo visados iš eilės , pūdžio žmogaus pasmerkto 1 tarų ir komunistų. Štai tuo ir 
pasakyti vardų ir pavardę atskiromis raidė-J mirti, kuriam prieš mirsiant į pasireiškia visa pažanga, nes 
mis (ne garsais). Jeigu Juozas Kiaušinis sa-j duota dar kelintas valandų ra-1 privilegijuotų žmonių šiandien 
ve gerbtų, tai matydamas brazilų neteisingai miai pažaisti. turime dešimtis kartų dali

jo gerai žinoma mongolų 
tipo galva atrodė iškišta iš se-

Adv. B. Mast (Mastauskas), Illinois valstybės, Uook aps
krities prokuroro padėjėjas ir A. L. R. K. Federacijos centro 
pirmininkas, kalbės “Draugo” kumštininkų turnamento čem- 
pijonams pagerbti bankiete, lapkr. 21 d., Congress viešbuty, 
prie Wabasb ir Congress gatvių. Bankietas ruošiamas “Gold 
room’e”. Po bankieto bus šokiai. Įžanga į šokius tiktai 50c.

(iškraipytai) rašant savo vardų — pavardę 
pats jam pataisytų, bet jis to nedaro iš pa
linkimo į vergiškumų.”

giau. Bet yra dvidešimts aš 
tuoni milijonai gyventojų, ku 

no, sauso, bet kartu ir minkš-įrie šiuo pakeitimu nič nieko

Tas pats laikraštis, padaręs pastabų, kadčias žemes atgauti, bet Vokietija sielojasi ! 

net dėl Klaipėdos krašto, kuris be jokių abe- pakeitusieji pavardes lietuviai Brazilijoj daž- 

jonių Lietuvai priklauso. Tuo būdu ji ir ne- nai sutinka visokių keblumų, paragina, kad 

gali sulaukti pasaulio simpatijos. Tokioj bū- esant svetimame krašte, visų geriausia ir 

ty būdama, ji turėtų laikytis teisingumo dės- tiksliausia savo vardų — pavardę rašyti taip,

nių, tada greičiau atsigriebtų ir greičiau at

gautų jai teisingai priklausančias teritorijas.

Kad Vokietijai, karų pralošusiai, daug 

žemių netekusiai, ir dar reperacijomis ap

krautai, sunku išsimokėti skolas, tai nieko 

stebėtino. Bet kad tokia Prancūzija ir jos 

talkininkės pradėjo smagkiausį vajų daryti, 

kad Jungtinės Valstybės dovanotų joms sko

las, tai daugiau negu keista.

kaip pažymėta pase, vadinasi — tikrųjų.

PASTABĖLĖS

to sūrio gabalo. Dvi grasinan
čios dantų eilės čaapėsi šlykš
čių lūpų plyšy. Didelė plika 
makaulė atrodė, lyg barbariš
ka urna, išdrošta iš kokios se

novės baidyklių kaulo. Dvi 
klastingos apuoko akys stro
piai budėjo iš po paraudusių

nelaimėjo. Būk tamsta tikras, 
kad jie ničnieko nelaimėjo ii 
šito tai kaip tik mums ir rei
kia, to aš noriu, o visa kita 
yra neišvengiama.

Leninas dusliai ėmė juok

tis, lyg jus apgavęs pardavė

jas, linksmai žiūrėdamas į ap-

Kūn. Pr. J. Vaitukaitis

Prauciskas Asyziet is
1 (Tęsinys)

Tai būva balandžio rytas, 1207 me

tais. O Pranciškaus tėvas triūsėsi parduo

tuvėje ir jo ausys nugirdo krykštavimų, 

pašaipų, koliojimus ir daug kitų niekini

mų. Tuo viskuo jis pats net susidomėjo, 

nors darbo buvo iki valiai, ir pasiuntė 

tarnų patirti, kas dedasi lauke. Sugrįžęs 

tarnas pasakė, kad žmonės vaiko pamišėlį. 

Ir kai minia priartėjo, jis ėjo pro langų 

pažiūrėtų; ir jis pamatė, kas buvo tas pa

mišėlis... Tai buvo Pranciškus, jo pirma

gimis, dėl korio jis sapnavo garbingos 

ateities davinius ir džiaugėsi gražiomis 

viltimis. Ir štai dabar jis pasirodo tokio

je gėdoje ir pažeminime; visas sunykęs 

ir net kruvinas nuo akmenų, kuriuos mi

nia blaškė į jj — pamišėlį, ir buvo visa: 

purvinas ir dumblėtas... Tai buvo Pran

ešk us, tėvo senatvės parama ir gyveni

Čhicagoje ir apylinkėse prasidėjo rink
liava bedarbių šelpimui. Trumpu laiku nori-

į blakstienų. Didelės, stiprios | gautąjį.
mužikiškos rankos žaidė sida-f — Bet kurgi Marksas, prog 
briniu pieštuku; bet jų išdžiū-[ resas ir visa kita? —murinto-

ma sukelti virš septynių milijonų dolerių. į ' imas rodė mirties ženklus. Aš 
Visi tie, kurie dar gali aukoti, turėtų prie niekad neužmiršiu jo atlosiu 
to kilnaus darbo prisidėti. Į nešvaraus dramblio kaulo au

mo džiaugsmas. Ir prie to jį privedė kvai
lus jo manymai, pasiryžimai...

Seno tėvo širdis net plyšo iš skaus
mo, bematant tokį pažeminimų ir panieki
nimų. O dar minia, lyg didesniam pasity
čiojimui, sustojo ties jo parduotuvės du- 
rimis, ir girdėjosi pašiepimai:

“Štai, žiūrėk, koks tavo sūnus!... 
Koks garsus tavo karžygis!... Žiūrėk! jis 
grįžo iš karo lauko, laimėjo kunigaikšty
tę ir pusę karalystės!”

Kūnas ir kraujas nebegalėjo daugiau 
pakęsti. Su baugingu surikimu, lyg liūtas, 
tėvas puolėsi į minių, dešine ir kaire pra
niukdamas sau kelių prie savo sūnaus. 
Jam atrodė, kad turi dešimties vyrų stip
rybę ir minia — išsigandusi — pakriko, 
išsiblaškė. Ir jis pagriebė savo sūnų ir 
savo glėby įnešė į namų vidų; dar neatsi
leidęs ir visas įtūžęs jis nuvilko jį į rū- 

• sį, ir metė ant grindų jį — greičiau mi
rusį, negu gyvų. Paskui užrakino duris 
ir išėjo, palikdamas Pranciškų vienų drė
gname ir šaltame rūsy. Ir jis įsakė pa
tarnautojui, kad jo sūnui daugiau neduo

le jau.
Leninas pažiūrėjo į mane 

nustebusiom akim.

— Tamstai, kaipo svetimša
liui iv galingam žmogui, aš ga
liu viskųpasakyti: niekas tam
stai netikės. Atsimink tamsta, 
kad Marksas pats mus komė, 
kad teorijos turinčios tiktai 
fiktyvės vertės. Rusija ir visa 
Europa buvo tokioj būklėje, 
kad aš buvau priverstas pasi
rinkti komunistinę ideologijų 
savo tikslui pasiekti. Kokioj 
šaly ir ir kitam laikotarpy aš 
panaudočiau kitas priemones. 
Marksas buvo niekas kitas, 
kaip tiktai žydas, buržujus, 
jodinėjęs ant anglų statistikos 
ir slaptas industrijalizmo gar
bintojas. Jam trūko barbariš
kumo jausmo ir todėl jis buvo 
tiktai žmogaus trečdalis. Tai 
buvo alaus ir hegelijanizmo 
persisunkusios smegenys, iš 
kurių draugas Engelsas kar
tais išspausdavo ir genijalių 
minčių. Rusų revoliucija Mark 
so pranašystes visiškai griau
na. Komunizmas triumfuoja 
kaip tiktai tokioj šaly, kur bur 
žuazijos veik nebuvo.

Žmonės, pone, yra laukiniai 
bailiai, kuriuos turi valdyti 
taip pat laukinis, bet be skru
pulų, kaip aš. Visa yra gry

niausi plepalai, literatūra, fi
losofija ir tani panaši muzika 
kvailiems. O kadangi laukiniai 
žmonės yra panašūs krimina
listams, tai pirmučiausias val
džios idealas — paversti visų 
šalį katorga. Senoji carų ka- 

i torga yra paskučiausias poli
cinės išminties žodis. Jei tams- 
jta pagalvosi, pripažinsi, kad 
žmonėms kalėjimo gyvenimas 

, yra tinkamiausias. Netekę lai- 
jsvės jie išsivaduoja nuo Viso
ckiu rūpesčių, kurie kankina 
žmones atsokamingus ir paga
liau šitokia būklė apsaugoja 
juos nuo blogi) veiksmų. Kaip 
tik žmogus patenka į kalėjimų, 
jis jėga verčiamas gyventi do
rai. Be to, jami niekas daugiau 
neberūpi, už jį kiti galvoja, 
įsakinėja; jis dirba kūnu, bet 
dvasia jo ilsisi. Jis puikiai ži
no, kad ar jis dirbs ar sirgs, 
visuomet bus pavalgydintas 
ir išsimiegojęs, kad jau — ne
reikės laisvėje, rūpintis kur 
duonos gauti, kur guolį rasti. 
Mano svajonė, tai paversti Ru 
sijų didžiuliais prievartos na
mais. Nemanykite, kad egoiz- 
mas name verčia kalbėti: prie

j
(Tęsinys 4 pusi.)

ti, kaip tik sausos duonos ir vandens, ma
nydamas, kad atsipeikės ir įgaus proto. 
Tačiau Pranciškus, buvo jau pakitėjęs ir 
persimainęs taip, kad tėvas nedasiprotė- 
jo ir nieko nenuvokė. Pranciškus daugiau 
nebereikalavo skanių valgymų, nė netroš
ko stiprių gėrimų; ir tėvo rūstybė nieko 
nepagelbėjo ir nepermainė sūnaus. O mo
tinos širdis skaudėjo dėl sūnaus. (Ji džiau
gėsi, kad sūnus pametė niekunius ir tuš
tybes, pasaulingunių ir pasididžiavimus, 
tikėdamosi, kad taps galingas pas Dievų. 
Bet, tuo pačiu, ji taip pat su tėvu gaili
nos!, kad viskas subiro į trupučius gra.- 
žiai ateičiai. Abiem buvo didelis užsivy- 
limas. —•

Netrukus tėvas iškeliavo su reikalais 
kelioms dienoms. Motina ryžosi visomis 
galiomis perkalbėti Pranciškų, kad jis 
bent dalinai paklausytų. Ncgrįštant į pir
mąjį smagų ir linksmų gyvenimų, Pran
ciškus galėtų susilaikyti nuo aštrių pas
ninkavimų ir marinimų; galėtų kartu gy
venti po tėvų pastoge. Motina, matyda

ma, kad ašaros ir maldavimai nieko ne

gelbsti užsibr'užto Pranciškaus gyvenimo 
permainai, atrakino sūnaus kalėjimų ir ji 
išlaisvino.

Išlaisvintas Pranciškus tuojau grįžo 
į San Damiano apylinkę. Kai tėvas grį
žo ir nerado savo sūnaus, baisiai užsirūs
tino ir net keikė, tačiau nesekė, kad at
gal jį grųžinti. Dabar jis pasiryžo tik at
skirti ji nuo paveldėjimo, priklausančio 
pirmagimiui sūnui; ir tuo reikalu atsi
kreipė pas teisėjų klausti patarties. O 
Pranciškus dabar buvo tyruolis, sudaręs 
įžadus Dievui ir religijai, taigi daugiau 
nebepriklausantis pasauliniam autorite
tui; tik bažnytinė tribūna tegali išspręsti 
visų jo reikalų. Todėl, visas dalykas bu
vo pavestas Asyžio vyskupui Guidui. Vy
skupas, kurs buvo bičiulingas Pranciškui, 
jam patarė išsižadėti paveldėjystės, saky
damas, kati dabar nėra baimės dėl atei
ties, nes Dievas aprūpins visus kitus gy
veninio reikalus. Pranciškus labai mylėjo 
vyskupų ir jo paklausė, išsižadėdamas ne 
tik paveldejystės, liet dar grąžindamas tė
vui ir visus drabužius. Ir ant savęs jis

nieko nepasiliko, kaip tik ašutinę ir pras
tų nudėvėtų viršutinį apsivilkimų, kuri 
gavo, kaipo išmaldų, nuo vieno kaimiečio; 
ir jį paženklinęs kryžiaus ženklu, sugrįžo 
į San Damiano apylinkę, džiaugdamasis 
širdy, kad dabar galės ištikrųjų vadintis 
sekėjas To, Kurs neturėjo vietos, kur Sa-

. vo galvai padėti.

M A L P A
Kad širdį tau skausmas kaip peiliais su

spaus,
Kad žmonės pabėgs ir tavęs neužstos, 
Pakelk tada širdį tu savo aukščiau 
O bus tau kentėti lengviau!

Ei, bėg prie galingos šventosios maldos, 
Ramiaus krūtinė vaitos.
Kaip balsimas sopulį kūno ramina, 
lr ugnį gesina, ir gydo žaizdas,
Taip alpstančių širdį malda atgaivina 
Ir gydo kančias jo giliausias visas!...
Bet tas vien tik šventą, jo galę supras,
Kurs skausmais širdį marina. Maironis
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X Praeit}} penktadieni, lap
kričio 11 d., futbolininkai tu
rėjo savo savaitinę praktiką.

Naujai sukurtos Studentų 
organizacijos piriųoji kuopa
perėmė pereitų metų “Katuli-1Suėjo jau dvi savaitės nuo jų 
kiškosios Akcijos” darbuotę paskutinio žaidimo, taigi per 
ir susitvarkė panašiu Hudu, įEįas maždaug atostogas žaidi- 
kaip kad pernai tvarkėsi ir kai gerai pailsėjo, o tie kurie 
darbavosi. 1 P<?r paskutinį žaidimą buvo

Kuopa padalinta i tris sek- «<* s,,ž<‘‘sti- Pasveiko ir 

eijas; visuomenės, spaudos h i<’abar 15 renSiasi

sporto. Kiekviena sekcija tu- s,oti i kov«' Visiems '* iSim- 

ri savo atskirt, valdyba, kuri "’P1 ^auėius žaidimus

v .j, . išlošti. Kiekvienas per praė-duoda sekcijai iniciatyvos ir . . , . . ., __ _
i i k x- i i • jusią praktiką kiek tik pajėg- I , , ,impulso darbuotis, kad neapsi- , , , . , padedant, susitv, . . , .... damas dirbo, bebėginėdamas.1leistų su kitomis sekcijomis. > , v . .

. . . Kazin kodėl musu lošėjai taipKiekvieną įminą menesio sa-1 . . . v.. , į . stropiai ruošiasi; Kas ma to-vaitę įvyksta plenumo pose-;. . ,,v . , v. . kio nepaprasto įvyks? Štaidziai, sekančias savaites paei- . , T. v. ’ .. .. „ ....... ... . las! Per šią savaitę jie žada
Inu sekei tos laiko savo susi- į „ . . v . ,. -T.... • žaisti du svarbiu žaidimu. Nu-nnkimus. . . . . v .Įmatoma, jog pirmas žaidimas 

Visuomeninė sekcija dabar bus ketvirtadienj, lapkričio 17 
užimta pasiruosim.u }>i ic Dai su Bartlett’o aukštesniaja 
nos Šventės,” kuri įvyks Bos-!ln()kykla i§ Webster> Mass>
[tone 20 d. šio mėnesio kun. IJeįkįa atsiminti, jog mūsų ty 
Tazimiero Urbonavičiaus, niū-

žastvs davė kun. klebonui mi- ( vųjų. Pasimatysime foruose 
Utį įvesti trečiąsias Mišias 
sekmadieniais. Jisai susitarė 
su Švenč. Marijos kolegijos 
profesoriais, kurių vienas, bū
tent kun. Būblys dabar kas se
kmadienis atvažiuoja mūsų
klebonui pagelbėti. Esame dė-j, . .. ., . . ... . v ». kratytis to jausmo nevienykingi savo klebonui uz sias ■ J
pastangas, nes dabar susitva-
rkė mūsų vaikai ir daugiau 
naudos yra visiems žmonėms.

X Nesenai Amerikoje susi
tvėrė Studentų Organizacija.
Mūsų mieste irgi yra nemaža 
jaunimo, lankančio aukštąsias 
mokyklas. Todėl kun. klebono 
rūpesniu įsteigta ir pas mus 
studentų kuopa. Lapkričio 6 
d. buvo atvažiavę studentų iš 
lietuviškosios kolegijos. Jiems

Beje, norėčiau paminėti,1 
kad čia buvo lietuvių - nekata- 
likų meno ir rankdarbių paro
da. Reikia pripažinti lietu
viams broliams kreditą už jų 
pasidarbavimą, bet negaliu

. savaitės Conn. valstvbės ko- I •
respondenciją.

Iki kitos savaitės!

kūpąs Juozapas Skvireckas, 

plonais popieriniais aptaisais 
kaina $3.00.

atlaidus. Nors visos maldos ge
ros, bet už vis geriausios yra 
tos, kurioms suteikti atlaidai.

ių žyniaus literato Jono Kmi- 
:o, jojo keturių dešimtų metų 
!iter,alinės darbuotės sukaktu
vėse. Kai kurios dainos yra 
visiškai naujos. Tekstą joms 
lagamino kolegijos mokyto- 
as kun. Aleksandras Bublys. 
laidas sųkompanavo muzikas 
Tonas Banys, kolegijos muzi- 
;os mokytojas.

Spaudos Sekcijoje iškilo 
Jausimas prisidėti prie “Co- 
mecticut Žinių” redagavimo, 
lekcija nutarė prie šio darbo

mas pralošė prieš Putnam’ą, 
o Bartlett’as supliekė juos. 
Todėl šį ketvirtadienį mūsų 
narsieji lošėjai stos prieš nu
matomųjų čeinpijonų nugalė
tojus: Bartlett’o studentus. 
Netrukus po to, be jokio po
ilsio, jie mano stot prieš kitą 
tymą. šeštadienį, lapkričio 19 
d., jie loš-su Storrs kolegijos 
tymu.

Du nietai atgal tas tymas 
buvo laimėjęs Conn. valstybės 
aukštesniųjų mokyklų čempijo 
natą. Šįmet be abejo, jie sie-

ere graži mo- 
ksleivių kuopa. Pirmininku iš
rinktas Siskevičius, kuris lan
ko Brovvn universitetą; vice
pirmininku Dzekevičius iš Ce
ntral .Migli Scliool, sekretorė 
Vilimaitė ir iždininkė Aliko- 
niūtė. Viso prisirašė apie 20 
narių.

X Lapkričio 19 d. ruošia
mas parapijos balius, kuris į- 
vyks Nicliolson salėje, Olney- 
ville priemiestyje. Vietinės 
šeimininkės susirūpinę baliaus 
pasisekimu. Kiek tenka girdė-

bės, kuri taip bujoja lietuvių 
tarpe. Paroda buvo graži ir 
darė garbės lietuviams. Ar ne
turėtų katalikai susiburti ir 
padaryti panagius žingsnius? 
Buvo ten daug žmonių ir pp. 
Daugžvardifi ir Žadeikis.. Te
ko matyti mūsų rašėjų ir po
etų, kūrinėliai, piešiniai, gin- j 

taro rinkinėlis, rankdarbiai! 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių, j 
laikraščių, pinigai, krasos žen- 1 
klai ir daug kitų įvairumų, ku- ! 
rie visi verčia gerbti lietuvius. (c-’ I

i Man pačiam labiausiai patiko i

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo-

Šventasis Rastas, Senojo ir Įši knygelė turėtų būti visų ka-
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

Išėjo iš spaudos maldakny-
nais popieriniais aptaisais, j gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

kaina $3.00. j jų ir išvertė T. Kazimieras

Šventasis Raštas, Senoje kapucinas, išleido seserys kot- 
Testamento III. Psalmių kny- .rinietės. Maldaknygėje yra pa- 
ga, patarlių knyga, Eklezias- į aiškinimas apie atlaidus ii 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė j dangiau, kaip 300 įvairių nial- 
ir Komentorių pridėjo Vys-Irų, kuriom popiežiai suteikė

Kaip Senas?

WESTF1ELD, MASS.
Aną dieną buvo čia Spring- 

fieldo vyskupas O’Leary ir 
apie 80 vaikučiams suteikė Su
tvirtinimo Sakramientą. Daly 
vavo klebonas Vembrė, kun 
Petraitis, kun. Juraitis, kun. 
Puidokas, kun. Kazlauskas ii 
kun. Kripae. Pamokslą pasakė 
kun. Puidokas. Ištikrųjų, re

ti, kiekvienas, ko tik nepa- faį girdėsi tokį pamokslą. Bra- 
klausi, rengiasi į parapijos ba ngfls žodžiai ir pamokinimai,
lių. Todėl šeimininkėms ir rū
pi tinkamai didelis svečių bū
rys priimti. A. K.

WATEfiBURY, CONN.

irisidėti, informuodama pla- (kia tos pat garbės; tačiau mū- 
iąją visuomenę apie savo ^’Į futbolininkai nemano pa- 
Iraugijinį veikimą kolegijoje, siduot.
šrinktas redakcijos štabas, į Į Dieve, jiems padėk savo šie-
urį įeina šie asmenys: Vin- M atsiekti! 
as Šaulys ir Ant. Mieiūnas.

Sporto sekcija naudojasi 
utbolo sezonu. Kolegistai tu- 
i du rateliu, kurie ruošia ne 
ien tarpusaves rungtynes, 
t kaujasi su kitų mokyklų 

tudentais. Geriausia mūsų 
utbolo rateliui pasisekė Wor- 
esteryj, Mass., kur nugalėjo 
Vorcester Academy futbolo 
atelį.

X Lapkričio 12 d. buvo su
uosta paskaita, kurią patiekė 
nžinierius Augustinas Anka- 
is iš Waterbury, Conn., teny- 
štės studentų kuopos iždiniu- 

<as. Jisai skaitė ir stereopti- 
lius paveikslus rodė iš meta- 
urgijos srities. Paskaita buvo 
abai įdomi, ypatingai tasai į 
larbas, kuris vyksta garsiose •
IVaterbury miesto dirbtuvėse.
Inž. A. Kankalis tą pačią pas
kaitą kitą savaitę patieks Ren- 
<selear Instituto studentams.

X Kolegijoje įkurtas archy
vas. Tai bus didžiausis ir tur- 
ingiausis Amerikos lietuvių 
istorijos žinynas. Čia esama 
visi Tautos Fondo, Federa- 
•ijos ir kitų žymiųjų organi
zacijų dokumentai. Renkami 
raštai ir dokumentai įvairių 
■samųjų ir buvusiųjų organi
zacijų; biografijos įvairių vei- 
:ėjų; įvairūs dokumentai, fo- 
ografijos ir tt. Gerbiami Vi
suomenės Veikėjai, nuošir
džiai prašome Jūsų turimus 
dokumentus ir žinias apie pa
čius save prisiųsti į šį archy
vą. Tni visa bus naudinga ir 
reikalinga būsimosioms kar
toms.

S. P. J.

PROVIDENCE, R. I.
Kaip didelė Rhode Island 

valstybė, taip didelė mūsų lie
tuviškoji kolonija ir visa pa
rapija. Čia per kelis metus 
sėkmingai darbavosi a. a. kun. 
Kavaliauskas. Jo didžiausis 
nuopelnas buvo įgijimas nau
jos parapijos nuosavybės, ku
ri šiandie yra jau pilnai iš- i

(Tąsa)

Lapkričio 18 d. Šv. Juoza
po draugija, Neperstojančius 
Pagelbos Panelės Šv. Marijos 
moterų dr-ja, Keistučio drau
gija, Šv. Stanislovo dr-ja, L. 
Vyčių 7 kuopa, Moterų Aps
kričio kliubas, Gyvojo Rožan
čiaus, Tretininkų, Parapijos 
choras didysis ir mažasis.

Lapkričio 23 d. Susivieniji
mo 11 kuopa, Susivinijimo 91 
kuopa, Šv. Agotos dr-ja, Šv. 
Onos draugija, Marijos Vaike
lių dr-ja, Šv. Jurgio Gvardija., 
Alumnai, Lietuvių Jauname
čių draugija.

manau, girdėjusių ausyse pa
siliks ilgai ilgai. Negaliu pa
miršti kaip J pamokslininkas 
kalbėdamas apie tuščią žmo
nių puikybę priminė jiems,kad 

į visas žmonių stiprumas paei- 
j na duonutės ir vandenio, gal 
biskį daugiau šiais laikais. Bet 
vaikeliai padarė gražiausį įs
pūdį ir skaičiumi ir apsirėdi- 
mu ir tvarkingumu ir mokėji
mu atlikti kas buvo reikalinga.

Jis neišrodo nė kiek senesnis už 
penkių dešimtų.

Ir jaučiasi kaip keturių dešimtų.
Sulaukęs 62 metų amžiaus.
Tai tokis yra palaimingus stovis 

sveikatos ir L'.nagumo žmogaus, ku
ris teikia savo svarbiesiems orga
nams biskutį stfmulianto!

Kada jūsų sistema pasidaro nevei
kli ir jus jaučiatės sustingę, sunkia 
galva, tik pusgyvis — neeikvokite 
pinigų ant “tonikų” ir "reguliato
rių," ar panašių patentuotų gyduo
lių. Stimuliuokite kepenis ir vidu
rius. Vartokite garsųjį daktaro re
ceptų, kurį kiekviena aptieka užlai
ko. Tiktai paprašykite Dr. Caldvvell’s 
syrup pepsin.

Tas skanus syrupas yra padarytas 
iš šviežių liuosuujančlų žolių, veik
lios senna ir tyro pepsino. Viena 
doza palengvins beveik kiekvienų 
priepuolį galvos skaudėjimo, aitru-

Westfield lietuviai turėtų j rite ^Malkyti geriausiame stovyje.

džiaugtis turėdami tokį lietu- ' -----
vį kunigą ir darbuotoją kaip
kun. Vembrė. *

S. MANCHESTER, CONN,
Čia aną vakarą buvo Susi- s 

vienijimo vakarėlis. Buvo vai- j 
dinta teatrėlis, rodos, “Gilini- Į 

! niai Batai.” Išėjo sėkmingai. 
Lapkričio 25 d. Šv. Juozą- j guv0 ja,Ug- žmonių ir ūpas la

po Brolija, Apaštalystės Mal
dos draugija, Šv. Juozapo Mai

mokėta. Jam mirus, vyskupi
jos ganytojas atsiuntė mums 
darbštų ir gerą kun. J. Vai
tekūną, kuris visu lietuvišku 
spartumu ėmėsi darbo.

Visu pirma kun. J. Vaite-, 
kūnas pastebėjo, kad dėl baž
nyčios mažumo vaikai negali | Taigi šiuo ir kitais būdais 
sueiti sekmadieniais kartu j i kviečiame visuomenę dalyvaū- 
pamaldas, kas trukdo jųjų su-'ti mūsų metiniam bazare. Per
tvarkymą. Nemaža į bažnyčią nai mačiau daug svetimtaučių, 
ateina svetimtaučių. Šios prie- būtų geriau matyti daugiau sa

dos draugija, Pilnųjų Blaivi
ninkų 1 kuopa.

Gal nevisiems bus supranta
ma šis draugijų sastatas, bet 
jis svarbus tiktai gerai supran 
tantiems vaterburiečiams.

bai geras. Buvo kalbų ir de- 
klemacijų, bet visus prajugdė 
jaunasis Kripas savo “Mudu 
du broliukai,” gestais, ir tam 
panašiai. Kaliojo kun. Ambo
tas, kuris visuomet darbuoja
si lietuvių naudos dirvoje. 
Tai kunigas, be kurio koneeti- 
kiečiams būtų apseit stačiai 
sunku ir negalima! Garbė di
džiai kun. Ambotui už tokį. 
nuolatinį darbavimąsi!

Tai šiuom ir baigsiu šios

talikų rankose. Kaina su ap
taisais 65c.
“DRAUGO”KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avenue, 

Cbicago, III.

jaustis smagiu visus metus. Imkite 
po šaukštų Dr. Caldwell's syrup pep
sin kas kelios dienos. Jus geriau 
valgysite. geriau miegosite ir jausi
tės geriau kiekvienu žingsniu. Jul.is 
niekad nebereikės imti kitokį lluo 
stiotoją.

Duokite vaikams po biskį šio ska
naus svrupo du ar tris sykius į sa
vaitę. švelnus, natų,ralis stimulian- 
tas, kuris paakstina juos valgyti ir 
neleidžia viduriams užsikimšti. Ir iš- 
gelbsti juos nuo tiek daugelio nega- 
liavimų ir šalčių.

Turėkite sveikų skilvį, veiklius ke
penis ir stiprius vidurių muskulus, 
kurie pašalina kiekvienų atmatų ir 
nuodus kiekvienų dienų! Tiktai lai
kykite bonkų Dr. Caldwell’s syrup 
pepsin po ranka: imkite stimuliuo
jantį šaukštų protarpiais. Pamaty
kite ar jus nejausite naujo gyvumo 
kiekvienu žvilgsniu. Syrup pepsin i 
nėra brangus.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

/fine
JEXTURE
m your^ cakes.

THE DOUBLETESTED 
DOUBLE ACTINGIf/* BAKINC

IVVpowder
SAMEPRlą

forover /
42 YEARS

25 ounces for 25$iw* jaqqu m»g co

(ILLIOM5 OF POUND! U1EO BY 
OURCČVSRHMENT

10 PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

Thi» Is a Famcus Vivani S.t and In- 
tludes face powd«r, 41.00; Rouge. 75c, 
Tlssue Cream 41.00, Depllatory 41.00, 
Faolal Astrlngent 41.75, Bath Salt 1.00. 
Toilet IVater 41.25. Perfume 42.75. Brll- 
llantine »75c. Skln TVhitPner 75c. Totai 
Value 412.00. Speclal prlee, $1.97 for all 
ten plecea to lntroduce thla line.

Vardas ................ ..............
Adresas ../............ /...............
Siunčiame per paštų COD

Pinigai grųžlnaml, Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

ABVAZ5

Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

Labai švelnus... stiprds, ska
nus mišinys parinktinio alie
jaus. švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Pristotoms ŠVIEŽAS groscr- 
ninknins kas ke los dienos. 

Pabandykit jį!

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

SILLY’S VNCLE
TtLt COP UMiCVA

ne. eAJb uj’aem

IAE.!

A
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DRAUGAS BOKING NEWS
FRANK KETTER

tis propagandos, kad visų kra
štų darbininkai savo taupia
mus pinigus siųstų į Maskvos 
sovietų bankų. Bolševikai pa
reiškia, kad kitų kraštų bau 
kuose darbininkams yra pavo
jinga laikyti taupiamus pini 
gus. Tik bolševikų banke 
ra to pavojaus.

domi, man jkirėjo. Aš tieapkcti špačiu yra savotiškai malonu, himnas pranašaujantis artė-

PRESIDENT OF DE PAUL 
UNIVERSITY

Very Rev. Francis V.
Corcoran, C. M.

j The President of l)e Paul 
l niversity, Very liev. Fran
cis V. Corcoran, C. M., vvill 

I attend the Draugas Boxing 
Tournament Banųuet at Con
gress llotel on Nov. 2L and 
vili deliver an address of con- 
gratulations to the new cha-
mps.

i

There are many Lithuanian
Heavyvveiglit entry in 
Draugas Boxing Tournament 
anJ holder of the A.
Championship
hivvers vvho believe he vvill vvill luacli interested vvhenever ne- Įlinkų turnamento čempijona- 
his vvay to the Draugas Cha-j CHt*ary* ^peecli at the '1HS pagerbti bankiete, lapkr.
mpionship at the C. Y. O.įBanquett he vvill characterize 21 d., Congress viešbuty.

A. A. U. CHAMPION
I

Frankie Ketter, AVest Side’s1
graduates of De Paul and a 
goou number is štili attending

Niuo to laiko, kai buvo užmuš- J jaučių laimę.
____ : . i »!______ ___z:_____ I

Man pasirodė, kad subjaurė 
jęs ir lavonų primenantis Le
nino veidas pasitempė pirmyn, 
lyg įsiklausydamas tokios iš
kilmingos, jo vieno jaučiamos 
muzikos. Tuo metu p. Krups- 
koja pranešu man, kad jos vy

člu savo aukų, nes jos mani1
verčia būti budeliu. Bet aš ne-t tas senasis Dievas — nežinau 
galiu kitaip elgtis. Aš svajoju Prancūzijoje ar Vokietijoj — 
būti vyriausias pavyzdingų pa kai kurios satisfakcijos žmo- 
taisos namų bei ramios ir ge-i gaus būdo atsiimtos. Aš esu, 
rai užiaikamos kategarijos di-įjei tamsta nori, pusiau l)ie- 

■ rektorium. Bet ir čia, kaip vi- vas, gyvenus tarp Azijos ir 
suose kalėjimuose, jmsitaiko, Europos, bet aš galiu apseiti 
nepaklusnumų, neramių žmo-į kai kada ir nepatenkinęs savo 

Į nių, sergančių kvaila senų ide-1 nedidelių užgaulų. Vra skonio 
jojogijų bei žmogžudiškų mito-1 rūšys, kurių paslaptys, pagony 
[logijų nostalgija. Tie visi bus bei praėjus, yra didingos. Ta
is gyvenimo pašalinti. Aš ne-'čiau žmonių kruvinos aukos 
giliu leisti, kad keli tūkstan- turėjo ir gerų imsiu: tai buvo 
čiai ligonių kompromituotų ; gilus simbolis, aukštas j«imo- Į

A. Nausėdienė, Šv. Kazimie- _ 
ro Akad. Rėmėjų Dr-jos pir- 

A. U.‘tbe University. Father Corco- [„dninkė, bus viena iš moterų 
įas many fol-; ran *ias aivvays been wry įkalbėto jų ' “Draugo” kumšti-

Center to-inorrow night.

WILL COUNTY CHAMP 
1931

tlie Litlmanians from bis close 
j observation at school.

[fighting for a vvorld’s cliamp- 
ionship. •

ne-

būsimų daugelio milijonų žmo
nių lainuę.

ras pavargo ir jam reikia tru
puti pailsėti. Aš tuoj išsineš- VARNIAI, Telšių aps. Bal-

. v. . .tininkų ir Janapolės pradžios
diliau. Kad pamatyčiau ši žmo I , ..., . . . . įmok. mokiniai išmokyti mangų, aš išeikvojau apie dvide

kynimas ir kartu sveika šven
tė. Bet čionai vietoj tikinčiųjų i

imts tūkstančių dolerių, bet 
nesijaučiu pinigus išmetęs pro

(“N. R.”)

Pagaliau senoviškas kraujo Įbimnų aš girdžiu kalinių ir
nuleidimas yra neblogas gy
dymo būdas.

Be to, jaustis esant save 
žmonių gyvybės ir mirties viu-

mirštančiųjų dejavimus ir ga
liu tamstų užtikrinti, kad šios 
simfonijos aš nemainyčiau į

BOLŠEVIKAMS REIKA
LINGI PINIGAI

dagiai laikytis ir sveikintis su 
praeiviais. Gražu yra sutikti 
mokinį, Itaip pupų pėdų 7—8 
m., knygų krepšį bevelkant}, 
kuris gražiai sveikinasi nusiė
męs kepuraitę, ar mergaitė 
priklaupdama “Labas.” Ma
lonu būtų matyti taip auklė-RYGA, lapkr. 14. — Rusi

jos sovietų vyriausybė įsakė įjamus ir kitų mokyklų moki- 
Bethoveno devynias. Tai yra savo agentams užsieniuose im- nius.

ELI RUNC-AITIS

SPORT MEETING

daręs baisių grimazų, — aš 
neapkenčiu šio ištižėlio Turge
nevo ir hipokrito Tolstojaus 
idealizuoto kaimiečio. Kai
miečiuose išsilaiko visa tai, 
kas many sukelia pasibjaurė 
jimo: praeitis, tikėjimas, he- 
rezijos, religinė manija, rankų 
dailias. Aš juos pakenčiu ir 
jims pataikauju, bet kartu ir 
neapkenčiu jų. Aš pageidau
čiau, kad jie visi iki vieno žū
tų. Mano akyse vienas elek
trotechnikas yra vertas šim
to tūkstančių kaimiečių.

Aš tikiu, kad ateis laikas,

A special meeting to dis- 
cuss Basketball affairs will be 

’iield this Friday, November 
ISth, at AVest Side, 23ru ano 
Oakley Sts. Time vvill be 8:30, 
and all representatives are 
urged to be present for finai 
instructions.

Representatives from the 
igirl’s sport section may also 
attend. Matters pertaining to niaistas bus gaminamas ,

I their league vvill likevvise be chemijos laboratorijose maši- 
Eli Rungaitis, of Rockdale, disposed of. nomis » mes tada galėsime iš

lik, vvill be seen at tlie C. Y. livery K of L nieniber bejnaikinti visus kaimiečius, nes 
O. Center to-morrovv night in out next Sunday for tlie open-Į bus jau nebereikalingi. Jie 
an attempt to take the 175 lb. ing of tlie greatest season inj*)us priversti pasidaryti darbi- 
chdinpionship away from tlie;this sport. Admissjon is 35c, ninkais arba jie išstips. Gy- 

jtime is 1:30 P. M. There’ll be’venti gamtoje, tai tikriausia

THUANIAN
Chicago entries.

Draugas Baxing 
Finais Tumorai 

Night

idancing too. Pep it up you 
|loyal Knights.

PASIMATYMAS SU 
LENINU

p. Y. 0. CENTER TO AT- 
TRACT OVER 1000 FANS

(Tųsinys iš 2 pusi.) 

tokios sistemos didžiausi ver
gai ir pasišventėliai yra kator 
gos sargai ir jų padėjėjai. 

Leninas staiga nutilo ir įbe-
_________________ Įdė akis i gulintį prieš jį pie-

To-morrovv niglit, figlit fans : šinį, kuris man pasirodė vaiz. 
froin every part of the city, iduojųs aukštų, į bokštų pana- 
r-iostly our ovvn Lithuanian! šų rūmų su daugybe apskritų 
people, are going to jam tlie langų. Aš ryžausi paklausti:
C. Y. O. «Center at Congress — O kaimiečiai?
and AVabash Ave. to see the 1 — Kaimiečiu aš neapkenčiu,
Draugas Boxing Finais. j atsakė Vladimiras Ilijičas, pa-

I ___________________________
The preliininaries vvere held ! 

tvvo vveeks ago to a capacity 
crcvvd at St. Agnės Hali.
Tlitre the lans vvitnessed some 
very interesting bouts. To- pi 
moįrovv night the bouts pro-į‘| 

mise to be even more interest
ing. Here vve vvill have tlie 
opportunity of vvitnessing on- 
ly the scrappiest, fastest and Į ui 
smartest figliters in the city. I ™
Many of these boxers have ai 
ready vvon titles in othei 
tournament s and are out to 
add the Lithuanian title to 
their credit.

Thirty-tvvo Lithuanian bovs, 
appearing in tvventv bouts;
Morking hard to improve tlien j 

ability in order that they Į 
may defeat all comers. They! 
deserve our support. Let’s all [ 
cheer for tliem at tlie C. Y.
O. Center to-morrow night. I 

AVho knovvs maybe some day ' 

one of these boys wįll bo Į H

priešistorinių laikų gėda.
Gerai tinsta įsidėmėk, kad j 

bolševizmas vaizduoja trejopų j 

kovų: mokslinę barbarų kovų 
prieš supuvusių inteligentijų, 
rytų kovų prieš vakarus ir 
miesto prieš kaimų. Šiose ko
vose mes nesiskaitome su prie 
monėmis bei ginklais. Indivi
das yra daiktas kurį reikia 
naikinti. Tai ,tinginių graikų 
bei tuščių vokiečių sapnų iš
radimas. Tas, kurs priešinsis, 
bus pašalintas kaip blogoji vo
tis. Kraujas yra geriausia pa
čios gamtos duota t rusa.

Nemanyk tamsta, kad aš esu 
žiaurus. Visi tie šaudymai ir 
karštymai, mano įsakymu vyk-

“ūraugn” Boxing Turnamento 
Bankietas bos iŠ Vakarienes, 

Gražios Pagerbimo Prog
ramos ir Šokiu

Pirmadienį, lapkričio 21 dienų, įvyks “Draugo” 
Boxing Turnamento Bankietas, Congress & Michigan 
Blvd. Vakarienės, programos ir šokių tikietas $2.00. 

Programos ir šokių tikietai $0.50. Vakarienė prasidės 
7:30 vakarų. Pagerbimo programa prasidės 8 valandų 
vakaro. Šokiai prasidės tuojau po programos.

PASTABA: Norintieji rezervuoti vietas prie sta
lo privalo įsigyti “Draugo” Boxing Turnamento Ban- 
kieto tikietu ne vėliau kaip pirmadienį 10 valandų 
ryto. Programos ir šokių tikietus bus galima gauti 
ir vietoje, Congress Hotel. Visi tikietai jau gatavi 

Draugo” ofise, 2334 S. Oakley Ave., Chicago. Te
lephone — Roosevelt 7790.

TOURNAMENT
SANCTIONED BY THE C. A. A. U.

FINALS

I



Trečiadienis, lapkr. 16 d., 1932 DRAUGAS 5

WISCONS1N’0 LIETUVIU ŽINIOS
V. Mandravickas, J. Vyšniau

skas ir A. Grinius.

Žemaičių Juzė

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 
815 — 45th Street, Keno.sha, Wis.

RAGINE, WIS.
bv. Kazimiero parapijos ba- 'Kaminskas — indoor Imseball

metams darbščių valdybų. Pi r-J 

mininku išrinktus Aleksandra 

bkeris, Juozas Gelbuda — vi- 

copirm., Jurgis Aldakauskas lel cicero 6758
— ižd., Alfonsas Radzevičius

— rašt., Petras Noris — basi1- ■ 

ba'l ratelio vedėju ir Antanas

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO

KENOSHA, WIS.
ŠV. VARDO DRAUGIJA

žaras gerai sekasi. Lapkričio 

20 d. šeimininkės rengia už

baigimui vakarienę. Sako, tai jjubas žymiai pažengs pirmyn.1 

bus karališka vakarienė ir ti-

ratelio vedėju. Po vadovyste 

veiklios valdybos mūsų atletų

Vai.: 10-7 2 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare 

rnuin Bouievunl Z042

DR. G. Z. VEZELIS

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X-S1’1NI>UU.\1

3051 W. 43 rd St.

(Prie Archer Avė netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis Ir nedčllomis pagal

sutarties

j Office Phone 
I Prospect 102 8

įlos. and Office 
2359 So. Leavitt 8t

Canal 0706

DR. J. J. KGVVARSKAS
PIIYSICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago

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

priklausyti Šv. Vardo draugi

jai. ,
Tat, rengdamies prie sukak- 

(tuvių šventės, kviečiame visus

Praėjusį sekmadienį Šv. Va-4 jos, kurie dar nėra nariais, 

įuo draugija turėjo bendrų' ateinantį mėnesį Įsirašyti, nes 

bus specialus vajus gavimui 

naujų narių, kurie sykiu sudės 

įžadus Šv. Vardo ištikimybei. 

Draugijos pirmininkas J. Dru- 

ktenis žada parūpinti gerų ka

lbėtojų.

Komunijų. Po Mišių nariai tu

rėjo pusryčius parapijos sve

tainėje. Pusryčius paruošė Du

ršienė ir Kalašinskienė. f pus

ryčius atsilankė ir gerb. mi

sijonierius kun. Jakaitis, ku

ris sveikindamas šv. Vardo 

narius džiaugėsi dėl jaunikai

čių pasišventimo Šv. Vardo ga 

rbei.

X Šv. Juozapo draugija taip 

i pat išrinko naujų valdybų. Pi-, 

tinių, bet ir iš apylinkės mie- knnininku yra Antanas Bruso- 

stelių, ypač ūkininkų. Įžanga kas> žymus parapijos veikė- 

inaza. Tikietų turi pardavu- jas> įjgUS metus buvęiTparapi-j 

sios užtektinai. Per vakarienę jos raštininku. Vicepirm. Juo

kiši sulaukti svečių ne tik vie-

musų gerb. klebonas kun. A. 

Balinskas pasakys kalbų, nu

švies bazaro pasekmes. Taigi 

' isi

zas Gelbuda, iždininku Anta

nas Ivašauskas ir rašt. pasi

liko senasis, Jonas Simonvnas.

DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47th Street

DR. S. A. DOWIATViliaus Tel. Grovehill (617
Res. 6787 8. Artesian Avė. ___________ . _______ _ . _

TeL Grovehill 0617 GYDYTO JAS IT CHIR tJRGAS
į 6147 WE8T 25th STREET 
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vnk.

Įvertintas darbas
Atsirado iš parapijonų gera

širdžių, kurie pasirūpino iš-

Ateinantį mėnesį sukanka! plauti mūsų bažnytėlę prieš 

penki metai, kaip įsisteigė Šv. pat misijas. Toks pasišventi- 

Vardo draugija. Dr-jų sutvėrė mas visų įvertintas. Čia pa- 

kun. M. Urbonavičius. Šioje Į duosiu vardus tų, kurie pasi-

draugijoj dideli yra dvasiški 

nuopelnai. Ar seniems tėvelia-

šventė tam tikslui būtent, pp.

Tel. Ganai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 VVest 22nd Street

(Kampag Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartjraciniečiai ir apylinkės | yjt; veiklūs, rimti vyrai, tat 

li'-tuviai, pasistenkit dalyvau- re;kja tikėtis, kad draugija

j^1, bus dar veiklesnė. Valdyba,

Lapkričio 20 d. mišios bus!rJėt, rengiasi prie naujų na- ĮjR, A. P. KAZĮ AįjSKA^
j laikomos 11:15 vai. Po mišių rįų vajaus, ypač prirašyti dau 

bus malda už sielas tų, kurių giau jaunimo. Šv. Juozapo 

giminės aukojo vėlinių dienoj ' draugija yra daug naudingų 

daibų nuveikus, ir dabar vei

kia dėl parapijos. Būtų skriau 

da, jei, seniesiems nariams iš-

ir už visus parapijos gerada

rius, ir visus pamirštus.

Kaip tik demokratai laimė
l

lioulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

li E N T 1 !S T 

4712 So. Ashland

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Tel. Cicero 12oo Ji.—RA Y

A

Avenue

DR. GUSSEN
Duršienė, Milkentienė, Šliakie ^0 TVisconsine, tai mūsų para- 

ms, ar jaunimui — visiems šv. nė, Venskienė, Pinigienė, Kon- PG°S sekretorius biznierius T. 

Vardo draugija yra arčiausias dreckienė ir Ona Laucaitė. Iš ^i^minskas lapkričio 10 d.

mirus, nebūtų kam toliau va

ryti tų naudingųjį darkę.

X Margareta Ra-
sielos prietelius. Didelė garbė vyrų,

GRABORIAl:

Vincas ir 

gaišiai susilaukė sūnaus. Pa

krikštytas vardais Ranoldas 

Vincas. Kūmais huvo Vladus 

Rėklaitis ir Mrs. A. Melross.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*428 West Marųuett* Road
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket 9-1S AM. 

Nedėlioj susltaraa

Tel. CICERO 662 
ir

S924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kito. vai. ant Waahlngton Blvd. 

4:3* — 6:30 kaadlen 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba 

Cicero 362. Rez. tel Cicero 2888TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.

TĘL. CANAL 0402

Tel Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki V rak.
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal .utart]
)

i Tel. Canal 0257 .Res. Prospect 665M

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821“ SOUTH HALSTED STREET

Reaidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7404

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.

Kampas 31st Strėet
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v, 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—13

Phone Canal G122

DR. S. BBEŽ8S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Scredomis ir nedėliomis pagal sutartį
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmcnd Street

Telefonas Republic 7S6S

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE 

Tel. Virginia 0036

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

Ofiao vai kiekvieną dieną nruo 9 iki 
' 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
) nuo 4 iki 8 vai. vakare L taminkaia

ir Ketvergais.
Rez. Tel. Hyde Park 3385

DR. P. M. ŽILVITIS"
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted Street 

Office Tel. Victory 7188 

Res. Tel. Hemlock 2615

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo Iii v. ryto iki 9 i valandai vakare

| Nedėliomis jr Sereuouiis susitarus
4847 W. 14tli y t. Cicero, Iii.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarniukais, Ketvergais ir Subatomis 
H‘M W. Alarųu.-tte Ktl. arti Vi ešiem 

Avė. Pbone Hemlock 7828 
Panedėlials, Seredomia ir RėtnyėiouLU 

| >821 Kn. Halated Street

P. Šliakys, J. Šiaulys, ?iek rado kad vos ga

Įėjo automobiliu parvežti. Tat 

kiti ir sako, kad demokratai 

viskų gali. O kas bus, kaip 

demokratai pradės kraštų val

dyti ?

Kaip ten nebūtų, bet šįmet

tai pirmas lietuvis Racine ra- ranckevičius. Mirė Plymouth 

dęs tiek daug grybų. Ponia J*Sollin<'je- Kelias die-

Zizminskienė, nepamiršk pa

kviesti į grybų vakarienę.

LACHAVICH 
IR SGNUS

LtETŪVIS GKABORIUS
Laidotuvėm* pa-

Ūmauju gertaupla Į Patarnauju laidotuvėse kuoptgtauata. 
tr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atuišauktl, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt Mlt arba lėlė

negu
todėl, kad priklau
sau prie grabų 11- 
dlrbystėa

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 82SS B 
Halated Street. Tai 
▼ietory 4383.

2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 1817

B. V.

X Nepersenai tapo 1*3^0-2266
tas parapijos kapinėse Tanias

nas prieš mirtį klebonas ap

rūpino šv. Sakramentais. Ve

lionis daug metų buvo dirbęs

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

l-tione Hemlock 2661

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GKABORIUS

Muaų patarnavimai 
alonomet aąžlnlngaa Ir 
nebrangus, nee neturi
me UUaldų allolkymai 
•kylių.

Nauja, graži ko- 
plytt* dykai.

1807 Aabnn Arena

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automebilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chioago, UL

pas lietuvius ūkininkus šioje 

! apylinkėje. Bet paskutinėse li

gok dienose tapo priglaustas

------------------------------- kitataučių ūkininkų, ne kata-

X Lapkr. 19 ir 20 d. įvyks llikų, kurių pastangomis huvo 

metinis parapijos bazaras,' ir kunigas pašauktas. Jų šei- 

’prie kurio rupštasi per pasku- įniyna taipgi ir laidotuvėse da

li inius du mėnesius. Klebonas

aplankė apylinkės lietuvius ū- 

k'įlinkus ir pririnko nemaža 

dovanų, daugiausia paukščių.

SHEBŪYGAN, WIS.
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

6558 SO. VVES’l’EKN AVĖ.

DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street

Telefonas Yards 3557 

X-SPINDUUAI

DU. J1AHGEIUO

I. J. ZOLP
OBABORIUB IR LAIDOTUVIŲ

1650 WEST 46th STREET
Eampai 4<tk Ir Paulis* St*

Tai Boulevard BSM-841S

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
iria manęs, patarnausiu slmpatlš- 
<ai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
citur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sn savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iŠ bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
taikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip- 
sitėe kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didynta Ofiso.

4605-07 South Hermitage Avenue
Vtt Teistonai; YARDS 1741 ir 1742

lyvavo. Kadangi velionis bu

vo beturtis, matyt, jaunatvėj 

nesistengė taupyti, tat laido- 

ituvėmis rūpinos miestas, ge-

Moterys gi iš vietinių para-ĮiaŠirdžiai parapijonys ir kle

bonas. A. a. Tanias buvo ki

lęs iš Lietuvos, čekiškių pa- vai 

rap. Lai Viešpats jam sutei

kia amžinųjį atilsį! V. N.

VILNIUJE KRIZIS KAS 
KART DIDĖJA

pi jonų bei biznierių gavo gra

žių rankų išdirbinių ir įvairių 

valgomųjų produktų. Nors lai

kai sunkūs, bet tikimės, kad 

visi bazarų parems taip, kaip 

ir kitais metais.

Praėjusi card party liudija, 

kad mūsų žmonės gausiai re

mia parapijos reikalus. Tų va- į yio mėn. pradžioje pasiimi 

karų svetainė buvo pilna lo- 'gė statybos sezonas. Vilniuje, 

sėjų. Dovanos daugiausia bu-,turimomis žiniomis, pastatyta 

vo suaukotos. Šiais laikais tai priemiesčiuose 9 mūriniai nu

yra labai praktiška. Klebonas Jr.eliai ir keletas mediniu. Ko- 

praneša, kad bazare taipgi operatyvinio pobūdžio namų 

dovanos bus daugumoje vai-Į statyba neįvykdyta nė 20 proc. 

gomieji produktai. sumanyto plano, nes negautai.

X Pastaruoju laiku atgai- Mažėja taip pat diena die

vinta merginų Sodalicija. Se- non automobilių (taksi) skai 

niau ji čia gyvųvo, bet jau ke-

Ii metai, kai buvo paįrus. Kle

bono ir veiklesniųjų merginų 

lupesčiu, ši naudinga parapi

joj draugija tapo vėl atgaivi

nta. Iš syk įsirašė virš 20 na

rių. Į valdybų įėjo: Augenija 

Čižauskaitė, pirm., Ona E. Ce- 

neliūtė, rašt., Albina Pečkiūtė, 

ižd., Adelė Radzevičiūtė, vice- 

pinn. Draugija yra užsibrėžus 

sau darbuotę, iš kurios bus 

nemaža naudos pačiai draugi

jai ir parapijai.

X Parapijos Atletų klubas 

taipgi išsirinko ateinantiems

čius Vilniuje. Dar neseniai bu- 

kreditų.

vo skaitoma šimtais, o šiuo 

melu mieste kursuoja vos 50 

automobilių.

Damar labai dažnai suseka

mi pinigų padirbėjai. Padir-

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE

PRANEŠ

Persikėliau j

MAS

ir patogets-ięerdvesnę 
vietą.

31385 SO. HALSTED ST. 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

AKIŲ MYDYTOJAIj

DR. VAITUSH, OPT.

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
• iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel: Boulevard 7820 
Namų Tel: Prospect 1930

Tek Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47th STREET

Tel Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

8eredomis po pietų ir Nedėl dieniais 
tik susitarus

S422 W. MARUUETTE ROAD

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3000

binėja daugiausia dolerius, li

tus ir auksinus. Kas įdomu 

[kad kartais suspėja padirbi i 

tuos pinigus, kurio vos pasi

rodo apyvartoj. Pavyzdžiui, 

dar tik kelios dienos kaip iš

leistos naujos sidabro dešimt- 

auksinės, o jau susekti jų pa

du bėjai, kurie suspėjo jų <laug 

padirbti ir paleisti apyvarton.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą, kurta 
8ati priežaatim Kalvus skaudėjimo, 
ivaigmio, akių aptemmlo, nervuotu- 
uo, akuudamą akių karšt]. Nuimu 
2&taractuu. Atitaisau trumpą regyatę 
ir tolimą regyatę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsltikluiuose, egzaminavanaa daro
mu su elektra, parodančią mažiau- 
uaa klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky- 
kloa vaikučiam a

Valandos nuo 14 ryto iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutari].. 
HKEIVAS AKIS ATITAISO J TRIIM 
?Ą LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kutuos pi
gesnes, kaip kilų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 1’. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas 

6?59 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 lki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedei. nuo 10 iki 12 dieną

I

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas 

galimas už (35.00 
KOPLYČIA DYKAI

1344 5- fiOth Ave^ Cicero, IU-

GARSINKINTES
“DRAU6E"

Tek Bonlevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
V»L: ryto nuo 10—lt nuo 2—4 po 

pietų: 7—3:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki lt

Telefonas Midway 2880

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—S

MeduUonUs: auo X* iki IK

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road

/ VALANDO8:
9 iki n ryto, 7 iki 9 uakare 

ut*r*. tr Ketv. vak. pa**I »utartt

DR. A. R. MCCRAŪIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS .

6558 S. HALSTED STREET

Vai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valai dos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

9
2374

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hėmlock

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. AliTESlAN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai,: nuo 8-6 po 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. ,Wenlworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

. OR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. 1LVLSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

—

Ofiso Ir Rez. Tel Boulevard 891*

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

Ofiso v*I: nuo 1-8, n*o a<



6 DRAUGAS trečiadienis, lapkr. 16 d., 193?

CHICAGOJE HOLDAPAS ŠIMULIO 
SIUVYKLOJ

ARTISTĖ Lapkr. 14 d., G vai. vakaro 
žinomo \Vest Side siuvėjo p. 
S. Šimulio siuvykloj, 2150 S. 
Povile Ave., du plėšikai pa
barė holdapą. Nudavė kostu- 
įnerius, jie, įrėmę revolverius 

nusivarė į

ponams “bingo” žaidimu. Vi-j merikoje kai prez. T. Roose- 
si galės veik veltui parsinešti veltas pakvietė Baranauską 
Padėkos Dienos pietums pąu- padaryti modelį Amerikos cen- 
kštį. Tat nepamirškite.

LIETUVIŲ SEKCIJA ISTO
RIKŲ IR ANTIKVARŲ 

PARODOJE

Shermanį šoną, p. Šimulį 
užpakalinį kambarį, surišo ra-i Randolph Street, Chicago vi
jikas ir kojas ir pradėjo grio- ilurmiesty, pradedant šia die-
zti. Pagrobė pinigą (apie 50 
dol.), brangą p. Šimulio over- 
kolį ir keletą kitų geresnių 
atneštų valyti, drabužių, pa
bėgo. Krautuvėje tuo metu* 

Į nieko nebuvo ir, kol Šimulis 
atpalaidavo rankas ir kojas, 
plėšikai buvo jau toli nudū
mė.

Kortų ir kaulelių žaidimo 
vakarėlio, kuris įvyks lapkri
čiu 17 dienų) komisija išdavė 

tai su Linkolno portretu. raportų, kad viskas ko gra- 
Yisi lietuviai kviečiami at- žiausiai prirengta. Surinkta 

silankyti j šių amerikonų an- gerų ‘prizų’. Išparduota daug 
tikvarų parodų, ypač pamaty- 'tikietų. Brightonparkiečiai pa
ti svarbų lietuvių skyrių bra-1 remkite vakarėlį, nes pelnas 
ilgių Lietuvos istorijos relik- i eis parapijos naudai,

llotely, Clark ir Įvijų kokių dar nesate matę. j Nutarta surengti kalėdinį 
1 Paroda atdara kasdien nuo šeimyniškų vakarėlį. Žada net 
11 valandos ryto iki 11 vala-'ir Kalėdų diedukui laiškelį 
ūdos vakaro, pradedant tre-į parašyti, kad būtinai atšilau-na, t. y. lapkr. 16 d. iki 20 

dienos įvyksta didžiulė Ame
rikos istorikų ir antikvarų pa 
rodą.

Parodoje yra ir lietuvių tu
rtinga sekcija, kuri užima vi
są kambarį.

Lietuvių skyriuje išstatyta 
parodai šie dalykai: Kęstučio

eiadieniu ir baigiant sekma
dieniu. Įžanga pigi, tik 25c.

Parodos vieta: Sharmen ho
tel, Antiąues aml Collectors 
Exposition, Clark and Ran- 
dolpli Street, Chicago.

RĖMĖJŲ BUNCO

tones \vere effcctually display
ed in some of the soprano‘s 
more simple songs, notably in 
the group o f three sung i n 
Lithuanian, whicb were receiv- 
eil v. ith sueli enthusiasm that 
o fourth \vas added. “A Mem
ory,” by (ianz, opened the 2nd 
by Ganz, opened the second 
part of the program, followed 
by the familiar old Strauss 
v.altz song, ‘Yoices of Spring,’ 
through the Ii lt ing measures 
of v.hich Miss Mickunas’ voice 
ran with ease and grace and 
a flexiblv realization of its 
buovant spirit. Another group 
of soligs, by Romano, Ponee

P-lė EMILIJA I»nCKŪNAITĖ,J/n,’,,\rry’l T1 a"a
Delibes “Lakine, conipleted 

< Neužilgo girdėsime p-lę Mi- the soprano’s part of the pro- 
ckūuaitę dainuojant Chicago- gram. M r. Fuhrnian, in addi- 
,ie. Jinai atvyks j Chicagą. da- tion to shoving his \vell- 
lyyauti “Draugo” Boxing Tu- known skili as accompanist, a 
rnaniente, Congress Hotel, la- , cnpaeily in \vhich he combines 
plonio 21 d. P-le Emilija Mi- careful appreciation of the 
ckunaitė pakartos Philadelphi I content of a song \vith judi- 
joje duoti} turiningi} koncertą (ious hut adeųuate support of 
Eighth Street Theatre, sekma- (be singer, played (lavotte, 
dienį, lapkričio 27 d., 3:15 P. .(i luck-Brahms, -and “The

Kostumeriai dėl to nenuke- ir Vytauto gadynės Lietuvos 
ulės, nes ne lik kostumeriu, Monetos. Daugybė kitų Lietu-į Bridgeport. 
bet ir jo paties drabužiai ap-Į vos senoviškų ir dabartinių >ro Akad. Reni. 2 sk. rengia- 
drausti nuo ugnies ir pavogi- pinigų pavyzdžiai. įmoji bunco įvyks lapkričio IG

Lietuvos senoviški gražūs trečiadienio vakare, 7 vai., 
medaliai, didžiai svarbūs Lie- tv. Jurgio parap. mokyklos 
tavos istorijos tyrimui. j kambary ant 2 lubų. Komisi-

Senovės Lietuvos antspau- ios nar^s: PP- J- Šalteniene, L 
dos ir seni Lietuvos žemla- EŽQrskienė dirba nuoširdžiai, 

Aušros Vartų parap. ko- piai, net iš šešiolikto šimtine- ka'l Aasa ko geriausiai pavyk 
miteta's savo susirinkime, la- čio.
pkr. .14 d., su mūsų gerb. kle-j Lietuvos gintaro istorinis 
bonu, kun. J. Mačiulioniu, pa- rinkinys. Čia rodoma net Lle-

šv. Kazimie-

k>tų į šį vakarėlį. Apie tai 
pakalbėsime truputį vėliau.
, Po susirinkimo įvyko kau
lelių lošimas, nes tai buvo mū
sų “Birthday partv”. Šį mė
nesi suėjo lygiai metai, kaip 
draugijėlė suorganizuota. Sa
vo darbais ir narių skaičium 
ji gali didžiuotis. Praleido 
daug smagių valandėlių, bet

taip pat teko ir nesmagių pra
leisti, nes, kaip ir visur, taip 
ir čia randasi žmonių, kuri'* 
maloniai viską suardytų. Ti- 
'kimės, kad ateinančiais me
tais kelias bus daug lygesnis, 
jo padidėjus narių skaičiui, ne
bus ko bijotis. W-HY

P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip 

Hollywoode mus.) studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus. kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
pointmentų lr sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGLEWOOD 5H4O

Kės. 730 W. «2nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

106 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tų lubų 

Telefonas State 7660 
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600 

Valandos 7 iki 9 vakare

mo.

NAUJIENA VESTSIDIE- 
ČIAMS

Vz\

M. (Laik”, Glinka-Balakirevv, as a ,
štai kaip Philadelphijos di- maeh-appreciated solo numh- gražioaųs buvusio („vo^gintar, pavyzdžių atra-

(lieji laikraščiai aprašo p-lės 
Emilijos Mickūnaitės kone 
tų:

The Bulletin
MISS MICKUNAS RECITAL

tų. Įžanga į bunco tik 25c. 
I.'us gražų dovanų ir skanių 
užkandžių. Tad kviečiame vi
sus smagiai pasisvečiuoti. 

Visos rėmėjos, kurios turi

Greita
PAGELBA
nuo skaudėjimo

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room SOS Tel. Dearborn 7 9«<

Valandos: • ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais lr Ketvergais 
— 8 Iki t vai.

414B Archer Ave. Tel. Lafayette 7>I7

Namų Tel. Hyde Park IS96

er, again proving tlmt he is jl-«rop. bazaro sėkmėmis ir pa- Egipto faraonų kapuose -
L,,.' a sineere aml artistie pianist. j’d5k«« padėk« visiemR- k“™,“™ ke‘Ur"! tflkslw“''ia "«»'! !° k"?g- p’ pras,ome sugį’: 
er’ (bazarą rėmė aukomis, dova-'senumo. kinti trečiadieni popiet, ar tai

" ! t • i i __ i • -v _ . _  . nirm A or

Coloratura Soprano Makes 
Philadelphia Debut in 

Wit,herspocn Hali

Kosciuškos medaliai
Žymiausio Lietuvos skulpto

riaus Petro Rimšos meno vei- 
Bazaras l<alai. Taipgi įžūliausio Ame- 

!(|u:dity aml range and a facilejb.as allt,'a(hemo ir trečiadie-(rjkoje lietuvio skulptoriaus Vi 
teehniųue were engaging qua-įr,,° (laPkr- 2- ir 23 (L) vaka‘ Mero Brenner-Baranausko me

Phila,lophia Inųuirer: lnu"”B ir ilarhu' nutart. P™S
EMILY MICKUNAS SINGS .I,len’> s.nruoStl l,ar

_____ j dviejų dienų taip vadinamą
paukščių bazarą.’’

isk. pirm. A. Nausėdienei, ar 
Saltenienei. Turime sutraukti 
viską prieš vakarą.

A n agreeable voice of good BRIGHTON PARK TE- 
RESIETĖS

won cordial ap- !ra’s- Buvusio bazaro komisija no veikalai. Jis pagarsėjo A-[ Ilties that
plauše for Kmily Mickunas,

app<'ar' ifoloratura soprano, of this ei- f'"s ir prie M ,lor pririnktas
I (Šliogeris, Kalnis, Markevi*-

Making her first 
ance in Philadelphia, where 
she was boru of Lithuanian 
parentage, Emily Mickunas, 
coloratura soprano, vas cor- 
dially received at Witherspoon 
Hali lašt evening, whcn she 
presented a varied program of 
songs' and arias \vith the as- 
sistance of Clarence Fuhrman! 
at the piano. Miss Mickunas1 
stildied in Rome at the Con- 
servatorv St. Cecilia aml, 
made her delmt at the Teatro' 
tįnirino, in that citv, in No-' 
vember, 1929, in Donizetti ’s
“Don Pasouale,” after wliichL, c. the ditficult Bell Song from
sne appeared in opera in a , ... , ,, r„, ... „ , . Delibes’ “Lakine. Tbe recit-

itv, when she gavę a diversi-|VySniauskas> 8Upirkti
fied song recital in Withers.:,S niflsli biznierių įvairių pau- 
poon l'all lašt night. Borne of

'Lithuanian parents in Phila-

kščių ir išleisti juos parapl-

with a record 
appearances in

idelphia, and 
1 of successful 
jEurope to her eredit, Miss Mi
ckumis has a pleasing perso- 
nality, and brings consider- 
able interpretive ability to her 
various numbers.

Brillianee of coloratura fle- 
xihility was displayed in sueit 
numbers as her aria from R,os- 
siui’s “Barber of Seville” an

number of Italian cities, hav-
ing accĮuired an extensive re-
pertoire of operatic. works,
sucli as ,“Lucia”, ‘Rigoletto,’
md “Traviata.” JIer program ,1 by the

lai was opened with elassie 
numbers of Pergolesi and Fal- 
coniere, while a partieularlv 
eolorful inipression \vas

than the average colorature,; 
v iili a striking absence of the 

į“white” tpiality so often' 
j found in tliese voiees. Aniong ; 
|her best efforts lašt evening 
in colorature were the famous 
“Una voce poco fa,” from 
Rossini’s “The Barber of Se- 
viile”; Johann Strauss’ bril- 
liant “Voiees of Spring” and 

j the fine aria, “Dobė Į’Imlia- 
,na bruna,” from Delibes’ 
j “Lakine.” She sliowed excel- 
•leni enunciation in all lang

Lengvi
Išmokėjimai

ius! eVening was,well calculat-'p
i-ii lolk sed to displuy her talent and 

r.bility to advantage, without 
un lue effort at elahorate ex- 
^loitation, and, witli an at- 
tractive personai i ty and in- 
gratiating manner, she avus 

anie quite easily to please and 
to entliuse her audiencė.

Beginning Avith “Nina,” by 
Pergolesi, and “Villanelle,”

Puloonieri, both sympatlieti- 
cally sung, Miss Mickunas, as * 
her second number, gavo 
Grieg’s “Jolian,” Avliich she

group of Lithuanian
ongs in Avhich the singei | 

vas at her best. Piano solo.sį

uages represented in the recit
al, together Avith great flexi-
bilitv, excelh:nt intonation in made * ,
the rapid passages and «n un- 
usually good staccato.

Other numbers sung by Miss

Šv. Teresės draugija laikė 
mėnesinį susirinkimą lapkri

čio 8 d. Nors oras buvo labai 
nepalankus, lijo, tačiau nartų 
atsilankė skaitlingai. Naujų 
narių įsirašė apie vienuolika 
Dabar eina naujų narių vajus ! 
ir Įstojimas į draugiją yra vėl- Į 
tui. Brightonparkietės, pasi- 
naudokite proga, dabar lai

kas įsirašyti.

Daugelis dalykų gali iSSanktl 
galvos skaudėjimų lr kitus skaus
mus, bet yra vienas dalykas, ku
ris visuomet suteiks .lumB pagel- 
bų! Tikrai paimkit vienai ar dvi 
tabletes Bayer Asplrin. Juru ken
tėjimas Išnvksta. Pagelba ateina 
tuoiau. nežiūrint kokia priežastis 
vertė jusų galvų svaigti nuo skau
dėjimo.

Bayer Asplrin yra nekenksmin
gas — negali paveikti šlrdj. Todėl 
nėra reikalo laukti, kad galvos 
skaudėjimas “pats iftnyks.” Berei
kalinga yra kęsti kokį nors skau
dėjimą, kuomet jus galite gauti 
Bayer Aspirin. Tai yra palaima 
moterims, kurios kenčia regulia
rius slstematinius skausmus: vy
rams. kurie turi dirbti nežiūrint 
akiu įtempimo, nuovargio ar neu- 
ra įvijos.

TStlrkit jo greitą page’ha nuo 
Šalčiu, nuo neurltis. reumatizmo, 
lumbago. Žiūrėkit, kad gautumėt 
tikrą Baver AsnlHn — su Bayer 
ant dėžutės ir tabletėlių. Visi np- 
tlekininkai turi Bayer Aspirin tab
letes.

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS

SS B. 107 ST. prie MICHIOAN AVE. 
Tel. Pullman 6950—4877

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 4393

14« N LA SAT.T.E ST—pagal sutarti.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektriklnius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

by Clarence Fuhrnian provid- Mickunas, representing a Avide J 
Įed an additional altractive us-1 range of vocal Avork, were '
pect. 'Pcrgolese’s “Nina,” the “Vii-
1 I I______________  ilnnelle” of Falconieri, - “My

The Evening Public Ledger: Johąnn,” a verv clever song 
by Grieg; Ganz’s “A Meino- ' 
ry” and a group comprising 
Romano’s “Serenata,” Pon
če’s “Estrellita” and Terry’s 
“The AnsAver.”

THILA. SOPRANO MAKES 
U. S. DEBUT

Emily Mickunas Shows Ex 
cellently Developed Voice 

in Ccncert Here One e.vccptionally interest 
ing group eonsisted of three 
Lithuanian songs. Tliese had 
little of the folksong chnract-

Emily Mickunas, Philądel- 
did with simplicity and chanu, phia-born coloratura soprano, 
nnd, as her first operatic sdeb- Made her American debut lašt er and apparcntly represented 
tion, Rosimi’s aria, “Una Vo-'evening in a recital at With- an unusual nnd characteristic 
cc Poco En” (A Little Voice i < rspoon Hali after five vears development of the art song 
I Hear), from Rossini’s “II of studv in Ttaly and consider- from the Lithuanian view- 
Barbiere di Siviglia,” the lat- ahh operatic, experience both point, tbe occonipaniments be- 
ter emabling lier to prove her in Italy and Lithuania—the ing extremely brilliant and of- 
nght to be classed as n real latter her parents’ native land. fective. These songs Avere “Ty

Naujos Radios 7 ir 10 
Tūbų gražiuose kabine
tuose po .. $29.00

Nauji merginu laikro
dėliai po .. $12.00

26 šmotų sidabruoti 
peiliai ir šaukštai
“ž ............ $4.50

Big Ben Alanu Clocks
P° ••••..........$1.75

Radio Tūbos po 35c
ir 55c

Cuningham ... Rca ... 
Philco ... Duodame nuo
laidą nuo 33 l-3% iki 
457c.

Jk. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DSl genaueios rųfiles 
Ir patarnavimo, gau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells Šviežių klausi
nių. sviesto lr sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tnl. Boulevard 1889

coloint u i e The intricate mea- 
purea ©f this famous sIioav-

Miss Mickunas ghovred anjun.a”,” by Sunkus; “Rods 
cxcellent voice which Ims been iParpuleiau/’ of Banaitis, and 

pi( re vvere executed Avith ease. .developed to a very higli j “Burtai, ” by Gruodis.
Ridi, syinpathetic niezzo-voee point. It bas far more coloi Į S. L. L.

Graiūg Lietuvių Programai 
WCFI. 970 kil. Nedėliomis nuo 
1 iki 2 vai. po pietų.

WHF0 — 1420 k. Ketvergais 
nuo 7:30 vakare.

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už £1.00 

10 už 50c

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 

BARGENU

Galima jas matyti:

Phone Roosevelt 2073 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, UI.

NAUJA G ASO LINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIGHWAY
SERVICE STATION

7001 S. AVESTERN AVENUE 
S. E. comer

Tel. Hemlock 1017
Dargelis, savininkas

BUDINKUS TAIKOM 
Atliekame Plasterlo — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
(SCifo.rnlJos tinkavimu. Darbą atile- 
kam už pusę kainos

Tel. West Side WEST n«l»:t 
Tel. South Side YARDS «4JW

JNO. LYNCH
»«• WE8T 47th STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
mus pirmiau, nns u,.a užlaikome

▼leną M geriausių rutilų autotnobi- 
llus — STUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mu vartotų karų labai prieinamą ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES

(6 DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 Šo. Oakley Avenue 

Kolei įssibaigs
ARCHER AVEMUH 

Mtghone Lafarett* TĮSI

■ i
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