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Ženevoj svarstomas užgrobtos Mandžiūrijos klausimas
BANKIETE DALYVAVO DAUGIAU' 

KAIP 300 ASMENĮ!
Vakarykščiam “ Draugo” pudingas vakaras, koki labai

surengtam bankiete Congress J^tai pasitaiko lietuvių tarpe.

. v, . r . . , v.- ■ , i 1)auS pasižymėjo mūsų dai-j

viešbuty lietuvių kumštininkų: T1/ c ‘immnkai ir dainininkes. Po

čempijonų pagerbimui daly va-■ prpgramog prasįt(jėj0 jokiai, 

vo daugiau kaip 300 asmenų, I Apie tai rytojaus “Draugo” 

Buvo jaukus ir podraug Įs- numery bus plačiau parašyta.

LABDARIU SEIMAS GERAI PAVYKO
AUKŲ SUDĖJO VIRŠ 600 DOL.
SEIMAS UŽGYRĖ KĘSTUČIO IR VAŠIN

GTONO PAMINĖJIMĄ

Praėjusį sekmadienį įvykęs jimo, būtent:
Labdarių Sąjungos seimas pra1 “Labdarių Sąjungos 13 sal

ėjo dideliu pasisekimu. Daiv-!mo dalyviai, išklausę prane-

ivavo 248-uoni draugijų atstu- šim0 aPie Lietuvos
... v , , kunigaikščio Kęstučio 550 me

Ivai ir daug svečiu. Suaukota . . . y.

i tų mirimo ir Jurgio Vasing-
$615,27. . J tono 200 metų gimimo sukak-

Seimas prasidėjo iškilmingo tuvių paminėjimą, įvykstanti 
mis mišiomis. Gražų pamoks-ketvirtadienį, gruodžio 1 d. St. 
lą. pasakė kun. X B tiška, Su u , Agnės Hali, vienbalsiai užgi 
mo prezidiumą sudarė kun. A.1 ria tą darbą ir ypatingai džiau
Valančius ir adv. Grišius. Se- giasi, kad Rengimo Komitetas 

k rotoriai — J. Kiveris ir p-lė to reikšmingo paminėjimo pel- 

G ūbi štai tė. Pasakyta daug graną skiria lietuviams bedar- 

žių sveikinimų ir linkėjimų, ibiams šelpti. Dėl to seimas 

Priimta eilė rezoliucijų, kurių energingai ragina visuomenę 

viena yra dėl Kęstučio ir Va- gausingai tose iškilmėse daly- 

šingtono sukaktuvių paminė-1 \ auti. ’ ’

HITLERIS ATMETA PREZIDENTO 
HINDENBURGO SĄLYGAS

KESINTASI PRIEŠ PRANCŪZIJOS 
PREMIERĄ HERRIOT’Ą

SVARSTO MANDŽIŪRIJOS 
KLAUSIMĄ

HITLER IS ATMETA 
SĄLYGAS

BERLYNAS, lapkr. 22. — 

Fašistų vadas Hitler’is atmetė 

prezidento Hindenburgo pa

duotas jam sąlygas, jei jis no

ri būti kancleriu. Laukiamas 

Hindenburgo atsakymas.

ŽENEVA, lapkr. 21. — T.

Sųjungos taryba šiandien pra 

dėjo svarstyti Mandžiūrijos 

(Mančukuo) klausimą, remian 

tis komisijos raportu. O tuo 

raportu japonai apkaltinami.

Japonų atstovybė iš vakaro 

paskelbė savo pareiškimą, ku

riuo .Japonijos žygiai teisina

mi, o raportas smerkiamas.

Mandžūrijos užėmimu ir nuo 

Kinijos atkirtimu japonai sa

kosi neperžengę jokios sutar

ties.

Japonai pareiškia, kad kas 

padaryta, negalima dabar pa

keisti ir japonai jokiu būdu ne 

žengs atgal. Taikos palaiky- 

.nui rytuose pareiškia japonai.

re.kalinga, kad T. S«ungos Į yra tokios. 

taryba pripažintų naujų Man-, Mlnlst,,rių kabinetą jis sn 

cUr.no valstybę. Įdaro prezidento nurodymais.

TURI PROGOS BŪTI
KANCLERIU

BERLYNAS, lapkr. 21. — 

Fašistų (nacionalsoc.) partijos 

vadas Hitler’is, turi progos 

tapti Vokietijos kancleriu. 

Tačiau jis pirm visako turi!

Į J. Valstybių pakraščius atplaukė vokiečių karo laivas “Karisruhe.”. 

E. Wassner nuvyko į Arlingtono kapus ir ten pagerbė nežinomąjį kareivį.

Jo kapitonas

KESINTASI PRIEŠ HES 
RIOT’Ą

TARSIS KARO SKOLŲ 
KLAUSIMU CB'CAGOJE

WASHIgGTON, lapkr. 22. Į DU VAIKINAI ŽMOGŽU
DŽIAI

PARYŽIUS, lapkr. 21. -

žmotr, ar turės parlamento l^akar specialiu traukiniu į[_ šiandien popiet į Baltuo- 

daugumos paramą. Kada ši pa. Į Nantes % Brittany, vyko Pra-[ sius Kūmui atvyks preziden- 

ramu jam bus užtikrinta, tada '"'flzi-ios premjera* Harriot’ss elektasj Boosevelt'as. Su 

jis turi pripažinti prezidento 'Ulyvauti iškilmėse. Šios pwidentū { Hoover’iu tarsis „jį, „„jį,"

iškihrj^ tai ^.,metų sykąhi Iniū uhiiĮj$lbfllaiii imu. 
tnvės, kaip Brittany yra susi-^ vadai pareiškia, kad jie ne- Į

Naujas kabinetas turi prisi- važiuosiant specialiam trauki

mui buvusiojo kanclerio von niui, dideliu sprogimu suar- 

Papen’o kabineto autoritaty- ’dytas geležinkelis. Per anksti 

ve savybę. 'užtaisytas dinamitas susprogo,

MENICO CITY, lapkr. 21. s f o.s partijos, kurios -rems.kada specialis traukinys susi- 

La Tinaja ganyklų namuo-turi pasižadėti ma-1 vėlino.

se nužudyti du Uores broliai, giausia per du metu nesugriau 

vienas jų vos 14 metų ani-'ti j<abįneto. 

žiaus. Jų brolis D. Uores ki-1 Buvusiojo kanclerio von 

tados kėsinosi prieš preziden- papeno pradėta ekonominė 

tą Rubio. Nužudytų brolių tė- programa ir konstitucinė re

NUŽUDYTI DU FLORES’O 
BROLIAI

vas kreipės į Meksikos prezi

dentą. žmogžudžiai žinomi.

SIAMAS TURI KONSTI
TUCIJĄ

BANGKOK, Siamas, lapkr.

21. — Siamo karalius patvir- 

t:no ir paskelbė naują šios'kas kabinetas, 

monarchijos konstituciją. Kon- 

sliiucija stato kliūčių kara

liaus abdikavimui.

forma ir toliau turi būt vyk- 

donla. Taip pat užsienių rei

kalais politinis nusistatymas 

neturi būt keičiamas.

Jei Hitler’is prisiims tas vi

sas jam statomas sąlygas ir 

bus kancleriu, tai jo kabine

tas bus prezidento autokratiš-

RUHR0 SRITY ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS

SUKILIMAS NEBUS 
NUTRAUKTAS

BEiRLYNAS, lapkr. 21. — 

Dortmundą ir visą Ruhro klo-

JGLO, Filipinų salos, lapkr. 

21. — Salų gubernatorius T. 

Roosevelt’as čia konferavo su 

noro giminės vadais. Šie pra-1 

nešė gubernatoriui, kad moro 

nenutrauks sukilimo. Sakoma, 

jie prisiekę žūti kovodami su 

valstybine policija.

LENKAI ENGIA UKRAI
NIEČIUS

LVOVAS, lapkr. 21. —

Lenkų policija Galicijoje, ieš

kodama slaptųjų spaustuvių, 

art š tavo 22 ukrainiečių stu

dentus, pas kuriuos, anot po

licijos, rasta priešvalstybinių 

raštų.

Po sunkiųjų pastangų poli- 

suėmė du vai- 

rrsr ’— '■

. . _ .. ..... . - Vienas iš jų James Varecha,

jungusi su Prancūzija. |gali ką nors nutarti. Karo '17 ni am.ž>> tikras galvažudžio

15 mylių nuo Nantes, prieš »holų reikalas priklauso išim- [tipas. Tai žmogžudys, plėši-

tinai kongresui.

ESTŲ DAINŲ ŠVENTĖ

kas ir moterų užpuolikas. Jis 

išpažino, kad aną vakarą nu

žudė vieną vyrą, kada tas plė

šiniui pasipriešino. Po to jis 

užpuolė kitą vyrą ir merginą. 

Prieš tai jis daug plėšimų yra

rbas.

TALINAS, Estija, lapkr. 21 

Estija ima rengtis prie de-

Pai bretonų separatistų da- imtosios krašto dainų šven-!auį]ęęS, keletą, žmonių pašo- 

lės ateinančiais metais. Iškil-jVęS< Nuo pašovimų keli mirę 

mės prasidės birželio mėnesį. Veikė dažniausia vienas.

BAŽNYČIOS ASLA 
ĮGRIUVO

VARŠAVA, lapkr. 21. — 

Švento Kryžiaus bažnyčioje 

vakar sutuoktuvių metu mar

murinė asla įgriuvo į rūsį. 12 

asmenų sužeista.

Bažnyčioje įvedama centra

linė šiluma. Ir tuo darbu at- 

linosuoti aslos pagrindai.

WASHINGTON, lapkr. 21. 

— Mirė senatorius W. L. Jo- 

i nes, resp. iš Washingtono val

stybės. Jo pastangomis pra

vestas garsus 5 ir 10 metų kn-

nį ištiko žemės drebėjimas. į Įėjimo bausmės probibieijos į- 

Nėra didelių nuostolių. statymas.

KATALIKAMS KOVOTI prieš Katalikų Bažnyčią, tai

PRIEŠ KOMUNISTUS TURlliie P^raug kovoja ir prieš 

'protestantus. Nes-komunistai

CELBĖTI PROTESTANTAI

FORT WAYNE, Ind., lapkr. 

21. — Fort Wayne vyskupas 

Noll paskelbė atsišaukimą į

siekia išnaikinti ne vieną ka

talikybę, bet visą krikščiony, 

bę.
Jei protestantai tyli ir už

simerkia, kada Katalikų Baž-

JAU PAGAMINTA 15,200 
MAIŠŲ LIETUVIŠKO 

CUKRAUS

veža į turgų parduoti. Pupe- 

įlių literini turguje moka po 

50 ct.

Tam tikslui bus sudarytas 

chorų choras iš 17,000 daini

ninkų. Dalyvaus 1,500 muzi

kų.

6.000 BOLIVIEČIŲ ŽUVO

Kitas žmogžudys, tai Beri

lam Amold, 16 metų amž., 

Ki verside, vidurinės mokyk

los mokinys. Jis nužudė savo 

pamotės motiną, buvusiąją 

mokytoją’ Mrs. Eilėn Saxe, ir

VIENAS POLICMONAS 
NUŠAUTAS, KITAS 

SUŽEISTAS

protestantus. Vyskupas juosi v. . . , ...

, . nyna grumiasi su komunistais
kviečia ir ragina, kad jie gel-:,, ... . . ... ...

. a , a . /. . 'Meksikoj ir kitur, yra aišku,
lietą katalikams kovoti prieš , • , .. ... .... .

* r kad krikščionybe jiems mažai

komunizmą.
Vyskupas pareiškia, kad te

gul protestantai nors kartą i-

ASUNCION, Paragvajus, la

pkr. 21. — Čako srity parag-. • TX »-
.. y. . riyhų nuo Chicago. Išpažino,

vajiecių kovos su bolivieeiais •
prasidėjo praeitą liepos mėne

sį. Anot Paragvajaus vyriau

sybės, iki šio laiko toj srity 

apie 6,000 boliviečių kareivių 

žuvo ir apie 1,500 paimta ne

laisvėn.

PADIDINO SENĄJĄ UK 
MERGĖS BAŽNYČIĄ

Marijampolės cukraus fabri 

kui per parą vidutiniai dabar 

pristatoma 120 vagonų ir ar

kliais privežama 7,500 cent

nerių cukrinių runkelių. Iki

paspruko automobiliu. Sugau-I5’“1 »rkliais tiesio« • fabrik, įu.lžio Kr. Bialek’o, 24 m. sru

tas .Stockton miestely, ui 130 tiek *"> rankelių pri- ziaiiz, kurs vienų pohemon*
vežta, kiek pernai per vi- nužudė, o kitą pašovė ir pats 

są sezoną arkliais buvo pri- paspruko. Jis areštuotas žie- 

vežta. Kiek vėliau dar padi- i»«U miesto daly. Vienas po- 

Pcmonas jį saugojo, o kitas 

šaukė patrolvežimą. Piktada

rys akymirkoj išsitraukė re-

Policija ieško plėšiko žmog-

ASTUONI PLĖŠIKAI 
SUIMTA' . dės runkelių pristatymas į fa

briką vagonais.

Keturi jauni plėšikai šešta-! Pagamina fabrikas viduti- 

dienio vakarą užpuolė mėsos niai per parą 1,100 maišų arba 

parduotuvę, 2100 W. 50 place.' 110,000 k lg. cukraus ir išdirba 

Parduotuvės tarnautojas vie- Į' idutiniai 830 tonų cukrinių 

ną jų pašovė. Pašautasis nu- runkelių. Taigi, daugiau negu 

ryko į ligoninę. Tenai jis su-vidutinė fabriko produkcija

UKMERGE. Senoji Jogailos imtas ir išdavė savo sėbrus, i““ 800 tonų per parą. Vėliau 

fabriko produkcija manoma 

dar padidės.

statyta parapijos bažnyčia kle Suimta net aštuoni. 

tymo kan. Špokevičiaus proje

ktu ir rūpesčiu padidinta, at

remontuota ir pagražinta. Pri

statytas vienas galas, į kurį 

perkeltas altorius. Dabar įėji

mas į bažnyčią tiesiai iš gat- 

vėfc pusės. Prie didžiųjų durų 

pastatytos keturios milžiniš

KAMPANIJA SURINKTI 
FONDĄ

Chicagoj vedama kampani
ja surinkti 7,500,000 dol. fon

kos kolonos. Ant stogo užkel- 

rūpi. VyRkupaR pažymį, kad ta šventųjų figūrų. Bažnyčiai 

jei protestantai nestos bend-[didinti aukos renkamos iš pa-

ran frontan su katalikais ir rapijiečių.
ma suprasti, kad Jei tokiuose katalikams negelbės, jie pir- 

kraštuose, kaip Meksikoj ir'n.ieji, protestantai, bus komu- 

Tspanijoj komunistai kovoja luistų aukomis.
SKAITYKITE IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

volveri ir ėmė šaudyti į abu

du poliemonus.

PER RADIJĄ KALBĖS 
“DRAUGO” ADMI

NISTRATORIUS

Šiandien Peoples Furniture

NEPAPRASTAS PUPELIŲ ra(jįj0 valandą, nuo 7:0ū 

DERLIUS
iki 8:00 vakarą, kalbės kun. 

J. Mačiulionis, M.I.C., “Draų-GUSTONYS, Panevėžio aps

dą vargšų šelpimui. Kampa- Šiemet šioj apylinkėj nepapra, ,, af]minį,tratorjns 

ri joj dalyvauja 5,335 savano- »tai užderėjo daržinės pupelės 

riai darbininkai. [ (šabalbonai). Daugumas iš 1

........................................................ Titerio sėklos prigvaldė per 50

Iš.VYKO Į SPRINGFIELD A literių, o kas buvo daugiauChicago majoras' Ccrmak sodinęs, turėjo spragilais ku- (HICAGO TA APYLlK1- 

grjžo iš atostogų ir išvyko j Iti. Nors šeimininkės ir daugjKĖS. — šiandien numatoma 

Springfield’ą bedarbių šelpi- pupelių vartoja sriubai, bet ir į saulėta diena; 

mo reikale. jos čia jų turi perteklių, kurį kįla.

ORO STOVIS

temperatūra
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DIENOS KLAUSIMAI

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIAI

Kalbėdami apie Naujosios Anglijos lie

tuvius, turime galvoje lietuvius, gyvenančius 

Gonnecticūt, Massachusetts ir Road Island 

Valstybėse lietuvius, taip pat Nasliua, N. II. 

lietuvių koloniją.
Naujosios Ang’Ijos lietuviai pasižymi sa

vo veiklumu ir doaumu įvairiems tautos rei

kalams. Jei kas sudėtų krūvon sumas, suau

kotas Lietuvai didžiojo karo laikais ir po 

karo, mes neabejojame, kati Naujosios An

glijos lietuviai tuo atžvilgiu paimtų pirmą 

vietą. Jie taip pat žymiai dedasi ir prie Ame

rikos lietuvių visokių kultūrinių ir tautinių 

darbų. Dėl to mes su džiaugsmu pavedame 

vieną puslapį antradieniais veiklių Naujosios 

Anglijos lietuvių kolonijų žinioms, kurios, ti

kimės, bus Įdomios visiems mūsų maloniems 

skaitytojams.

Gal kai kam pasirodys keista, kad mes, 

žinodami, jog Naujosios Anglijos ribose iš

eina turiningas ir geras katalikiškas laikraš

tis, užleidžiame vietos, t. y. įvedame specialų 

to krašto lietuvių žinių skyrių. Mes iš anksto 

turime pasisakyti, kad tą darome, gink Die

ve, nenorėdami pakenkti Kitiems katalikiš

kiems laikraščiams, bet tik padėti jiems. Kas 

Naujoj Anglijoj- skaito dienraštį “Draugą,” 

tas skaito ir skaitys “Darbininką,” kuris 

Vra redaguojamas žymiausio mūsų publicisto 

gerb. kun. K. Urbonavičiaus, praėjusį sek

madienį minėjusio 40 metų savo literAtinio 

darbo sukaktį.

Mūsų didesniųjų Amerikos lietuvių cen

trų skyrius įvedame “Drauge” vaduodamies 

viena tik mintimi: lietuviškas dienraštis A- 

merikeje turi apimti visų šio krašto lietuvių 

gyvenimą ir veikimą. “Draugas” ir jo-skai

tytojai džiaugsis, jei “Naujosios Anglijos 

Žinios” plačiai apims to krašto lietuvių gy

venimą, nes jaučia, kad tai žymiai prisidės 

ir prie dienraščio paįvairinimo ir prie išju

dinimo lietuvių veikimo. To skyriaus vedė 

jams linkime ištvermės ir pasisekimo!

ZaKitaro Kerėtojas
(“Germanios” korespondento įspūdžiai)z

(Tęsinys)

Šiam fokusui išsitraukė jis dvi ilgas 
vielas iš dešinės nosies skylutės, sukišo 
savo ilgos nagus i nosį, nusiėmė feską, 
dūmams rūkstant, vėl apsidėjo, atvėrė lu
pas, ir atsargiai iškišo liežuvį, o ant jo 
galiuko žibėjo degantis cigaretės galas. 
Netikėtina! V’isi stebėjosi.

Jo veidas blizgėjo iš susijaudinimo. 
Bruožai buvo įtempti, jis sukaupė visas 
savo jėgas, prakaitas sužvilgo ant jo kak
tos. Staiga jis ištiesė rankas, giliai kvė
pavo: Zunzibaro orus gaivino jį. Jo akys 
prašvito, šypsojos, jis buvo patenkintas.

Kortų fokusai. Iš lošiamųjų kortų ka
bulės jis paprašė ištraukti kortas, bei 
tiktai: kryžių, červų dainą. Jam nežiūrint 
kortos vėl buvo sumaišytos kaladėj. Jis 
Avarini pudėįo kortas ant laivo lentinių 
grindų, atsistojo, padėjo savo purvinos

D RAUGAS
LAIŠKAS IŠ KAUNO IR PRO

VINCIJOS ATPIGINUS 
DEGTINĘ

Krizis, dejuoja ūkininkas, viešosios ir slaptosios polici-

Aną dieni} nusiginklavimo konferencijos 
komisiją, kuri Ženevoje posėdžiauja, J. Val
stybių atstovas savo vyriausybės vardu Įspė
jo, kad Europos valstybės pirmiau rūpintu- , . . . ...

. . , , • , , . į-i ! io žemė praskolinta žemės ban jos ir, jeigu ji to nesutvarko,si nusiginklavimo klausimu, o tik paskui ka- d . % . . ,
ro skolomis.

Šis įspėjimas yra savo vietoje, nežiūrint 
Europos valstybių noro, ar nenoro. Nes nu
siginklavimo klausimas stovi kaip buvęs toj 
pačioj vietoj. Nepadaryta jokios pažangos. 
Didžiosios Europos valstybės nepripažįsta J. 
Valstybių įduoto nusiginklavimo plano. Jų 
kiekviena stato vis naujus savo planus. Tais 
planais painiojami kitų valstybių gyvieji rei
kalai.

Didžiausių kliūčių nusiginklavimui stato 
Prancūzija. Jai labai norėtųsi matyti tik ki
tas valstybes nusiginklavusias, o pačiai pasi
likti taip, kaip šiandien yra. O šiandien ji 
yra stipriausiai apsiginklavusi. Neseniai pa
skelbtuoju nauju savo planu ji sumano visų 
Europos valstybių kariuomenes panaikinti, 
įėinus ir savo kariuomene. Tačiau tuo suma
nymu ji nekliudo galingosios savo kolonijų 
kariuomenės. Šią gi kariuomenę, prireikus, 
ji gali greitu laiku iš Afrikos atkelti į savo 
kraštą. Kitoms valstybėms nieko, o sau ji 
dar reikalauja bendros visų valstybių ap
saugos. Ir dar daugiau. Ji nenori Amerikai 
mokėti karo skolų, jei iš Vokietijos negali 
gauti reparacijų.

Žodžiu tariant, Prancūzija su nusigink
lavimo klausimu glaudžiai jungia karo sko
las ir savo krašto apsaugą. Kiekviena val
stybė yra reikalinga apsaugos. Bet nė viena 
taip atkakliai už tai nestovi, kaip stovi Pran
cūzija.

Ir kada pastaromis dienomis Anglija pa
skelbė savo planą, Prancūzija piestu šoko.

kui, privatiems skolininkams 

ir jis žino, kad jei jo turtas 

bus parduotas iš varžytinių — 

jis liks be nieko. O antstolis 

dažnas ūkininko svečias. Sun

ku pasakyti, kaip prasiskolinu 

šio ūkininko apsidžiaugta, kai 

sužinota, jog žemės bankas 

skolų ieškojimą pusmečiui ati

deda. Vis dėl to, šis džiaugs

mas ir liekasi prasiskolinusio 

vieno ūkininko širdy. Tuo tar

pu, nuo 1 d. spalių mėn. atpi

ginta degtinė. Vietoje 2 lt. už 

pusbonkį dabar reiks mokėti 

1,4')—160 lt. Visi gerią prasi

džiugo. Pasklidos džiugios kal

bos. Visi tik ir laukia tos die

nos, kai pradės “šinkuoti” 

naująją.

Ištikrųjų, nėra al>ejonės,1 

kad bent po atpiginimo dieno

mis išgers daugiau 50% negu 

ankščiau buvo išgeriama. Jei 

dabar smuklės, restoranai bu

vo pilni geriančių, tai kas tuo

met bus? Pirma darbininkas į 

dieną uždirbdavo 2—3 litus, 

skursdamas neišbrendamam 

skurde rasdavo galimu išgerti, 

tai dabar, tikrai jis to vargin

go uždarbio savo pusę dali 

pragers. Mūsų valdininkija, 

valdžioš i? privačių įstaigų 

tarnautojai pirma daug pra

gerdavo ir, dabar žinoma pra-: Anglija reikalauja panaikinti nardančius lai-
| vus ir militarinius lėktuvus. Prancūzija daug gers. Tik su tuo gal skirtumu, 
vilties deda nardančiuose laivuose, kada eina kad dabar bus dažniau neblai-
klausiinas apie pakraščių apsaugą. Militari
nių lėktuvų ji turi galybes. Tad ir puola An
gliją už jos paskelbtą tą nusiginklavimo pla
ną. Kas blogiausia, kad Anglija savo planu 
apsilenkia su Prancūzijos apsaugos reikalu.

Žinovai pareiškia, kad iš nusiginklavimo 
konferencijos nieko naudinga nebus sulauk
ta. Ši konferencija dar daugiau Prancūziją 
sukiršins su Vokietija ir kitomis valstybė
mis. Visos valstybės imsis daugiau ir spar
čiau ginkluotis. Visuose kraštuose negerovė 
smarkės ir bus nauja pasauliui nelaimė.

Valstybių valdovams trūksta krikščioniš

kosios dvasios.

vūs ir blogiau atliks pavestą
darbą. Sako, būk tai vyriausv-, ....
,. . . f.-. . ‘ i dos ir jienrs moka suris maža.
be papiginus, kad butų leng-'o A , . j_______ „ . j .

viau kovoti su degtindariais, ’

naminės varymu ir kontraban

da. Tai tur būt maža padės; 

papigino vieni, papigins ir ki

ti. Degtindariai ir taip daug

mia, jie padarė dėl savo nau-

iBet ką gi darys žmonės; tai 

yra vis tik šioks toks pragyve

nimo šaltinis.

Taip Lietuva geria ir geria 
užmiršdama būsimą rytoju.

I vanos man visi poetai jei iš- 
guldydamas tą “poeziją” į 

l“jnužikų” kalbą, nesilaikiau 
kokių ten chorėjų, jambų, am-

pelno; pigiau 
bus nesunku.

jiems paleisti į U tas būsimas rytojus tėvyne- fibrakijų, rimų, ritmų ir ki- 
je, tautos ir kultūros reikalais į tokių poezijos zokonų. Štai to

ji poezija vertime:Girdėti, kad svarstant atpi- sukelia baimės’ susirūpinimo,'

ginimo reikalus — buvo nuro

dyta, jog papiginus gaus di

desnes pajamas. Tai tur būt 

ir turėjo daugiausiai nuosva- 

ros. Ir neapsirinka. Dabar 

miestas ir kaimas gers dvigu-

Pranešama, kad rezignavo p-lė Jurgeliū- 

tė, SLA. sekretorė. Rezignavimo priežastys 

būk tai dar nežinomos. Spėjama, kad tai bus 

dėl nesutikimų su p. Gegužiu, pirm. ir red. Įba^ daugiau, pragerdami pas- 

Yitaičiu. Kas užims jos vietą, taip pat dar 

nežinoma. Valdybos rinkimų metu kandida

tais į sekretorius buvo p. Vinikfts ir p. Če

kanauskas. Gal vienas iš jų Jurgeliūtės vie

lą ir užims.

J. Mockus, buvęs “Draugo” 
agentas Ciceroj, šiandien 9 v. 

kutiniufe uždirbtus centus, pas- ryte, Šv. Antano parap. baž- 
kutinį litą gautą už rugių cen-'ny čioj ima šliflbą. P-nas J 
tnerį. Kalbėdami dėl kovos su Mockus yra našlys. Jis yra
degtindariais 

kais, tai mes

ir šinugelnin- veiklus Ciceros lietuvių virau 
turime nemaža gijose. Sveikiname!

GARSTNKINTES
“DRAUGE”

jau nosinę, trijų mazgų jau nebuvo, juos 
nežinoma esybė atnrezgusi buvo.

Aš įžnybau į nosį: tikrenybė! čia pat ' 
sėdėjo išsižiojęs kolonijų kareivis, apačioj 
blykčiojo uosto vandenys, aplinkui juokė
si keleiviai. Jie juokėsi iš nustebimo. Iš 
nuostabių įvykių juokiamasi.

“Ar tai iš tikro jūsų nosinė?” pa
klausė aukštas anglas.

Tai buvo mano nosinė, kampelyj iš
siūta monograma. ,

Raganius vėl stebino žiūrovus nau
jais fokusais tuo pat laiku dėliodamas 
savo įrankius ryšelin ir laikydamas iš^ 
tiestą feską pinigams, lyg metami fran
kai ir rupijai jam visai nerūpėtų.

Jis paėmė gėlių vazoną, įmetė Man
go vaisių, apdengė jį žemėmis. Uždengė, 
sugrojo fleita, atidengė ir grūdas pradė
jo dygti. Vėl uždanga, vėl fleitos garsai 
ir grūdas išaugo j ilgą atžalų. Dat Afri
kos žemės sauja, dar muzika ir žiūl La
pai ir žiedai...

Kaip? manėme. Kaip tai? ar galima

kojos pirštus ant kortų. Kojų pirštai span 
dė, kortų kaladė iširo, jis suriko: “Viens, 
du trys.,.” ir įsakė: “Išeikit!” ir kortos 
tuoj paklausė įsakymo. Kaip paslaptingo 
skersvėjo ištrauktos suplasnojo dvi kor
tos, metro aukštumoje: kryžius ir červn 
dama.

“Kaip jis taip gali padaryti?” klau
sinėjo žmonės. Iš tiesų, kaip jis gali!

Apačioj ant vandenų, kurie plakė lai
vo šonus, staugė baržė sirenos, ten toli 
šviesos apipiltos lingavo mažytės, puoš
nios Zanzibaro sultono jachtos, laivo pa
lubėj bindzinčjo ilgi, baltai apsirengę So
mali—vadovai savo patarnavimus siūly
dami. Bef kerėtojas sulaikė keleivius prie 
savęs. Dabar jis išsiprašė iš manęs nosinę 
ir surišo mazgan. Paskui mes kartu su 
juo padarėme dar du mazgus ir taip su
narpliotą nosinę liepė jis man suspausti 
saujon. Jis paėmė gyvačių fleitą ir sugro
jo ant mano lankos kažkokią duslią mc- 
liodiją; aš jutau lyg koks staigios šilu
mos jausmas kutentų mano kumštį, kuris 
laikė kietai suspaudęs nosinaitę. “Atida
rykite!” įsakė man raganius. Aš išvynio- 1 Tikėti? apgavystė? Regėjimo monai? Mi

tai nieko nepadarys ir atpigi
nimas.

Kultūros reikalams dėl krizio 
dėl degtinės atėjo blogi laikai. 
Dabar knygų mažai kas perka, 
sako, krizis, pinigų nėra. Se
niau besiūlinant knygą užklup
tam buvo sunku atsikratyti, 
pasiteisinti. Dabar atsakymas 
trumpai skamba: “Krizis, pi
nga} nėra.” Tai nėra tiesa: mū
sų valdininkija, valdžios ir 
privačių įstaigų tarnautojai 
tai nejaučia. Kad ir sumažino 
algas, bet ir pragyvenimas, iš
laidos sumažėjo. Dabar gali
ma neblogiau gyventi kaip ir 
pirma. Jei pirma galėjo skirti 
tam tikras sumas knygoms, 
aplamai kultūros ir tautos rei
kalams, galėtų ir dabar, savęs 
nenuskriausdamį padaryti. Ne, 
dabar tas nebedaroma. Dabar 
Lietuvoje prasideda kultūrinis 
sustingimas; atskiriu žmonių 
apatija greit apims ir mases. 
Nėra abejonės, dabar smuklės 
ir restoranai geriausiai uždir
ba. Tai pasako jų pilni, per
pildyti beveik visuomet kam
bariai ir steigimasis mieste 
bei priemiesčiuose naujų ir 
naujų. Aš negirdėjau, kad kas 
iš jų bankrutuotų. Gal tik vie
nui vieną jiems reikia priskai
tyti nuopelną, tai, kad jie pri

rėmė, garsinčiai filmai atsira
dus, išvytus muzikantus. Žino-

bet apie tai vėliau.

—Mikas de la įlietai o.

VEDA J. MOCKUS

ŠLĖKTOMS LIEPIA PRA
ŠYT DANGAUS, KAD 
VELNIAI JŲ KRAJG

NEPAGRIEBTŲ

Žinai tu tą krajų,
'Baisaus krajo nuogumo, 

Kur kaktai kakta 

Dėl garbės randus padaro? 

Kur už galvų tąsosi 

Žmonės be paliovos,

Kur mažai kas 
Būties žinojimu rūpinas?

Į Žinai tu tą krajų,
'Kur duše vos gyva,
Ach krajus, tas krajns,

nios liipnozaš? Aš nusigręžiau netikėda
mas savo akimis.

...Fleitos garsai, uždangos pakėlimas: 
jaunas Mango vaisius kabojo ant mede
lio, kuris taip greit dygo ir augo. Žiūro
vams beveik akys iššoko iš kuktų. Visi 
lytėjo vaisių, jis buvo šviežias ir tvirtas. 
Niekas neabejojo jo tikrumu. Toks pat 
Mango, koks galima užtikti visuose Afri
kos rytų krantuose. Kerėtojas perplovė 
vaisių: jo minkštynias buvo geltonas ir 
sultys varvėjo iš jo.

Denio skambutis suskambėjo. Neno
riai skirstėsi sujaudinta minia, buvo pie
tų melas. Kerėtojas pinigus pildamas ki- 
šeninn ir savo ryšelį rišdamas, nusilenkė 
ir nulipo nuo laivo. Jis įsėdo į valtį, kuri 
jį nuyri* prieplaukos krantan. Su žiūronu 
aš sekiau jj. Mačiau kaip jis laiptais iš
lipo išsėdimo vietoje ir mano nusistebė
jimui sėdo į puošnų mėlyną automobilį,v 
kuris jo tenai laukė. Jis pasileido išilgai 
prieplaukos gatve. Sale manęs prie tvo
relės stovėjo bannanas. Jis, tnr būt, pa
matė mano nustebimą ir man papasakojo, 
kad senis turįs rytą krante vieną' gra

Antradienis, lapkr. 22 <1., 1932

Vaizdas J. A. V. nacijonalių Arlington kapų. Tolumoj** 
matyt nežinomojo kareivio paminklas. Tuose kapuose palai
dotas ir didžiojo karo veteranas chicagictis lietuvis Juška, 
kuris praeitą vasarą tapo užmuštas TVashingtone, kada poli
cijai ir kariuomenei įsakyta išvaikyti suvažiavusią bonų ar
miją.

Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof. Kampininkas-

Tėvyne vadinasi.

Žinai tu tą krajų, 
Kur durna politika, 
Kur didžiūnų ruja

Nelab senai iš Varšuvos į Turi žamgraužę arba kvaitulį ? 
mano kampelį atskrido “Mu-'Knr pramonė jau 
sė” (tokiu vardu ponų jumo- Paskutinį atsidūsėjimą išlei- 
ro gazieta). Ant vieno jos • j - džia.
sparnelio tūlas poetas labai 'Kur ramiai su ganosi 

nuosekliai apibudina ponų ka-įSkuidų protų riebumas? 
ralystės vidaus gyvenimą. Ka-į žinai tu tą šalį, 
dangi aš nesu poetas, tat dc-įKur gauja gerai prasilošus?

Ach krajus, tas krajus,
Tai Lenkija numylėta.

Žinai tu tą krajų,
Kurs laukė dienų laisvės 
Tam, kad galėtų 
Brolis broliui kaulus laužyt? 
Kur taikos spindulys 
Niekad neužšvis,
Kur pasiutiškas pyktis 

Nesulaikomai draskosi?

Jei žinai tą krajų,

Krajų tamsume, ne šviesumoj, 

Tai dangaus prašyk,

Kad velniai jo nepagriebtų.

žiausių čionykščių vilų, kurią jis būri
mais įgijęs.

Baltai žvilgėjo tropiškų jūrų veidro
dis, maudėsi mėlynėj palšos žuvėdros, lin
gavo palmės. Stovėjau ilgai neatsigauda- 
mas iš nuostabaus sapno, sapno apie juo
dus sunykusius kūnus, kurie temoka nu
žemintai lenktis prieš išdidų europietį. 
Bet jų neišmatuojamų sielų versmės, ku
riose telkšo slaptingos galios, įsikūnija 
karšta grįžračių gamta. Skambėjo pietų 
skambiftis, kuris man priminė, kad vėl 
teks grįžti į žmones, j išdidžius žmones, 
kūno žmones, kurie ii čia, laive, naudo
jasi visais civilizacijos patogumais, o to 
vilos savininko—kerėtojo kojos purvinos...

Iš šiaudinės pastogės 
išminties

(Priežodžiai)
Kas mažo nenori, tas nė didelio negaus. 
Smulkūs grūdeliai, bet aukso. 
Linksmumas trumpai, liūdnumas ilgai.
Žodelis “noriu” viską nugali.
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UAfiDA rnAULUAN! !b Balanda, pats būdamas uolus

Mintis, kad kiekviena kolo

nija turėtų savo laikraštį, pri

gijo. New Yorko apylinkė, ne

tekusi “Garso”, prisiglaudė 

prie “Darbininko”. Kadangi 

pastarasis išeina du kartu sa

vaitėje, New Yorko apylinkė 

visiškai neatjautė “Garso” i<- 

sikėlimo į Penu. valstybe.

Šituo pavyzdžiu pasinau

dojo ir kitos kolonijos. Šian

die jau galima pasidžiaugti 

visu tinklu kolonijų, įsisteigu-

bų.
Mums Naujoje Anglijoje 

toksai susitarimias irgi reika

lingas. Tai įvyks šiame suva

žiavime. Seimas nustatė šiems 

metams darbuotei planus ir 

mums tenka juos vykdinti. Pa

tsai didžiausis šiais metais Ko 

legijos Rėmėjų darbas bus ka

talikiškosios spaudos platini

mas. Šiuo klausimu suvažiavi

me ir teks daugiausia tartis.

Suvažiavime bus paskaity

tos dvi paskaitos. “Apie Spau 

dą” kalbės kun. Jonas Vaite-

Balanda, pats būdamas uolus 

katalikas, visus mus ragino 

panašiais būti. Ir tegul ši gra

ži miptis visų mūsų širdyse 

pasilieka. Dėkojame jam už 

tokį gražų paraginimą, ir Ste

ngsimės jį gyvenime įvykinti. Į 

Paskui teko išgirsti žodelį ! 

nuo p. Dubausko. Būdamas 

“Conn. Žinių” manadžierius, 

jis visus mus pakvietė į talką, 

kad padėtumėm šį darbą plė

sti. Pasižadėjoni, kiek galėsim 

prisidėti prie to darbo ir į- 

vairiais klausimais arčiau su- 

sipažindinti su visuomene. 

Pagaliau išgirdome ir iš p.

šių savus skvrius laikraščiuo-1, _ n -j

1*11* . | kūnas, Providence parapijosse. Sis judėjimas dideliai su-,,, , ,, . . .... . , , klebonas. “Apie Katalikiskaji
, . , f , . i Auklėjimą” kalbės kolegijos Kaino gražių minčių. Jis įš-
aug naujų s vai y ojų, siu °'itjkybog mokytojas kun. Aleks-(dėstė mums, kaip viskas kru- 

andras Būblys, M.I.C. Bus ir

daugiau kalbėtojų ir šių min

čių reiškėjų.

luino mūsų biznierius ir pri

vertė juos garsintis savuose 

skyriuose; tuo pačiu atveju 

sustiprėjo ir mūsų draugijos, 

organizacijos, prisiglaudusios 

prie laikraščių.

Negalėjo atsilikti ir didėsės 

Connecticut valstybės koloni

jos nuo kitų valstybių. Mums 

irgi nemažiau reikalingas sa

vaitraštis. čia tiek organiza- 

c'jų, tiek veikimo! Šiam apa

ratui sukti savaitraštis yra bū

tinai reikalingas. Taigi, vie

tiniai veikėjai ir nusitarė įsi

steigti savo “Naujosios Angli

jos Žinių” lakštą prie dien

raščio “Draugo”, kuris, eida

mas kasdien, gali geriausia 'su

teikti mums tinkamą dienų ir 

aprūpinti mūsų visuomeninius 

nukalus.

‘Naujosios Anglijos Žinios’ 

jau gyvuoja ir, Dieve, joms 

padėk! Mūsų gi pareiga dar 

daugiau susispiesti Į bendrą 

visuomeninį darbą, kad galė

tume tinkamai šiuo savaitraš

čiu pasinaudoti. Sekdami savo 

kaimyninių kolonijų veikimą, 

ir patys prisiversime daugiau 

dirbti, nenorėdami apsileisti 

kaimynams.

Taigi, į darbą Connecticut 

valstybės Veikėjai ir Darbuo

tojai! Rašykite į šias “Žinias”

Suvažiavimas prasidės 10 

vai., šv. Mišiomis, taip, kad 

toliau gyvenantieji, ankščiau 

iš namų išvažiavę spėtų tą die

ną išklausyti šv. Mišių. Tuoj 

po Mišių prasidės posėdžiai. 

Suvažiavimui pasibaigus bus 

suteiktas palaiminimas su Švč. 

Sakramentu.

Kun. J. Navickas, M. I. C.

Koleg. Rėmėju Pirm.

THOMPSON, CONN,
SVEČIAI

ta jų parapijoj. Priminė, kad 

turi dešimts bėglių žaidimo 

vietų ir čia jie daug jaunuo

menės pritraukia. Jis taip pat 

paaiškino kitas priemones pa

rapijos veikimui. Kun. Dr. Na

vickas visų vardu svečiams 

padėkojo.

Žinokime, kad šie asmenys 

yra moksleivių organizacijos 

nariais ir, štai, jų darbo pra

džia. Subruzdėjo, susivienijo 

ir varo darbą tolyn. Jau nema

ža vaisių susilaukė. Garbė 

AVaterburio kuopai, kad ji tu

ri tokius gabius ir darbščius 

darbuotojus. Linkime jiems ko 

geriausių pasekmių.

Pasibaigus pramogoms, ne-

•norėjom išleisti svečius tokioj

. . (Vėlumoj. Todėl pakvietėm juosLepkncio 12 d. pas mus at-1 kvoti> k<> jie ir

sdunkė ke'etas garbingų sve-,Ant Sy_ Mffi Jr

cių įs AVaterbuno, Conn., bū-i „v- i v._ _., * , „ , ’.... . ,pusryčių, dar apžiurėjo namą,
tent adv. Balanda, mz.nienus ]paBikalbėjom ir paskui sū nu0 

A. Rankai,s ir poną, Dnbau- girdžia dika igleidom> ,in.

akas ir A. Ka.rys. T» vakarų !ksdami Wmi kelionės. Be 

inž. Kankalis skaitė mums pa- _____ , .. . ,pa

skaitų apie būdų kuriuo da

romas žalvaris ir varis. Kad 

būtų lengviau šiuos dalykus 

dėstyti, jisai atsivežė vadina

mus “slides,” kurie atvaizda

vo įvairias šių metalų išdir- 

bystes. Be abejo, mums daug 

naudos suteikė ir visi esame 

nuoširdžiai už tai ponui inži-

savo kolonijų atsitikimus, Jū- iiieriui dėkingi.

sų veikimo planus ir pasėkas, 

ir tokiu būdu sėkmingiau ga

lėsite darbuotis lietuvių tau

tos gerovei. Žinias ir raštus 

galite siųsti skyriaus redakto

riui — kun. Jonui Kripui (4G 

Congress avė., AYaterbury, 

Conn.) arba tiesiog vyriau-

n

Ponas Kankalis šia paskai

ta parodė savo gabumus ir ma 

tyt, kad jis yra gerai išsimok-

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

AVATERBURY, CONN.

(Marijos ligoninės psychiatri- m įninkąs gerai savo rolę atli- gas amerikoniškam pasauliui. 

! jos skyrių. Mums, lietuviams, iko, paskui B. Zeluouytė su Pe- Mes C. L. C. tai darome ir 

■garbė turėti tokį daktarų, ku-jtru Lazausku ko gražiausiai

j ri svetimtaučiai' kviečia moky-j atliko romantiškos ir meilės

Dr. M. J. AUKŠTAKALNIS, 
Waterbury, Conn. *

to jauti.

Dentistus turime du: Dr. Sa- 

pranų ir I)r. Selenų. Abu sėk

mingai veda savo darbų. Geri 

lietuviai.

Advokatus turime net pen
kis: Bronskį, Bobbinų, Stokos, 
Balandų ir Lukošių.

Biznierių, kaip vaistininkų: 

Šembriskį, Bendlerį, Urbų. 

Tarailų, Kenausį.

Yra daug ir kitokių biznie

rių. Remkime savuosius, nes 

jie reikale mus- remia.

programo dalį.

Reikia pasveikinti gerb. pro

fesorių Aleksį, kuris tiek kan

trybės ir darbo įdėjo, kad duo

tų žmonėms linksmesnių va

landų ir parapijai naudos.

Kaip pranašavau, taip ir ne

gražiai sekasi. Pirmiau kai 

kurie buvo mums priešingi ir 

sakė, kad ardome A’yčiu or- 

ganizaciją. Bet mes kaip tik 

stiprinam, ues Vyčiai gali da

bar susipažinti su ne Vyčiais 

ir Akyčiais gali susidraugauti 

su A’yčiais. Turime atletikos ir 

kitokius socialius draugiškus

. . i. ,, , • suėjimus. Pernai turėjome šo-
apvylė nei vieno gerb. Aleksio; . ’ J

, kius, General Field Pav, golf,

choras. Beje, ir jo sunūs gra-!, ... . , ., ,. . . .
o , ..baseball, basketball, lemus ir

ziai mums padainavo. Paskui!, ,
, . c, . . !t-owling ratelius ir turnainen-

padainavo p. Sapramene, p.1
Radvila ir sesutės Stulginskai- 

tės. Visi pridėjo daug ūpo

abejo, tai nėra paskutinis ka 

rtas jų apsilankymo. Tikimės, 

kad ir vėl turėsime garbės pa

sidžiaugti jų atsilankymu.

A. J. M.

WATERBURY, CONN.
AMERIKOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ ORGANI

ZACIJA

Kaip jau žinote, išdygo nau- 

siinęs savo profesijos šakoj. !^a orKan’zacbia lietuvių stude- 

Čia jis pagyrė lietuvius darbi-tarpe Amerikoje. Dėka 

..inkus, kurie dirba šių meta- 'kun' dr- Navickui, nenuilstan- 

hj fabrikuose, nes jie užima i"8"1 kat“likybės ir lietuvybės 

svarbiausias vietas, kuriose ^arbuotojui ir patrijarkni, pra 

redaktoriui reikia žmogumi pasitikėti. Tai d£'->° knrti’ "aujoR kuoPos' Ja"šiam “Draugo 

p. Leonardui Šimučiui (2334.atneža lietuvių tautai garbės 

So. Oakley avė., Chicago, Ilk) 1

Darbuotojas

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

svetimšalių tarpe.

Ponas Kankalis taip pat pa

sižadėjo, kiek galėdamas, pa

gelbėti tiems, kurie yra susi

domėję metalurgija. Dėkojam

Adventų pirmą sekmadienį, 

lapkričio 27 d., 10 valandą ry

te, Švč. Marijos Bernaičių Ko

legijoje įvyko pirmas .Naujo

sios Anglijos Kolegijos Rėmė

jų suvažiavimas.

Tai pirmas šios rūšies suva

žiavimas Rytinėse Valstybėse. 

Vakaruose, Chicagoj, kas me

tas įvyksta Kolegijos Rėmėjų 

organizacijos seimas. Tenai 

suvažiuoja daug atstovų ir ka-

kimų. Jau yra išrinkta valdy

ba. Gerai studentėliai, gyvuo

kite! čiulpkite mokslo! Jisai 

bus jūsų geriausis ir ištiki- 

roiausis draugas. Jūs tėvai iš

mirs, draugai ir pinigai pra- 

gaiš, bet mokslo aruode visuo

met bus tiek, ant kiek jį pa

lu vlė si.

yra kuopų Massachusetts val
stybėje. Turime vieną ir AVa-

LIETUVIS DAKTARAS 
VADOVAVO

Dr. Aukštakalnis iš AYater

bury, Conn., vadovavo visiems 

Connecticut Valstybės dakta

ram į Amerikos tautinį dakta

rų (Natureopaths) seimų, ku

ris buvo Meriden, Conn., lap

kričio 12 ir 13 dienomis, ši 

žinia buvo didelėmis raidėmis 

“AYaterbury Bvening

Democrat”. Ir vėl lietuvis pa-

prie programo. Man iš daili

ninkų labiausiai patiko p. Ra

dvila. Mylėčiau ir daugiau gi

rdėti jį dainuojant.

Praėjusį sekmadienį Šv. Juo ge vietinių matėsi atsilan- 

zapo parap. salėj buvo teat- ];Uvjų įr įg toliau. Buvo kūni

nis su koncertu. Nuėjau ir la-,gaį Valantiejus, Kazlauskas ir 

bai linksmai praleidau dvi va- ;Lripas, Olšauskas iš New Bri- 

landas. Milžiniškoji salė jau ta;n įr Sintautai, geri New

TEATRAS-KONCERTAS

ir anksto buvo prigrūsta. Tur
būt, daugelis skaitė “Drau-

Britain parapijos darbuotojai 
ir dainininkai, įžymesni sve-

gų’, kad taip skaitlingai at- čiai, gerįfas Jenušaitis su sa- 

siląnkė. Pasisekimas vakaro vo žmona ir motina, Lieute- 

nant of Detectives Matas Ba

landa su savo žmona. (Girdė-

buvo visapusiškas.
Prasidėjus vakarui, klebo 

nas kun. Valantiejus prakal- jau, kad lietenantas labai nio

bėje į atsilankusius žmones ir;fi*ta ‘bowlyti’ Šv. Juozapo 

padėkojo už tokį skaitlingų at- Boivling Allevs, tiktai saugo

si lankymą. ' kis, gerbiamasai, kad dr. Au-

Vaidinta “Meilė kliūčių ne- kštakalnis arba advokatas Bo- 

biio.” Tai ištikro gražus, juo-

tus. Susirinkimus laikome kas 

antrą ar trečią mėnesį. Tai 

duoda progos lietuviams ir bi

skj šviestis, susipažinti ir su

sidraugauti, kad lietuvaitėms 

nereikėtų bėgioti su italais ar

ba airiais. Mokyti ir šaltai 

protaujanti žmonės mums pri

taria ir gauname visokeriopos 

paramos nuo Conn. klebonų.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
ORGANIZACIJA AME

RIKOJE

Praėjusį sekmadienį Ameri

kos Lietuvių Studentų orga- 

i.iz. 8 kp. laikė susirinkimą. 

Dalyvavo pusėtinai studentų. 

Nutarta padaryti vajų. Turi

me jau Studentą’ Bowling Lea

gue. Nutarta vėliau Įvesti pa

mokas lietuvių kalba. Kuri. 

Kripas apsiėmė padėti toje sri 

tyje, kiek galės. Buvo ir kal

bų: kalbėjo garbės pirm. adv.

bbinas tavęs nesubytytų. Bū- 

kingas ir pamokinantis veika-j ištikrųjų geda tavo sūnui 

lėlis. Tai kun. Kneižio rašy Įa'iv- Balandai, kuris dabar „

tas. Reikia pripažinti ir vei-pėdina’ kaip nobody’s busi-Į^,^. ragino Hetuvius 5vie 
halo turinį ir visų dalių gra- Netinune su Juozu Du- -r laikytig yienybfe Pas

sižymėjo. Sveikinam ,dr. Aukš-1 žiausį suderinimą. Jis mokino jbausku ir Rankelių subytino.) : kalbėjo p Kankelis ku-

a . . • • . . .... ! w . ..... u Al., Cm. T-ni-I-.,-.-.!.,.- I — " t ftakalnį, susilaukusį tokios ga

rbės. Jisai yra geras parapi

jos narys ir prisideda prie vi

sų parapijos darbų. Jį matysi 

tarpe darbininkų ir jaunimo ir 

visose kitose draugijose. Ge

ras kalbėtojas; buvo nuvažia-

žmones neapkalbėti 
ii žmogui apkalbančiui nei ne
pritarti, nei nepriimti. Buvo 
ir gardžiausių juokų, kuriuos 
gali tiktai gabi ir prityrusi 
plunksna padaryti. Bet aš ne
galiu sutikti su autorium vie-

zmogaus
Matėsi ir vaistininkas ir mie

sto alderinanas p. Jonas Ben-į
I

dieris, kuris niekuomet neat

sisako remti parapijinių dar

bų. Buvo daug ir kitų AVater

burio įžymių žmonių.

vęs į Marijonų Kolegiją į Lie- nu dalyku. Jisai parašė veika- 

tuvių studentų seimą. Nesiste-,lą dviem aktais, o visi mes ži

bi me tokiu paskyrimu, nes ge

rai pažįstame daktaro gabu

mus, teisingumą ir pppuleriš-

nome, kad meilė “Meilė kliū-

L. C. ŠOKIAI
“Drauge” jau buvo rašyta, 

* jkad C. L. C. (Connecticut Li

kurną. Geras pavyzdys ir ki- meilės aktas — porelė įsimyli

Si, nebijo” visuomet dedasi ,bllania„ Cathoiics) turės sa. 

trijuose aktuose. Pirmutinis ;v0 lnetiaiua 5okius Taip t„.

tiems lietuviams daktarams, 

kurių baigusių savo mokslus 

jau nesimato tarpe lietuvių, 

srba Dievo Bažnyčioje. Dievas 

savo laiku ir būdu laimina to

kius gražius pavyzdžius. Ne

galim atsigerėti tokiais gyvais 

nusižeminimo ir mokslo pavyz

džiais.

Čia ir lietuviai yra aukštai 

pakilę. Turime daktarų, pav., 

dr. Aukštakalnį, kuris turi la-

terbury, Conn., kuri Irumpu |ha; -r modernigk^ ofis,
laiku, manau, pralenks savo pri(, Main Raa

skaičiumi visas kitas kuopas, 

nes čia yra devynios galybės

inžinieriui uz jo pasižadėjimų j ; J „ai gydo ir kitas ligas. Dr. . - .. -iii- uždgo turėsim kitą studentu į 1

ir jei pasitaikys reikalas, krei-Į ® • Stanislovaitis voras lietuvis
i -i; rw>«rOiiww TivAmSų susirinkimą. Po to galėsim.blamsiovaius, lietinis,

jums pranešti apie mūsų vei-i nesenai pakviestas vesti Šv.
psimes j jį pagalbos. Tikimės, 

kad iš mūsų tarpo atsiras me

talurgijos (mokslas apie meta

lus) mėgėjų. Linkime inžinie

riui Kankalis ko geriausių 

pasisekimų jo užsiėmimuose.

Taip pat teko išgirsti iš adv. 

Balandos keletą žodžių. Pa

čioj pradžioj savo kalbos, jis 

mus suįdomavo ir. pareiškė 

gražią mintį. Jis paskatino 

mus, kad turėdami progos ko

<

sergate reumatizmu, kreipki

tės prie jo. Taip pat sekinin-

talikiškojo lieuviškojo auklėji- geriausiai susipažintumėm su 

mo prietelių. Sudedama net'tikėjimo dėsniais, tikėjimą su-j 

daug aukų. Visa tai pakelia stiprintumėm, idant išėję į pa- 
darbaotojų ūpą, paskatina Į šaulį galėtumėm netikėli

Paskui padaro vilties aktą ir 

abu eina prie altoriaus. Tre

čias ir svarbiausias, aktas po 

apsivedimo — gailesčio aktas! 

Taip laukiau to gailesčio ak

to.

A’isi lošėjai-os labai gražiai 

adiko savo roles. Alau ypa

tingai patiko Mikas Verbickas 

ir Agnė Ulinskas; toji porelė 

taip prijuokdė, kad negalėjau 

atsigerėti. Moti nos-šeimi įlin

kės rolę labai gražiai su dai

nomis iš

Tėjome ir labai sėkmingai iš

ėjo. Atvažiavo lietuviško jau

nimo iš visų kolonijų ir mies

telių. Grojo John Totels and 

bis Synco-Vagabonds iš Bris

to! Graži ir milžiniška lietu

vių salė AVaterbury buvo pri

grūsta lietuviško katalikiško 

jaunimo. Ištikrųjų, niekas ne 

manytų, kad tiek lietuviško

ris veda chemijos skyrių Sco- 

\ i lies fabrike. Aukštai prasi

mušęs lietuvis ir įžymus spor

tininkas. Jisai, garbės kasini

nkas, ragino studentus mokė

ti ko greičiausia savo mokes

čius. Paskui J. Dubauskas, ku

ris ir dirba Scovilles ofise, ra

gino lietuvius vienytis ir už

laikyti katalikybę. Papasako

jo įspūdžius iš Šv. Marijos 

Kolegijos. Gale kal

bėjo kun. Kripas, kuris žadė

jo dirbti su studentais, nes tą 

darbą jis ypatingai myli ir vi

sa širdimi remia.

BRISTOL, CONN.
Čia visai mažai randasi lie

tuvių, bet jaunimas yra gra

žu* ir gražiai suvienytas. Ra
ja unimo randasi Conn. valsty

Ir kokių gražių porelių n<1“si 3»»nim° kuol» var,ln

trr. buvo. Manau, viai' turėjoCmsiders of Lithuanian”.

________ ........................................................ progoa susipažinti srf C. L. C. |PriklaU80’ «*' *Pia 30 asme-

pildė M. Andrikiūtė;'idėja ir veikimu. Dr-jtt gyveo-įDli aW«» f* C»"nec-
ji nuolatinė ir gabi darbuoto- ja antri metai. |ticut Lithuan.an Cathol.es Pi

ju parapijoje. Naujienų sklei- Manau labai geras dalykas e< a^ Prn* dų vasarų airnė

būtų. kad visose valstybėse,dejų Barborą gražiausiai vai

dino J. SniečkiūtS su pagelbi- lietuvių jaunimas susijungtų 

rinke M. Baranauskaite. Kiti krūvon, kad galėtų išvien vei 

lošėjai: A. Marcelynas — šei- kti ir parodyti lietuviškas jė

jo gražią ii didelę taurę. Tik 

įsivaizduokite, tokie dideli lie

tuvių kolonijų miestai, kaip 

(Tęsinys 4 pusk)

BY Hli rHITT AND RUNN —You’vc Hcard ik Link Son< Enlillcd. “And thc f ai Camc Back‘’—Wcll So Did thc Doft!

Cathol.es
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
M

Bakanas, Gradeckis, dr. Bru- skis. Pribuvome ir radome ta- 6venč. Marijos Kolegijos ber-Į zy tasis” ant rytojaus
žas, Vembrė, dr. Navickas, rpe svečių kun. Karkauskų ifi raičių naudui 7:6. Webster,'jau sveikas.
Bublys, Juraitis, Pankus, Kar- New Haven. Be to buvo ir ki- Mass. yra tikra Leakija, nes

(Tęsinys iš 3 pusi.) gai: kun. J. Vaitekūnas (Prcvi kauskas> Strimaitis ir keli sve-j ty svečių ifi airių ir vokiečių čia yra laimi daug lenkų. Bar-
l'arll'ord JVutcil.urv New K- T- ), kun. S. Kneižys kunigai. Viskas bu- l-.rn.igij ir Šiaip jau |
britain, N.-w Haven,'Bri.lg-> <»>nwH«l, 11kun. .1. m’''0.''"?“ .r žn,enė«« patiko, ni^ Sveikinom nauj, 
port Ansonia irgi .lalvvavo,! tondia < Br.akton, Mass.), kun. j1'“2"5"'“ ,l"h“r «r”z' >r v.du. ę.jolo ,«gelbi..ink» ir

IA. Karužiikis (Cleveland, ().).■ > "»l«naus jspM. jos rektorių.
’ žio dan>. . |

y Girdėjau, kad pas kun

bet bristoliečiai visus suplie
kė ir pasiėmė tų gražių tau-'J4 baigė ir I-a Salette kun. dr.
re! * į M. Cibulskis, kun. dr. A. Bru-1 jaugtu nuur^u vuuutsiuu

I* zxt i \r ir\ i i (Pankų, Bridgeport, Conn., bus’ ir. v ... — .zas |(Nasbua, N. JI.) kun. dr. i .. aukštų pažymėjimą. Tai, isti-
, . ,, . . t ai . 2o metų para pijos sukaktuvės b. • / o .Kuopos pirmininku yra Juo

buvo kalų vedėjus, pranešė, kati at
siunčia visiems suvažiavime i

— Pereitame sekmadienyje dalyvausiantiems kun. d r. Juo 
lapkričio 20 d., Boston, Mass zo Vaitkevičiaus, garsaus Tė- 

pasaulio-'tlet high school daugiausia y- įvyko didėji “Dainos Šventė” vų Marijonų misijonieriaus. pa 
provin- ra lenkų ir futbolo ratelis be- pagerbimui kun. Kazimiero U- rašytų knygutę, neseniai leis. 
Kolegi- į veik išimtinai lenkų sudarv- j rbanavičiaus — Jono Kmito, (leistų. Suvažiavime paskaitas 

tas. Taigi, lietuviams ir Ame 'jo keturių dešimčių metų lite- laikys kun. J. Vaitekūnas (Pro
Buvom pietuose ir visų lai- riko*ie tenka kartais Paūkauti j ratinės 

tkj, jauttm kunigo CiboltJtio "U lenk,ls’ bet visur ist. Tu.
vidence, R. B) ir kun. A. Bu- 
blys, kolegijos mokytojas.

darbuotės sukaktuvė- 
arp kitų chorų dalyvavo 

nugali. Ne veltui sako “pšia- ir mūsų rinktinasis choras iš 
1 rev litvini” tvirti vyrai! K i- 26 jaunuolių, kuris padarė da- 
taip ir būti negali: lietuvis ilyviams gražiausio įspūdžio, 
turi nugalėti lenkų. Mūsų choras tikrai didingai

Lošime geriausia pasižymė- pasirodė. Didžiausio nuopelno 
jo Juozas Seniauskas (VVorce- j&a yra muzikos ir dainos mo
st er, Mass.), Balys Ivanaus .Rytojaus Brolio Jono Banio, 
kas (Detroit, Mieli.), Albinas' Imis mokė ne tiktai mūsų 
Sinkevičius (Cbieago, 111.), vii'nų chęrų, bet ruošė ir kitus 
Juozas Sabaliauskas (I,owell, dalyvavusius chorus ir jiems 

koncerto metu vadovavo. —

»tų parapijos 
hanksgiving Day.

j P. Liutkus ir kun. 1. Abromai- (krųjų, vertas žmogus. Sveiki
pasižymėjusį lietuvį įno

ringai gražus parapijos apvai- , , ••••ai ,,...... , - 1 ksle ir pozicijoj. Ad multos
kscioiimas. Sveikiname. I , ... . ,* . . . aruos! visi lietuviai nuosird-

X Per pereitus rinkimus •• • , ...• . , , . i« . , . . , džiaugiasi tavimi ir tavoŠiomis dienomis tos kolega- Conn. valstybėje buvo vpatin-! , • t •
•ji • - k • • j- i * • i - . , ... t. .^mkshfiku pasisekimu,vai dalyvavo ir uz tai gavo jos direktorium paskirtas kun.!gai didelis susidomėjimas. Re-

zas Oižauskas. Beje, jisai ir 
yra didelis politikas. Jisai v-
ra ir kasininku Bristol’o Ju- 
nior Democratic Club. Per pe
reitus rinkimus jisai labai gy-

; tis. Dabar joje niokosi mažai 
lietuvių, daugiausia airiai ir 
prancūzai.

Tai

vietų Justice of Peace. Svei- dr. M. Cibulskis, joje mokyto-1 spublikonai turėjo didelį ral- Turbūt, kunigas Mykolas
2&1

ly AVaterbury, Conn. P-as še- bus pirmutinis iš lietuvių A- 
įiias Jenušaitis vedė visų pro- jueiikoje, kuris pasiekė tokios 
gramų. Buvo lietuvių salėj jr nepaprastos garbės evetimtau-

kiname naujų valdininkų, bet javęs 10 metų. Kun. dr. M. 
nesistebime, nes gerai pažįsta-, Cibulskis yra gimęs Cemen- 
me jį kaipo malonų ir gabų j ton, N.Y. Tėvams persikėlus 
žmogų. Jisai dar jaunutis ir į Bridgeport, Conn., jisai čia! kalbėjo ex-gubern. Trumbull, A'-i'l tarpe, 
gali pasiekti daug aukštesnę
vietų. Mums garbė, Juozuti, 
kad jūs taip lietuviškai gra-

lankė pradinę mokyklų, paskui , teisėjai Meyer, McGrath, se-j Matyt, lietuviai pradeda net 
įstojęs Į La Salette kolegi ja,1 natorius Bingham ir keli kiti. palenkti kitų, didesniųjų tau-
kurios šiandien yra direkto-1 Rinkimuose laimėjo H. 

žiai veikiate ir siekiate aukš- 'rimu. Aukštuosius mokslus ėjo Booveris. Gubernatorium de- 
tesniųjų uždavinių! Ilgiausių Romoje Gregoriaus univerti- mokratas Cross, senatorium, 
metų jums ir jūsų gražiai lie- tete, gaudamas filosofijos ir ’,Lonergan.

tu žmones.

tuviškai kuopelei.

NEW BRITAIN, CONN.
.Advokatas Povilaitis gerai 

. darbuojasi politikoje ir savo 
profesijoj su adv. Ginsgerg. 
Tik jo sesutė, amžinų atilsį, 
mirė anų dienų. Mes, lietuviai, 
ypač iš Conn. Litlyianian Cat- 
holies draugijos, užjaučiame j 
jums ir piašome Dievo tavo 
sesutei dangiškosios ramybės.

Adv. yra geras lietuvis ir 
darbuojasi su lietuvišku ir ka
talikišku jaunimu. Jisai yra 
jaunas ir gabus, buvęs Star 
footbolininkas Fordliam unive
rsiteto tymo. Jisai, rodos, su
tvėrė ir Šv. Andriejaus jauni
mo klubų. Darbuokis, Algirdai,

šv. teologijos daktaro laips-1 Conn. valstybėje, kaip ir vi- 
mus. Kunigu įšvęstas 1921 m. jsur> visi laukia alaus. Girdė- 

Knn. dr. M. Cibulskis kele'-• j°ine> kart gausime anksčiau 
tų metų ėjo vikaro pareigas, Tvalėdų. Laukiame, 
čia atvykdamas sekmadieniais,
šv. Kazimiero parapijoje, Ne\v 
Haven, Conn., kur nuo seno 
klebonauja kun. Y. Karkaus
kas.

Conn. valstybėje yra tiktai 
trys katalikiškos kolegijos.

IR VĖL LIETUVIS PASI
ŽYMĖJO

Anų dienų buvau nuvažia
vęs į l^aSalette Kolegijų, Ha
rtford, Conn. Proga buvo T.a- 
Salette Kolegijos fakulteto ir

Pirmoji šv. Tarno, vietinio vys 'studentų priėmimas naujo Ko- 
kupo globoje, kur direktorium ’legijos perdėtinio lietuvio ku- 
yra Jo Eksc, Vyskupas Mc- n»go Daktaro Mykolo Cibuls-
Aulife; antroji savo senumu 
yra La Salette ir gi Hartfor
de, kurioje dabar direktorium 
yra lietuvis kun. dr. M. Cibul
skis; ir trečioji jauniausioji 
Švč. Marijos lietuvių kolegija, 
kur yra kum cr. J. Navickas 
direktorium, L.K. Federacijosmes branginame jūsų jaunvs

, k , , • • 7 centro valdybos narys,tę, lietuviškų dvasių ir gabu- ( J J
mu..

ŽINELĖS

kio, M. S. Gavome pakvieti
mų į pietus ir abu sn kun. 
Valantiejum važiuojam pasiti
kti ir pasveikinti naujų Kole
gijos perdėtinį ir LaSalette 
misijonierių Amerikoje provi
ncijolo pagelbininku. Tai lie
tuvis ir gabus daktaras Cibul-

Mass.) ir kiti. Vienam mūsiš
kiui užgavo kojų. Gydytojas 
patikrino ir konstatavo, kad

Smulkesnių žinių pranešime ki 
tų savaitę.

nėra jokio pavojaus. Tų patį j — Paskutinį šio lapkričio 
patvirtino ir mūsų prancūzų i mėnesio sekmadienį, 27 d., Švč.
kalbos mokytojas kun. Uiou, |Marijos kolegijoje įvyksta

Be vyresniojo kunigo Cibui- ]jUrįg Didžiojo Karo metu rin-j Naujosios Anglijos Kolegijos 
skxo, yia ii daugiau lietuvių |ja]avo kovos laukuose sužeis-i Rėmėjų suvažiavimas. Tenka
kaip kun. Liutkus (Kolegijos taos,us ir ]U()S
n uzikos direktorius ir profe- j^un Į[įou parvežė sužeistųjį |ruošiasi atsiųsti savo atstovus, 
sorius), kunigas Bružas, Na- tnGjau j kolegijų ir “kontū Kum L. Draugelis, rėmėjų rei- 
slrua, N. H., lietuvių parapi
jos klebonas — abu irgi dak
tarai, aukšto mokslo kunigai ( 
ir kun. Abromaitis. Yra ir ko- Į 
kie keturi lietuviai broliukai 
ir keletas studentų. Tai ma-1 
tote, lietuviai gerai šioje Ko- Į 
legijoje reprezentuojami. l

Vyresnysis Kolegijos tęs sa- I 
vo darbų šeštadieniais ir sek
madieniais Nevv Haven lietu
vių parapijoje prie kun. Kar- 
kausko, kaip pirmiau.

slaugydavo. | girdėti, kad daugelis kolonijų

KALAKUTAS
DYKAI

S» JAQUI>

/fine
TEXTURE

in your cakes.

THE OOUBLE TESTED 
DOUBLE ACT INGIfZ* BAKINC HV POWDER 
JAME PR|ą
42YEARS

25 ounces for 25<
MILl.OhJ, CF P-OUHOMp Bv 

OL>D r.nvr ouut u* ■ H".

SPORTAS
Lapkričio 17 d. mūsų fut

bolo ratelis lošė su Bartlet 
llipli School, Worcester, Mass. 
mokiniais. Lošimas pasibaigė

Nesenai gabus ir sėkmingas
gėlininkas p. Giedraitis sureu- ' >( yew Britain rengia ko- 
gė savo naujosios gyvenimo neertų su teatru ir šokiais a- 
vjetelės įkurtuves. Labai gra- teinantį šeštadienį. Olšauskas 
ziai gyvena ir gardžiai pavai-'žada “good time” visiems at- 
šino brangius svečius, kurių Šliaukusiems. Nevv Britain cho
tarpe matėsi p. Skritulskis ras irgi niekad neapvilia žmo-
su dukterim, graborius Vens- riu. 
kūnas su žmona, p. Giedraitis' £ja nesenaį susituokė 
su žmona iš Hartford, jo bro-'graži lietuvių porelė — Albe-r- 
lis, kuris irgi turi pasisekimo tas Vaitukaitis ir Julė Vazni- 
kaipo fotografistas ir gėlinin- kaitė. Ir aš buvau veselijoj. 
kas. Buvo ir šie kunigai: kie- po vestuvių jaunavedžiai is- 
bonas Vaškelis su savo asis- važiavo į Niagara Falls ir Ku
tentu kun. Karlonu iš Nevv nadų. Grįžo sveiki ir dabar 
Britain, kun. Gradeckis ir -kun. rnatai juos St. Joseph’s Bovv- 
Liutkus iš Hartford ir kun. ]Įng Alley's.
Kripas iš Waterbury. Linki ’ y Westfield, Mass., pas 
me pp. Giedraičiam* linksmo l<(in. Vembrę buvo keturdeši- 
gy veninio po nauju savo sto- p,t,'1. Atsilankė daug žmonių iš 
gu. Jvisų apylinkių. Atlaiduose šie

kunigai buvo: kun. Ambotas. 
Židinavičius, Vasys, Kripas,

Dienomis
Į LIETUVĄ

— PATOGŪS — 
Kalėdiniai Išplaukimai 

IŠ NEW YORKO 
Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Lapkr. 19—Gruod. 8 Lapkr. 30—Gr. 16 

Puikus geležinkeliu susisiekimas 
iš BREMERHAVEN į

LIETUVĄ
•

Taipgi reguliariai savaitiniai išplau
kimai žinomais Lloyd Kabin Laivais
BERLIN STUTTGART
BEN. von STEUBEN DRESDEN

lufornuK iJų i ilrthikis aumtiis arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph S t., Chicago

Philco Midget Radio ......................... Q,'
Crosley Midget Radio .......................  $“19.75
Kolster International ........ $49.50
10 Tūbų Silver Marshall .................. $39.50

KALAKUTAS Arba Trumpųjų Bangų Priimtuvas 
DYKAI.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

10PIECE COfVViETIC 
SĖT $1.97

This lt, a Famcus VJvanl 8«t and In- 
eludes Tara powder. $1.00; Rotige, 75c, 
Ttssue Cream $J.G8, DepHatory $1.00, 
Faolul AatrtnBent $1.75, Bath Salt 1.00. 
Tollet Wa,ter $1.25. Perfunte $2.75, Brtl- 
llantlne 75c. Skin TVhitener 75c. Totai 
Value $12.00. Special prtee. $1.07 for all 
ten pleces to lntroduce thia line.

Vardas ... ................... .. • • •
Adresas .••.••••••••••••
Siunčiame per F«St» COO 

Pinigai gražinami, Jei 
nepatenkintas.

Be. Van 580-5th Avenue, New York

Labai Švelnus... stiprus, ska
nus mišinys parinktlnio alie
jaus. švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Huniaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Prisietoms ŠVIEŽAS groscr- 
ntnluun- kas ke tos dienos. 

Pabaatlyklt jjl

Nevv Britain nemažai yra 
gabių žmonių. Yra keli daktil
iai: Tutliūtė, LeLaeber, Tul- 
les, Advokatai: Povilaitis, Ta- 
mulionas, Kobilius. Yra graži 
lietuvių kolonija ir lietuviai 
gana aukštai pakilę.

Vertėti j lietuviams eiti pas 
lietuvius profesijonalus ir re- 
mti juos.

WCFL 970 k. Lietuvių Valanda Nedėliomis 
nuo I iki 2 vai. po pietų.

\VHFC 1420 k. Ketvergais. Pradžia 7:30 vakare

HARTFORD, CONN.
Šioje Connecticut v’ttlstylb's 

Ko.stinėje yra garsi katalikiška 
kolegija, kurių yra lankę ir 
daugelis lietuvių jų baigę. Tai 
La Salette kolegija, veliama 
tos vienuolijos kunigų.

.šių kolegijų baigę >ie kimi

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES



/
Antradienis, lapkn 22 d., 1932

S1DDX CITY, IOWA
VAKARIENĖ

L — *

.Jau senai kaip iš šios kolo
nijos matėsi laikraščiuose ži
nių. Iš priežasties sunkiu lai
ku, Sv. Kazimiero parapija
į.u.na labai mažai pašalpos Jr J 1-apijos svetainėje būna card

PRATOAS
jeigu prašytume! Bet pasida- taip pat ir visiems bendrai a- aiškinimas apie atlaidus ir j 
rbavimas padarė tiek pinigų.” čiū. į daugiau, kaip 300 įvairių mal-
Jeigų mes galėjome vienų syk Dabar jaunimas rengiasi rų, kuriom popiežiai suteikė 
tiek padaryti, galėsime ir prie kito vakarėlio. Klebonui atlaidus. Nors visos maldos ge- 
daug sykių tokių sėkmių su-1 jau rūpi ir Kalėdų vakarėlis, iros, bet už vis geriausios yra 
laukti. Tik reikia pasidarbuo-

' ti, reikia prisidėti, padėti.
Card vakarėliai 

•Dabar kas dvi savaitės pa

Visi, kurie gali kokiu nors tos, kurioms suteikti atlaidai, 
būdu prisidėti prie parapijos Ši knygelė turėtų būti visų ka- 
veikimo, klebonas prašo pa- talikų rankose. Kaina su ap

TeL Cicero 6756

n

dėl to dabai rengiami paiiūs |parįįeSj j kurias susirenka be-
vakarėiiai kad padėti parapi
jai.

Parap. vakarienei komite
tas riiiKo aukas. Kai kurie da
lykai buvo pirkti. Prie paga-

DAKTARA

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-17 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

lieti.
Bazaras

Parapijos bazaras įvyks
veik vieni svetimtaučiai. Kle- 1gruodžio 4, 11 ir 18 dd. Kle-
bonus prašo, kad ir mūsų jau- 
i imas mokintųsi lošti ‘‘Bri
dge” ir ”500” ir kad galėtų 
skili su kitais lošti. Nors į

bonas prašo visų atnešti au
kų bazarui; ir jis pats eina 
jų rinkti. Tikietai pardavinė
jami. Kad bazaras pasisektų,

n muilo vakarienės Prisidėjo! vakarėlius nedaug žmonių su-1 kad pelno atneštų, reikės vi- 
kelios moterys, bet didžiausius sįrenka, bet vis gi padarome 1 sai parapijai prisidėti. Visi
Garbus atliko p. Pranas ltoz- klek pelno. Apsimoka. Sekan- 
manas ir p. Leonas Urbonas, uįs vakarėlis Įvyks lapkr. 
kurie dirba restoranuose ir to-j d. vakare. Visi kviečiami.
dėl moka pagaminti valgius. 
Ir, reikia pasakyti, kad viskas 
buvo ko geriausiai pagaminta. 
Prie stalų patarnavo mergai
tės. Į vakarienę susirinko a-

Luisais 65c.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue,

- Chicago, III.

Pbone Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43 rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliomis pagal

sutarties

I Office Phone 
į Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. 11. 
Sunday by Appolntment

pie 300 žmonių, lietuvių ir sve-anglų kalba, kad tuo būdu
tbntaučių. Padaryta gražaus' galėtų ir svetimtaučius į va- 
pe'no. Klebonas kun. Jurgis 1 karėlį pakviesti. Gerai pasise- 
( esna taria širdingų ačiū vi-1 kė. Žmonių nemažai susirin- 
sieins, kurie kokiu nors būdu' ko. Padaryta gražaus pelno, 
prisidėjo prie vakarienės. Da Klebonas taria ačiū panelei J. 
pirmų kartų buvo pas mus to-' Dudaitei ir p. Leonui Terese- 
kia vakarienė. Klebonas sakė: vičiui, kurie daugiausiai pasi- 
‘‘Kas nuims dabar duotų $75, Įdarbavo dėl to vakarėlio, o 

GRABORIAI:

kviečiami į bazarų.
25 Laidotuvės a. a. Jurgio Kiškio

j Lapkr. 8 d. bedirbdamas II
‘•Mystery of The Third skerdyklose mirė Jurgis Kiš-

Oable” kis. Paliko žmonų ir jaunų su
mų Jurgį. Jis čionai išgyveno

Lapkr. 13 d. mūsų jaunimas daug metų ir buvo besirengęs 
;tatė scsuoje 3 liktų veikalų įvažiuoti į Lietuvų. Laidotuvės

Ttm Marijum Misi 
jos rudelis imta

t uvo labai įspūdingos. Buvo j

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA? LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

spudingos. Buvo j Lapkričio 23 — 27 d., Mel- 
laikonios trejos šv. Mišios. Vie ruse Park, III. 
nos iš jų buvo solemnos, su) Lapkričio 27 — 29 d., Ke- 
trimis kunigais. Kunigas £es- 'tūrių dešimtų valandų ŠŠ. Sa
na pasakė pamokslų. Velionis J kramento Adoracija — Šv.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Bes. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 12 o v A—HA X

Ofisas Tel. Grovehill 9817
Rea 67 87 8. Artesian Ave.

Tei. Grovehill 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8438 West Marąuette Road 
VaL: 8-8 Ir 7-9 P. 11. Ket. 9-18 A. M 

M ed dilo J eum tarus

TEL LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 WEST 25th STREET 
Vai.: 2—4 popiet Ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662
Ir

8924 W. WASHlNGTON BLVD. 
Kltoe vai. ant Washlngton Blvd.

4:89 — 5:29 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2469 — 2461, arba

Cicero 468. Rea. teL Cloero 1888

Tel. Lafayette 67 91

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: » tai b po pietų, 7 iai 9 vak. 

Office: 44ay S. Culiforuia Ave. 
N odenoje pagal buuutu

Res. Prospect 6659 Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia Saukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
venenškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted Sk
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—-Ii v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis Ir Šventadieniais 10—12

Tel. Canal 02 67

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valand-os: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kubdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14th 181. Cicero, III.

palaidotas kapinių koplytėlė
je. Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. Amžinų jam atilsį.

T. Balčiūnaitė, kuri buvO 
pasidavusi operacijai jau grį
žo iš ligoninės. Linkime jai 
g reit pasveikti. Koresp.

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Šventasis Rastas, Senojo
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais,

1439 H. 49 Court, Cicero, IlL kaina $3.00.
TEL CICERO 1817 i gventasįs Rastas, Senojo

Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias 
tikas, Izajo pranašystė. Verte
ir Komentorių pridėjo Vys-

Grebonu. ir BalsamuotojM |kup,. Juozapa5 skvireckaSj 
Turiu automubilius visokiems pienais popieriniais aptaisais

kaina $3.00.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm.’ pa- _ , x

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 19- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 8888 9.
Baisted Street, Tui.
Vlotory 4999.

kltl Reikale meldžiu atuts&ukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tui. Kooeevett ibis arba 1618 
2314 VV. 23rd FL, Chieago

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet eųžinlngas tr 
nebrangus, nes neturt
ine SUalflų užlaikymui 
•ajrrtų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabnn Arnu

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, BĮ.

Pitts-

Dp. C.K. Kliauga

Kazimiero bažnyčioje, 
burgh, Pa. i

Lapkričio 28 d. — gruodžio'
6 d. rekolekcijos ir keltinu

, . . , DENTISTASUCSinitų Valandų ŠS. !8akra- UtarnlnkutB, Ketvergais ir Subatomis 
. . , ... ... ,2420 W. hlarųnetle Rd. arti VVcsteramenio Adoracija — Cicero, 111. Ave. i-none Hcmiuck įsos 

i . i-- Panedėliale, Seredomls Ir PBtnyčloinlsLapkričio 30 d. -- gruodžio , 18a, so. Hatoteg

8 d. Švenč. Panelės Marijos į7eL Kepubllc 2266 
Nekalto Prasidėjimo Novena 
— Cambridge, Mass.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

L J. ZOLP
OKABO&lOa IR LAIDOTUVIOVBDRJAI

1650 WEST 46th STREET
Kampos 4(tk Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6218-8418
Nuiludlmo valandoje kreipkitės 

jrle manęs, patarnausiu slmpatiš- 
tal„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
titur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Šventasis Rastas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vuigato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys kot- 
rinietės. Maldaknygėje yra pa-

Lapkričio 30 d. Šv. Andrie
jaus atlaidai ir gruodžio 4 —
11 d. Šv. Tereses Novena —
Šv. Andriejaus bažnyčioj^
PJiiladeipliia, Pa.

Gruodžio l — 15 d. — Šv.)
Juozapo bažnyčioje, ĮSo. Chi
cago, Iii.

Gruodžio 12 — 18 d. — St.
Clair, Pa.

Gruodžio 16 — 23 d. reko
lekcijos Šv. Juozapo namuose 
— llinsdale, 111.

Gruodžio 19 — 23 d. — re 
kolekcijos Šv. Jurgio bažny
čioje, Detroit, Mieli. persikėliau į erdvesnę ir patogesnę

Misijoms'vadovauja mari jo 
r.ai misi jonieriai: kun. Anta
nas Petrauskas, M. I. C., kun.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 AV. 63rd STREET
i-uoue Hemlock 2061

nR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

6558 SO. WESTEKN AVE.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDŪLIAI

DR. MAKLERIO

PRANEŠIMAS

.Vai.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sei ūdomis ir nedėliomis pagal sutartj 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

Ofiso vai. kiekvienų dienų n-oo 9 iki 
12 ryto (iftskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vukare I taratakalu 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Ryile Park 3396

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0U36

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
Re6. Tel. Hemlock 2615

9325 SO. RALSfED ST. 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir I

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

DR. M. T. STRIKO
GYDYTOJAS IR ClIlKUtUAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE,,

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

sutartį
Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1980

Tek Grovenill 1696

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

Seredomls po pietų ir Nedeldiemals 
tik susitarus

8428 W. MARMUETTE ROAD

Seniausia: ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABOR1Ų ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainorųis 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 pasirinkimą, grabų tt kitų reikmenų ir ui tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia anibulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Paiaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste O f IBM

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 17<1 ir 1742

Tel. CICERO 284

SYR£WICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
gailimas už $36.00 

KOPLYČIA DYKAI

Jonas J. Jakaitis, M. I. C. ir 
kun. Aleksandras Būblys, M. 
I. C.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,

AKIŲ •YDYTOJAIl

DR. VAITUSH, DPT.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET
PHONE GROVEHILL, 0027 

Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ii sektnad. susitarus

KUUblUlA U IK. Al | • • * <■
1344 s. soth Ave., cicero, m. kūne garsinasi jame.

ONA GURINSKIENĖ po tėvais žemehūtė
Mirė lapkr. 20 d., 1932 m., 10:20 vak., 69 metų am
žiaus. Kilo iš Suvalkų rėti., Bartininkų parap. Ame
rikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Juozapų, dukterį 
Monikų, gimines Bučinskus, Kolesinskus, Šimkus, 
Laurinaičius ir Bedorę; Lietuvoj seserį Ievų Mikolai- 
nienę.

Kūnas pašarvotas 3347 Auburn Ave. Ilaidotuvės 
įvyks penktadienį, lapkričio 25 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Šv. Jurgio paiap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos nž velionės sielų, Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai ^cviečiauie visus gimines, draugus-ges,] 
ir pazystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. Sulig 
velioarės noro nreldžiame gėlių nesiųsti.

Nuliiidę: Vyras JuoFApas, duktė Monika ir giminės, 
laidotuvėms patarnauja ginborius S. I’. Mažeika.

Telefonas Yards 1138.

UETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

. Palengvins aklų įtempimų, kuris 
I Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
| ivaigimo, aklų aptemmlo, nervuotu- 
i mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
lataraotua. Atitaisau trumpų regyst# 

i ir tolimų regystę.
Prirengiu teisi figai akinius visuos* 

i atsitikimuose, egzaminavknas daro
ma* su eiefctra, parodančių maliau- 
uas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
ra Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUK 
PA LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Masu Kabios pi
gesnės, kaip kitų.

4712 &. ASHLAND AVE.
z TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALtSTAS

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
NedėUomla: nuo K UU 1>.

Res. Phone 
Englevvood eeil 
Weuiworth 89u»

Office Phon* 
Weulwortn 3999

DR. A. R. MGGRADIE
GYDYTOJAS IT CKIRURUan

6558 S. HAUSTED aTHEET
Vai.: 8-« ir 7-9 vai. vakare

DR. J. W. KADZEWICK A. L DAVIDONIS, M. D,'
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTLRN AVE. 
Chicago, 111.

_ DR. MADRIDE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 13 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—13 nuo 8—4 poVai nuo 8—4

pietų: 7—8:84 vai. vakara 
Nedėliomis 14 iki 18 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 81S1

DR. V. S. NARES
(Na.ryauc.kas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare

Utarn. tr K et v. vak. pagal sutartį

\--------------------------'------------ 5
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

. Tel. Kenvvood 610 7
Valandos:

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

apart ėvenladienio ir ketvirtauienio

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rea TeL Hemlock 2174

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. AKTJ4SIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 8-6 po 
plet Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez, TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Ofiso ir Rea TeL Boulevard 6918

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

Ofįao vaL: uuo J-8. u*a a:S8-f.<8



CHICAGOJE
MIRĖ GURINSKIENĖ pirmieji pasidarbavo Rytai, 

j S pririnkime pareikšta buvo, 

mirė kad ir skyriai 19 ir 35 susido-
„ ..___ xr , -iii- i • • ,n • or - j žiomis dainomis. Domicėlė Ga-

Bndgeport. — Vakar mirė kad ir skyriai 19 ir 35 susido- . ...
„ . y. i , • • • xr • • a i i- sparkienė, dabartinė pirnnnin-
Reno ir įžymaus sios kolom- meja Naujosios Ankųjos Ko- * ’ 1 .

• . . „ . , v , • • r»- • • \ i -a- * • lke padare pranešima apie drnu
jos gyventojo Gunnsko zmo- logijos Rėmėju Apskrities stei-1 .. . . . .

g'još pirmąsias darbuotojas iri
. , . , , lįst ei gėja s, kurių viso susida-

pasisekimo darbuose. » «• » *

A. Bacevičius

įo komisija, valdyba ir visos , X šiandie parap. salėje pra 

draugijos darbuotojos. Puotos įsideda dviejų dienų paukščių 

programų pagražino Moterį bazaras. Per bingo bus varomi 

Sąjungos 55 kuopos choras sa-(kalakutai, žųsys, antys ir viš- 

vo sveikinimo giesme ir gra-,tos. Visi kviečiami parsinešti 

po paukštį Padėkos Dienai.

ŠIANDIE BŪS RADIJO 

PROGRAMAS SPORTAS
K OF L GIRLS SPORTS

lin, motina žinomos veikėjos girnų. Gražiausių' linkėjimų ir 

p-lės M. Gurinskaitės, kuri ne- 

senni grižo iš Lietuvos.

IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
DARBUOTĖS

IŠ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ
SUS-MO

Chicagos Apskrities Kolegi- 
j* s Rėmėjų poseiminis susiri-

KAS GIRDĖT PO WEST 
SIDE

įrė net 30 asmenų. Joms įteik

ta graži atmintis — Dievo Mo

X Aušros Vartų Motenj ir 
Merginų draugija iškilmingai

Tikimas Aušros Vartų mokyk-'minėjo lapkričio 20 d. savo

Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr jos sk. šaunus lmn- 

tuios pleitinini paveikslai, per’eo žaidimas įvyko lapkričio 16 

dešimtį metų neėmusioms iš d.

draugijos jokios pašalpos įtei-Į Susirinko gausus būrelis 

I ta atmintiniai žiedai. Puoto- žaidėjų, vos buvo galima su- 

je dalyvavo vietiniai kunigai, .talpinti į nemažų Šv. Jurgio 

pp. daktarai, ‘Moterų Dirvos’.parap. salę ant 2 lubų. Suva-

lojo lapkričio 1.6 d., pirminin- 25 metų gyvavimo sukaktuves.!.
.redaktorė, “Draugo” atstovai žiavo svečių iš Ciceros, Bri-

ir daug svečių. Pasakyta daug gbton Parko ir iš kitų koloni-
kaujant A. Bacevičiui, nutarė (Virš 80 narių ryte Aušros,

pasveikinti Naujosios Anglijos .Vartų Šve. Panelės vėliava a- , , j . ¥. k x ,
. .. T>. _. . ...... I . , v v , •• • , .visos dukters ir marčios taptų de kauliukus, net malonu bu-

Kolegijos Rėmėju Apskriti, kutvjo baznveion, draugijos inte-\. .. . . ' k v*x- • ••
ris šve Marijos Kolegijoje, I nei ju išklausė šv. Mišių, pa-

gražių kalbų ir palinkėta, kad jų. Visi gražioj nuotaikoj žai- 

visos dukters ir mareit 

šios draugijos nariais.

Programas buvo toks:

1. Sųjungiečių 55 kuopos 

choras.

2. Narių iššaukimas — Ga- 

sparkienė—Kiškflnienė ir do-

Thompson, Conn., lapkričio 27 ji-ukslo ir bendrai priėmė šv. 

d. šaukia savo steigiamųjį su-į Komunijų, 

brinkimų. Malonu girdėti, kad i Vakare turėjo sidabrinio ju- 

Bytuose prasideda naujas vei- bdiejaus gražiai parengtų puo- 

kimas ir susirūpinimas Beniai |tų. Matomai gerai pasidarba-

čių Kolegija, kurios įsteigimui A o jubiliejaus iškilmių rengi-,vanM išdalinimas. 

, . __________________________ _______________ 3. Piano solo

KONCERTAS
IŠPILDYS

Artistė
P-!ė EMILIJA MICKŪNAITE

Eightti Street Theatre
VVabash <& Eighth Streets

NEDĖLIOJĘ, LAPKR. 27,3:15 P.M.
P-lė Emilija Mickūnaitė sekmadieni, lapkričio 27 d., 

3:15 P M., Eighth Street Teatre išpildys ilgokų kon
certą, kurį ji nesenai išpildė Philadelphijoj.

Emilija Mickūnaitė mokinosi Romoj 5 metus 
ir dalyvavo Lietuvos Operoje vienerius metus. Da
bar ji sugrįžus iš Europos savo dainomis gaivins 
Lietuviu muzikos dvasią.

Chicagiečiams bus progos išgirsti ir pasigė
rėti nauja muzikos meno artiste.

.............. $1.65 Ine. Tax
................ $1.10 Ine. Tax

Balcony ................ .. $0.55 Ine. Tax
Tikietus galima gauti “Draugo” Ofise 2334 So.

Oakley Avė., Tel. Roosevelt 7790.

įžanga: Main Floor

^<i+T*dieniK lapkr. 22 d„ 1932

*48 MILIJONAI DOLERIŲ 
IŠLEISTA PAGALBAI

Peoples Fumiture Co. krau

tuvių kas antradienį duoda-

. , K of L Girls Basket Dali
mas radijo programas jvvkstai, ... , , ,

. . , League will start VVednesday,

šiandie, nuo 7 iki 8 vai. valia- Įtfovember 23rd, at Halsted Ex 

re iš stoties WGES, 1360 ki- jchange Bank Bldg, 3rd floor. 

locykles. Location is 19tli and Halsted

Street. All tbe girls games
Prie išpildymo programo 

stropiai prisirengę klausyto

jus pamylėti Peoples Radijo 

kvartetas ir duetas, kurie pa

dainuos keletu naujų ir gra-

this season vili be plaved 
tliere. The games vili start 
8:00 P. M. and continue till 
10:00 P. M.

Tn order to lielp your coun

cil and the K of L Is>agnp you

NEAV YORK, lapkr. 21. — 

Pranešta, kad per 10 menesių 

Niw Yorko valstybėje pati 

valstybė ir lokalės organizaci

jos yra išleidusios daugiau 

kaip 48 milijonus dolerių be

darbių ir \argšų pašalpai.

Maistinin-

liaitė.

4. Kalba — kun. Mačiulio-

nis.
5. Duetas — L. Labanaus

kas ir R. Zalatoris.

6. Solo — E. Klikūnaitė.

7. Kalba — kun. Draugelis. 

S. Mergaičių kvartetas —

Aašrininkių dukters.

9. Dialogas — F. Klikūnas 

ir K. Kalnvs.

10. Kalba — dr. Bložis.

11. Solo — ,L Paulauskas.

12. Kalba — dr. Kovarskis.

vi žiūrėti. Darbšti komisija 

vsų vakarų vedė tvarkė gra

žiai. Skyriaus pirmininkė N. 

Nausėdienė padėjo pasidar

buoti komisijoj ir bendrai tva

rkai vesti.

Kaip jau buvo “Drauge” 

minėta, vakaras buvo rengia

mas sudarymui fondo sidabri

niam jubiliejui. Tat ir pavy

ko, labai sėkmingai. Buvo pri

nešta labai daug gražių dova

nų. Nuo išleistų knygučių, nu- 

vo laimingi sekantieji.

J. Balvočiui teko Panelės 

Švenčiausios statula, J. Šalte- 

nui elektrikinis laikrodis ir 

Lukui $5 auka. Taipgi kone 

visi gavo gražių dovanų, ku

rie tik turėjo didesnį buneo 

skaičių.

Po lošimo publika buvo vai

šių dainelių. Taip pat daly 
vaus dainininkas J. Romanas, ishould be out tliere everv We 
p-nia E. Bartush, p-lė O. Ske- dnesday.
veiiūtė ir A. Ciapas. Be to, Tlie adniissįon vvill be just a 
bus gražios ir rinktinės inuzi- fmv cents, wliich T know vvill
kos, o “čalis Kepurė,” papa- nat break a*»ybody. So, bring

, , , , - . your friends with you and en-
sakos nepaprastu dalyku. A- >

‘ , T ,W tbe evemng vvith us.
pie sveikatų kalbės dr. J. J

Simonaitis. Bus ir daugiau ki-Į 

tų įdomių ir naudingų dalykų ; 

pasiklausyti. • , Rap. XXX

November 23rd
Providence vs Brighton 
Bridgeport vs Marąuette 
Cicero — Bye

£1l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllHi»

LAIŠKAI CENTRALINIAM 
PAŠTE

20 Jakauvich Apalonijai

21 Jenuševičiui Antanui 

23 Klimui Stellai

41 Šalčiunui Stanley

P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat šviesas kaip 

Hollyw-oode muM) studijoj ir vaka
rais imti paveikslai Išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
poinltmentų ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGLEWOOD 5840 
_______ įlos. 730 VY «2nd St_______

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
1 Telefonas State 7660

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
VVest Side: 2151 W. 2£nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyfios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090

Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydų į įvairų pa- j 

tarnavimų, kurį mūsų įstaiga teikia:

Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, van- S Namai: 6459 S. Rockwell St. 
denio bilas ir morgičių kuponus.

Išrašom gaisrų visokias apdraudas.

Darome pirmus morgičius ant namų.

Perkame Lietuvos Bonus ir išmokame kuponus. S 
Parduodame Foreign Eichange ir čekius.

Į UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT GO, |
Not. Tnc.

= 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215 | 
aiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiisiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ’7

Vtarnink-o, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Waahtngton 
Room #06 Tel Dearborn 79«*

Valandos: • ryto lkl 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkels lr Ketvergals 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Nsmn Tel Hyde Park «»96
13. Mergaičių choras— Au-Į dinama nepaprastai skdniais

šrininkių dukters. • pyragaičiais ir kava. Čia rei-

14. Kalba — p. Sakalienė. kia Pažymėti komisijos darbš-

15. Vyrų kvartetas — Auš- pasišventimų, kad pate-

ros Vartų parap. choristai. akintų syečiųg. Už mažų 25c

16. Sųjungiečių choras. išilgų turėjo ,tikrų puotų. Te-

X Gruodžio 15 d. įžymios r,ka ^k puiiėkoti sumaniai ko-

veikėjos biznierkos Balčiūnie- P!*8Da* Šaltenienei, Ežerskie- 

nės iniciatyva parap. salėje re- T,ei’ • Stankevičienei, kuri Ru

ngiama buneo ir card party, !r,nko ‘^au8 Sližių dovanų ir 

kurios pelnas skiriamas Šv. jvk!Orns kitoms, kurios tik pri- 

Marijos Kolegijos (Thompson, ^Hėjo darbu, pagal išgalę. Tai- 

Conn.), studentų sporto reika- P0 d?kui visiems aukojusiems 

lams. Visos buneo dovranos .dovahas. Valdyba dėkinga vi- 

bus rankų darbo daiktai. ^siems prieteliams už nuolatinį 

X Ateinantį sekmadienį Au-,rfn,im^ neturtingųjų seselių, 

ši os Vartų parap. choras ren- Į k,ak syki seselių vardu de

gia buneo, parap. salėje. Bus |kuk Eai Dievas gausiai atly

dau# dovanų. Visi kviečiami £’na- Rėmėja
dalyvauti.

PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate - Loans - Insurance

t • - • ♦ •

T jrlme pardavimui lr mainymui visokios rūšies properčlų, biz
niu, lieti} li-,’ftlrrnu. Jei mes negalėsime išmainyti, niekas nearalšs.

Apdraudė* dalykuose stovime rlrmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su siiprlausiomis ir didžiausiomis apd.raudos Įstaigomis.

Uolektim jame morgičius, notas ir bitas. Padedade namų sa-
Įninkama surasti tuos, kurie yra pirkę morglėius ant jų pro- 

rV^rflų kankose, kurios užsidarė.
Atsilankykite mūsų raštinėn visokiais reikalais ar tai biznio 

ar patarimo, kuris bus veltui suteikiamas. Bus jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfleld Avenue Tel. Lafayette 0455

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MTPHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6960—6377

4600 S. Wfifin ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 M T.A SAT.I.K ST—pagst entnrtl.

X Ligonių Feravičiaus ir 

Žibo sveikata eina geryn. Bu

vo manoma, kad Žibui galvo

je auga tumoras, tačiau gydy

tojų spacialistų tyrimai rado 

smegenų uždegimų. Guli Mi

elinei Reese ligpninėj.

X P-as Aitutis po rimtos

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR 

BARBENUS

REAL ESTATE

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektriliinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 

' tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

k Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VADLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių. 

6644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

ligos jau vaikšto, bet dirbti j privalykite į mūsą Spulką
dar vis mažai gali. g-exų informacija suteikiama

X N. Pr. P. Š. mergaičių
dr-ja (sodalicijaj mokinas vei 

kalų “Šv. Agnietė”. Loš gruo

džio mėn., parap. salėje.

X Praėjusį sekmadienį Auš
ros Vartų bažnyčioje per su
mų pirmų sykį solo giedojo 
“Avė Maria” (Hansen’o) p-lė 
Štnrmaitė. Kad ir nedrąsiai, 
bet gražiai giedojo. Smagu žy
mėti, kad Aušros Vartų cho
re atsiranda naujų pajėgi}.
Kitur, sakoma, chorai mažė
ja, pas mus auga, didėja. Cho
ras turi gerų vadų. 

į X Mūsų jaunimo L. V. 24 
k p. basketball tymas praėjusį 
sekmadienį pralošė prieš pra
eitųjų metų Čempijonus cice- 
riečius. Lošimai vyksta kas 
Rekmadienį St. Phillips gym.,
Kedzie ir Jackson.

Dykai
2608 West 47fh St

PERKAME, skobs (Acc- 
ounts) notas, bondsus, Re
al Estate popieras.
SECURITIES DISCOUNT 

CORPORATION 
155 N. Ctfrk, Street 

Room 818
Matykite — Mr. Gross

flluoml T»mirnm6 pa.tflr1a.rn pirkti 
anglį* Iš “CUANH (KRETN) COAI,” 
Kompanijos, tai yra vlanlntella /ar
dai Chicago}*, kuria užlaiko ir par
duoda gerlaualan anglį" už lemenę 
kalnų, negu kur Jrltur.

Black Rand Lnmp tiktai M-hO to
na*. Mu»ų ofisą* atdara* nuo 6 vai. 
ryto lkl t vai. vakare.

te Coai Co.
Lietuviu Anglių Kompanija

5332 So. Long Avė.
Tel. Republio 8402

“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

i Phone Roosevelt 2072 
' STANISLOVAS FABIONA8, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
t Coai, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenne 

I fihlcago. TU,

BUDINK UR TAISO M 
Atliekame Plaaterlo — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 

i taisom. Plasteruojam skliautus — 
Ca’lfornijos tinkavimu. Darbų atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WERT O«»3 
Tol. South Side YARDS 44M 

JNO. LYNCH
RO# WEST 47th STREET

Jai manai pirkti automobili, ateik 
i pa* mus pirmiau, nes mes užlaikome 

vi«nų 1* geriausių rūšių antoknobi- 
iiu* —- 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu. 

1 Taipgi me* turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir
nehranrta kaina
MIDLAND MOTOR SALES

i
44»# ARCHER AVENUE 
7 - l • I 7 1 |»
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