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Europos valstybes smarkiai bruzda prieš skolų mokėjimą
ŠIANDIEN PRANCŪZIJA PASIRAŠO 

SUTARTĮ SU BOLŠEVIKAIS
BELGIJOS RINKIMUOSE KATA 

LIKAI PAbARĖ PAŽANGĄ

BULGARAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
TAIKOS SUTARTĮ

KĄ DARO EUROPOS 
VALSTYBĖS

VVASHINGTON, lapkr. 29. 

— Gruodžio 15 d. Anglija tū

li įnešti J. Valstybių iž'dan 

95,550,000 dol. karo skolų ir 

palūkanų. Anglijos vyriausy

bė prisiunčia naujų nota. No

ri, kad šis išmokėjimas būtų 

atidėtas.

Tų pačių dienų Prancūzija 

tui i išmokėti 20,000,000 dol. 

Pasirengus siųsti notų, kad iš

mokėjimas būtų atidėtas.

Lenkija gruodžio mėnesi tu

ri išmokėti 3,303,000 dol. Jau 

dvi notas prisiuntė, kad ne

gali mokėti.

Italija turi išmokėti 1,245,- 

(00 dol. Ji dar netarė galuti

no žodžio.

Latvija ir Graikija prašo 

kad išmokėjimai būtų atidėti.

BULGARŲ PROTESTAS 
PRIEŠ SUTARTĮ

PASIRAŠYS SUTARTI

VIENA, Austrija, lapkr. 29. 

— Pranešta, kad Prancūzija 

šiandien pasirašys nepuolimo 

sutartj su sov. Rusija.

Šiuo įvykiu yra daug susi-

Reading geležinkelio kompanija išbando šio naujos rūšies vagono naudingumų. Jis turi 
guminius išpūstus ratų lankus kaip automobiliai. Pritaisytas važinėti bėgiais ir savo jėga.

KATALIKAI LAIMĖJO

BRIUSELIS, lapkr. 28. — 

Belgų parlamento rinkiniuose

NORI HITLER TO PA
RAMOS

CFTVCAGOJE
BERLYNAS, lapkr. 28. 

domėjusi Rumunija ir kitos katalikai padarė žymių pažan- Vokietijos prezidentas Hinde- 

gų. Liberalai nupuolė.\ i d urinės Europos valstybės.

RATIFIKAVO SUTARTĮ VYSKUPŲ LAIŠKAS BUVO 
SĖKMINGAS

MAŽINS IŠLAIDAS

TIKIETAI Į VAŠINGTONO IR KĘSTU
ČIO PAMMį SMARKIAI 

PLATINAMI
TikietŲ kaina - 25c., 35c., 50c ir $1.00

Šiandien Chorai Daro
Generalinę Repeticiją

Už dviejų dienų, būtent, ke- ruošiasi, nes žino, kad ketvir- 
tvirtadienį — GRUODŽIO PI taaięnį, gruodžio 1 d., St. Ag- 
RMOJI, t. y. Vašingtono ir nes salėj, bus ir Chicago Dai- 
Kęstučio iškilmingas sukaktu- ly News redaktoriai, kurie mū 

j vių paminėjimas su gražia ir sų iškilmę plačiai aprašys, 
įvairia programa. Tikietai vi-1 Kaip žinoma, be csorų cho- 
sose kolonijose smarkiai pla- ro dainuos atskirai vyrai ir

________ tinami. Jų kainos — 25c., 35c., mergaitės, solistai, duetai, kva
Cook’o apskrity yra 419 at- 50c. ir $1.00. Tikietus žmonės rtetai. Programų žymiai paį- 

kreipės į fašistų vadų, kad jis skirų valdžių, kurios užsiima noriai perka, nes visas paini- vairins Šv. Kazimiero Akade- 

reintų naujų kancleri. Kane- jsumokaniųjų kasmet mokesčių nėjimo pelnas eina lietuvių be- mijos mergaitės, kurios pasi- 

leriu norima skirti apsaugos'išleidimu. darbių šelpimui. Juos perka puošusios tautiškais rūbais,

: ministerį gen. von Schleiche-

nburgas šiandien dar kartų

VARŠUVA, lapkr. 28. - 

Vakar I^enkija ratifikavo su BRIUSELIS, lapkr. 28. —ir’;, su kuriuo Hįtler’is drau- 

sovietų Rusija padalytų ne-Į Vakar Belgijoj įvyko parla-'gauja. Jei Hitler’is yra prie- 

puolinio ir draugingumo su-Įmento rinkimai. Prieš rinki- singfts von Papen’ui, tegul jis 

Prezidentas Moscickis ;mus paskelbtas krašto vysku- bus palankus von Sclileiche-tartį.

pasirašė dokumentų.

LONDONE POTVYNIS

LONDONAS, lapkr. 28. — 

Thanies upėje vanduo ėmė štai 

ga kilti. Kai kurie paupiai 

priemiesčiuose užlieti. 11 žmo

nių nuskendo. Žemesniųjų sri

čių gyventojai įspėti būti pa

sirengusiems apleisti savo na

mus.

ipiį laiškas į tikinčiuosius ne

nuėjo niekais. Vyskupai ragi

no katalikus ko gausingiau

sia dalyvauti balsavimuose ir 

ba’suojant nepalankiauti savo 

priešams. Vyskupai nurodė, 

kad liberalai ir socialistai y- 

ra sutarę griauti laisvąsias 

katalikų mokyklas, t. y. at

imti joms valstybinę teisę.

,» , ... ... jėgomis kovoti prieš komunis-

vakar įvykusiuose nnkimno . 1
se katalikai padarė pažangę. ir « skl«'Jiiam» “epakė-

T>-.- v- - ,, . , rciumų propagandų. Yra su-Piliečiai paklausė vyskupų ra ° *
ginimo.RADIKALAI SPROGDINA 

BOMBAS

LONDONAS, lapkr. 28. —

Žiniomis iš Sofijos, Bulgari

jos sostinės, keletas tūkstan

čių bulgarų tautininkų turė

jo demonstracijas prieš Neu-

illy taikos sutartį. Demonstra- GRANADA, Ispanija, lap- 

cijos baigės riaušėmis. Buvo kr. 28. — Ispanijos radikalai 

iššaukta kariuomenė. Įvyko a- provokuoja katalikus. Anądien 

rešiavimų.

SUŽEISTI ARKIVYSKUPAS Dar kita bomba susprogo pa-

IR VYSKUPAS

I1AMILT0N, Kanada. --- 

Automobilio katastrofoje skau 

džiai sužeisti Toronto arkivy

skupas N. McNeil, 81 m. amž., 

ir Londono vyskupas Kidd.

AIRIJOS GENERALINIS 
GUBERNATORIUS

&ios visos valdžios, kaip pra ne ^k biznieriai ir profesiona- specialiai šiai iškilmei pasiū- 

r.eša, sutarė išlaidas sumaži- lai» bet visi lietuviai, nes ži- tais, gražiai pašoks keletu cha-

nti 31 nuošimčiu, palyginus
tai su 1930 metu išlaidomis.

no, kad tokio įvykio greit ne- rak t ėringų tautiškų šokių, a- 
sulauksime. Girdėjome, kad kademikių orkestrui diriguo- 
atsirado ir tokių geradarių, jant.

kurie nuperka tikietų pluoštų Vakar vakarų įvykusiame
________ ir išdabja tiems, kurie negali komiteto susirinkime nutarta

Vakar teisman pašauktas i<; įsipirkti. Tai tikrai gražus gražiai išpuošti didžiulę St. A- 

ruetų amž. žmogžudys B. Ar-j“ P«yždys. (nes auditoriję, parinkti žmo-

nold iš Riverside Jis pasisa- i vakarų 10 &ausin^ cb°- ncs- kad tose retose ^kilmėse

-------------- Ikė kaltu sav,', pamotės moli- JurSio P* W,,7 «era tTajka'
SANTIAGO, Čilė, lapkr. 28. įnos nužudymu. Tas bylai na- rap> salę’ kad sudaryti bendra Malonių skaitytojų prašome 

— Šios respublikos vyriausv- 'galėti prisiekę teisėjai bus chorų chorų ir pasipraktikuo- pasakyti ir kitiems, kad St. 

bė kviečia visas pietų Ameri-. nereikalingi. '* ti} kad 600 balsiJ ffalėtŲ har Agnes? auditoriJa 7™ ~ 39°6

kos valstybes, kad bendromis

r’iui. O jei ne, tai kancleriu 

pasiliks tas pat von Papen’as.
PRISIPAŽINO KALTU

KOVA PRIEB KOMU
NISTUS

VYKSTA Į WASHINGTONĄ

Chicago majoras Cermak’as 

I manymas visus Maskvos age- įr Cook’o apskrities komisijo-

NUŽUDĖ KALĖJIMO VIR
ŠININKO PADĖJĖJĄ

NEW YORK, lapkr. 28. —į 
ties dviem vienuolynais sus. .Brooklyno miesto kalėjime ka- 

progdintos dinamito bombos. |lul^. Plėak_“s A- McCormiek

i ntus ištremti iš pietų Ameri

kos.

lei rojalisto namus.

NETURI PINIGŲ

ATĖNAI, lapkr. 28. — 

Graikų vyriausybė kreipės į J. 

Valstybes, kad jį negali šie

nu-1 mokėti nė palūkanų už 

pokarinę 12 milijonų dol. pa

skolų.

kalėjime nužudė kalėjimo vir

šininko padėjėjų W. J. McCo- 

nnell’į ir po to pats nusišovė. 

• Šaudymo metu sužeistas ka- 

'ridoriumi ėjęs jaunas kun. H. 

H. Iloneck, kalėjimo viršinin

ko sūnus, kurs ėjo į tėvo butų.

Suimta nusižudžiusio kali

nio žmona, kuri savo vyrui 

žmogžudžiui atnešė revolveri.

4 VYSKUPAI BUVO 
SUVAŽIAVIME

PITTSBURG,H, Pa., lapkr. 

28. — Įvykusiam Krašto Ka

talikų Vyrų tarybos suvažia

vime be daugelio kunigų daly

vavo dar ir keturi vyskupai.

merių pirmininkas Wliealan 

Vyksta į Washington, kad gau 

ti daugiau paskolos bedarbių 

šelpimui iš “Reconstruction 

Finance Corporation.”

ruoningai ir galingai uždai- Archer avė., ties Rockwell st., 
nuoti Vašingtono ir Kęstučio iš visur gerai privažiuojamoj 
pagarbai. Chorai rūpestingai vietoj.

___________________________________________________________________________________________________________

KĘSTUTIEČIAI IR VYTAUTIE- 
ČIAI SUJUDO

ŠIANDIEN IŠGIRSIME KALBĄ PER 
RADIJO APIE KĘSTUTĮ

DUBLINAS, Airija, lapkr. 

28. — Generaliniu gubernato

rium Airijai paskirtas airis, j 

bnvnsis maištininkas prieš An 

gliję, Donald Buckley.

NEBUS DOVANŲ

OSLO, Norvegija, lapkr. 28. 

—Nobelio dovanos skirti ko

mitetas nusprendė neskirti nie 

kam dovanų už 1932 metus.

AR PATRAUKS KONFE 
RENCIJON?

PARYŽIUS, lapkr. 28. — 

J. Valstybių ambasadorius 

Prancūzijai N. H. Davis, kurs 

J. Valstybes atstovauja nnsi-

PRIEŠ VAIKŲ DARBĄ

Kęstučio ir Vytauto vardais šiandien, tarp 7 ir 8 vai. va- 
pasipuošusių draugijų nariai, barų, per Peoples Furniture 
žinodami, kad gruodžio 1 d., ^°- ra^Ū° valandų,, apie Kęs- 
St. Agnės salėj, Įvyksta Kęs- M kalbės L. Simutis, -Drau-

automobilis smogė į vieno ge- .tučio 550 mėty mirties sukak- k J re<k 
tuvės, susidomėjo ir išjudu.
Jie sako: “Mes neverti būtu
mėme ir priklausyti prie Kęs
tučio ir Vytauto vardais drau- i

AUTOMOBILIŲ AUKOS

Du vyrai ir viena jauna mo
teriškė sekmadienį žuvo, kada

FORD’AS SUNKIAI SERGA ly>Jnkelio patiltės stulpų. Kiti 

'du buvę automobily asmenys 

skaudžiai sužeista.
DETROIT, Mieli., lapkr. 28. 

— Staiga susirgo milijonierius 

Ford’as. Ligoninėje jam pa

daryta operacija.

MIRĖ RUSŲ MUZIKAS

I1AN0VER, N. H., lapkr. 

gijų, jei tinkamai nepagerbtu- *8. Mirė įžymus rusų mu- 
n.ėm tų didvyrių brangaus at- zika*’ buvusiojo Rusijos caro

— ~ ;-----------------------------------------------------------------------------—--Cook’o apskrities klerkas 'minimo.0 Štai, Jonas Evaldas, imperatonskojo orkestro ve-

1‘Draugo ’ vajaus kontestininkai Sv/eitzer prisiekdino septynis j seniausios ir didžiausios Kęs- a(-ias ir ’'KUS metus smuiko 

smarkiai dirba, 'naujai išrinktus teisėjus, ku- tučio spulkos sekretorius, di- profesorius Petragrado muri
nų tarpe buvo 4 municipali- džiausiu entuzijazmu atsiliepė kos konservatorijoj, Sergiejus

“Draugo” vajaus kontesti- inosha, Wis., Waukegan, IIL, 

ninkai smarkiai varosi pir-!Herrin, Ilk, Bingliampton, N.

7 PRISIEKDINTI

niai teisėjai. apie Kęstučio paminėjimų. Korgujev as.
į ‘' Visi mūsų spulkos nariai tu- J 
retų dalyvauti Kęstučio iškil-

NEW YORK, lapkr. 28. — 

mėse, gruodžio 1 d. Ir pager- ' akar c'a bnv0 1- laipsnių 

Auditorius Nelson praneša, bti tų didvyrį, kurio vardu ank^čiau 0. Tokio šalmo lap- 

gų” tiek, kad šis dienraštis1 , , . " , .” " . ikad 27 uždarytų bankų likvi- mūsų spiulka yra pasipuošusi. b™'o 27 d. nebuvo per 29 me-

rastusi ir būtų skaitomas kie- i'nt^’tininkaf ten ^ankos^Ųra !dūot°^ai i8mokės kiek tai irv Aš pats būtinai atvyksiu Į tas Keletas asmenų nukentė-

myn. Visose Chicago's dalyse ir 

apylinkėse vyksta smarkus vei 

kinias, kad išplatinti “Drau-

Y., Detroit, Mich., ir iš kitur.

Tose lietuvių kolonijose, kur 

“Draugas” neturi kontestini-

IŠMOKA DALIS

NEW YORK, lapkr. 28. —
Krašto vaikų darbo komite

tas išvysto kampanijų tikslu

ginklavimo konferencijoj, sma atitraukti nuo darbo daugiau daro pažangų, tik apie tai tv 

rkiai dirba už tai, kad konfe- kuip du milijonus vaikų, o tų Ii. Taip pat ir kitose koloni 

rencijon grųžinti Vokietijų. darbų pavesti suaugusiems be- jose veikiama. Apie didelį ko

Jis reiškia vilties, kad jo ‘ darbiams. Vaikai gi turi būt ntestininkų bruzdėjimų prane-jkontestininkai visur “Drau

kvienuose lietuvių namuose.

Visur kontestininkų brūzdė- , . „ . ,,
„. , . . nuvke i Spring Valley, III.,

urnas. Cicero kontestinmkai
Kewanee, III., Roekford,IIL, 

Joliet’ų ir Blue Island’ų. 

Nenuilstantieji,

nešta, kad kai kurie jų buvo

energingi

retas ir patrijotiškas iškil- *10,
mes” — taip kalbėjo senas ir Žiniomis iš Naujosios Angli- 
žymus veikėjas, Jonas Evai- Jos’ ,pnai ^ar balčiau.

-------------------------- Įdaa. Bet ir visų mūsų draugijų ORO~STOVIS

Du plėšikai iš Empress te- nariai lygiai brangina savo

atro ofiso, '6230 So. Halsted tautos didvyrius ir gausingai CHICAGO IR APYLIN-

dėlių indėlininkams.

PAGROBĖ 2,500 DOL.

pastangos nenueis niekais. siunčiami į mokyklas.
ša iš Melrose Park, UL, Ke- Igų” išplatins.

gat., vakar pagrobė apie 2,500 

dolerių.

rengiasi atvykti į St. Agnės KĖS. — šiandien iš dalies de
talę ketvirtadienį. besuota; temperatūra kyla.
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Šiemet esu išparceliuota apie 20,000 ha, 
kurių pusė įeinanti dvarininkams į neliečia
mų normų, o kita pusė išdalinama mažaže
miams. Iš viso parceliacijos paliesta apie 
620,000 lia. Dvarininkams Į neliečiamų normų 
ten atiduodama 11,000 ha.

Po karo kaimų neišsk irstytų buVę dau
giau kaip 1 mil. 60,000 lia. Ligi šiolei esu 
jau išskirstyta 735,270 ha, 2905 .kaimai; — 
padaryta 64,316 vienkiemių. Iki šių metų ga
lo dar išskirstysią apie 900,000 ha. 3,000 kai
mų, padaryta apie 75,000 vienkiemių. Atei
nantiems metams lieka neišskirstyta apie 
750,000 ha. 1936—1937 metais skubieji kaimų 
skirstymai jau numatoma baigti ir būsiu da
romi tik papildomi skirstymai.

Pasak ministerio, statybos medžiaga e- 
santi per brangi, palyginus su produktų kai
nomis.

LIETUVOS KVO VYRIAUSIOJI 
VALDYBA

DAUG VEIKIAMA
I

Šį mėnesi Chicagos lietuviai daug veikė. 
Jei kas tiksliai suregistruotų visus įvykusius 
draugijų susirinkimus, įvairius parengimus 
ir šiaip jau įvykius lietuvių gyvenime, sta
tistika būtų įdomi.

Svarbiausi įvykiai lietuvių gyvenime Chi
cagoj šiame mėnesyje yra šie:

1. Dienraščio “Draugo” kumštininkų tu- 
rnamentas ir gražus bankietas su koncertu.

2. Lietuvių R. K. Ląbdarių Sųjungos sel
inąs.

3. Sudarytas Pasaulinės Parodos Chica
goje nuolatinis komitetas.

4. Kai kurių parapijų bazarai ir metinės 
vąkarienės.

5. Emilijos Mickūnaitės koncertas.
6. Mūsų lakūnų balius.
7. Šv. Antano parap. koncertas.
8. A. L. R. K. Federacijos apskričio ar

batėlė.
9. Vašingtono, Kęstučio ir Šv. Kazimie

ro vienuolijos medelių sodinimo iškilmės.
10. Akademijos Rėmėjų surengtas Šv. 

Kazimiero Seserų vienuolyno sukaktuvių pa
minėjimo bankietas.

Be tų didesnių parengimų, buvo kelio
lika mažesnių.

Šiame mėnesyje daug pastangų dėta pri
siruošimui prie iškilmingo Jurgio AVashing- 
tono ir Kęstučio sukaktuvių paminėjimo, ku
ris įvyks gruodžio 1 d., St. Agnės salėj. Šia
me reikale sunkiai turėjo padirbėti mūsų 
chorai ir jų vedėjai, taip pat ir visuomenės 
veikėjai.

Taigi darbo chicagieciams netrūko. Ir 
gerai. Kuo daugiau veiksime, tuo stipresni 
būsime ir religiniu, ir tautiniu ir medžiagi
niu atžvilgiu.

Spalių 4 ir 5 d. Kaune įvyko Lietuvos 
Vyskupų konferencija ir į Kat. Veikimo Cen 
tro Vyr. Valdybų nariais paskyrė: kun. V. 
Mieleškų, kun. Ad. Sabaliauskų, Zigmų Star
kų, Ign. Skrupskclį, Onų Beleckienę ir dr.

ĮDOMŪS SKAITMENY o

Lietuvos žemės ūkio ministeris p. Alek
sa spaudos atstovams papasakojęs įdomių ži
nių apie dvarų parceliavimų ir kaimų skirs 
tymų į vienkiemius.

Kapitonas Į*. Jurgėla

Laisvosios Lietaus 
Knmė

JŪS REIKALINGUMAS

(Tęsinys)
Didysis 1914-1918 metų karas davė 

geriausių progų Lietuvių kariuomenei 
steigti. Tai įvyko Rusijoje, kurios ka
riuomenėje tarnavo kelios dešimtys tūks- 
tatičių lietuvių. Šie mūsų tautiečiai buvo 
tautiškai susipratę, jau sąmoningi lietu
viai. Tautišką supratimų jiems įkvėpė 
Daukanto, vyskupo Valančiaus, dr. Ku
dirkos, dr. Šliupo, Maironio, Vaičaičio, 
Basanavičiaus, A. Smetonos ir kilų mū
sų tautos veikėjų raštai ir tautinės lietu
vių dainos, ši jaunoji lietuvių karta savo 
tautišku susipratimu jau labai skyrėsi nuo 
ankstyvesniųjų kartų, kurios mėgino sie
kti, šiųkįojs ar tokios laisvės per Napole

Jirgis Washingtūnas
(Gilicagos lietuviai Jurgio Va- galėdamas savo apsivylimų, 
šmgtono gimimo sukaktuves Jurgis grįžo j mokyklų ir su 

minės ketvirtadienyje, dideliu atsidavimu studijavo 
gruodžio 1 dienų, St. aritmetikų ir paskui matavi- 

Agnes salėj). mų.
šešiolikos metų sulaukęs, Ju 

rgis pradėjo vyriškų gyveni
mą. Lordas Fairfa.v pakvietė

1930 metais lietuvių tauta 
iškilmingai minėjo penkių ši
mtų metų Vytauto Didžiojo jj išmatuoti jo žemes Sbenan

mirties sukaktuves. 1930 me
tai lietuviams buvo Vytauto 
Didžiojo metai.

Šiemet Amerika mini dvie
jų šimtų metų Jurgio AVashiti- 
gtono gimimo sukaktuves, šie 
metai Amerikai yra Jurgio 
Washingtono metai.

Amerikos lietuviai su pri
deramomis iškilmėmis minėjo 
Vytauto Didžiojo sukaktuves. 
Šiais metais amerikiečiai ne

duali klonyje. Su kitu jaunu 
vaikinu Jurgis leidosi raitas į 
tolimų kelionę. Reikėjo keliau
ti 100 mylių per miškus. Jur
gis savo darbų taip gerai at
liko. kad tuoj po to jis buvo 
paskirtas valdišku matininku. 
Jam daugiausia prisiėjo dar-, 
buoiis po miškus indijonų ta
rpe. Suprantama tai nebuvo 
lepinantis gyvenimas. Reikėjo 
pakentėti visokių nepatogumų,

atsilieka paminėjime Jurgio reikėjo pergalėti daugybes 
AVashingtono jubiliejaus. Gruo 
džio 1 d. Chicagos lietuviai tu

Juoz. Urmanų ir Dvasios Vadu kan. P. Do-'gbnų.
reli.

ur n:fr. -rrr

or

t

kliūčių ir išsigelbėti nuo įvai
rių pavojų. Toks Jurgio Wa-

&
Bendras vaizdas iškilmių atidarant naujų, platų viešKCl

lės tam tikslui didingų paren- sbingtono gyvenimas užgrūdi- per senovinę Romų. Vieškelis susijungia su Kolozeumu ir

Turbūt nesiranda Amerikos 
lietuvių tarpe tokio, kurs ne-KVC konferencijoj spalių 6 ir 7 d. iš

rinkti į Vyr. KVC Valdybų šie asmenys: 
prof. kan. Pr. Kuraitis, prof. Pr. Dovydaitis, 
prof. kun. Ūsoris, prof. kun. J. Meškauskas, 
d-ras J. Leimonas ir p. Sereikytė.

Naujieji KVC Vyr. Valdybos nariai savo Jungtinių Valstybių preziden- 
posėdy šiaip pasiskirstė pareigas: kun. V.;tas. Bet šia proga platesnis 
Mieleška pirmininkas, prof. Pr. Dovydaitis jo gyvenimo ir jo asmeny

no .jo kūnų ir išdirbo pasitikė
jimų savimi. Jis taipgi nuo
dugniai susipažino su visomis

žinotų, kad Jurgis AVasliing-!tij laikų kolonijomis ir indi.jo- 
tonas buvo vyriausias vadas ni2 gentimis.

Piaza Venezia; atidarytas 10 metų fašizmo sukaktuvių proga.

Tuo laiku Ohio upės klonis ku per miškus, kur nei šun- 
nebavo tirštai indijonų apgy- kelių nebuvo. Tai buvo kelio- 
v elitas. Iš jų pusės franeuzams nė, kuriai atlikti reikėjo be

ari įerikonų kovoje už neprigul- 
mybę ir kad jis buvo pirmas

aprašymas,

AVashingtono gadynė
Kuomet jaunas Jurgis AVa-

pasipriešininio nebuvo. Tais 
pat metais būrelis Virginijos

galinės ištvermės, kantrybės ir 
pasiryžimo. Reikėjo keliauti

stybės turtingų žmonių su- apie 1,000 mylių per snieguo
si.ingtonas šitaipos darbavosi, darė Ohio Co., kurios tikslas J tus kalnus, plačias be tiltų u- 
tai Atlantiko pakraštis buvo buvo pastoti kelių franeuzams. peš. Jurgis AVashingtonas ke-

nušvietimas yra ^ngl^°'s koloniJos, 0 Kanadą Lki to laiko Atlantiko pakran- liavo su būreliu palydovų.
'. . r.-. . ... Ii.r:.... 1__  _ 1___ a  -i o ___ t IT*__ _ — ; • _ — i ivicepirmininkas I, d-ras J. Leimonas vice- į 

pirmininkas II, prof. kun. Pr. Kuraitis sekre- vietoje, 
torius I, I. Skrupskelis sekretorius II, kun.
J. Meškauskas iždininkas, kiti — valdybos 
nariais.

KVC Kauno Rajono Valdyba pasiskirs
tė pareigomis. Pirmininku išrinktas dr. Lei
monas, Dvasios Vadu J. E. Arkivyskupo pa- 'noviskame dvare 
skirtas kun. prof. d r. St. Ūsoris.

Lietuvos Katalikų Veikimo Centras yra ,
panašus mūsų A. L. R. K. Federacijai. Linki- [valstybinė šventė. Vaikutis au froncūzai Amerikoje varėsi,!Ohio dėlto, kad tų žemę An- 
me KVC naujai valdybai pasisekimo dirbti turtingo tėvo dvare, o mo- kad vis varytis pirmyn į ne-' glijos karalius James 1 buvo
sunkų, bet kilnų katalikiškos akcijos darbų. ksl° pradžią įgijo vietinėse' žinomas žemes, kad jas pasi-i jai paskyręs. O Francijos oks- ------ -----

____________ mokyklose. Nuo jaunų dienų savinus. Kartais atsitikdavo policija, keliaudama per Ohio- Praėjusių vasarų
PASTABĖLĖS į Jurgis mėgo karinius veiki-Jtaip, kad tų pačių žemę savin- upes klonį, statė iškaba

valdė Francija. Tarp Anglijos ičse buvo sudarytos 13 vais- Franeuzai Ohio upės klony 
ir Francijos tada ėjo smarki tybių arba kolonijų. Minėtos' turėjo jau keletu tvirtovių, 
konkurencija — kiekviena va-!koil|panijos sumanymu buvo Jurgis AVasliington atsilankė° I .rėsi, kad užgriebus ko didžiau Ohio upės klony įkurti ketu-.pas franeuzų komendantų l)u- 
sius Amerikos plotus. Nuo se- riolikta kolonija. Lawrerice quesne. Franeuzai mandagiai 
nai yra įsigyvenus tokia tai- AVashington, vyresnysis brolis priėmė Jurgį AVashingtonų, 
syklė, kad nežinoma že/uė pri-,'Jurgio AVashingtono, buvo vie bet pareiškė, kad be įsakymo 

a alstybėlėje, ant Potcmac upės1 gulės tai tautai, kuri pirmu-: nas i« tos kompanijos steigėjų, iš Montrealio jie negali žemės 
kranto. Jo gimimo diena yra t line jų užims. Taigi anglai ir' Virginijos valstybė savinosi apleisti (Daugiau bus)

Gimimo diena — valstybinė 
šventė

Jurgis AVashingtonas gimė 
vasario 22 d. 1732 metais se- 

Virgini.jos

AR ŽINAI, KAD

demokra-
, -—j 7 —-t r- -r----- 1 ------- - - an* Lams nominavus j prezidentus

ius. Savo amžiaus vaikus ji- davusi ir franeuzai ir angiai, kurių buvo parašyta, kad ta y..«w yorko gubernatorių Roo-
Europos valstybės atsisako mokėti sko- !sai oiganizuodavo į pulkus ir. Taip pavyzdžiui atsitiko su O-/.ėmė dabar priguli Francijai. sevejt^ daugįau kai 300 ame 

las Jungtinėms Valstybėms. Tai darydamos kaupas ir i engdavo kautynes, l.io valstybe. Anglai jų buvo Francija taipgi statė toje ze- ^kiečių atsiuntė pasveikinimų 
jos turėtų išanksto atsisakyti kuomet nors vyresnysis brolis Lawrenee pasisavinę, o tuo tarpu ir i ra-
naujų paskolų prašyti. pasakodavo apie kovas tarp ncūzai ėmė į jų briautis ir sti-

anglų ir ispanų ir tas dar )a- prmlis. Franeuzai sakė, kad įaviddie sumanė įspėti francu-(jų dėl nominaviino jos vyro į 
. biai; uždegdavo jo karinį ūpų. kadangi francūzas La Šalie at-ižus ir pranešti jiems, kad jie prezidentus.

Laikraščiai pianesa, kad Lietuvos Uni jQ t^vag kai jis buvo su-j rado ir ištyrė Mississippi up? turi trauktis iš Virginijai pri- ,
laukęs dvylikos metų amžiaus, ir kadangi Ohio upė įteka į klausančių žemių.
Jo brolis Lawrence vėliau iŠ-j Mississippi, tai ir Ohio upės! WMhingUa# keUonS 
rūpino jam vietų laivyne. Fa- klonis franeuzams turi prigu-

* * * 'kilioje dvasioje jaunas Jurgis lėti. 5749 metais franeuzų eks-
Pasirodo, kad Lietuvoje ir per radijo pra- prisirengė išvykti Į jūres. Bet pedicijos ėmė keliauti po Ohio 

dėta varyti šlykšti antikatalikiška akcija, tada motinai labai jo pagailo upės klonį. Ėjo su iškeltomis i g>°nų, kurio darbai jau buvo 
Prof. A'abalas-'Gudaitis skaitęs per radijo to- ir jos ašaros jį sulaikė. Taip;franeuzų vėliavomis ir šen ir j dnomi visose kolonijose. Ji 
kių paskaitų, kuria pasipiktinusi visa kata- jo pienai tapti jūreiviu suiro ten užkasinėjo švinines lentai ;•*«* mielai apsiėmė tų- atlikti.

niejo tvirtoves. 'buvusio jau mirusio prez. Roo
A irginijos gubernatorius Di- įvelto žmonai-našlei. Sveikino

versitetas pasikvietęs Klaipėdos teisei dėsty
ti žydų. Išrodo, kad Lietuva nėra lietuviams, 
bet svetimtaučiams.

Prieš karų Lietuvoje buvo 

viso 169 aptiekos, o šiandie

Gub. Dinu i.l.lie tai misijai!« 229; » knrili 190 u2'
fltlikti paskyrė Jurgį \Vasliin- Juiko lietuviai.

Ūkiškoji visuomenė.

ono karų ir per bendrus lietuvių-lenkų 
sukilimus.

Per didįjį karų keli tūkstančiai lietu
vių tarnavo vokiečių kariuomenėje ir ke
liolika tūkstančių (spėjama apie 20,000) 
lietuvių Jungtinių Amerikos Valstybių 
kariuomenėje. Bet šiose kariuomenėse bu
vo per maža lietuvių karininkų (oficie
rių) kad galėtų svajoti apie lietuvių ka
rių telkimų į tautinę lietuvių kariuomenę. 
Bet čia lietuviai buvo kitokiose aplinky
bėse. Tad lietuviai kariai tuo atžvilgiu 
buvo laimingesni Rusijoje.

Tik 1917 melais revoliucijos blaško
moje Rusijos kariuomenėje lietuviui įsten
gė sudaryti keturis atskirus lietuvių ba- 
talijonus, viena liet. kavalerijos divizi- 
jonų (2 eskadronus) ir kitokias liet. ka
rių organizacijas. Pora šimtų lietuvių bu
vo užbaigę karo mokyklas ir keli buvo 
net generolais. Tautinę liet. kariuomenę 
Rusijoje organizavo karininkai A. Žilins- 
kas( J. Laurinaitis, A. Juozapavičius, Ku
bilius, Nastopka, Gužas, Natkevičius ir 
kiti). Buvo manoma įsteigti net visų gink

ant visados. Slėpdamas kaip su Francijos valstybės ženkli. į Reikėjo keliauti žiemos lai

lo rūšių divizija, bet bolševikų revoliuci
ja sutrukdė. Bolševiku valdžia išformavo 
lietuvių kariuomenę, kuri slaptai rengėsi 
su ginklais vykti į vokiečių okupuotųjų 
Lietuvų ir suteikti Lietuvos kraštui lais
vę. Tačiau iškrikdytieji liet. kuriai ne
stojo į raudonųjų rusų kariuomenę ir įvai
riais keliais grįžo į Tėvynę, jau 1918 me
tais. i

Tuomet vokiečių valdomoje Lietuvo
je jau veikė Lietuvių Taryba su A. Sme
tona priešaky, ši Taryba 1918 m. vasa
rio 1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbu
si aktų apie nepriklausomos demokrati
nės Lietuvos respublikos 'steigimų. Bet 
tos respublikos steigti vokiečiai vis dėl
to neleido. Lietuvių Taryba Vilniuje bu
vo okupacinės valdžios suvaržyta ir ne
turėjo nė vieno savo kareivio. O pagal 
Brastos sutartį rusai buvo išsižadėję Lie
tuvos. Bet lapkričio ll d. vokiečiai pasi
davė Santarvei ir pagal taikos sutarti 
žadėjo pasitraukti iš buv. Rusijos kraš
tų, o taip pat išsižadėjo Brastos sutar
ties. Tuo būdu įaudonajai rusų kariuo

menei atsidarė laisvas kelias į Lietuvų.
Iš Rusijos atsiųstieji komunistai ima

kurstyti žmones kelti revoliucijų, žudyti 
lietuvių veikėjus ir dėtis prie sovietinės 
Rusijos. O lenkai Vilniuje, Gardine ir ki
tuose Lietuvos miestuose ragino vyrus 
stoti į jų legijonus. Be to, Lietuvos ūki
ninkai daug kentė nuo rusų belaisvių, 
kurie iš miškų puldavo ir plėšdavo ra
mius gyventojus. O vokiečiai rengėsi 
trauktis iš Lietuvos. Tokiose sųlygose bu
vo Lietuva 1918 metų antroje pusėje.

. (Daugiau bus)

NENUSIMINK!
Nenusimink, jei tamsios miglos 
L itemdo tau šviesias akisl 
Kas turi skais'ų, žįdrų vaizdų,
Tas ir tamsoje pamutvs!

Nenusimink, jei šviesių saulę 
Užklojo juodas debesys.
Pakils audia ir sušauks vėjus — 
Tamsius ši sėlius išsklaidys!

Neverk, jei skausmas širdį spaudžia

Australijoj yra kalnas pa
vadintas mūsų garbingojo tau
tiečio Kosciuškos vardu.

Jei sielų slegia ilgesys!
Ne ašaromis plauki veidų —
Jos tau skausmų neužgesys.

Nenusimink, kad sunkių naštų 
Neši gyvenimo takais,
Kad prakaitas per kaktų varva 
lr vos ant kojų telaikais!..

Pažvelk aplink — ir pamatysi,
Kiek daug keliaujančių žmonių; 
A’isiems našta sunkaus likimo 
Ant taip nuvargusių pečių...

Visi jie žengia su viltimi 
Pasiekt kų nors kilnaus ir doro 
Argi nuo jų tu atsi liksi,
Kaip atskala nuo meteoro L.

Nenusimink! Ir ženg į toli,
Ten kur šimtai didvyrių traukia 
E is žiu*.. Gal už tamsių šešėlių 
Šviesi saulutė tavęs laukia.

Tulpes Žiedas

Meile nepasiduoda nei pinigui, nei 
turtui, nei garbei, nei nusiminimui; ji lie
ka savvstovi, gimsta laisvai, savaime ir 
veltui įgijama. Artiafwas
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3. mūsų kolegijos choras bū

ro išvykęs į Bostoną imti da- 

yviuno kun. Kazimiero Urba- 

iav>čiaus-,Tono Kmito jojo ke-

WATERBURY, CONN.
LITHUANIAN CATHOLICS 

B0WLING LEAGUE

Apie Basketball lybės kitų, negaliu išvardinti, |tant superintendent of nurses. i žarą. Daiktų bazare yra gerų, party”, gruodžio 4 d. Jaunos

Pereitą sekmadienį K. of L. kadangi neatsimenu jų pavnr- Manau, gal, pirmutinė iš lietu- Įneš klebonas kun. Ambotas šeimininkės žada ko gražiau

Per praeitą aštuntosios Lie

tuvių Katalikų Studentų kuo- 

urių dešimčių metų literati-įpos mėnesinį susirinkimą nu

ties darbuotės sukaktuvėse, tarta įsteigti studentų-čių bo-

Jangaus Vartų svetainėje įvy 

;o didelis, jungtųjų chorų, ko-

Club Rooms, įvyko vyčių spo

rto direktorių susirinkimas 

dėl basketball sezono. Dalyva

vo kun. Kripas, pirm. Vilimą - 

vičius, Jokša, Adomavičifitė, 

I.azdauskas, Žilinskas ir kiti. 

Žadama turėti, kaip ir pernai, 

Vaterbury Lithuanian Com- 

munity League. Pereitais me

tais buvome sėkmingi, nes tu

rėjome šešis ratelius vien vai

kinų. Turėjome ir merginų ra

telį. Mūs vaikinai lošė ir su

ivling league, kad lengviau 

pritraukus lietuviškąjį ir ka- 

įcertas. Iš ryto bažnyčioje į- įtalikiškąjį jaunimą prie nau- 

ryko iškilmingos pamaldos. |josios studentų organizacijos, 

koncertas prasidėjo 3 vai. po j Praeitą sekmadienį, 4 valan-

lietų. įdą popiet susirinko apie 40 'svetimtaučiais, bet gražiausiai

narių jau prisirašiusių prie pasirodė iškeldami* lietuvių va 

‘lygos.’ Bravo! Prieš lošiant

inž. Kankelis perskaitė visas 

teises, kuriomis vadovausis šis 

Į ratelis per visą ‘sezoną.’ Pas

kui adv. Balanda, pasakęs ke

letą žodžių, pakvietė šerifą 

Joną Jenušaitį pasakyti kele

tą žodžių. Šerifas Janušaitis1 

yra visuomet pasirengęs kalbė 

tojas ir moka, be rimtų daly

kų, gardžiai ir prijuokinti. Jis 

ragino lietuviškąjį jaunimą 

ir turėjo prisipažinti, kad jis 

yra ir gražaus sudėjimo, ne 

tik gražaus bet ir atletiško ir 

moksliško. Sveikinam šerifą,

Salė buvo pilnutėlė žmonių, 

luvo daug įžymių svečių, kaip 

unigų, taip ir pasaulionių. 

koncerto metu gerb. Jubilia- 

ui įteikta daug dovanų nuo 

vairių vietinių draugijų. Vie- 

inis klebonas kun. Virmaus- 

is ir LI)S. pirmininkas kun. 

ivagždys pasakė turtingas ka

bas.

Jungtinių chorų dalyvavo S.

Boston, Cambridge ir mūsų 

olegijos. Viso per 100 asme-1 

ų. Jungtiniam chorui diriga

vo mūsų muzikos mokytojas 

irolis Jonas Banys, M. I. C. 

ungtinis choras sudarė didin-

-

I kuriuo mes, visi vaterburie- 

o įspūdžio. Pasisekimas davei v -
. ... . . J ciai, džiaugiamės ir didziuo-

rnnties kitais metais suruošti• • - v . , , - . ,
_ . , i James. Mažai tokių rimtų ir

idelę “Dainos Šventę”, ku-! -, . , .
‘ v ’ saulėto veido žmonių randasi

ioje dalyvautų visos apylin

kės sujungti chorai.

Mūsų choras dainavo du ka

tu. Pirmame pasirodyme su- 

ainavo naujas kun. A. Būb- 

io parašytas ir Brolio J. Ba

lio komponuotas dailias pa

kibimui Jubiliato kun. Urba- 

lavičiaus. Dainų žodžiai ir 

vašia turi savyje gilios rim-

ies ir klausantiems 'sudaro i- 
»

pūdžio. Antrame pasirodyme 

nūsų choras sudainavo Po

ciaus konipanuotas dvi daini 

‘Anksti Rytą Kėliau” ir “Į 

L’ėvynę Grįžt Norėčiau.” Ši 

paskutinė labai puiki ir buvo 

dena gražiausių visame kon- 

:erte. <

Solo dainavo p. P. Petraitis, 

lani teko šioje apylinkėje pa- 

lirodyti pirmą kartą: Jisai pa- 

larė gilaus įspūdžio į publi

ką: iš karto jį klausytojai pa- 

nilo. Teko girdėti, kad “Dar- 

rininko” koncerte p. Petraitis 

rgi dainuos. Turės pasiseki- 

no.

Labai gražiai sudainavo (lu

itą p. Antanėlis, pirmą kartą 

?u p-le Petruševičiūte, ir ant

rą kartą su p-le Grabijoliūte. 

Tų dainos įnešė į koncertą 

iaug linksimos nuotaikos.

Po koncerto parapijos salė

je buvo choristams ir svečia- 

ns iškelta vakarienė, čia daug 

lialbų nebūta. Kalbėjo tiktai 

mūsų kolegijos direktorius 

um. dr. J. Navickas, M. I. C. 

ir vietinis klebonas kun. Vir- 

nauskis. Kaip koncerte, taip 

ir vakarienėje kalbėjo patsai

pasaulyje. Yra daug tokių, bet 

kaž kodėl neranda būdų nei 

galimybės pasišvęsti savo ti

kybai ir savo tautos žmonėms. 

Paskui prabilo pats gerb.

džių ir, vėl, nėra vietos ir lai

ko. Žinau, jie neieško jokios 

garbės, bet dirba kaip klebo

nas už parapiją. Dar daug y- 

ra dalykų. Visi, seni jauni, a- 

teikite į mūsų laimės ir link

smybės balių! *Matysite, kaip 

vieni darbuojasi, tuomet ir pa

tys pradėsite darbuotis apie 

savo skambančius taip, kad 

mūsų metinis bazaras visapu

siškai bus sėkmingas.

Vaikučių matyti daug, bet 

kur jų tėvai? Ateikite, nes jei 

jūs vaikų nėra namie, bazare 

juos tikrai rasite.

Pakrikštijo
Dentistas Selenas susilaukė 

gražaus sūnelio, kurį Vacio

vaičių, kuri pas svetimtaučius j su kun. Gradeckiu važinėjo 

būtų pasiekusi tokį aukštą pa-;pas lietuvius farmerius. Gir-

skyrimą. Ji turėjo daug prity

rimo ir Bellevieiv ligoninėj,

New York, kur irgi buvo ns- 

sistant superintendent of nur- riausios pasisekimo bazare 

sės.

Jos tėvai geri katalikai. Jų 

sūnus Antanas dabar mokina

si Šv. Bernardo Seminarijoj,

Rocbester, N. Y., į kunigus

dėjau, kad žmonės tirštai ba

zarą lanko.

Linkime hartfordiečiams ge-

P0QU0N0CK, CONN.

Čia randasi nemažai lietu

vių. Yra daug ūkininkų ir gra 

ir šį pavasarį bus įšventin- teini gyvenančių lietuvių. Lie

tas sykiu su konnektikiečiais 'tuviai biznieriai Vilkas ir Gri- 

Vincu Ražaičiu, Gauronsku ir ška turi gerą biznį ne tik pas 

Rybuoku. Į lietuvius, bet ir pas svetim-

Linkiine Agnei gerai pasil->taurius. Lietuviai mėsininkai 

sėti Conn. valstvbės sveikam

šiai visus priimti.

Žemaičių Juzė

Daktaras Rakauskas
Buvo laikai, kad lietuvių 

gydytojų negalėdavai rasti. 

Jei kartais kokį didesniamef 

mieste ir užtikdavai, tai daž

niausiai lakiai nerimtą žmogų, 

palaidų minčių ir netvarkingo 

gyvenimo.' Kenosbos lietuviai 

negali atsidžiaugti .sulaukę lie 

tuvio gydytojo, nes daktaras 

A. G, Rakauskas yra tikrai 

geras gydytojas. Jis ne tik yra 

išėjęs aukštuosius medicinos 

mokslus, ir turėjęs daug prak-

rdą, kai laimėjo Waterbury 

City Cliampionship Trophy. Ir 

reikia, neužmiršti, kad jie su

pliekė ir garsųjį Hartfordo K. 

of L., kurie buvo Champs K. 

of L. Conn. valstybėj.

Šiais metais turėsime gal

dar stipresnį ratelį. Dalyvau

sime ir Conn. Lithuanian Ca- ci»aiais ir gėrimu pavaišino, Linkime jiems pasisekimo. Ga-! Vilius dirba inžinierystės dar- kitataučiai labai aukštai ver- 

tliolics Sporting League. Tai-;kai susilaukė sūnaus. Dr. Se- lėsime dažniau išgirsti per ra-1 bus prie tiltų statymo Conn. įtina dr. Rakausko gydymo ga-

lr> n o c 4",, v.i ... r.-»»*-» K.,n. I T • • • , • i • v , 1 • 1- • .1? J TT J T _ 1 . * 1   T "1 ■ n , c.

ir gaivinančiam ore.

ir duonkepiai važiuoja pas vi-

‘farmerius’ su mėsa ir tikos, bet. ir dabar palaiko sasus

Jos brolis Justinas vadovau duonute, 

ja lietuviškam orkestrui, kuris j Aną dieną apsivedė inžinie-

Įntykius su aukštaisiais medi-

1.alinis institutais ir dalyvau

ja medikų konvencijose, kad 

prisidėti prie pažangos medi-

kaip dentistas Selenas mus su'tį per radio Hartford, Conn.. vedžiams geriausios laimės, 'cinoje. Ne tik lietuviai bet ir

vardu aną vakarą'pakrikštijo!rodos vadinasi Radio Recks. irius Vilius Kranauskas su 

kun. Kripas. Neužmiršime to, {Orkestras turi jau sutartį gro-, Strėlėj ūniūte. Linkime jauna

klebonas kun. J. J. Valantie- 

jus. Jis prisiminė tuos sun

kius laikus, kada pradėjo stei

gti bowling alleys parapijoje. 

Džiaugėsi, kad šiandie per jo

jo kunigystės sukaktuves ma

to vaisius to sunkaus mąsty

mo ir darbo. Linkėjo jaunimui 

šviestis ir gražiai linksmintis. 

Pats prisirašė prie bowling 

league su kun. Kripu.

Reikia pripažinti komisijai 

daug garbės, nes pritraukė da

ug jaunimo, kurio nesimatė 

susirinkime.

gi turėsime labai “busy sea

son.” Mes nebijosim nei Hart

fordo vyčių, nei New Haveno, 

nei New Britaino ratelių, nors 

jie mus pernai gerai išgąsdino.

Savo sezoną pradėsime tuoj 

po bazaro. Visi, kurie norės 

lošti, turės užsimokėti po 10 

centų kas vakarą.

Taip pat ir merginos lietu

vaitės turės savo ratelį. Neuž

ilgo bus rungtynės (“benefit 

game“ mūsų parapijos našlai

čių labui) tarp lietuvaičių ir 

Aetna Girls, kurios yra pa

garsėjusios eempijonės per vi

są Ameriką. Lietuvaitės pasi

rodykite! Visi ateikite pama

tyti lošimą, nes bus ištikto 

verta matyti Aetna Girls ir 

tuo pačiu paremti mūsų vie

nintelę AVaterburyj lietuvių 

katalikų labdaringąją įstaigą. 

Vėliau pranešiu kokį vakarą 

bus lošimas, kokia bus įžanga 

ir taip toliau.

Mūsų bazaras
Mūsų bazaras labai gerai

sekasi. “Too bad,” kad dar

neturime “real” alaus, kolų

pažadėjo mums ir demokratai

x , ir respublikonai. Tai būtų ge-
se randasi Studentų kuopos v ,, , , . . . .
z. . j _ , „ . seltas! Bet visgi vyrai prie

Būtų labai gražu, kad visi 

miestai ir miesteliai, kuriuo-

(jei da nėra, kad suorganizuo 

tų) per sportą trauktų jauni

mą į savo kuopą. Per sportą 

ir muziką, mano manymu, grei 

čiausiai pritrauksime mūsų

lenas turi gerą biznį, gerą va- dijo ir lietuviškų dainelių ir, State Dept. Labai gabus vai-į bumusS.
rdą, kaipo dentistas; yra dide-1muzikos, 

lis sporto mėgėjas; veik kas; Justino

vakarą matai jį St. Joseph’s 

Bowling Alleys. Su savo pa- 

čiule nepraleidžia nei vieno

basketball game. Jisai buvo Į lietuvius muzikantus, 

vienas iš didžiausių rėmėją 

mūsų pereitų metų Basketball 

Conimunity League. Su adv.

Bobliinu, šerifu Jenušaičiu ir 

Miku Šeronu važiuodavo net į 

Hartfordą. Sveikiname tokius 

rėmėjus! Linkime tau, dakta

re, ir linksmasis tėve, tavo pa

čiutei ir naujai gimusiam sū

neliui, • visokeriopos kloties.

A. a. Viktorija Kazlauskaitė
Mirė mūsų Šv. Juozapo na- 

šlaitnamio prižiūrėtoja ir glo

bėja Viktorija Kazlauskaitė.

Laidotuvėse buvo daug žmo

nių. Buvo ir jos sesutė (ku

riai reiškiame užuojautos) iš į Šįmet bazaras tęsėsi per iš- 

Lasvrence, Mass. Iškilmingas tisas penkias savaites, pradė- 

Mišias prie didžiojo altoriaus jus spalių 23, baigiant Padū

kinąs ir iš gražios katalikiš- 

pusbrolis Stasys,kos ir lietuviškos šeimynos.

Lietuviams ypač malonu 

kad dr. Rakauskas yra geras

Laurvnaitis irgi turi ir vado- j Taip turėtų ir kiti — moky- lietuvis, nuo savo tautiečių ne 

vauja lietuviškam orkestrui.'ti ir nemokyti — lietuviai ir tik nesisalina, bet jiems vado- 

Lietuviai reikale samdykite lietuvaitės — tuoktis tik su sa-

Hartfordiečiai dabar turi ba i geresni.

į vaisiais. Jie nei biskį neprae

iti sni už kitus, bet dažniausiai

MSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

KENOSHA WIS.
BAZARO SĖKMĖS

įjotus, darbininkams ir visiems, 

kurie savo darbu, arba auko

mis prisidėjo prie sekinių.

Gruodžio 11 d.

‘baro’ parduoda atsakančio a- 

lauš pigia kaina. Taip pat ga

li gauti ir vyno, jeigu tik ieš

kosi. Kun. Kripas perša vi-

siems ir visom tikietų, kun.
jaunimą, nes lietuviai yra zi- T. , . . . , ,

... x Kazlauskas matosi kas vaka-

nomi kaipo sporto ir muzikos j , , »• ,- -- • , . . ras skambančių skolina tai
mėgėjai. Ištirkime musų jau-te, .. v m ,■ ± .

.... . , . Manjos Vaikelių rateliui, tai
liuobų palinkimus ir paskui.,-,., , .. . , . TT v. ,

. IRutos draugijai, tai Vyčių kp., 
tais keliais lengviau juos pn- , . , . T , . _
, , . . ® . \T. tai senberniams: Jonukui, Be
trauksime pne savųjų. Vienam rr
,,, , , L trui Mazaikai ir Kenausiui.
\Vaterbury tandasi apie 200

laikė klebonas kun. Valantie- 

ju's su asista (kun. Gradeckio 

iš Hartford ir kun. Karlono 

iš New Britain). Prie šoninių 

altorių mišias laikė kun. Kaz

lauskas ir kun. Kripas. Pa

laidota gražiai. Ištikrųjų tai 

buvo kilni moteris, kuri tiek 

metų triūsė prie našlaitnainio, 

darydama artimo meilės dar

bą.
Lai Tau, Viktorija, Kris

taus ir našlaičių mylėtoja, bū

na lengva žemelė ir amžinai 

matomas Kristaus dangiškasis 

veidas 1

HARTFORD, CONN,
300 lietuvaičių merginų eina

nčių aukštesnius mokslus. Per 

sportą ir muziką pritraukime 

jas, o paskui, supratusios mū

sų tikslą, jos lengviau imsis 

rimtesnio darbo, kaip tai stei

gti dramos ratelius, mokytis 

lietuviškai ir taip toliau. Tik

Darbuotojų yra daug, kad lin

ksma žiūrėti. Ypač tokių, kaip 

‘Mariutė’, Liutkevičienė, Sta- 

siliūnienė, Gečionienė ir jos 

dukrelė Olga ir devynios ga-

ijerb. Jubiliatas, reikšdamas j |aĮ stengkimės pažinti savo

>avo dėkingumą už paruoštas 

škilmes, ir ragindamas jau

nimą prie dainos meilės ir dar

bavimosi saviems lietuviškie

ms reikalams.

Grįžome namo pilni gražiau 

rių įspūdžių, kartu ir dėkin

gi So. Bostono esantiems pne- 

teliams už vaišingą priėmimą.

Choristas

jaunimą, o paskui, pagal pa

žinimą, elgkimės su jais.

Šis bowling ratelis rinksis 

žaisti kas sekmadienį 4 vai. Su 

sirinkimai bus kas mėnesį ant- į 
rų sekmadienį (Tbe second 

Sunday of eacb month). Ma

loniai kviečiame visus-as, nes 

tai viskas jūsų labui. Ateikite 

ir susipažinkite su mumis.

vauja tautiniame darbe, lietu

vių viešuose parengimuose da

lyvauja ir duoda paskaitas iš 

medicinos srities.

Dr. Rakauskasyra tvarkin

gas ir religijos žvilgsniu. Lie

tuviai gėrisi matydami savo 

gydytoją savo bažnyčioj svkiu 

'meldžiantis. Tuomi gydytojas 

Įparodo, kad mokslas žmogaus 

'kūną gydyti nepaliuosnoja

(Tęsinys 4 pusi.)

NAUJOS KNYGOS
Ką tik atspausdintos, nau- 

Du svarbūs įvykiai bus gruo dingos knygelės, ir visiems 

džio 11 d. pai artina viena kita iš jų įsi-

Pirmas - tai Šv. Vardo i^ti. Jų kaina visai nedidelė, 

draugijes bendroji komunija, J^okestį galite siųsti krasos

Nors laikai prasti, bet žmo-’ iaujų narių priėmimas ir jos j0,asto) ženklais (stamps).

nės savo mažais skatikais su-!penkių metų gyvavimo paini-; Gyvybės Šaltinis, paraše 
kuri. J. Vaitkevičius, kaina 10c

kos Diena.

pylė beveik tokią pat pinigų Inėjimas. Iki šiol jau 20 narių 

saują, kuri mažai skiriasi nuo!— kandidatų atsirado Šv. Va- 

pernykščių metų pelno. Irdo draugijai. Norintieji įsira-

Draugijos, kurios darbavosi' šyli į Šv. Vardo dr-ją, prašo- 1 

per bazarą, ir žmonės, kurie j mi savo vardus įteikti J. Dru- 

įėmė, pirkdami serijas, sudė- kteniui prieš gruodžio 4 d. Vė

jo tiek, kad jų nikeliai virto liau plačiau apie tai praneši- 

doleriais, kurių susidarė net me.

penki šimtai. J Antras įvykis — tai choro

[ rengiamoji “kugelio partė.” 

Šis vakaras rengiamas para-

Mąstymai apie šv. Jėzaua 
Širdį, vertė J. Vaišnora, M. I. 

j C. Turi 208 puslapius. Kaina 

40c.

Jėzus,Kristus Karalius, pa
rakė kun. J. Vaitukaitis, kai

na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas,
naudinga pasiskaityti, kaina

Draugijos, kurios turėjo bū

das buvo: choras, sodalietės, te". ..........." te.1™'." Su Baltu Nuometu, eilės, pa-

Zl z, » i • i piios naudai. Choro ruosiamie- .
bv. Onos, Šv. Antano ir moky-,te’’ . . _ rt.?ė j. Augustaitytė, naujas
, , . .ji vakarai visada vra visų me- , » . .
klos vaikučiai. Kitos draugi-te. . dalykas, vakarų rengėjai gali

, i .. i . - , - giami. Ir šis vakaras turės vi- s j b
jos dirbo kitokiais budais, ir

ouc.

, • m c, v pasinaudoti. Kaina 50c.
šokių margumynų. Svarbu, B .

darbo vieningumu daug atlik-1 " "te . " ’, Viršminėtas knygas galima

i, XT • i • • i- i i kad, baigiant senuosius metus, l °- . į ta. Noriu dar priminti, kad, ’ A ., , te rauti'

* j- -s tt i zv i-ii- i j-* 4^.1 - J dar kartą pasidarbuotume pa-ito
Aną dieną is New lork Ci- indelis kręditas tenka musui .. , . • ,

L L * ...... -v, - terapijos naudai. “DRAUGO ’ KNYGYNEty grįžo pas savo tėvus Agne seselėms pranciskietems su mo 1 •’

Plikūnaitė. P-lė Agnė darbuo-,kiniais, kurie labai daug pasi- Bunco party
rengiajasi Fordliam ligoninėj, asais-[darbavo bazare. Dėka draugi- Sodalietės “bunco

2334 So. Oakley Ave.,
Chicago, III.

Hltt and Kurin—.Tue Moon Was Right for One and Awfully Wrong for the Other!
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VVISCONSINO
LIETUVIŲ

ŽINIOS

Hiena Rakauskienė tik retai Gerb. klebonas yra jmtrijo- Sheboygan lietuvių bažnyčią, įdėlis kambarys. Žmonės pra-įvaikinu, kurie ko ne visą dar-1 Bet, kadangi kun. V. Khivy- 
kada savo balso talentais vie- tas lietuvis ir uoliai remia vie- užtai Sheboygano lietuviai la-įdėjo bartis ant parapijos ko- bą veltui atliko. Šie vaikinai 'r.as ir toliau nenorėjo skaily- 
šumoje pasirodo, nes meniškų ringą katalikų akciją, .lis yra! bai dėkingi yra kun. A. Ba-' miteto, kam jie leido klebo- gana daug darbo yra įdėję j 'lis su parapijenais, tat iš nau

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
nuo žmogaus pareigų -uli.i

koncertų rengimas mūsų vi-'garbės narys ir Lietuvių Ko- linskui. nijų ardyti. Komitetas aiški- svetainę: D. Vilkas, J. Šalčius,
suomenės dar nėra įvertintas, legijos Amerikoje. I rpHo laiku Shebovgane bu- n“s nieko apie tai nežinąs. Ki-!A. Grybas, J. Valaitis, P. Jur

Ilgiausių melų prakilniam vo daug ištvirkusiu jaunimo, io didžiausias nesutikimas ta-kšas, A. Baranauskas. Visų 
darbuotojui. Svečias!kurių tikslas buvo — nništy-pp parapijonų ir klebono. Bet, darbą atliko vakarais, parėję

_____________ rėš ir merginoms atvažiavu- neilgai trukus, viskas aprimo, iš dirbtuvių ir parapijai visai
Isioms iš Lietuvos išmįslyti ko- Klebonijos perdirbimas pada- mažai kainavo, teisingai sa
ikius netikusius vardus ir vi- »** parapijai lėšų, o klebonas kant nieko nekainavo. O vis

Tuomi ga, reikia aiškinti ir 
damininkių p-nios Marijonos

savo sielos. Daktaro lankymas Cižauskienės ir p-lės Apoloni
jos Stoškiūtės ėjimą į kitataulietuvių bažnyčios yra tylus 

pamokymas tiems mūsų pro- 
fesijonalams, kurie eina į ki
tataučių bažnyčias, lyg- bijo- su kitataučiais negu su savai- 
dami tarp savo tautiečių pasi- siais. Vystant kumštininkų jė- 
roiyti tikinčiaisiais. Daugelis'gos kėlimą, nereiktų apleisti 
lietuvių kolonijų galėtų pavy- meno srities. Mūsų artistai dai 
dėti kenosliiečiams daktaro noriai turi teisės laukti visuo- 
Baka usko.

čių ratelį. P-as Babravičius ir
gi didesnio pasisekimo turėjo

OCONTO, WIS.

Šių mokslo metų pradžioje j saip jas šmeižti. Kun. A. Ba- 
šv. Petro parapijos mokykla d’mskas, matydamas kad iš to- 
dėliai lėšų stokos nebegalėjo ’ kio jaunimo nieko nebus, 1915 
atsidaryti, tuomet Oconto mie-Į metais, sausio mėnesj suorga- 
sto valdyba iš parapijos pa-jrdzavo jaunimo dramos drau-

gerokai pašalo, nes darbas bu- tik atsirado tokių parapijonų. 
vo pradėtas vasario mėnesy, kurie labai pyko ant tų vai-
.1916 m. kinų, kurie dirbo veltui dėl

Svetainės lietuviai tuo lai- iporapijos. Šiandien iš tų vai
ku dar neturėjo. Tat kun. V. kin1-1 Sheboygan gyvena tik

amdė mokyklos namus ir tais'gijų. bet po kelių savaičių jis Slavynas ir parapijos komite- vienas A. Baranauskas, o kiti

jo kilo nesutikimai.

"DRAUGE"
GARS1NKINTES

l’astebėtas yra didelis dr.
Bukausko sąžiningumas santy
kiuose su ligoniais. Jei Kgonis’^aj)ma nQrg §įokįu tokiu atiy 
sergu džiova, ar šiapjau reika- ,
lingas ligoninės priežiūros, tai 
ne vienas gydytojas tą slepia 
nuo ligonių, kad patsai gautų 
progos ilgiau ligoni prižiūrė
ti. Gi dr. Bukauskas vis nu
stato ligos diagnozą, tuojaus 
nurodo į tikrąjį ligos gydymo 
metodą. Beikia mums didžino 
tis, kad ir kitataučiai vis la
biau ima įvertinti lietuvį gy
dytoją. Dr. Bukauskas jau pri 
klauso prie vietos ligoninių 
štabo ir gauna daug miesto

įmonės atjautimo ir paramos, mokytojas, šv. Juozapo J. M. Arkivyskupo tapo iškel 
dairi pasireikštų pakvietimu Carondeleto seseris vienuoles tas į Kenosba, AVis. 
i viešai tą talentą parodyti,
spaudoje Įvertinimu ir kame

ir pavedė mokyti visus miesto 
vaikus.

lobojamų ligonių.

MŪSŲ DRAMATIŠKASIS 
SOPRANO

Savo tarpe jau turime čielą 
žiupsnį giedorių su gerai pra- 
lavintais balsais. Kai kurie jų 
į tas studijas yra sudėję dide
les pinigų sumas, tam daug

SHEBOYGAN, W1S.
IŠ LIETUVIŲ PRAEITIES 

GYVENIMO
Nuo to laiko Sheboygano

laiko pašventę, net garsias 'lietuvių ir klebono tarpe san- 
muzikos mokyklas Italijoje pa i tykiai pagerėjo. Kun. A. Ba
si* “Ja*.

tas apžiūrėjo po bažnyčia tuos 
kambarius, kur pirma gyveno 

Sheboygano lietuviai vėl pa- klebonai ir nutarė įrengti sve- 
buvo apie 3 savaites be kuni-dainę, kurios jaunimas labai 
go. Tada atvažiavo kun. V. pageidavo. Vieni parapijonai 
Varnagiris. Buvo smarkaus bū labai pritarė, kiti buvo prie
do žmogus. Jis apie bažnyčią iŠingi tam darbui, bet, nežiū-

Neleiskinie talentams 1 linsko rūpesčiu ir parapijonų šio mėn., 1916 m. Palaidotas
rūdyti ar kitataučiams paver-j aukomis šalę bažnyčios nupi
žti.

MllMUKEE, W1S.
KUN. A. BALINSKO 

SUMANUMAS

rkta namas ir pertaisytas kle
bonijai. Toliau kun. A. Balin- 
sko rūpesčiu, parapijonų, drau 
gijų šv. Juozapo ir šv. Kazi-

Didelis yra Milwaukee mies
tas, bet lietuvių šv. Gabrio-j 
liaus parapija yra visai maža.
Laiminga ji, kad turi vikrų. 

Malonu prisižiūrėti žmogaus |i„ks|||(b m#| klpboni( _
ranku dailės kuriniams, “<uo-Įkun ;„tani) BalinskiJ, kuria 
mot , .i„os_ įdėta žmogaus ™-!moko patl.aukti apylinkps sve

Auitėjos-im-zgi-jos gijų timlaiu'ius katalikus i lietuvių 
siūlų raštais dažnai priverčia kul.ic ¥av0' aukonlk
žiūrovų sustoti, galvoti, gėrė-1^,, „ž|aikvti |irtuvi„ pa. 
tis. Kų-gi kalbėti apie priešė- ra))ija Kitata^iams kas sek.
jo kurinį . ........... , ar spalvo-1^,^ yra skaitoma angn.
mis ant drobės!.. Nori-nenori

Rakauskienės giedojimo 
proga

išsiskirstė po plačiąją Ameri
ką, gi parapijonai džiaugias' 
turėdami savo svetainę.

Kunigo V. Slavyno dėka ii 
Vyčių vietinė kuopa suorga 
nizuota, padedant K. Pakštui.

0®
Be to, kun. V. Slavynas savo 

sudėjo cementinius šalygat- jrinl visko, vis tik buvo įren- lėšomis nupirko ir pianą Vy
rius, į bažnyčią ir kleboniją gta svetainė. Atsirado jaunų čių kuopai.
Įvedė elektros šviesas ir suor- į .
ganizavo Moterų Sąjungos 
kuopą. Bet nė metų neišbuvęs 
porą dienų pasirgęs mirė sau-

Chicagoj Šv. Kazimiero kapi 
nese.

Ir vėl Sheboygan lietuviai | 
liko be kunigo. Bet, po kelių Į 
savaičių, atvažiavo kun. V. i

miero lėšomis Įtaisyta du la- Slavynas, kuris pasišaukęs ka
lbai gražūs šoniniai altoriai, rpenderį klebonijon ėmė savo- 
naujos grotelės ir labai gražūs tiškai tvarkyt. Sekmadienį su- 
'ąžuoliniai suolai. ėję pas bažnyčią žmonės žiūri,

Iš tikrųjų, kun. A. Balins- 'kad iš lauko pusės klebonijos 
vargo yra įdėjęs į yra siena, o vidury vienas, di-

Dienomis
J LIETUVĄ

— PATOGŪS — 
Kalėdiniai Išplaukimai 

IŠ NEW YORKO 

Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN

/FINE 
TEKTŲRE

m your cakes^. 
%

THE DOUBLE TESTED 
DOUBLE ACTING|f A* BAKI NG ■VV POWDER 
SAMEPRią
42 YEARS

*25 ounces for 25$, U* ia <1 linui i ui., .-.-yę0»v« ohT t95i »
IILIION1 Of POUNDJUftDBV 

OUB COVfnMMtNT ’

kas daug

Lapkr. 19—Gruod. 8 Lapkr. 30—Gr. 
Puikus geležinkeliu susisiekimas

iš BREMERHAVEN į 
LIETUVĄ

16
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ai Evangelija. Čionai angli-,S 
čia turi savo jausmams duoti 1>al||oks|ai nesakomi. sve. - 
huosybės ir persikelti į kuri-n,.n„ri ang,iSkų aa. 
mo pasauli. Dar labiau , 2mo-(ii visos kit()s pri,k,. g

gų teikia muzikos drąsios kai- (,atHOW pamablos yra lietuvis-.5 
ba, skripka ar šiapjau instru 1 ai. Lietuviai aprūpinti, gi ki- =

tataučiai pilnai patenkinti, 5 
kims ar privers giliai susimą-!^ kui.i(J ,aik() klau.y |
st?ti, ii net ašarą išspaus! Bet \-ls panioksių? sueina išklausy = 
žmogaus balso stygų virpeji- Mišių ir Evangelijos. =
mas, jo dvasios turinio išsi

mentu išlieta. Ji tave prajuo-

liejimas garsų akordų harmo
nija, kas pajėgs jais nesuža- 
vejamas! Daina ar giesmė, liū
dna ar linksma, juokinga ar 
didinga — tik klausykis, tik 
gerėkis...

Ne kiekvienas piešinys yra 
kūrinys, ne kiekviena giesmė 
- - žavesys, nes ne kiekvienas 
giedorius vra artistas. Yra pie

Gerb. kdn. A. Balinskas da-, 
bar yra vyriausias lietuvis ku I 
nigas visoje arkivyskupijoje i 
Jis buvo mylimas a. a. arki 
vyskupo Messmer o ir dabar 
tinis arkivyskupas jį labai ge

jrbia. t
i
i Kun. A. Balinsko rūpesčiu,I
I popiežiaus paskirtoje dienoje, 
'arkivysk. Messmer visose baž
nyčiose buvo paskelbęs rink-

šėjų tik peckelių ir yra giedo- h * , , . . , . . ‘ ,. 1 . 1 J ® 'l avas suselprmui Lietuvos ka
rių tik rėksnių. Bet kiek pasi-1 ..... . • •*..................‘ / ro nukentejilsiems. Taiposgi n
gerėjimo išgirdus giedorių 
kūrėją, kuris ne vien garsus 
leidžia, bet giesmę garsais — 
jausmais atgaivina! Tokių 
giedorių nedaug. Žymesnėji 
lietuvių dainininkė Amerikoje 
— tai p-ni Elena Nurinkaitė- 
Bakauskienė, daktaro Antano 
Bukausko žmona. Teko man ji 
išgirsti praeitą mėnesį Chiea
goje Tėvų Marijonų Ilė’inėjų 
seime, gi lapkr. 20 per sumą 
lietuvių bažnyčioje Kenoshoje. 
Balso turtingumas, tyrumas, 
skambumas, tvirtumas, jo leng 
vumas leidime, perėjimuose, 
valdyme yra stebėtini. Kaip 
gaila, kad mūsų tautos muzi
kėlis tempas ir materialia aku 
idas neleidžia geriems konce
rtams plėtotis. Taip mažu te
turime dainorių artistų ir taip 
reta progos jų išgirsti. Ir p-ni

Nauja Elektrikinė 
skalbiama mašina

”69.00
Naujas Manglius — 
prosas $49.00 

| Sykiu $1 f g,00

Budrikas duoda nuo
laidos $5OoO0

I’arduodame

s68.OO
ANT LENGVŲ 
IŠMOKĖJIMŲ

I

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

i
Ę
=

M
NORTHGERMAN
ILOYD

Taipgi reguliariai savaitiniai išplau
kimai žinomais Lloyd Kabin Laivais 
BERLIN STUTTGART

iBEN. von STEUBEN DRESDEN

Informacijų kreipkitės Į vietinius agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago

“DRAUGO’’ LAIVAKORČIŲ 
AGENIORA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvą 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

nuo pažįstamų bankierių jis 
išgavo Lietuvos reikalams ėie- i 
lą tūkstantinę. 1

Lietuvių dailių ir muzikos radio programa. Sek 
niadieniais iš stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų =' 
ir Ketvergo vakarais iš stoties \VHFC nuo 7:30 
vakare. v

B/ILY’S J7JVCZZ

10 PIECE COSiviETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famotts Vlvanl Sėt nnil ln. 
cludes face t>owcier, BĮ.00; Rouge. 76c. 
Tįsime Cream JI.00. Depilatory Ji. 00. 
Facial Astrlngent JI.75. Bath Salt 1.00. 
Toilet TVater JI.25. Perfume $2.76, Brll- 
Uantlne 75c, Skln Whltener 75c. Totai 
Value J12.00. Speclal prlee, $1.97 for all 
ten plecea to lntroduce thla line.

Vardas ......................................
Adresas ......................................
Siunčiame per pašta COD 

Pinigai gražinami, Jei
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

ALWAYS
Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

Labai Švelnus... stiprus, ska
nus iniSinys parinktinio alie
jaus. Švelnaus uksiuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Prlstcfoms ŠV1K3SAS groser- 
ninknms kas ko los dienos. 

Pabandykit jjl

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES
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Nerviškumas Ir 
Alkolis

je didžiųjų smegenų žievėje 
randasi vadinamieji gangli- 
niai narveliai, iš kurių išeina 
tam tikros atžalos, jauninan
čios atskirus didžiųjų smegenų
žievės-narvelius. Šių jungiamų j kreiptas į paskutini vaidinį; 
širdelių dėka, atskiri jutimai vaidiniai darosi palengva ir

lingai; greitas ir griežtas gal- mą, negali tiesiog pernešti al- 
vojimas ieško trumpiausio ke- kolio; nervingas abejojimas, 
lio tarp pirmutinio (pav. nemiga, apetito nustojiinas, 
2X2) ir paskutinio ( yra 4) nervingas širdies mušimas,
vaidinimų. Dėmesys yra nu-

TeL Cicero 6758

rašomaDaug kalbama ir 
apie XX amžių, kaip žmonių 
nervingumo amžių. Žodis 
“nervingumas” pasidarė jau 
nuvalkiotu žodžiu. Bet mūsų 
laikai iš tikrųjų sudaro pui
kiausias sąlygas nervingumui 
tarpti. Šen ir ten mes sutinka
me žmonių, kurie save laiko 
nervingais ir sakosi, kad 
šiaip jie jaučiasi esu sveiki, 
tik jų nervai yra nusilpę. Jie 
mano, kad nervai taip lengvai 
pagydomi. Jie pamiršta, kad 
jų nervingumas turi gilesnes 
priežastis ir priklauso nuo vi
so organizmo būties.

sąmonėje yra sujungiami j vie

D A TARA

Nervai yra lyg telefono lai
dai, kuriais eina žinios iš vi
so žmogaus kūno į smegenis 
ir iš smegenų įsakymai atgal. 
Smegenys yra sąmonės buvei
nė; sąmonė nėra paprasta 
smegenų veikimo išvada, nors 
ji ir yra daugiais surišta

I Office I’honeI
Į Prospect 1028

Res. «nd Offloe 
2350 So. Leavitt St.

Canal 0706

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

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

sutarties

Ofleae Tsl. Grovehill 8817
Rea <7 87 8. Artesiąn Ave. 

TsL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2422 VVest Marųuette Road 
VaL: 2-8 lr 7-9 P. M- Ket 9-11 AM 

Nedėlioj ausi taras

TEL. LAFAYETTE 7860

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Reaidencija 6600 So. Artesiąn Ave.

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

dTsdzanaI.1lakiš
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7827

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare namiukais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-1, ryto: 2-6 lr 7-9 vakare

nervinga baimė, baimė susitik
ti su žmonėmis, įvairios sun
kios ligos ir dar visa eilė ne
normalių psebiškų reiškinių 
priklauso nervingiems žmonė
ms. Žinoma, negalima neigti

tikslingai. Su vaidiniais susiję* 
jausmai yra nuolatiniai ir ne- 
pavargstantieji. Nervingas
galvojimas yra neramus, išbla! kad kankinanti baimė ir rūpi 

nervų siūleliui, kurie tiems' škytas; greitai jis iškrypsta iš čiai alkolį vartojant laikinai 
narveliams žinias iš kūno or- nustatytos vagos, atsiranda gali pranykti, bet jų visiškai i

Prie nervų narvelių didžiu
li sniegenų žievės prieina

ganų, vaginamųjų pojūčių or
ganų, sakysim: akies ir ausies.

nauji vaidiniai ir vėl pranyks-1 niekuomet nepavyks nustelbti.
ta. Visokios rūšies abejojimas 

Taip pat iš atitinkamų didžio-į ir apgalvojimai pakyla. Jaus- 
sios smegenų žievės narvelių ’ mų gyvenimas yra nepasto-
išeina kiti nervų siūleliai, ku-!vus; greitai atsiranda toks į psebiškų būdu; vartojant vi- 
rie nešioja įsakymus rauine-! skausmingas jautimasis. Žmo- į šokius nuraminimo būdus, da 
nims. gaus širdis mėtosi į visas pu

ses. Dejavimas ir džiaugsmas,Kada žmogus serga ner
vais, tai nervų siūleliai, kurie 
jungia smegenis su kūno or
ganais, nėra pagadinami. Tuo
met būna pagadinami nervų 
narveliai, nors mokslas dar 
nesusekė, kaip jie pasikeičia.

Al ūsų sąmonės veikimas, 
kad mes esame sveiki, yra su
rištas su narvelių ir siūlelių 
veikimu didžiųjų smegenų žie- 

A’isas galvojimas einasu veje.
didžiųjų smegenų žieve. Šito-1 tam tikrais keliais gana taisyk

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GKABOBIUS

Phone Uouievard 7042

DR. 0. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
Arti 47th Street

DR. J. J. KOWAR$KAS
PHYSICIAN AND SUKGEON

2163 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS;

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

jie vėl iš naujo sukils ir ne
duos ramybės. Visokios nervin ' 
gos būsenos galima prašalinti

rant masažus ir t.t.
Žinoma, nervingi žmonės.

Tel. Canal <122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTA3

2201 AVest 22ud Street
(Kampa, Leavitt St.) 

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

OR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CICERO 662 
lr

2924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vol. ant Waahlugton Blvd. 

4:18 — 5:8« kasdien 
Telefonai: Kedzie 2459 — 2461, arba 

Cicero 662. Rea. teL Cicero 2888

T*t Lafayette 6791

Laidotuvėms patar 
nauju goriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu ataliauktl, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 Vest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St.
Tel. Vlctory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2816 arba 2818

2314 W. 23rd PL, Chicago

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

juokas ir verksmas, viltis ir‘jeigu ji? nevartos svaigiųjų; 
nusiminimas nuolat maišosi gėrimų, bus daug ramesni, lais ! 
vieni su antrais; čia šviečia žy įvesni. Apie tai kalba daugelis 
di pasaulis, čia jis vilioja ir, ligonių, kurie, paklausę gydy- 
traukia žmogų, čia vėl įgrįsta
ir nusibosta iki kaulų smege
nų. Nuostabu, kad vaidinimas 
blogai plėtojantis, silpni esti 
jausmai ir žmogus pasidaro 
neveiklus, lie energijos.. Užuot 
stipriai veikęs, jis grabaliojasi 
ir peckojasi. Stiprių vaidinių 
ir naujų įspūdžių nervingas 
žmogus arba negali greit nusi
kratyti, arba visiškai į juos ne 
reguoja. Dėl nuolatinio blaš
kymosi jis visuomet yra susi
erzinęs. Ne tiktai minčių ryšio 
nėra, bet vaidinasi ir jahsmai 
taip pat yra palaidi. Dėl to 
nervingas žmogus greitai pa
vargsta ir greitai išsisema.

Ar galima vartoti nervin- 
Į gam žmogui alkolį ? Aišku,
! kad ne. Mes žinome, kad ir 
į menkas alkolio kiekis parali-

Phone Boulevard.^4139

A. MASALSKIS
graborius'

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

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

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7 691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

tojų patarimų, pasveiko, j 4712 So. Ashland Avenue
Abstinencija labai dažnai pa- Vah: Nu0 10 ryto lki 8 vakare
šalina nervingumą. j CC»°Q12n|,Qrtr-e|XKAY

Dr. Rosenfeldas sako, kad DRi UUySEN
alkolis, kaip nuodas, įneša į ' lietuvis dentistas

v . lv. i Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9organizmą, ypač Į medžiagos j valandai vakare
, , * ’ ... Nedėliomis ir Seredomis susitarus
kaitą netvarkos, lodei mes tu- 4347 I4th yt. Cicero, Ilk 
rime vengti nikolio, nes jis nė
ra joks maistas.

Ai- mes galime pasitenkint' t d e n t 1 s t as
Utaminkais. Ketvergais ir Subatomis 

vienu uždraudimu neleisti var- w. Mum uet te ku. arti Uesu-m 
Ave. Pbone Hemlock 7828

toti svaigiųjų gėrimų nervin- Panedėllala Seredomis lr Pėtnyčloiols .. .. I 1881 Ho. Halsted Street
giems žmonėms? Ne. Nervin- —— rr„i i

Dr. C.K. Kliauga

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai : 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 rak. 

Office; 14a9 S. Calil'oriua Ave. 
Nedėlioja pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei ncatsUicjia šaukite Central 7404

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kumpa., Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

gumą sukelia ne tiktai alkolis, 
bet ir šių dienų gyvenimo są
lygos. Nežinojimas savo tikros 
padėties, grasinimas kiekvienu 
momentu būti išmestam iš vie
tos, nervingumas dėl sužinoji
mo savo gyvenimo paslapčių, 
didelis pavydas, kuris jau yra 
pastebimas jaunimo tarpe, pa
linkimas į savižudybes, neturė-

Tel. Republie 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Pbone Hemlock 2061

• DR.JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

8558 SO. WESTERN AVE.žuojančiai veikia didžiųjų sme 
genų žievę, o dėl to nukenčia' jimas pasaulėžvalgos, palinki- DR. J. MOCKUS 
supratimas ir Įspūdžių sutvar- mas svaigintis — štai nervin
kymas. Jeigu kas nors yra nėr gumą keliančios priežastys.
ringas iš prigimties, -tai men-' Žmonija kiekvieną savo lai- 

Turiu automubilias visokiems kas alkolio kiekis dar labiau mėjinią turi iškovoti rimtomis
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, BI.

L J. ZOLP
a KABO RIDI IB LAIDOTUVIŲVEDBIAB

1650 WEST 46th STREET
Kampo* llth ir Paulina Ita

Tel. Boulevard 6281-8411
Nuliudlmo valandoje kreipkitės 

jrle manęs, patarnausiu zlmpatifi- 
<ai„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

silpnina smegenų 
kliudo susidaryti 
ir t. t.

Taip pat ir paprastos geros 
nuotaikos alkolis nepataiso; 
priešingai, jis dar sustiprina 
išsiblaškymą. Mes gerai žino
me, kad, išgėrus svaigiųjų gė
rimų, mūsų vaidiniai greit kei 
ciasi; šypsančio veido akyse 
bematant pasirodo ašaros, auk

veikimą, I pastangomis. Laimėjimo nebn- 
vaidiniams j na be pralaimėjimo. Visas mū

sų organizmas, visas dvasinis 
gyvenimas yra nuolat apsup- 

' tas visokių nepalankių aplink} 
bių. Tarp jų žymią vietą uži
ma alkolis. Reikia tiktai mažo 
pasiryžimo atsisakyti uno svai 
giųjų gėrimų stiklelio ir alko
lio našta savaime atkris.

DENTISTAS 
3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SP1NDULIAI

DR. MARGIRIO

PRANEŠIMAS
'Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietų
83-25 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki f po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Mes jau esame pastebėję,
stos svajonės pranyksta ir kaž J kad svaigiųjų gėrimų vartoji- 
koks suglebimas ir sulepšėji-j mas stiprina nervingas base
inas apima žmogų. Žinoma, Iias. Ar galime mes nejausti

ADŲ •YDYTOJAI,

DR. VAITUSH, OPT.

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

Seniausiai ir Didžiausia
HETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, netu
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Dldyats Ofiso*

4605-4)7 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

išgėrus svaigiųjų gėrimą, vai- 
diniai ir jausmai darosi leng
vesni; tada mėgstama kartoti

atsakomybės prieš savo vai
kus, kuriems pagadiname sme
genis, duodami jiems iš ma

DR, M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 lki 4 ir nuo 
I iki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal

sutartį
Ofiso Tel.: Houlcvard 7820 
Mainų Tel.: Prospect 1930

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 ĮVEST 47th STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. ii.

Trečiadieniais ii sekmad susitarus

Tel. Grovehill 1595

DR. A, L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-il ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų lr Nedėldieniais 
tik susitarus

2422 W. MARGCETTE ROAD

Res. Phono 
Englewood 8 641 
Wentworth 8009

Office Phone 
Wentworth 300.

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

DR. J. W. KADZEWICK A, L. DAVIDONIS, M. D,

tuos pačius dalykus, liežuvis žens gerti svaigiųjų gėrimų, 
pasidaro lankstesnis ir ranka 
liaunesnė. Jeigu reikia kokį 
nors sumanymą įvykinti, tai 
nervinamas!, skubinama. Ner
vingas žmogus yra susierzinęs, 
tas susierzinimas alkolio dėka 
dar padidėja. Darbingumą al
kolis pakelia tiktai trumpam 
laikui, o paskui darbingumas 
dar labiau nusmunka. Darbas, 
reikalauja pastovios jėgos.

Taigi aišku, kad alkolis ken
kia didžiosios smegenų žievės 
veikimui. Ir su saiku svaigių
jų gėrimų vartojimus kenkia 
smegenų darbui. Nervingi žino 
nės, ypač tie, kurie iš prigim
ties turi palinkimą į nervingu-

Todėl tie, kurie nejaučia pa
reigos jausmo prieš savo vai

LIETUVIS ADŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuris 
astl priežastim gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu
mo. skaudamų akių karfttj. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpų regyste

kus, tegu nors kiek pagalvoja, |lr ^“giu^uumgai akinius visuos.
•.įsitikimuose, egzamlnavknas daro
mas su elektra, parodančių maliau- 
nas klaldaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 14 ryto Iki 8 vaka
rą Nedėliomis pagal sutartį.
E REI VAS AKIS ATITAISO l TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugailų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų Italuos pi
gesnės, kaip kitų.

4719 8. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

kuti jie neša atsakomybę priei 
visą žmoniją. Kas bent kieti 
dar yra jautrus, kas nori, kad 
žmonės kūnu ir siela būtų svei 
ki, tas negali ramiai praeiti 
pro šalį ten, kur žmonės yra 
tankinami alkpiio.

Vertė H. Uft/triinas.

AR ŽINAI, KAD

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
gulimas ui 186.00 

KOPLYČIA DYKAI

Lapkr. 25 d. Prancūzijoj y- 
ra merginų diena. Tą dieną vi
sos sulaukusios 25 m. mergi- i 

i.os švenčia savo mergavimo 
šventę ir viešai pasirodo vai
kinams lyg sakydamos, kad 
jos laukia jų pasipiršimo. Jos 
leliosi keistais rūbais ir gat
vėje kelia jomarkus. Vaikinai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAS

1344 S. 50th Ave., Cicero, IlL Įgali jas tada pabučiuoti.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 AVEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 8—8
nuo !• Iki lt.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
6859 SO. WESTERN AVE. 

Chicago, 111.

DR. MAURICE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 lki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo t—4 pe 

pietų: 7—8:20 vai. vakara 
Nedėliomis 10 Iki 11 

Telefonas Midway 288Q

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 We»t Marąuette Road

VALANDOS:
9 tki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

Dt*ra. tr Ketv. veik. pegel sutarti

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenvvood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaiaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 327<

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo t-l P« 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 2-8 vok. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tol. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Doulevard 8912

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

Ofiso vot: uuo 1-1. OBO



B iį X tf ŽI jf S
CHICAGOJE B0XING NEIKS DAKTARUI PASVEIKUS, 

SUSIRGO ŽMONA IR 
SŪNELIS

Emilijos Niekiniai- 
tes koncertas

JI SUŽAVĖJO SAVO 
KLAUSYTOJUS

P-lė Emilija, išvažiuodama1 
iš Chicagos neabejodama ga
lėtu pasakyti: nuvykau, pama
čiau, nugalėjau. Publika, at
vykusi į jos koncertą praėju
si sekmadieni, Eigbtb Street 
teatre, p-lė:
navimu buv 
navo sunkias dainas, tačiau! 
taip gerai jai tai sekėsi, kad 
klausant atrodė lyg lengvutes 
ir paprasčiausias daineles dai
nuotu. Nedaug Amerikoj yra 
koloratūra sopranų. P-lę Mic
kūnų i tę reikia priskaityti prie 
pirmaeilių koloratūra sopranų 
Amerikoj. Jos balsas gražus, 
stiprus, tonas švelnus, tekin
ką tobula. Jei dar pridėsime 

jos gražių išvaizdų, mokėji
mų į daina Įdėti jausmų, aiš
kių dikcijų ir labai korektin- 
gų scenoje užsilaikymų, pripa
žinsime,, kad ištikro ji operos 
artistė pilna to žodžio prasme. 
P-lė Mickūnaitė ir yra operos 
artistė. .Ii dainavo Italijos ir 
Lietuvos operose. Turėjo gerų

jcan sing “Vna voce poca fa” 
Įfrom “The Barber of Seville” 
!and the Bell song from “Lak- 
■me” \vitb all their glitter of 
;runs and flourisbes.

“Otber singers have Jone 
these and will continue to do 
tbem. AVbere Miss Mickunas 
(Ncols is in a superlatively 
lovely rpialitv of voice, a qua- 
lity \vith the sparkling bead 
of vitality in it, that beauti- 
fies on its own bebalf every 
pbrase that sbe sings. Pergu
lėsi s “Nina”, for example,

'WO MORE KN0CK0UT3

reti.

Gimimo Panelės Švenč. pa- 
Jnųūjos choras reiškia širdin-

KETTER WINS C. Y. O. 
TITLE BY KNOCKOUT

Marąuette Park.
nas Poška visa savaite buvo

Gruodžio 7 — 15 d. — Šv. 
Juozapo bažnyčioje, So. Chi- 
cago, III.

Gruodžio 12 — 18 d. — St.
Dr. Jo- Clair, Pa.

Gruodžio 16 — 23 d. roko
sunegalėjęs. Jam kiek pasvei- lekcijos Šv. Juozapo namuose 
bus, rimtai susirgo žmonelė ir — Hinsdale, III.

Gruodžio 19 — 23 d.mažytis sūnelis. 1.inkilu visie 
ms greit pasveikti ir sustip- (kolekcijos Šv. Jurgio bažny- 

Rap. čioje, Detroit, Mieli.
Misijoms vadovauja marijo

UŽUOJAUTA

, ginusios užuojautos jausmų p. 
[Marijonai Janušauskienei, mū

Last Friday night Krank sų įžymaus varg. B. Janušaų-

re

r.ai misijonieriai: kun. Auta 
nas Petrauskas, M. T. C., kun. 
Jonas J. Jakaitis, AT. I. C. ir 
knn. Aleksandras Būblys, M. 
I. C.

?s Mickūnaitės dai- i^p<*o,nos a Qwite ‘Hltei’eiit work Ketter (Keturakis) represent-(sko žmonai, dėl mirties jos, 
vo sužavėta Ji dai- Ą‘^*en 's projeeted by ber j„g Qur kady of Vilna, AVest : mylimojo tėvelio, a. a. Anta-!

volce’ . Side, won the AVest Division no Jaksevičio. J
"line of’i^r groups eonsist- ]it-avyweight Championship at I

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. A’yskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago, III.

Vilniaus lietuvių spauda Ta

Antradienis, lapkr. 2D d.. 193?
i»n, * >'. i..... ■ .... ..  ■ i ,' Jn h

škuoju jau realizuojamas. Le
nkų spauda dėl to tyli, tačiau 
įjau esu žinoma, kad Malinov- 
skio ir Perkovskio firmoje tos 
raidės esančios dabar paauk 
sinamos. Tokiu būdu, reikia 
manyti, kad nuimtasis nuo ko 
ply'ios lotyniškas parašas j 
save vietų jau nebegrįšiųs, oso, kad lenkų sumanvnias pn-1

---- . . Ijo vietų užimsiąs lenkiškas už
kristi lotyniškų parašų prie 
Aušros Vaitų koplyčios lenki-

*-gltThli:WICZi-

rasas.

GERAS UŽDARBIS
Reikalinga — vyrai ir moterys, — 

mes turime naują, išradimą, kuris 
lengvai parsiduoda kiekvienoje šlu
boje. Galite dirbti pilnai arba liuos- 
laikiu, Patyrimas nereikalingas. 
S 1.00 užstato už sampelius bus su
grąžintas. Kreipkitės nuo 9 ryto. iki 
8 vai. vakaro.

6812 So. Western Ave.

ed of Lithuanian songs. The 
ręst were more or less con- 
ventional excerpts from tlie 
coloratura repertoire. Sbe was 
assisted by Philip AVarner, ac- 
conipanist and solopianisf.”

P-nas Moore, pripažindamas 
p-lę Mickfinaitę pirmaeile dai
nininke nė kiek neperdėjo. Ji 
yra tokia ir tai be jokio abe
jojimo.

Štai kų rašo Herald & Ex- 
aminer:

EMILY MICKUNAS, IN DE- 
BUT HERE, WINS PRAISE 

OF CRITIC
By Glenn D'illsrd' Gurm

pasisekimų. A'ra daug vilties, Emily Mickunas, coloratura 
kad ji pateks ir j Amerikos,soprano, wbo aeknovvledges 
kurių nors pirmaeilę operų, ber American birth, but wise- 
nes ji to pilnai verta. 3y dairus all tlie advantages

tliat attach to Lithuanian pa

ltie C. Y. O. Center.

ln bis first bout be knocked 
out Jobu Logan in the second ĮI
įound and in the finais be 
knocked out Victor Della Ma
ria i n the first round.

Šventasis Raitas, Senoje 
Ieva Lukošiūtė, raštininkė j Naujojo Įstatymo, su Vulga 

tos tekstu, Antras Tomas, plo 
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senoje 
Testamento III. Psalmių kny-

Pranešimas
Labdarybes centro susirin- ga, patarlių knyga, Eklezias nais 

kimas Įvyks 30 d. lapkr. 8if;kas> Įzaj0 pranašystė. Vertė

HORTGAGE RANKERSj
REAL ESTATE

Prisirašykite į mūsų Spulką,--------------------------------------
Texų informacija suteikiama j KONRAD, Fotografas

p. , | Turime tokias pat šviesas kaip
Dykai Hollywoode musą studijoj ir vaka-

oeno C* rais imti paveikslai Išeina tokie gra-
ZOUo wesi 4/Itl OI. |ŽI|S, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap-

I pointtiientų ir sempelių pašaukit mus 
. ' . I telefonu: ENGLEWO()D 5840

Geriausia cash kaina už mo-! nes. 7ao w. «2n<i st.i___________________________
rgičius, bondsus ir deposit ce- 
rtifikatus. 134 No. LaSalle St.
Kambarys 316. Atdara vaka-

Ketter is rated as one of the.'51'- vakare, Aušros Vartų pa-iįr Komentorių pridėjo Vys- 
bardest punebers in the ring jupijos salėj. Kviečiama skai-1 kupas Juozapas Skvireckas, 
and is looked on as the next Dingai susirinkti. Bus išduoti1
C. Y. O. beavyweigbt cbamp.

Because of liis decisive viet- 
ories lašt Friday night Ketter 
v.ill appear in the C. Y. O. į 

oaarterfinals at the Cbicago; 
Stadiuin on Dec. 2.

raportai seimo.

Teini Marijone Misi
jos rudens metu

j pienais popieriniais aptaisais 
Valdyba j kama $3.00.

Šventasis Rastas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testą- j 
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00. GERALDINE

PETROLAITIS

muzikos, įdomių kalbų. Todėl j Lapkričio 23 
nepamirškime užsistatyti savo ’roSe Park 111 
radijo ir pasiklausyti.

Nugirdęs

Išėjo iš spaudos inaldakny-, 
go Atlaidų Šaltinis. Paruošė Į 
jų ir išvertė T. Kazimiera:-1 

Ikapucinas, išleido seserys kot-Į 
Lapkričio 27 — 29 d., Ke-' rinietės. Maldaknygėje yra pa

tariu dešimtų valandų ŠŠ. Sa- aiškinimas apie atlaidus ii 
daugiau, kaip 300 įvairių mal-

27 d., Mel-

Kų artistė dainavo,
skaitytojai jau žino iš paske- . . . , ..... v but vesterdav atternoon in theroto programo šeštadienyje. To
mes čia nekartosime.

n,nsll rentagP? made ber Cbicago de-
RADIJO VALANDA

kraniento Adoracija — Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Pitts- 
burgb, Pa.

rų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos ge-

Kas sekmadienį Jos. F. Bu-
dnko korporacija duoda gra-'g d rekolekcijos ir kelin iu kos, kurioms suteikti atlaidai, 
žiausius radijo programus, ku- valandų gS. Sakra. knyge[- tur6tų bQU vįsų ka.

, . . ... . , . , - kiekvienam malonu pau- niento Adoracija — Cicero, 111 tuliku rankose Kaina su
tęs dainavimas patiko tai na- perfec.tly matebes ber person- llJausyti. Taip ir pereitam se- Į Lapkl-Wio 30 d. __ grnodžio

. . ,8 d. Švenč. Panelės Marijos
lt is easy to believe reports mis dainomis iž Joties AVCFL, 'Nekalto prasįdėjinio

nuo 1 iki 2 vai. po pietų, bu- j— Cambridge, ATass
rias dainavo Zabukienė ir Bi- Lapaičio 30 d. Šv 

ra in Italy and in the land of |nikus Budrįko radij0 orkes- 
ward Moore. “Miss Mickunas,l:er r.ncestors and ber reper- tras 5įaunIaį pasirodė su nau- 
top soprano of some seasons”, toire as reported includes most Ljais inuzikos numeriais. Andriejaus

Muzikantas Philadelphia, Pa.

Eigbtb Street Tbeater.
Sbe is slim, blond and ap-

Kad mums p-lės Mickūnai-1 pealing and ber voice quite 1

turaiu. Ji mūsiškė, lietuvaitė, ality. I kmadieny teko gėrėtis gražio- 1
Bet mes čia norime supažin
dinti skaitytojus su tuo, kų 
mano žymus Cbicago Daily 
Tribūne muzikos kritikas Ed-

of this young artist’s succes- 
ses abroad. Sbe bas sung ope-

“Ouality of voice atracts at- of the coloratura roles. Of all 
ber sisters of florid songteniion.” Tokias antraštes p.

Moore uždėjo savo raštui apie 
p-lės Mickūnaitės koncertų. Jo 
gi raštas toks:

“AVitb onlv a small amount 
of advance publicity, Emily 
Mickunas came into tlie city 
—tbey say from Philadelphia;
— to give a song recital at tlie 
Eigbtli Street tbeater yester-j 
day. Witb more of a prelimi-Į
narv blare, or better. witb a . .
r , Ingimų, pasitaikiusių praėjusįle\v more appearances, sbe . . .

.. sekmadienį, publikos nedaug nugbt easily become a įveli . ....
i p- . . p , tebuvo. Bet taip gražiai cbica-knoivn ngure in niusic, for sbe t . i_
is by all odds tlie best eolora-

beanl Kere reeently, sbe is by 
a'd odds the best in point of 
natūrai vocal resource. Her 
taste, ber feeling for the mov- 
cmcr.t and impulse or nielodv, 
tire warm, glowing timbre of 
ber voice are assets that 
sbould be marketable even in' 
tl is monient of depression.

Del daugybės visokių pape-

Lapkrieio 28 d. — gruodžio ros> uz vis geriausios yra

ap-
j taksais 65c.

Vadovas Sakyklai. Trečioji i 
Novena knyga, Pamokslai apie Dievo |

Andrie
jaus atlaidai ir gruodžio 4 — 
11 d. Šv. Teresės Novena — 

bažnyčioje

UŽ VIENĄ DOLERĮ

turą soprano heard here in a 
iiumber of seasons.

“Teclinically sbe bas deve- 
loprd to the point ivbere sbe

giečiams užsirekomendavusi p- 
lė Mickūnaitė kitu kartu su
trauks į savo koncertų visų 
dainų mylinčių Chicagos lie-
vių visuomenę. Šilas

ĮDOMUS RADIJO PRO 
GRAMAS

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties WGES, 1360 
kilocykles, bus nuolatinis ant
radienio radijo programas, 
leidžiamas pastangomis Peop-

Kiokvicųaa Vardan parduodn Black ' |es Furniture Co. krautuvių. 
Band, bet dauguma gauna Illlnola ■ '
anglis, vietoj Black Band. Jeigu no
rite gerų anglių, krelpkltėa j muaų 
kompaniją, tai ge.reanlų Black Band dmiO ŠIOS Valandos labai StrO 
anglių nenorėsite. Kaina tik $8.50
už toną.

Teko patirti, kad prie išpil-

Pocationtus Mine Bun .
Green Valley gerinusios

glys dėl pečių dideli lunip-
Hftt tiktai .......................... 88.50 t.

rocah'kntu8 lumps 
Hummer Creek Lump

piai ruošiasi mūsų įžymūs
. . ««25t dainininkai, muzikai ir kalbė- nn-

tojai, kurie klausytojams pa- 
*8 oo t' tle^s gražių dainų, žavėjančios

Jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką 
Laikraštį „Žemaičių Prieteiius.”

„Žemaičių Prietelius” yra katalikiškas žemai
čių laikraštis ir išeina kas savaitė žemaičių sosti
nėj Telšiuose. Tačiau jis plačiai skaitomas visoje 
Lietuvoje.

„Žemaičių Prieteliuje” rasite įdomiausių žinių 
iš visos Lietuvos, o ypač iš žemaičių krašto.

„Žemaičių Prietelius” deda gražių straipsnių 
apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą; rasite 
gražių apysakėlių, kelionės įspūdžių, įvairenybių, 
galvosūkių, juokų, vaikams pasakėlių ir kitų įvai
riausių dalykų. Jūs, porą numerių perskaitę, tikrai 
nebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų 
žmonių padarė.

“Žemaičių Prietelius” atsako per laikraštį į 
skaitytojų .atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klau
simus ir už tai nieko neima.

„Žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems 
žmonėms suprantamas ir įdomus.

„Žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą 
numerių kiekvienam susipažinti, kas prisiunčia sa
vo adresą.

„Žemaičių Prietelius” kaštuoja metams 3 li 
tai, pusmečiui pusantro lito. Latvijoj metams 6 li
tai, o Amerikoj ir kitur 1 doleris.

Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenan
tiems giminėms „Žemaičių Prietelių,” nes jiems kaš
tuoja tik 30 amerikoniškų centų.

„Žemaičių Prieteliaus” redaktorius-lediėjas 
Kazimieras Berulis.

„Žemaičių Prieteliaus” adresas: Lithuania, Tel
šiai, Kalno g. 20.

Argi tad jūs pagailėtumėt dėl tokio gero laik
raščio VIENO DOLERIO PER METUS?

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

1105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Tanedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

Mirė lapkr. 28 d., 1 932 m.,
11:30 vai. ryto 14 mėnesių am
žiaus. Gimė Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
moliną Helen, po tėvais Sau
liuke, tėvą Kazimierą, dvi se
seris Evelyn ir Dolores, bobu
tę Ievą Šaulienę, tetas ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2920 West 
40th l’l. Laidotuvės įvyks ket
verge, gruodžio 1 d., 1932 m., 
iš namų 8 vai. bus atlydėta į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J rfv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, lt<>- 
l)ulė. Tetos ir (llmhiės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisaa 77 W. Waahlngton Rt. 
Room 906 TeL Dearborn 796«

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

<146 Archer Ave. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 1996

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS

62 E 107 8T. prie MICHIGĄN AVE. 
Tel. Pullman 6950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6398

160 N I.A SAULE ST—pagal aptarti

JOHN A. KASS
(KAZAKAU8KAS)

Tjnikrodininkas, Auksorlus ir Muzikalių Instrom. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS
Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, dciinnntij, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome akinius, 
mentų. Taipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome. 

Turįs 23 metus patyrimo.

4216 Archer Ave. 2049 W. 35th St.
Tol. Lafayette 8(117 Tel. I ji fa y et te MIS.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

k Wm. J. Kareiva
Savtntnk&a

D81 geriausios rųftles 
lr patarnavimo, lau
kit.

GRFKN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto tr sūrių.

4644 SO. PAULINA 8TREET 
Tol. Boulevard 1389£iiiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimmiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiita

Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydą j įvairų pa- Į1,----------------------------------------------
= tarnavimą, kurį mūsų įstaiga teikia: 5| Ptione Roosevelt 2071

Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, van- g stanislovas pabionas, sav.
5 denio bilas ir morgičių kuponus. = QII1P PYPOP^ PA

Išrašom gaisrų visokias apdraudas. 5 ulUL LAmCOu UUi
Darome pirmus morgičius ant namų. 5, Coal, Wood, Expressing and
Perkame Lietuvos Bonus ir išmokame kuponus. E Moving
Parduodame Foreign Excliange ir čekius. 5 2146 So. Hoyne Avenne

_ S Chicago. III.

| UNIVERSAL M0RTA6A6E & INVESTMENT CO. I
Not. Tnc.

I 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215 
Kiiiiiimiiiiiiimiiiiiimiimiiiimimimiimmiitiiiiiimimmiimiiiiiiiimiiiiiiimfk

BUDINKUS TAISOM 
Atliekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
CaUfornlJos tinkavimu. Darbą atlie
kant už pusę kainos

Tel. West Side WEST 0«93 
Tol. South Side YARDS 6438

JNO. LYNCH
609 WEST 47th STREET

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

T irime pnrdavbnul lr mainymui visokios rūšies properčių, biz
nių, Uotų Ir farmų. Jei mes negalėsime išmainyti, niekas negalės.

Aptlrniitlos dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
rySlus su stipriausiomis Ir didžiausiomis apdraudos įstaigomis.

Kolektuojamc iftorglėlus, notas Ir bilas. Padedame namų sa- 
\ Įtrinkama surasti tuos, kurie yra pirkę morgičius ant Jų pro- 
parčlų bankose, kurios užsidarė.

Atsllnnkyktte ntflsų rnfttlnėn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui sutelkiamas. Bus Jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

Jei manai pirkti automobili, ateik 
ae mus pirmiau, nes mes užlaikome 

▼leną Iš geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję saro stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinkt
iną vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44*9 ARCHER AYENUB 
Telephone Lafayette 712*
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