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ŠIANDIEN PRASIDEDA "DRAUGO” VAJUS
VOKIETIJA IŠEINA 1$ T. SĄJUNGOS 

IR NUSIGIN.KONFERENCIJOS
ANGLAI SUSIRŪPINĘ DEL 

VOKIEČIŲ ŽYGIO
Vidurinė Mongolija atskilo 

nuo Kinijos
VOKIETIJA PADARE DIDE

LI ŽYGJ
VIDURINE MONGOLIJA 
PASISKELBĖ NEPRIK

LAUSOMA
BERLYNAS, spal. 15. —J ----------

{Vokietijos vyriausybė oficia-Į ŠANCHAJUS, spal. 14. — 
liai paskelbė, kad ji išeina iš Gauta žinia, kad vidurinė Moti 
T. Sąjungos ir apleidžia tarp-1 golija pasiskelbė nepriklauso- 
tautinę nusiginklavimo konfe-. ir.uoju kraštu.
renciją. J Ši Mongolijos dalis užima

Podraug ji paskelbė, kad pa-'apie vieną milijonų ketvirtai- 
siryžusi sunaikinti iki pasku-'nių mylių plotą.
tinio savo visus turimus gin-! ,-----------
klus ir paleisti iki vier.o sa-' RUMUNAI PUOLA ŽYDUS
vo kareivius, jei tai padarys ----------
ir visos kitos valstybės. • i ^BUKAREŠTAS, Rumunija,

Stratforde, Ont. (Kanadoj) nesenai įvykusi bedarbių demonstracija. Jie reikalauja dar- 
kad nekentėjus alkio.bo.

Vyriausybė paskelbė prezi
dento Hindenburgo pasirašy
tą nuosprendį, kuriuoj palei-

spal. 14.— Vakar vakarą Brai 
loj įvyko rumunų demonstra
cijos ir riaušės. Imta pulti žy-

PREZIDENTAS APIE IM- 
PER1JALIZMĄ

Aiškinama andai įvykusi 
{lėktuvo katastrofa .

WASHINGTON, spal. 14.—
iiuuo|r>. pmvi- , . \ akai vakarą prezidentas - • , - —

Ūžiamas parlamentas ir ski- ž>’dV parduotu-, Rooseveltas pPT radiją kalbėjo katastrofa'šalia Chesterton, j čiai nukirto visą užpakalinę
1 T_ J 1_____I_________ »___________ ‘1X1.4.___________________ J-V • ____ 4-

Aną vąkarą įvykusi lėktuvo skridimo metu sprogimas sta-

vių langai. Skaudžiai apmuš
tas pats policijoj viršininkas.

riami nauji parlatuentan rinki
mai lapkričio mėn. 12 d. Tą
dieną vokiečių tauta pasisa-Į ,CTDI|nQ unvADrnic 
kys, ar. ji remia vyriausybes AUS™JOS MONARCHIS

nusistatymą, jei vyriausybė ko 
voja už visų valstybių lygybę, 
kad ir ginklavimosi reikale.

Vyriausybė pareiškia, kad ji 
ė-inėsi to galutino žygio, kada 
pamatė, kad Ženevoje veda
mos derybos yra niekas dau
giau, kaip tik vokiečių tautos 
žeminimas ir paniekoje laiky
mas. Vokietija negali ilgiau 
tos negarbės vilkti ir reikalau 
ja lygybės, ar nieko. Vokieti
ja pati savo likimu rūpinsis, 
jei su kitdmis valstybėmis ne
begalimas broliškas susitari
mas.

Kaip Anglija, taip Prancū
zija per ilgą laiką padarė vi
są eilę Vokietijai negarbingų
jų nusiginklavimo planų. Pa
galiau prie jų prisijungė ir 
Amerika. Visos kitos valsty
bės neturi pasiryžimo ginkla
vimosi mažinti, o

TAI VEIKIA

VIENA, spal. 14. • 
trijos monarchistai ima veikti, 
kad vyriausybė panaikintų įs
tatymą, kuriuo yra nustatytas 
Hapsburgų dinastijos nariams 
ištrėmimas.

apie imperijalizmą, kurs yra 
taikai pavojingiausias. Pažy
mėjo, kad J. Valst. neturi nė 
mažiausiojo pasiryžimo pasi- 

i savinti bet kurias Kanados, 
Meksikos, ar Kubos dalis. Tik 

Aus.', nuolatiniu ir intesyviu žmonių 
švietimu gali būt atsiekti kil
nieji taikos idealai.

STREIKININKAI NEGAUS 
PAŠALPOS

PALEISTAS Iš STOVYK
LOS

ESSEN, Vokietija, spal. 14. 
— Iš koncentracijos stovyklos 
paleistas buvęs Prūsijos mi- 
nisteria H. Hirtsiefer, kuris 
prieš 3 savaites buvo apkalin- 
tas.

SOCIALISTAI UŽ 
STREIKĄ

VIENA, spal. 14. — Austri
jos socialistai per1 paštą iš- 

Vokietijai 'siuntinėjamais atsišaukimais 
viskas uždrausta, ir tik išsisu- kursto darbininkus į generali-
kinėjimais aiškinamasi.

ANGLAI SUSIRŪPINĘ

nį streiką prieš kanclerio Doll- 
fusso vyriausybę.

NEGALIMA GRĄŽINTI 
MĖLYNOJO ARO

AVASHINGTON, spal. 14.— 
NBA administratorius John-

LONDONAS, spal. 15. —
Europai gresia rimtas diplo
matinis krizis, kada Vokietija 
paskelbė, kad ji išeina iš T. I son išaiškino, kad tie visi, ku- 
Sąjnngos ir nusiginklavimo rie įsigiję mėlynuosius arus ir
konferencijos.

Anglijos vyriausy^s nnomo 
nė tuo atžvilgiu dar nežinoma. 
•Tačiau jos nariai yra ne ma
žai susirūpinę. Visgi kai kurie 
jų pareiškia, kad už tą savo

pasirašę sutartis su vyriausy
be, negali tų arų grąžinti be 
specialaus kongreso, ar prezi
dento leidimo. Jie privalo pa
sirašytų sąlygų laikytis iki pat 
galo. Tačiau vyriausybė gali

Ind., kurios metu žuvo sėpty- ( lėktuvo dalį ir ta dalis rasta 
ni asmenys, teisingumo depar 
tamento agentų tiriama. Uni-

nukritusi kone už vienos my- j gerovei
lios nuo priešakinės dalies, ku-

ŠIANDIEN {VYKSTA VAJAUS 
KDNTESTININKV SUSIRINKIMAS
KVIEČIAMA KUO GAUSIN

GIAUSIA SUSIRINKTI
ŠIANDIEN prasideda naujas dienraščio “Draugo” 

vajus. Tai bus jubiliejinis. Apie tai jau pirmiau buvo pra
nešta.

IR ŠIANDIEN — SPALIŲ MEN. 16 D., 8 VALANDĄ 
VAKARE, AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE, įvyk
sta šio vajaus kootestininkų susirinkimas, šiame susirin
kime kontestftiinkai gaus įgaliojimus ir visas reikalingas 
apie vajų informacijas.

Šin susirinkiman nuoširdžiai yra kviečiami visi 
į “Draugo” buvusių vajų kontestininkai ir nauji — daug 

kitųj kurie norėtų “Draugui” patarnauti fa* iš to sau nau
dos turėti — pelnyti dideles skiriamas pinigiškas dova
nas.

Kas fk turi kiek atliekamo laiko, ypač vakarais, 
tas iš tikrųjų privalo įeiti į “Draugo” kontestlnfaikų pulką 
ir su visais kitais bendromis pajėgomis pastūmėti vajų 
pirmyn tiek, kad jis turėtų ko puikiausiojo pasisekimo, 
kad atneštų naudos ne tik “Draugui,” bet fa* patiems kon- 
testinlnkams.

Tai gi, šiandien vakarą į susirinkimą yra 
gausingai susirinkti buvusieji kontestininkai, kaip vyrai, 
taip ir moterys, ir nauji, kurie nori būti kontestininkais fa* 
laisvomis valandomis padirbėti “Draugo,” savo fa* visuo-

ted Air linijos viršininkai ir rioj buvo keleiviai ir vairinfti-
komercijoj departamento aero 
nautikos skyriaus inspekto
riai, kurie ištyrė sudužusio 
lėktuyp liekanas, randa, kad 
nelaidė įvykusi nuo įtaisytos 
lėktuve bambos, ar šiaip ko
kios sprogstamosios medžia
gos.

Lėktuvo konstrukcija negali
būti kaitinama. Patirta, kad I tas, negalima išaiškinti.

kai. Sprogimas buvo tiek 
smarkus, kad ties atplėšta da
lim ištrenkta oran» du kelei
viai. Kiti keleiviai nukrito su- - • 1
priešakine dalimi. Gazolinas

kilmingai palaidotas, o savo 
gyvenimo' amžiaus galą pra
leidęs viename Sibiro vienūo- 

KAUNAS (per paštą). —j lyne, bąli būti teisinga. Taip 
Kaip holševikai apgrobė carų pat buvo labai įtemptas aki- 
kapus Petropavlovsko kated- mirksnis, kai buvo atkeltas

KAIP BOLŠEVIKAI AP
GROBĖ CARŲ KAPUS

susprogo tik smogus t lėktuvui roję, apie tai rašo lenkų laik-' caro Povilo karsto dafngtis.
į žemę

Ar lėktuvo bagažo dalyse 
buvo padėta bomba, ar kas ki-

CHICAGOJE
WASHINGTON, spal. 14.—

Krašto vyriausybė planuoja 
iš federalinio šelpimo pašalin
ti visus tuos darbininkus, ku
rie neteisėtai streikuoja. Strei
kų teisėtumą, ar neteisėtumą Į PRIEŠ PIENO BRANGUMĄ 
spręs darbo departamentas.

’ Chicagos aldermonų komi
tetas Wa8hingtone kovoja 
prieš norėjimą pabranginti 
pieną Chicagoj. Už branges
nį pienąj stovi pieno trustas 
Chicagoj.

ARABŲ DEMONSTRA
CIJOS

JERUZALE, spal. 14. — A- 
rabai sukėlė demonstracijas 
prieš žydų ateivystės didėjimą 
Palestinoje. Keliolika semenų 
sužeista.

PRIKLAUSO NUO VI
SUOMENES

WASHINGTON, spal. 14.— 
Illinoiso teisėjas Marcus Ka- 
vanagh pareiškia, kad krašte 
piktadarybės plinta todėl, ka
dangi tai pakenčia pati visuo
menė.

Nepriklausomos pieno trus- 
tui pieno kompanijos savo ke
liu kovoja prieš žemės ūkio 
departamento sekretorių, kad 
Chicagoje ir apylinkėse pie
nas būtų parduodamas vieno
kia kaina, kaip to nori galin
gas trustas.

šis pastarasis klausimas pa
tiektas vyriausiam krašto teis
mui.

žygį Vokietija pati ima ant atimti tuos simbolus, jei kurie 
savęs visą atsakomybę. nepildytų pasirašytų sąlygų.

BERLYNAS, spal. 14. —
Vakar kone per ištisą dieną 
vokiečių roinisterių kabinetas 
posėdžiavo nusiginklavimo rei
kalu. Nutarta nusiginklavimo 
klausimu griežtai stovėti už 1y 
gybę.

Bevielio telegrafo išradėjui 
-G. Marconiui šeštadienį Notre 
Dame universitete suteikta 
garbės teisių daktaro titulas.

Policmono žudiką P. Pace, 
21 m. amž., teiamas nubaudė 
199 metus kalėti.

raštis “Ilustrovany Kūrjer Ktinas, uniforma ir kiti daik- 
Codzienny”. Karstų atidary-1 tai bluvo labai puikiai išsi- 
mas įvyko “Pomgolod” orga-jiaikę, bet, pažvelgus ' caro 
ni-zacijos vadovybės priežifl- galvą, rodėsi lyg baisus sap- 

iroj. Vienas žymus rusų žval- nas. Vaško maskė, kuri apden- 
įVAŽIAVO J NAMUS įgybos narys apie tai parašė 'gė caro veidą, buvo visiškai

Varšuvoj gyvenančiam rusui, ištirpusi. Baisiai sužeistas nu- 
M. Thayerį 24 m. amč., tur- JĮg rftSo,

luobo sūnus, aną vakarą su 
brangiu savo automobiliu į- 
važiavo į vienuR namus, Hins- 
dale. Automobilis pramušė 
medinio gyvenamo nam^ prie
šakį ir sustojo sėklyčioje.

Pasirodė, kad važiuotojas 
yra girtas ir jis nežino, kur 
važiuoja. Areštuotas.

PREZIDENTO ŽMONA 
PARODOJE

ftio spalių mėn. 31 d. Chica
gos parodon atvyks ir iškilmin 
gai bus priimta prezidento 
Roosevelto žmona. Moterų or
ganizacijos ir parodos vadovy
bė planuoja įspūdingas iškil
mes.!

LAIVYNO DIENA

ftio spalių mėn. 27 d. bus 
krašto laivyno diena. Tai die
nai planuojamos didelės iškil
mės šimtmečio pažangos paro
doje.

žudytojo caro veidas sudarė
baugų įspūdį. Užtat buvo pas-

.. ..... . ... . , kubinta lavoną perdėti į ąžuo-
taR tokio didelio įspūdžio, kad A \ ., . , , v . T. « 1 linj karstą. Katennos I karste

a Aš apie tai rašau apim-

to niekad neužmiršiu. Sun
kioms mauzolėjaus durims at
sidarius, prieš mns pasirodė 
sidabriniai carų karstai, ku
riuose gludi visa Rusijos isto
rija. Komisijos pirmininkas į- 
sakė pradėti “operaciją” pas
kiausiai palaidoto Aleksandro 
trečiojo karstui. Išbalzamuo- 

į tas kūnas yra gerai išsilaikęs. 
Caras ilsis gausingais ordinais 
apsagstytoje generolo unifor
moje. Jis buvo tuojau iš sidab 
rinio karsto išimtas ir į ąžuo
linį įdėtas. Jo visi papuošalai 
buvo nuimti ir nuo pirštų žie
dai numaustyti. Komisijos sek 
retorius surašė visus atimtus 
daiktus. Tas padaryta ir su 
Aleksandro II irt Nikalojaus I 
karstais.

Kada buvo atidarytas Alak- 
sandro I karstas, pasirodė 
tuščias. Pasiredo, kad legen
da, pagal kurią caras visai ne
buvęs Taganroge miręs ir iš

rasta daug žemčiūgų ir kitų 
papuošalų.

Komisija tada nuėjo prie 
paskutinio, Petro Didžiojo, kai 
sto, kurs stovėjo stačiai ir in
žinieriai su jo atidarymu turė
jo didelio vargo. Prieš mūši; 
jau įbaugintas akis ataistoj 
Petras Didysis, lyg gyvas 
tų. Jo kūnas ir veidas, 
labai puikiai išsilaikęs. Perde- 
dant į paprastąjį ąžuolinį ki 
stą, ėmė jo kūnas trupėti ir 
byrėjo į dulkes.”

SMUNKA SU ŽĄSŲ 
EKSPORTU 

Dabar jau prasideda žąsų 
eksporto sezonas. Žąsų iš 
tuvos daugiausia eksportuoja
ma į Vokietiją. Tačiau 
eksportininkai sutinka nema
ža kliūčių, dM to kreipiasi 
atitinkamas įstaigas, ka«i 
pradėtų pašalinti.



2 P R X V G X S Pirmadienis, spalių 16, 1933

" “DRAUGAS"
taadtan. Oakrrua tokmad(MlM

to kMwpoad«Btaau natų4»rWa

ttkato mjto toakių.torliu frtlaa*
nu kAlnM DrlBiUUČfBMlOE

Ihimąi sekuAuri difrfliU pfUsutai iki 
S tat popiet

“DRAUGAS”
UTHUANUN D4JM FBIINl) 

FublUMd om
, MoaUuOm Ymt —

•UBBCRIPTIONB: Om T«*r -— Bis M<
=■ ,w,‘ F- itftftJUB'V;

Montha 
T to.

S53rr- JI

”2334 BOttiay Avė, CMeign
■Ibi

DIENOS KLAUSIMAI

SVARBŲ DARBA PRADRJUA

Visi piliečiai be tikėjimo ar pažiūrų skirtu
mo pradedant universiteto profesorium ir 
baigiant darbininku, visi kai vienas suprato, 
kad įvykdinti didesnius darbus, kurie atneš
tų visai tautai daugiaus moralių ir materija- 
lių gėrybių, reikalingas vieningumas — vie
nas kito gerbimas. Jaučiama taip pat toji 
vienybė ir darbuose tinkamai pagerbti at- 
mintį mūsų tautos atgaivintojų. Rezultate — 
per šį trupipų laikų Lietuvoje surinkta virš 
šimto tūkstančio litų pastatymui tinkamo did
vyriams paminklo, kuris per amžius bus gy
vu įrodymu, kad lietuviuose užtenka drųsos 
ir pasiryžimo ir didesnius darbus atlikti.

Ar Amerikos lietuvių išeivija, kuri su
dėjo lėšas skridimui įvykdinti užmirš savo 
drąsuolius! Ar ji tinkamai įvertins jų atsiek
tą žygį ir aukų!

Jei tai spręsti iš gausingų raštų, pami
nėjimų, kalbų, legendų ir net ginčų tai at
rodo, kad Amerikos išeivija giliai sujaudin
ta drąsuolių pasišventimu ir Amerikos lie
tuviai atliks savo šventų pareigų. Nesenai 
įvykusi Čikagoje Aviacijos diena, surengta

fciundien pradedame jubiliejinį dienraščio didvyrių pagerbimui ir sukėlimui lėšų pa- 
“ Draugo ”kon testų. Jubiliejiniu-kontestas minklo statymui įrodė kaip Dariaus ir Gl- 
pavadinamas dėl to, kad jis baigsis 1934 m., I rėno žygis atjaučiamas Amerikos lietuvių 
liepos mėn. su iškilmingu “Draugo” 25 me- j protaujančioje visuomenėje.

NAUJI PASAI SU ATLIE
TUVINTOMIS PAVAR,

DĖMIS

LIETUVOS GYVENIMAS
PABALTIJO VALSTYBIŲ Ęe to, priimtos rezoliucijos 
EKONOMINĖ KONFERBN- 'dėl valstybės kišimosi į pri- 

CIJA IR JOS NUTARIMAI j vatų ūkį, dėl emisijos ir kre-
---------- ,dito politikos, dėl laivininkys-

Rugsėjo mėn. 8 ir 9 d. Ry-.tės ir kitais klausiniais. Tsb.-
goję įvyko Pabaltijo valsty- j -------- — --------------
bių — Lietuvos, Latvijos ir
Estijos ketvirta iš eilės eko
nominė konferencija, kurioje 
dalyvavo apie 70 visų šių tri
jų valstybių stambesniųjų eko- Kada ant karo griuvėsių kū 
noininių organizacijų atstovų, rėsi nepriklausomoji Lietuva, 
Konferencijoj buvo perskaity- |po visų šalį siautė daug pie
ta 10 referatų {pranešimų) j- šikų, galvažudžių, bastėsi daug 
vairiais ekonominiais klausi-komunistų, lenkų, vokiečių ir 
niais ir apsvarstyti kai kurie kitokių šnipų. Reikėjo skubiai 
svarbiausieji Pabaltijo valsty- visiems gyventojams išduoti 
bių ekonominiai reikalai. pasus (asmens dokumentus), 

Baigdama savo darbus, ko- kad galima būtų sėkmingiau
nferencija priėmė visų eilę re
zoliucijų bei pageidavimų, ku
rių svarbesnes žemiau paminė
sime:

1. Muitų unijos klausimu

kovoti su valstybės ir piliečių 
ramybės priešais. Pasai buvo 
paskubomis labai prastos iš
vaizdos, ant prasto popierio 
atspausdinti ir visiems gyven-

žiuoja žmonių iš labai tolimų į 
Į apylinkių. Ekonominių žvilg- | 
1 sniu Maištai nuskriausti: ple
ntai ar gelžkeliai iš čia Ubai 
toli. Todėl žemės ūkio gami
nius tenka suvartoti patiems 
kadangi vietos rinkai jų ma
ža tereikia. Malėtįskiai pui 
kiai atsimena prieškarinius 
laikus, kai visus žemės ūkio 
gaminius veždavo Vilniun. To
dėl Malėtiškiams Vilniaus at 
gavimo klausimas lab jausim
rūpi. Mat, atgavus Vilnių, Mu
latai tuojau pakiltų, lyg ant 
mielių. Tai, kaip matom, Ma- 
lėtiškįams nevien patriotiniu, 
bet ir medžiaginiu-ekonominiu 
žvilgsniais rūpi atgauti Vil
nių. Vilniaus atgavimas nėra 
vien patriotinės inteligentijos 
bei kai kurių organizacijų rei
kalas, bet visų žmonių/visos 
tautos reikalas.

Vilniaus vadavimu pirmiau-

F. B. Campbell, iš New Yo
rk#, kurį federųlė vyriausybė 
traukia tieson už atsisakymų 
užregistruoti $200,574 auksu, 
kuriuos laiko paslėpęs. «
■ I, ■ 1WTI ..............
tus pagastroliuoti- pakencer- 
tuoti. Šie provincijai padai
nuoja liaudies dainelių bei
operų arijų. Kartais ir suvs

tų gyvavimo sukakties paminėjimu.

Ačiū Dievui, mūsų dienraščiui netrūksta 
bičiulių, rėmėjų, bendradarbių ir skaitytojų. 
Kad taip yra liudija ir tas faktas, kad jis ir 
šiais sunkiais ekonominio krizio laikais ne 
tik išsilaiko, bet labai sėkmingai tarnauja 
Amerikos lietuvių visuomenei ir visai mūsų 
tautui, Bet kaip kiekviena įstaiga, taip ir 
‘‘Draugas” stengiasi dar plačiau savo veiki
mų išplėsti, dar daugiau namų lankyti, nes 
jis žino, kad toli gražu ne visi lietuviai ka
talikai jį skaito.

Mūsų dienraščio gerieji ir. darbštieji tal
kininką i-kon tęs tin inkai iš savo pusės žada 
viekų padaryti, kad vienintelį tikybinės ir 
tautinės minties dienraštį paremti, didinant 
jo skaitytojų armijų. Kuo daugiau skaitytojų 
Uikraštis turi, tuo daugiau jis naudos riešą.

Mūsų talkininkai, katalikiškos spaudos 
apaštalai, šiam jubiliejiniam “Draugo“ va
jui pasirinko obalsį: nė viena katalikų šei
ma neturi pasilikti be katalikiško dienraščio 
šiais šventaisiais Metaisl

ATLIKIME 8VBNTA PAREIGA

Garbingas ir kartu tragingas Dariaus- 
Girėno žygis, sujudinęs iš "pagrindų lietuvi# 
yisuomcnę ir įdavęs mums naujų akstinų sie
kti aukštesnių idealų, įrodė, kad lietuviuose 
užtektinai drųsos, pakankamai pasiryžimo į- 
vykdinti darbus, reikalaujančius aukščiausio 
pasišventimo brangiausio žmogaus turto jo 
gyvybės. Lakūnai savo uždavinį kartu ir pa
reigų atliko. Dabar mums reikia įrodyti, kad 
MM branginame ir mokame įvertinti savo 
tautos didvyrius; kad jų pasišventimas ne
nuėjo vėjais, kad jų brangi auka atneš ap
čiuopiamų rezultatų.

Lietuvoj jų žygio vaisiai jau reiškiasi

PRAEITIES PABYROS
4

Rašo Knn. A. Fetrauakas, M. I. 0.

(Tęelnys)

Aš žiūriu, kas čia bus, ar ji nepra
dės kamantinėti visų pueiliui. Gali dar 
koki nesusipratimai kilti. Bet ne. Daugiau 
nekamantinėjo, tik būtinai užsispyrė, kad 
šioji išeitų. Ar ji išėjo, ąr ne — negalia 
pasakyti, neatsimenu dabar.

šitoksai akebientas jau kiek ūpų pa
gadino visiems, kurie buvo palankesni 
lenk alus. Ir mtin tuip pat buvo ne laimi 
mulonu, kari mes pusiroriėme toki Šovi
nistai, ko katalikų bažnyčiose neturėtų 
būti. Netrukus tačiau viskas nusiramino. 
Aš išėjau su ŠV, Mišiomis, o jionia kuni- 
gaikštnuiė užėmė jai priruoštųjų vietų ant 
viškų dešinėje bažnyčios pusėje.

Po šv. Mišių pasakiau iš sakyklos 
lietuviškų tMHooksJų, H>uia kunigaikštienė 
išklausė tiktai Evangelijos,- pamokslo ne

Atsižvelgiant į pasunkėju-' tojams, vyrams ir moterims, 
šių ekonomine būklę ir turint'nuo- 16 metų amžiaus išduoti.

šio mėnesio pabaigoj Čikagoje rengia
ma viešoji Dariaus-Girėno paminklo naudai 
rinkliava. Čionais lietuviai įr lietuvės turės 
gražios progos pasirodyti ir užakcentuoti, 
kad mūsų didvyrių žygis ir jų atmintis mums 
rūpi. Tai bus kaip ir kvotimai, kuriuos, ti
kimasi, čikagiočiai tinkamai išlaikys. Pasi
sekimas ar nepasisekimas tos rinkliavos pri- ^artėjimui pagreitinti ir šių 
klauso išimtinai nuo mūsų pačių. Jei mes 'valstybių ekonominei bei mui- 
sugebėsime sumobilizuoti keletu tūkstančių unijai įgyvendinti. Tam pa
linkėjų, — turėsime gražių pasekmių, jei'siekti visų trijų-valstybių pre-»"* 
gi pasirodysime apsileidėliais ir ieškosime Aybos sutartyse turi būti pa- "

galvoj, kad valstybės ūkis ga 
Ii sveikai vystytis juo dides
nę jis apima teritorijų, visų 
trijų Pabaltijo valstybių eko
nominės organizacijos privalo . 
tuojau imtis žygių ūkiškam į 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos

Nepatvarūs pasai iki šiol su
sidėvėjo. Dabar rūpinamasi iš

x v • tj dinų kurios nors operos ko)šiai rūpinasi šauliai. Jie čia . f . k,
v . . .. > Viėria'veiksmų. Tačiau nei de

nesa patriotizmo srovę, paro- , ,
, ..... ... . koracijų nei orkestro, kurido sulenkėjusiems tikrųjų jų- ....
... .. . , ,, šiaip taip pavaduoja pianinas,

ii. Veik visi pradžios mokyk- i) *?? TT ‘I^vas PubJ,-
, , , . . . . , , i kai tenka vaizduotis, žinoma,lų mokytojai yra taip pat sau-1 . . . ......

duoti visiems naujus pasus, jliai. Jie atlenkiriimo darbų va- ifrtĮ! A\vlsal Ilvkalt‘» Jei Sas" 
• \ | ' i ,, įtrores jodina ne tokios, kokių

Vidaus Reikalų Miaisterija ,10 P" Ijiį Uordų. Publika, be abejo-
Tačiau Malėtų šauliai, dirb-j jau užsakė 2,000,000 pasams

knygučių. Jos bus gražiai at- j^am* taip svarbų gyventojų 
kultūrinimo bei atlenkiaimospausdintos ant labai gero po- 

picrio. 1934 metais visiems Lie 
tuvos piliečiams bus išduoti 
nauji pasai. Įdomu tai, kad 
naujuose pasuose sulenkintos

progų kaip nuo to garbingo darbo išsisukti, ||ieklul,a vadinamoji‘ Baltijos B*B«uXia^

bus atitaisytas Butkus, iš šunišku sulauksime menkų rezultatų. klauzulė, tai yra teisė šutei
Tad šiuomi maloniai kviečiame visus ir .K'ti kitoms Pabaltijo valsty-

visas darban. Kas tik galite šiokiu ar tokiu |bėms ypatingu lcng\ atų. 
būdu prisidėti prašome į talkų. Tėvai turė-1 g. Geležinkelių tarifai 
tų paraginti dukreles ufcirašyti registraci- turgtŲ būtį i nustatyti tokie, 

kart jie padengtų • bent eavijos pnnktuosna, asriienaįkuriU.automo
bilius prašomi priduoti savo vardus, kad su
daryti tinkamų, rinkėjoms apsaugų ir kon
trolę. #

Pasirodykime, kad mes įvertiname Da
riaus-Girėno žygį. Visi ligi vienam į didį ir 
kilnų darbų!

Dariaus-Girėno Paminklo Statymo Fondo 
Globėjų Komitetas

FILMĄ U LIETUVOS GYVENIMO

kainos ir amortizacijos išlai
das. o

3. Ekonominis bendradar
biavimas

yra laidas Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybei stiprinti ir

darbų, ligi šiol dar neturi sa
vo namų. Tat ir nutarta juos 
pasistatyti. Namus norima pa
sistatyti mūrinius, didelius, 
kuriuose būtų patalpos rašti
nėms, viešbučiui, muziejui, bi
bliotekai ete.. na, ir nemažos 1

brevičiaus Zubrys, iš Morke- j susirinkimams bei koncertams 
vičiaus — Morkus, iš Vamov- i salės.
skio — Varnas ir panašiai. 
Lietuvos lenkai yra priešingi 
imvardžių ablietuvinimai. Tu
rit i lenkų ir kitų kitataučių 
pavardės nebus liečiamos. Bet 
jų pavardės būsiančios pasuo
se Įrašytos be lietuviškų ga
lūnių. Dėl šito vėl lenkai ne
patenkinti, nes koks nors O-

jtf reikia visoms išgalėms šie- įkulič norėtų būti Lietuvos pa-
kti. Pageidaujama, kąd tarp
tautinėse ekonominės^ konfe
rencijose bei kongresuose vi
sos trys valstybės suderintų 
savo veikimų, kad būtų su
vienodinta ekonominė Jatatym 
davvstė ir pašalintos kliūtys 
ekonominių santykių išsivys
tymui, panaikinant užsienių

prašytas Okulicas ir t.t. Na, 
visiems neįtiksi, reikia daryti, 
kaip daugumai geriau. Tsb.-

6iuo metu yra filmuojamas Klaipėdos 
kraštas. Pirmoje eilėje daromos gražiausiųjų 
vietų — pajūrio, įstaigų, istorinių vietų — 
nuotraukos. Tai bus medžiaga dideliai kul
tūriniai filmai is Lietuvos gyvenimo. Ji bus'paSų vįz^ reikalingumų, 
išleista lietuvių ir anglų kalbomis ir

Malėtų miestelis yra lyg ir 
centras didoko pademarklini- 
jo ploto; Mat jis randasi pet. 
25 kilom, atstu nuo demark- 
1; n i jos, kuri šį plotų juosia,
lyg jūra ar vandenynas pu-

. . ...... Valiutos suvaržymai , siasalį (peninsula). Todėl tu-riama Amerikos lietuviams, is kurios jie ga- . . T ..... v, Z.,..,.
lės geriau pažinti savo senųjų tėvynę. -kune yra lvestl įvijoj ir EJrgų dienomis (turgui būna an-

fsb._ stijoj turėtų būti panaikinti. Įtradieniais) į Malėtus priva-

klausė, teisindamosi, kad nieko nesupran
tanti. y

Žmonės buvo be galo susigraudinę. 
Jautei tų neapsakomų kiekvienoje širdyje 
dėkingumo susikaupimų ir Dievui už mū
sų maldų išklausymų ir kunigaikštienei už 
suteikimų tokios brangios mums dovanos. 
Giedojo todėl kiek kas ištesėjo. Net visa 
gatvė skambėjo! *

Fa* kunigaikštienę pietūs 
• Neatmenu gerai, ar tų pat iškilmių

dienų, ar kitų sekmadienį kunigaikštienė 
uŽsikvietė mus: mane ir pp. Palukaitį su 
Jasaičiu pas save pietų. Kunigaikštienė 
be galo rodėsi patenkinta, kad ji galėjo 
padaryti lenkams nemalonumo, atiduoda
ma bažnytėlę,, kuri tiek laiko buvo lai
koma lenku aristokratų bažnyčia, o da
bar bus lietuvių, prastų darbininkų! Iš
sišnekome apie daugelį reikalų: apie jau
nuomenės įstaigas, kurias kunigaikštienė 
rėmė. Jį savo lėšomis Varšuvoje išlaikė 
neturtingų mergaičių vioų pensijų (uuk- 
lėtnamį), kuris buvo slaptų vienuolių pri- 
žiūromas. Klausė, ar mes panašių netu
rime Varšuvoje, ji norėtų ateiti joms į

ski-.

Viename 5. ui. “Trimito” 
n-ryje Valstybės Teatro artis
tas p. St. Pilka (jį ąinerlkU 
čiai, manau, dar gerai. prisi
mena) parašė straipsni, ku
riame nurodo šauliams, ko
kias jie tuj-i pasistatyti pa
talpas ir kaip jas įrengti, kad 
galėtų Valstybės Teatras (dra 

ma ir opera) pagastroliuoti 
ir provincijai. Mat Valstybės 
Teatras, išlaikomas visų pilie 
.čių pinigais, spektaklius rodo 
tik Kaunui, kadangi provin
cijoj nėra tinkamų salių, Sa
lės jei ir yra, tai nėra gerų 
užkulysių, nusigrimuoti kam
barių, nėra kambarių pasidėti 
dekoracijoms, nėra salės po 

scena orkestrui. Todėl Valsty
bes Teatras ligi šiol provin- 
eijon ir nusikraustydavo pa
siųsdamas tik pavienius artis-

iuų, būna labai susižavėjusi. 
Plojimai delnais ir šūksmai 
“bis” perkūnais aidi salėse. 
Na, ir gėlių bukietai... Bet vis 
dėlto patys artistai savo dū
šiose nepatenkinti savo gast
rolėmis, nei tokiais vaidini
mais. Tatai artistas p. St. Pil
ka ir parašė “Trimitui” stral 
psnį, pareikšdamas savo pa
geidavimų namų ir salių rei
kalu ir teikdamas visų eilę 
nurodymų. Reikia tikėtis, Šau
lių namų statytojai tais nu- 
rrid$ąriaisrir pasinaudos.
' Tais p. St. Pilkos nurody
mais mano pasinaudoti ir Ma
lėtų škuliai, statydamiesi na
mus. . Mat Valstybės Teatras 
Maiėtuose nėra nė karto bu- 
vęs;\Taip pat čia nesilankė nė 
pavieniai artistai.

Todėl Malėtų šauliai ir su
sirūpinę 4 pasistatyti didelius 
namus, kurie būtų viso pauliš
kojo veikimo Maištuose židi
ny* Todėl labai svarbu jie 
tinkamai pastatyti ir tinkamai 
įrengti, Visam tam reikia daug 
pinigų. Tatai Malėtų šauliai 
ir išnaudoja kiekvienų progų, 
kad tik sugraibius namams 
kokį centų: ruošia viešas ripk-

(Tęsinys 3 pusk)

pagalbų. Mūsų nelaimei, nu* tokių netu
rėjome ir negalėjome nė svajoti, kad ka
da turėsime dėl to, kud lietuvių pavar
gusių vaikučių Varšuvoje tiek daug ne
buvo. Bet nupasakojome apie mūs mokyk
las Lietuvoje, kurios buvo iubai skurdžio
je padėtyje ir tų labui maža turėjome. 
Kunigaikštienė pasižadėjo ateiti joms į 
pagalbų, jei tik kuri jos ieškos.

Remdamiesi kuniguikštionės pažadais, 
mes dėl to ir siuntėme pus jų ir a. u. kun. 
Gustaitį, buvusį Marijampolės lietuvių 
mergaičių progimnazijos, vienintelės vi
soje Lietuvoje, direktorių. Kunigaikštienė 
labai maloniai jį priėmė ir gausiai apdo
vanojo. Kiek ji jum davė, dabar {msukyti 
negaliu, tik tiek, kud guusių dūvė do- 
vunų.

Taip put nusivędžiuu pas jų ir u. a. 
kuri. K. Olšauskų, renkantį aukas jo prie
žiūroje esančiai Kaune “(Saulės” Moky
tojų Seminarijai. Kunigaikštienė ir tų 
gausiai apdovanojo.

Netrukus po to lankėsi iš Liepojūs 
didelis, tenykštis lietuvių veikėjai kun. 
Vizbaras kuris laikė didžiulę lietaviamB

parapijinę mokyklų. Supažindinau ir jį 
su kunigaikštiene. Lankė jis jų apie porų 
sykių. Apdovanojo gausiai. Kun. Vizba
ras labai kunigaikštienei patikęs. Taip 
pat ir kunigas Vizbaras išvažiavo labai 
patenkintas kunigaikštiene.

Per pietus mes arčiau susipažinome 
su kunigaikštiene, o ji daugiau įsigilino 
į Lietuvos reikalus. Ji, kad ir vadinos 
save lietuve, bet apie lietuvius tiek ma
žai žinojo, kad nieko negalėjo susigrai
byti mūsų tautiniuose klausimuose.

Palukaitis gauna ulhraAadaa vtetų
Kunigaikštienė turėjo, kaip jau bu

vau minėjęs Varšuvoje daugelį mūrų. 
Daugiausia jų buvo Krakovskie Pšedmleo* 
eie gatvėje. Tai vis mūraų kurie jai bu
vo tekę po mirties pirmojo jos vyro — 
grafo Krasinskio. Kiekvienuose namuose 
reikalingas užvaizdu — gaspadoriue. TMi- 
gi kunigaikštienė susipažinusi dabar dau
giau su lietuviais, pasiūlė, ar neapsiimu 
kuris iš mūsiškių užimti tų gana pelnin
gų ir ramių užvaizdus vietų. Palukaičiui 
buvo kaip tik patdgi vieta. Jis ir,apsi
ėmė.

Čia naujas lietuviams pelnas. VienaJ 
kad mūsiškis gavo gerų pelningų vietų; 
o antra, įsigijome daugiau pasitikėjimo 
pas kunigaikštienę ir atsirado daugiau 
vilties pasinaudoti lietaviškiems reika
lams iš kunigaikštienės gailestingumo bei 
dosnumo. Palukaičiui; tas ir pavyko pa
daryti. Be tų aukų, kurias aš aukščiau 
paminėjau, p.. Pūlukaičiui, kaip “Trimi
tas” 1932 m. 40 numeryje rašo, minėda
mas p. Palukaičio mirtį, pavykę iš kuni
gaikštienės psvurgusiems mokiniams iš
gauti apie 29,000 rublių. Aš to negirdėjau 
niekad iš gyvo p. Palukaičio, nors su juo 
persiskyriau 1914 m. rugsėjo m. pabai
goje. Greičiausiai jis bus juos gavęs ar 
prieš pat apleidžiant Varšuvą įr bėgunt 
į Rusijų, ar jaa jabėgėliu būdamas Ru
sijoje.

Kiek kunigsAštianė yra Šelpusi lie
tuvius studentus ^ęliuu, visa Lietuva ži
no. To aš nerašau. Ai noriu pažymėti 
vien tai, kas darėsi Varšuvoje, kol aš 
joje gyvenau.

(Daugiau bw)
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LIETUVOS GYVENIMAS
(Tęsinys iš SJ'pusl.)

Kavas, loterijas, gegužines, va
karus. Gautąjį pelnų skiria na
mams. Kuo daugiau bus su
rinkta pinigų,, tuo didesni ir 
patogesni bus pastatyti narnai.

Tačiau dabar sunkūs laikai 
ir lodei centai sunkiai lipdo
mi. Vis dėlto didelio valdybos 
darbo bei energijos darbo dė
ka siek tiek jau sukrapštyta.
Tačiau šitų dar maža: tai tik 
šiokiai tokiai pradžiai. Todėl
kilę iš plačiųjų Malėtų apy- Trys kandidatai į New Yorko miesto majorus: F. H. La 
linkių amerikiečiai lietuviai la Guardia, J. McKee, ir J.. P. O’Brien. Pastarieji du demokratų 
bai prašomi aukoti namams kandidatai: pirmas nepriklausomųjų, antras organizuotų, 
tiek, kiek pajėgia. Valdyba
aukotojams giliai dėkinga už j 
kiekvienų namams paaukotų 
centų. Taip pat ir visus kitus 
lietuvius, prijaučiančius ąšan-

GARBINGA KEUONĖ

cajam dųrbui, labai prašo- 
padėti Malėtų šauliams pa 

Rąžyti namus, prisiunČiant 
aukų. Pinigus siųsti Malėtų 

<&aulių Būrio Valdybai, Mais
tai, Utenos apskr., Lithuania.

-r.

LIETUVOS TEATRAS STO
VI ANT SAVO KOJŲ!

Pamokslus sako Tėvas A. Pe- ftvedų Amerikos Linija, kie-
trauskas, M. I. C. '

Lapkričio 13 d. ligi 19 d.,
kvienais metais rengia speci- 
ales Kalėdoms Ekskursijas j

vienos savaitės Misijos West Lietuvą. Šiemet pirma eksku 
Pullman, m. Pamokslus sako!™j* išplaukia populiariu S. 
Tėvas A. Petrauskas, M. I. C. .8. DROTTNINGHOLM, lap-

Lapkričio 20 d. ligi 26 d., krivio 29, antra ekskursija iš- 
vięnos savaitės Misijos Ohica ‘plaukia modernišku motorlai- 
io Heightg, UI. Pamokslus su- viu GRTPSHOLM, gruodžio 9, 
ko Tėvas A. Petrauskas, M. T.

* » Lietuviams Švedų Amerikos
Lapkričio 27, 28, 29 — tri-'Linija, yra žinoma* kaipo: li- 

jų dienų rekolekcijos Bpring nija vežanti j Klaipėdos uos- 
Valley, UI. tų. Keleiviai atvykę j Gotben-

T i •». burgu, pervežami i kitų Šve,,Lapkričio 27 d. ligi gruo-,,.. \ __ , ‘
tujos uostų Kalmar, čia gauna 
laivų S. S. BORGHOLM, kuris

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu J(l»ų organai allpnl ir Jfls 
Jam'lutfs w>iiu, priimkite NCOA- 
'CONE — ti> pautebSl lnq, valai4, ku
ria padarė atebdklua dėl milijono 
moterų ir vyrų per paskutinius 4j 
metus. NUOA-TONE priduoda nau
jos sveikatos ir sustiprina susilpnė
jusius organus

NUOA-TONE yra vaistas, kurj kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas a*' 
niuo turėtų vartoti. Jie padarys kie
kvienų sveiku ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinėse. Nepriimkite pava
duotojų, nes Joks kiras vaistas ne- 
pavaduos Nl’OA-TONE.

Šykštuolių — persekiotojų 
.jie nesibijojo. Medis Lietuvos
— galingas augalas, sutrynė 

Kuomet audra užeina ir pe- nej. įr j<įrmįnę, begraužiantį
jo šerdį. Jis neišdžiūvo ir ne
supuvo pasaulio patvory! Šia
ndien pažiūrėkim: jis klesti

džio 3 d., vienos savaitės Mi
sijos Luzerne, Pa. Pamokslus 
sako T. A. Petrauskas, M. L 
C.

Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie
nos savaitės Misijos New Ha- 
ven, Conn. Pamokslus sako T. 
A. Petrauskas, M. I. C.

Gruodžio 11 d. ligi 17 d., 
vienos savaitės rekolekcijos
Philadelphia, Pa, Sv. Jurgiožiedais! Tas medis — tai Lie 

tuva! VakarykStė diena — le- parapijoje. Pamokslus sako T

plaukia tiesiog j Klaipėdų. Lie 
tuviams keleiviams duota pro- 
ga pažinti gražiųjų Švediją, 
važiuojant geležinkeliu iš vic 
no uosto j kitų.

Visais kelionės reikalais Ta
msta aprūpins bile vienas lie- 
tuvis, autorizuotas Švedų A- 
merikos Linijos agentas. Cent-

Bert Fish, naujas J. A. V. 
pasiuntinys Egiptui.

ralinė šios linijos raštinė yra 
adresu: SWEDISH AMERI
CAN U NE, 21 State Street, 
New York,-N. Y. Žinius

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Stop 

Itching 

Skin

’lrynam, ^rlhnnaa Žemo suirt abdo 
niežėjimą ortofc | penklaa sekundas 
— Ir » pagelbingaa prie Ecaanioa, 
pyčkų, dedervlnAn, Ir libArlirų Zo- 
ino bevelk stebuklingai p ragai; na 
viaoklaa odos Irltacljaa, kartonai 
to gydymo ypatybės retai randa- 
moH kitose gyduolėse, Visos valeli- 
nyčtos užlaiko—36c, 60c, SI, Ypa
tingai tvirtas Žemo, Du syk ge- 
lesul rezultatai $1.26,

žemo
f-OR SKIN IRRITATIONS

rkūnai švaistos, tuomet yra 
viltis, kad štai už valandėlės 
ar kitos išvysim giedrų dan
gų, vėl saulutė tuč-tuojau iš
lindus iš po debesų prasišyp
sos, o paukšteliai sučiulbės į- 
vairiais skambančiais balse
liais ir visa gamta naujai ir 
dar su geresne energija kles
tės, džiaugsis, o viskų gražins 
įvairiaspalvė laumės juosta.

Taip tai ir su Lietuva. II-
Pirm,, kartą nuo pradžma gainiui Mnojo jflngu

nepriklausomybės Lietuvos tim,auJH ret5jiai8 8ukansty. 
Valstybės Teatras (Kaune) i(ų nebylį gt4
taip sakant atmatoje ant sa. Jo8 aann8 t„mpJ kazoklJ 
vo kojų, nes pradėdamas va.- 'klių kan<>p08 ir p|akė ska„. 
dinimų sezoną rugsėjo penkto. , <,nagaikos„
liktų dienų tris dienas iš ei- J
lės rodė savus, lietuviškus, vai Į Daugelis tikrų Lietuvos sū- 
dinimus, apimančius visas tria žuvo šaltuose Sibiro kalė- 
sritis: operų, baletų ir dramų.
Rugsėjo penkioliktų dienų bu-

genda.
Ištikrųjų gi tarpe jos tikrų 

sūnų kiekvienų valandų atsi
randa naujas su prakilniais 
jausmais, drąsiais ir brangiais 
užsimojimais. i

Darius ir Girėnas! Tai tik-' 
ri Lietuvos sūnūs, paaukavę 
gyvastis už Jaunųjų Lietuvę.

Ir taip kas žingsnis Jaunos 
Lietuvos tai naujas mitas — 
tautos svajonė, išsilikusi jos

A. Petrauskas, M. I. C.
Gruodžio 17 d. ligi 23 d., 

Misijos Harrison, N. J. Pa
mokslus sako T. A. Petraus
kas, M. I. C. |

KALĖDOMS Į LIETUVĄ 
PER KLAIPĖDĄ

Kas nežino Kalėdų ir Nau
jų Metų Lietuvoj? — Tik tas 
kurįs ten nebuvo, kiek malo Į 

kūdikystės dvasios nuotrupa, ruimo kiek džiaugsmo! Kas) 
Aš džiaugiuosi savo likimu,! gali išaiškinti koks džiaugs-Į

kad turiu galę matyti, sekti, 
pergyventi ir džiaugtis drą
siais žingsniais Lietuvos did-

mas namiškiams, šventėmis lu 
rėti Tamstų kaipo svečių. Ta
msta jei myli džiaugtis, džiau-

jimuose ir tiesos žodį, už lais
vės žodį.

vo rodoma savo kompozito- Laužė visur vaisingas šakas vyrių, kurie norėjo ir nori pa- i kis su savais sykio, ne tik 
rodyti pasauliui, kad užguita' švente, bet ir gražia Lietuvos f]■< . f I 1riaus opera “Gražina”, (ji I.įetuvos medžio kartu su taip 

r buvo rodoma ir rugsėjo aštu- j gražiais pamažu klestančiais 
ntų — per tautos šventę), ki» žaliais lapais. Ir netrukus štai 
tą dienų buvo savų kompozi- pasirodė bumburai, iš kurių
torių baletai: Bacevičiaus
“modem muzikos” baletas » ‘ ■ »•« .•
“Šokių sūkury”, Gruodžio
“Kastytis ir Jūratė” ir Dva

riono “Piršlybos”. Drama 
pradėjo sezonų rugsėjo septy
niolikta su pernai pasirodžiu
siu tehtre Petro Vaičiūno kū- | . ___ _ •
riniu “Naujieji žmonės’’ (j. ."** pavyzd| p,™tal‘ii

Karnaviėiaus opera ‘Gražina*
ir baletai taip pat pasirodė n^ra
pernai), žiūrint Lietuvos aki- j[tradieniai8i kartai„ pirmadie. 
na, tokia sezono pradžia yr»!niūs užpildant 8imfoniniais ko

vėliau išsivystė žiedai.
Nekuriuop iš jų rūsti ranka 

prispaudėjų nukrėtė ar nusky
nė, sudžiovinę, sumalė sau į 
nuodus. Iš medžio kamieno 
vis daugiau ir daugiau augo 
naujų mažų šakelių/ .kurios

i . ■ ... .i ■
savaitė pradedama an-

per šimtmečius Lietuva yra gamta. Kalėdomis, džiąukh i 
gabi, galinga ir gali viršinti prisnigtais sniego pusnynai?, 
tuom daugelį kitų šalių. j išsipuošusiais sniego šarmo 

Dr. St. Žmuidzinas mis medžiais. Koki gražūs vai 
zdui Kalėdoms Lietuvoj! Ten 
laukia kiekvieno parvykstant 
bakūžė,, pasipuošusi L sniego 
marška, iš kurios išėjai sve
tur. Viduj sena motinėlė lau
kia: sūneli, pargrįžk, dukrele, 
pargrjšk I Laukia kiekvieno iš
skėstomis rankomis, parvyks- 
tant šventes praleisti.

TĖVy MARIJONU
Mm

moraliu laimėjimu. Dabar be* 
reikia, kad savų kūrinių tirš-

n ce r tų i s, kuriais šiais metais 
rūpinsis Amerkos lietuviams

fina būtą nuolatiniame reper- .Jinomas gta8ys gimkus) Dra. 
tnare, bet ir atrodo, kad taip. repertaaro » ,ilė, pir.

\ ”nfi' -mas vaidinimas buvo — taip
Pirmoji repertuaro iš eilės pat savo autoriaus (pernai pa-

Spalių 16 d. ligi 29 d. dvie
jų. savaičių Misijos Sęranton, 
Pa., ftv. Juozapo parapijoje.
Pamokslus sako: Tėvas A. Bū- 
blys, M. I. C. ir T. A. Petrau
skas, M. I. C.

Lapkričio 5 d. ligi 12 d., 
vienos savaitės Misijos Aušros 
Vartų parap., Chicago, UI. Pa
mokslus sako Tėvas J. Vait
kevičius, M. I. C-

Ijapkričio 5 d. ligi 12 d., 
i opera buvo “Faustas”, (pir-. sirodžins) Alanto ‘Užtvtnka*. vienos savaitės Misijos Sv. A-
vnadieniais vaidinimų teatre Ar. Vit. ntano parapijoje, Cicero, UI.

4 Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadaryt lankačlaia j n- 

•1) zuainfuiiai, skaudamai sąnarius, 
kaip (eras, vikrus iiaitrjrniaas sa 
ANCHOR Pain-Ejcpelleriu. (trinkite 
užtenkamai Pain-Expeilerio ir apnikite 
flanelmia bandažu. Pačiais btociaaCais 
atsitikimais iitrinkite Pain-KaptUeriu 
vakarėli ■ ir rytais iki palengvės.

Pain-Eapelteris yra labai persisun
kiančia per oda ir jus (šiite patirti su 
kokiu (rtitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaiftintae ksins Hc. Ir 70c.— 
skirtinio didumo bnnkutts.
Tiktai tikrasis turi Inkaro taisbalafckli.

PAIN-EKPEllFR

SVARUMAS SVEIKATA
Su nauja THOR Skalbykla Jums bus malonu plauti Jūsų drapanas. Taip išplau
tos drapanos būna baltesnės ir ilgiau tvers, nes plaunant natnieje niekas nepra
puola. Su nauja THOR mašina Jūs nepavargsite, sučėdysite sveikatų ir pinigus.
Pamintykite: po 95 centus į savaitę mašiia pati per save išsimokės.

THOR model 21 
THOR model 35 
THOR model 1

V'Jj
' wv

"b

. . 054.50
• a ax • 0*7

................ 037 50 ■ '
THOR MOGLIS (prosavojamoji mašina), perkant skal

byklą, #19-50. Su kiekviena skalbykla, duodama dykai 
muilas ir elektrikinis prosas.

JOS-F.BUDRIK.liic,
3417-21 S. HALSTED ST. Boulevard 4705 ir 8167

Budriko krautuvės duodami lietuviški radijo programai: Nedėliomis‘ 8 vai. ryte ir 
1:00 vai. popiet, IVCFL, 970 k. Ketvergais: 7:30 vai. vakare, WHFC, 1420 k.

APAŠTALIŠKASIS 2VGIS
Jo Eminencija Jurgis Kardinolas 

Mtuidelein, Chicagos Arkivyskupas pradė
jo tikrąjį Apaštališkąjį Žygį, pradėdamas 
savo 25 metų vyskupavimo jubiliejų.

Vyskupas yra apaštalų įpėdinis. Jo pa
siuntinybė, kaip apaštalų, skelbti Ęvange- 
lijų visoms giminėms. Tai dabar daro vy
skupai ir patys ir pasivaduodami jų glo
boje ir priežiūroje išauklėtais ir išmoks
lintais kunigais. Ima jie sau pagalbon ir 
vienuolijas, kurios, paprastai, turi tam 
tyčia parengtus misijonierius, kuriuos 
siunčia visur, kur tik kunigai klebonai, 
sutinkant ir norint vyskupams, juos pasi
darbuoti kviečia.

Apaštalavimas reikalingas ne vien 
pagonų tarpe, bet jis mūsų laikuose ne
apsakomai reikalingas pačių krikščzionių
tarpe.

įsigalėjęs meterijalizmąs pavergė net 
daugelio tikinčiųjų širdį ir dvasią. Vi

insigysi, jei savo sielai skriaudų padary
si.”

Išrodo, kad neramumas ir nepasiten
kinimas yra žmoguje de) stojos materija- 
lių daiktų. Tai klaida. Matėrijalių dalyki) 
pilna pasaulyje. “Kas valgyti ir gerti ir 
apsirėdyti,” to net perdaug yra. Nežino, 
kur dėti tuos daiktus, ūkininkams pataria, 
net tų dalykų gaminti.

pricča.8fi,<? ir gydymas.
. Neramumai ir nepasitenkinimai kyla

iš dvasios, iš sielos. Taip, žmonių sielos 
maitinamos “meitėlių jovalu,” 6 joms ne
duodama jų tikrojo maisto, kuriuo yra 
“kiekvienas žodis,“ paeinąs iŠ Dievo bur
nos.”

Tų “Dievo žodžių” teikia Kristaus 
ipsteigtoji Bažnyčia. Ji tai daro ir gyvu 
žodžiu — pamokslais, ir spausdintu žodžiu 
— katalikų laikraščiais ir rašytu žodžiu— 
ftv. Tėvo ir vyskupų laiškais, ir kitais ke
liais. Bet vėl vargas: “žmonės labiau pa
mėgo tamsybes, kuriose nesimato jų blogi 
darbiai, ir “meitėlių jovalų,” kuriuo yra 

socialistiški ir
siems tik ir rūpi “kų valgysiu, ką gersiu, 
kuo apsirengsiu,’’o kitų minčių tvane pa- ‘ bedieviški, laisvamaniški, 
miršo “ką tan gelbės, kad ir visą pasaulį bolševikiški laikraščiai.

Čia žmonijos ligos ir nelaimės. Gi di
džiausia tų nelaimių, kad žmonės tos li
gos nemato, o dažnai matyti nenori.

Taigi reikia sveikinti Jo Eminencijos 
Jurgio Kardinolo Mundelein išleistųjų 
maldų,, kurių kalbėti visus kviečia ir jo 
apaštališkąjį žygį.

Ta malda taip skamba;
“Visagalis ir amžinasis Dieve, mes

Tavo vaikai nužeminti puldami prieš
Tave, pašvenčiame šį dvasinio atsi
naujinimo metų Tavo garbei ir šlo

vei. MeR Tavęs nužemintai meldžiame, 
globok, valdyk ir saugok mus, kuni
gus ir žmones, šiuo laiku; priimk mū
sų maldas, palaimink mūsų pastangas 
ir išlaikyk mus ištikimais Tavo tarna
vime. Suteik įkvėpimo tiems, kurie 
dabar skelbia Tavo žodį, šiapie misi
jų laike; priruošk Tavo žiponių šir
dis vertai visa tai prilipti. Atsiųsk 
Tavo Dvasių ir atpaujiok šio miesto 
ir diecezijos veidų; sugrąžink sau 
tuos, kurie nuklydo; pastiprink abe
jojančias ir pagundose esančius; ap
saugok kūno ir sielos pavojuje esan

čius ; sutvirtink mus visus Tavo malo
nėje, idant ateity mes galėtume Tau 
verčiau tarnauti ir apturėti mūsų ne
mirtingos sielos išganymų. Amen.”

Apaštališkasis iygis.
Jo apaštališkasis žygis yra, kad kiek

vienoje jo vyskupijos parapijoje per tg 
jubiliejaus metą įvyktą inenos savaitfs, ar 
keliu savaičių, misijos.

Tų misijų tikslas, kad įvyktų visa tai, 
kas toje maldoje pilnoje tikėjimo ir kil
niausių troškimų, yra pareikšta.

Bet kaip tikintiesiems, ypač Cbica- 
gos arkivyskupijos, reikia į visų tų žygį 
pažiūrėti! Ar tik juomi pasidžiaugti, pa
sigėrėti r palikti vien žiūrėtojais iš šalies! 
Ne. Tai labai maža. Tai net nepritinka 
geriems tikintiesiems.

Reikalinga, ir galima sakyti yra tik
ra pareiga tikinčiųjų patiems stoti į tų 
žygį sųdarbininkais. O kaip! Kokiu bū
du! *

Tikintieji*, kartu su Jo Eminencija, 
privalo užatakuoti (pulti) Dangų savo 
maldomi*, šv. Komunijomis, išklausytomis 
ir specialiai užprašytomis ta intencija Mi-

HIHmB

šiomis, aukomis, nusimarinimais, susitu
rėjimais ir kitais panašiais būdais.

ftios vyskupijos katalikiškosios drau
gijos, o ypač brolijos, turėtų stoti į tų 
žygį organizuotai.

Joms tiktų susitarti ir ar kas savai
tė, ar kas dvi, ar kas mėnuo eiti “in cor- 
pore” — tundrai prie Komunijos ir jų 
paaukoti -ta intencija, kad Kardinolo mal
dos mintys rastų geriausio pasisekimo.

*Toks tikinčiųjų žygis, kartu su sa
vo vyskupijos vyriausiuoju Vadu, neabe
jotinai, patiks Dievui ir pelnys Jo pa
laiminimų. O Jėzus Kristus, kuris pasi
žadėjo būti ten, kur “du arba trys bus 
Jo vardan susirinkę,” bus dar labiau, kur 
tūkstančiai bus susitelkę savo dvasia su 
savo ,Vadu.

Ir vėl, kokia kilni dvasia Jo Eminen
cijai, jei pavyzdin, brolija, ar- draugija, 
pasiunčia jam sąrašų, kad jo intencija, 
per metus paaukojo tiek ten Komunijų, 
Mišių, Rožančių, atverstų nusidėjėlių ir 
kitų gerų darbų, kurie geri tikintieji patys 
moka susirasti.

Taigi rykiuokimės ir žygiuokime! VJL



Pirmadienis, spalių 16, 1933

■ vedamas paties p-no V. Pier- h 
’žynskio. Jisai yru visuomenės 5 

veikėjas, dalyvauja politikoj š 
ir taip gi užsiima Veal estete i 
biatiiU. Bet daugiausia prižifl h 
vėdavo, kad restaurahto reika
lui eitų kogeriavsia. Todėl tus į 
ves ta u rantus, kurs randusi bi- 

jzniavoj vietoj, 1628 W. 47 Mt., 
yra vienas geriausių ant Town 
of, Luko.

Dabar p-nas V. Pieržynskis 
samanė pilnai atsiduoti real 
estete bizniui. Ir jis darbuo-, ‘ 
jusi ofise 4559 Šo. Paulina st.' 
Atlieka visus tos šakos biz- • 
nlus: gamina lėgalius doku * 
mentus, turi visokių apdrau- 

j dų ir t.t. Savo gi gerai veda 
!mų restaurantų pervedė pilnon [ 
žinybon savo žmonos Aleksan 
droš. Yra tai ta pati p-nia A į 

1 leksandra Pieržynskienė, kuri j 
yra visoj Chicagoj pagarsėju 
si dainininkė. Nei jokie žyme
snieji Chicagos lietuvių prog
ramai neapseina be jos. Savo 

‘ dainavimu jie ėmė pasižymėti 
' jau iš mažens. Nuo jaunų die- 
‘ nų ji buvo narė Šv. Kryžiaus 
h parap. choro. Ten per 15 mc- 
1‘ tų per mišias giedodavo solo. ' 
8 j Taigi dabar šioji pagarsėju- , 
l'isi dainininkė ir giesmininkė 

■stoja bizniu ir tampa didelio 
į restauranto vedėja, 

i: Abiem p-naln Pieržynskiam
5, linkėtina geriausios kloties, 
s- ( Rep.

PROF.

USB
Ka«lway's Pilis
(Tke Ve.etaMe Lasallve)

te rktaM (h. int«.Nn.l tract oi 
ifcpuntua tuMd by ui Moliuoti. 
Yebr poMoa-M blood wiH glvcSftVDO PALAIKYTOJAI litiose, ačiū žydams, kiaulės ’ Šimtmečio Pažangos Paro |

-------— “laimingesnės” už kitus gyvu'doje yru atgabentas žinomo
Bruklyno Bimbos gazietai liils. Neseniai miestas stakjar- pietų žemės ašigalio tyrinėto- 

lnbal ne košer pasirodė Kau dams nupirko tokių elektrikinę jo Byrd’o laivas, kuriame ii- 
lto apskričio Smetonos virsi- mašinų gyvuliams prieš pinu- statyta įdomių iš pietžemgalio 
Įtinku Išleistas piliečiams pri- siant apsvaiginti. Žydai prieš eksponatų. Čia matome pauk- 
sakymas, kad laikytų švaroj tokių mašinų pakėlė gevalt ir šč.ių skyrių.
kūnų, kad dažnai praustus, pasakė, kad -jie nei gyvulių -- ‘ ' ■ 1 *"
dažnai vėdintų stubas, patali nepiaus, nei mėsos nęvalgys, laJ J /
nes, kad niščytų visokį brudų, jei nebus prašalinta toji ma- 4
kad laikytų švariai gyvulius, šina. Dabar tik kiaulės ragau- • i...
susisiekimo daiktus ir etc. Bd ja tos mašinos apsvaigimus. VPYf|A||Q PAR
Bimbos gerai žino, kad kut -------— ™ MlIfclRUQ iMB Į

tik yra, ar atsiranda, visokio vienas Lietuvos štukorius, TO WN OF LARE
btudo, tfen izi prisikabina. ir gttĮ anį juojęO> savo seno kra- » ■ , /j i
jalšavikiškas bradas. Rasiejus jaus girjįxloklian»A pranašauja Praėjusio trečiadienio vaka- 

uvo tamsi su įvales visokio riestų havynų. Jis sako, kadh-e, parapijos svetainėje įvyko 
If o kbntrė, dėl to jų uzpo kitusyk iš Persijos pas mus susirinkimas daugiausiai nto- 
fahvojo balsavikiskas bradas. atėjusi koliera. Dabar'iš ten terų ir merginų dėl būsimos 
Taigi ir išeina rokunda: sto- kyla nauja pavietrė — girtuo- “Tag Day” šio mėnesio 2S 
Vėdami už balšaviznių, lietu kliams veria į nosį^rinkę. Bi-ijįenų.
viski balsavikai sykiu stovi jodamas, kad dėl to nepadi- Gerk kun. Pr. Vaitukaitis 
ir už visokį kūne, namuos, pa- dėtų geležies importas, tas gražiai išdėstė susirinkimo sva 
talinėj ir visoj gaspadorystėj .štukorius pataria naudotis ga-'rbų bei tikslų. Kada visiems 
l’ruJ^ Įspadorių išradimu: vertis į dalykas buvo aišku, suo^ani-

Išleisdami piliečiams tokį nosį paprastos vietos gabalu 1 zuota tam tikslui komisija ir 
prisflkyrntj lvuuno viršininkai^ [kaip daroma bekonams. slisiraše nemažas linrys rink?-
mano rodą, padarė vienų di- ----------- jų. Taipgi buvo nutarta as-
delį misteikų, kad, suminėda- Pasakojama, kad .sykį pran- meniai kreiptis į moterų bei
mi Visokius parazitus, apleido [cūzų inip. Napoleono I paini- ______ ■ ■ •■_______________
balšavizmo parazitų. ' tas Į nelaisvę vokiečių gene-f — Tas teisybė, — atsakė

------ i— rolas pasakė, kad vokiečiai šypsodamas Napoleonas: —
Šiauliečiai, gal, dar nežino- kariauja ne dėl pinigų, kaip, kiekvienas stengiasi išsikovo- 

te, kad jūsų stalyčioj — Šiau- prancūzai, bet dėl garbės. ' di tai, ko jam trūksta.

Buy gloves wlth what 

it savęs
Nerelk mokėti 19c. ai 

dantų mostį. Llaterlne To- 
oth Pašte gaunama po 18c. 
Cčmyk. kaip gerai ji vei
kli, Jg vartotadama* per 
matu. sutaupai fl .99.

Full

No Sbck lFillinq

IŠounces 6>r25t

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

mayonnaise!”
sako gčros šeimininkės

Tūkstančiai sutinka! Kraft'ss Mi- 
ranle Whip Salad Žlrfesking yra 
visiškai naujas — ne per daug 
aStrus, ne per daug Švelnus, ne 
pfer daug aliejuotas: Padarytas iŠ 
rinktinfauslų sudėtinių, išplaktas 
nauju Kraft Miracle Whip budu.

Vaitukaitis pasižadėjo prigel- X Veikėjai pp. B. E. Ogen- 
bėti. Reporteris tai rengia bunco party dėl gi-

---------- lininaitės sesers kazimierietės
Plačiai žinomas J’eoples re-IM. Inieldinos. Pramoga įvyks 

stauranfc per ilgų laikų buvo'spalių 29 d. jų namuose, 5648

Liepoš 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai 
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. 
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias 
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo 
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotes Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint 
“Draugo” Jubiliejų, padarykim^ kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaitytų, remtų ir juottti pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.

\ • » .
“Draugas” kviečia širdingai visus senus konte9ti- 

ninkus k naujus susirinkti pirmadienį, spalių 16 d. 8 
vai. vakare į Aušros Vartų parapijos salę. Čia gausite 
instrukcijas ir nurodymus kaip laimėti įvairias “Drau
go” Sidabrinio Vajaus dovanas.

Kurie negalėsite dalivauti Vajaus atidarymo susi
rinkime, kreipkitės laišku, o jums bus pasiųsta infor-

AUŠROS VARTŲ PARAP. SALĖJE 

2323 W. 23r*d PI., Chicago, III. 

DOVANOS

£400.00
Š i ■

0250.00 

0150.00 

.. 075.00 

.. 025.00 

. 010.00

Už 5,000,000 Balsy 

Už 4,000,000 Balsų 

Už 3,OQO,OOO Balsų
t

Už 2,000,000 Balsų 

Už 1,000,000 Balsų 

Už 500,000 Balsų . .

Visiems kitiems kontestžninkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame 
Vajaus Konteste.

REIKALINGA 280 KONTB8TININKŲ - 28,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

O* PtjlJHn? 'MfH 
BY OUR GOVERNMENT

j tha/'f hun,(/n/tM4C
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C H I C A G O J E
oflakietes) gražiai priėmė sa-1 
vo “Club Itooin’e”, kuris bu-1 
vo ypatingai tai dienai papuo- Į 
štas. Sus-me tuo reikalu pa
daryta pirmus žingsnis.

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VAITU PARAPIJOJ,

WEST SIDE
Be to merginos taip pat la- 

X Br. Vladas ir parap. ko- einasi sporte, šių žiemų - jos

NAUJIENOS Iš VISĮI 
ŠVENTŲJŲ PARAP., 
- ROSELAND

miteto narys P. Kulnis liuoe- 
noriui apsiėmė pereiti per ge- 
rb. mūsų biznierius ir parin
kti bazarui dovanų. Tikimosi, 
kad gerb. biznieriai neatsisa
kys paremti.

rengiasi žaisti “volley bąli’’,i 
po vadovyste A. Povilausko. I 
Kad įsigijus sau tinkamų ho
lų žaidimui, jos rengia bingo ,

Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų 4 skyriaus vakaras 
spalių 13 d., parap. salėj gra
žiai pavyko. Publikos buvo 
nemažai.

Pirmiausiai Šakar-Makar 
choras pudainavo tris dainas. 
Publikai plojant, turėjo dar

Rėmėjos dėkingos visiems, 
aukotojams, darbininkams, kle 
bonui už skelbimų, varg, už 
muzikų, Šakar-Makar chorui 
ir visiems darbuotojams.

E. Genienė, pirm.
E., Plekavi&ūtė, rast.

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJĄ GAZOLINO 

STOTĮ

LIETUVIAI DAKTARAI:

TeL LAFayctlc 80*1

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: uuo 2 iki H vai. vulųuro 

SeredomU ir nedėllomi* pasai 
sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Ofuo: Tcl. CALumet 4999 
Ree.: Tel. HKMloek <284

DR, A. G. RAKAUSKAS
DR, P. ATKOČIŪNAS

P E N T 1 8 T A 8 
1444 Ba 44 th OT., CICERO, IH 
Utar., Kotv. ir Pėtn. 14—• vai. 

>147 80. HALSTED ST., CUICAG*. 
Pansd., Narso. 1* SubaL >—8 vaL

X Paskutiųiejl parap. remo
nto (salėj) darbai, ačiū nenu- 
ilstantiems talkininkams, jau 
baigiami. Salė dabar lig ne 
ta. Padaryta du nauji kamba
riai. Visur išvalyta, išdažyta, 
sutvarkyta taip, kad miela 
žiūrėti. Sandėliai po laiptais 
plytomis išgrįsti, o lubos ir 
sienos išdažytos. Ventileeijos 
reikalui iškirsta dar vienas la
ngas. Vis tai ačiū Br. Vlado 
sumanymui. Brolio Vlado as
menyje Aušros Vartų parapi
ja turi uoliausių darbininkų.
Visį (net ir apsileidėliai tiki-
jimo dalykuose) jį gerbia už 1,0S 
..... . v. . (fondotai, kad visur moka gražiai, Į 
taktingai apseiti. Visi jo su- Paial’ 
manymų paremia ir ateina į 
talkų. Br. Vlado vardas Auš
ros Vartų parapijoj nebus už
mirštas.

.antradienį, spalių 24 d. savo 
|“Club. Room’e”. Visi kviečia
mi j šį linksmų vakarėli.

Spalių 31 d. Sodalicija ren
gia “Halloween” šokius. Daug
dedama pastangų, kad vaka
rų padarius linksmų ir sėk
mingų. Grieš “Stephens Re- 
veUers”. Įžanga tik 35c.

Pirmadienių vakarais soda- 
lietės susirenka į savo “Club 
Room” siuvinėti, pasišnekėti 
ir arbatėlės išsigerti.

X “Itraugo” reporteris at
silankė pas patyrusį biznierių 
Vi. Neffų, apžiūrėjo jo didžiu
lį namų, kuriame randasi sma
gi užeiga — restoranas, plau
kų kirpimo šapą ir lietuvių 
viešbutis su 22 kambariais. 
Kambariai švarūs, renda ne
brangi. Šiemet VI. NeffuiOsu- 
eina 25 metai, kaip sėkmingai 
veda biznį. Sveikina visus sa
vo kostumerius. Per reporterį 
parapijos talkininkafus prisiu
ntė $2.00 nupirkimui pietų.

tris padainuoti.
Mūsų kolonijoj vis daugiau 

atsiranda lietuviškų įstaigų. 
Štai, ant kampo 63rd ir Tai

Paskui buvo ristynės. Rito- ',uan uve lietuviai atidarė na u 
įsi Šakar-Makar chorist. Pas- .moderniškų gazolino stotį
kui buvo sunkiojo svorio kil
nojimas. Pastebėtina p. Mika
lajūnienė, kuri 250 svarų mo
terį kilnojo kaip plunksnų. 
Paskui šaukta iš publikos bi- 
le kokį vyrų ristis, bet nei vie 
nas nedrįso.

Po programo buvo šokiai, 
Vakare matės nemažai biz

nierių, seserų prietelių: Beli-
Būdanios netiktai ištikimos n’a*> Baužai, Kišonai, Balčiu

vardu 63rd and Talman Ser
vice Station. Laikoma Phillips 
66 produktai, teikiama geras 
ir mandagus patarnavimas. 
Stoties vedėjas /yra kontrakto- 
rius J. Vilimas, kuris yra au-. 
tomobilių mechanikas ir žada 
savo tautiečiams ne tik gerų' 
patarnavimų, bet d^r ir nenio-! 
kainai apžiūrėti automobilio! 
stovį. Reikia manyti, kad lie

Pilone GHOvchlU OU27
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir aekuutd. susitarus

DR. J. W. KADZEWlCK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

8869 SO. UESTHKN AVK. 
Chicago, Ilk

BOUlevard 7&S9
Rca. HEMlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E.N T I 8 T A 8

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Tel. Ofiso BOUlevard 801S—14 
Rcz. VICtory 2342

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

Ofiso v&l.: nuo 1-3; nuo 4:80-2:20

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-1 vai. yak. ,
Rezldencljoa Ofisas: 2484 «. 40th MA ____ -

Valandos: 14—11 ryto • LAFayrUe »T»>
Seredomla Ir Nedėliotais pagal sutarti DR. A, J. JAVOIŠ

VaLj 2 1U 8 popiet. 7 Iki 8 rak.

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS Į---------------------------—---------------------------------------*

4140 Archer Avenuų <><• Tet repukic v«m _
Vai.- 2—4 Ir 7—9 vaL vakaro To1' GBOvehlll 04^. s t ir s ai. v a o WAhHTEMAW AVĖ.

Bes. 2136 ,W. 24th St.
TeL CANal 0402

TeL LAi’ajrUe 7440

Office p kone Ree. and OUfc*
PROepoct 1028 23*9 No. Apaviu 8A

CANAL 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2424 W. MARėJUKiTE UOAB

2-5 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt«i
fedėlloj susitarus

Marijos dukrelę bet taip pati"“1- savininkai šeštokai, I tuviai savo tautieti biznierių
ir bnizdėjančios parapijonės, Zlatannskai, Bružai, Pazno "ą™ juo labiau, kad pas J. 

auka prisidėjo prie baž- kai ir kiti- J- S“konafS Sudin- -Vilimų gaus geresni patams- 
•ios ir mokyklos dažymo tai> Nakrušas aukojo jvairaus Ivanų ir reikale nemokamai pa j 
do. Girtinas Aušros Vartų «ėri,no- Vakar« geraširdžiai Girs apie savo automobilio sto-- 

• • - - ; .vi.sedalicijos veikimas. I,arėlDė ypatingu Papšio pasi 
Korespondentė darbavimu. Jis visų širdį bu-

____________ vo įdėjęs į vakarėlį, taip pat

GARSINKITĖS “DRAUGE’ vikriai dirbo už baro; jam pa-j 
gelbėjo: Genis, Venskus.

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LUTOJ VIS GKABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglauata. 
Reikale meldžiu atolėauktl. o mane 

darbu busite užganėdinti 
TcL CANal »18 arba 2414

2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. <9th Court, Cicero, UI
TKL. CICERO 4927

Žinantis

Office Phone Rea. 4107 8. Franclsco 
Prospect 2230 Phone GroV. 0951 |

DR. J. SZUKIEWICZ
PHYSICIAN and SURGEON 

8058 SO. ASHLAND AVĖ., Clilcago 
Houre: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolntment

G R A B O R I A I:

DR. M.T,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vale.
Nedėliotais pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namu tcL PROepect 1030

CAW>4 «J9S

DR, S. BIEŽIS I
GYDYTOJAS Ir CHIHUKtJAS

2201 W- Oermak Roųd
Valandos 1—S ir 7—S vak. 

SeredomU Ir NedėliomU pagal aut*M| 
REZIDENCIJA

6631 S. Cahi'ornia Avė.
TėteRMM* HEPubUc 7848

16 SODALIEČIŲ VEIKIMO

Snihga yra pranešti apie mū 
sų mergaičių sodaliečių vei
kimų. Jos darbuojasi parapi
jai, taip pat skleidžia idėjų po 
kita3 parapijas, kad susivieni«- 
jna į centrų, susistiprinus į 
vienybę, kad galėtume Sėkmi
ngiau tęsti savo darbus.

Tam tikslui antradienio va
kare, spalių 10 d. susirinki 
dviejų parapijų sodaiicijos pa
sitarti dėl bendradarbiavimo. 
Mūsų sodalietės viešnes (tovm-
— » ...... ■ ■ ■ m 'r-

Phone BOUlevard 4120

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mneų patarnavimai 
Visuomet auti n Inges Ir 
nebrangus, aee netoli
ma Klaidų užlaikymui 
•Myrių.

Nauja, grali ko
plyčia dykai.

3307 Aaburn Avenue

A. f A
AGOTA KACKIENf

(Po tėvais Gedraitaitė)
Mirė spalių 14 d., 1923 ln„ 

1 vai. ryto. sulaukus 42 metų 
amžiaus. Kilo IS Raseinių ap
skričio, J ur burk o parap. Ir mie
stelio

AjncrlkoJe Išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliOdlme 

vyrų Kostantų, seserj -Marijo
nų. Ir ftvoger} Jonų Martiiius, 
ir Aelmynų, pusbrolius ir gus- 
sesores ir gimines; o Lietuvoj 
motinėlę KozalUų, dvi seteris, 
Marcelę ir Avogerj Jurgi Jlokui 
ir Apolonijų Kavlčlcnę. broij 
Antanų ir brolienę .Marijonų 
JanužaičiuA ir gimines.

Kflnus puAa.rvolR.4 2915 W. 
49 HL Telefonus Lufayctte 7104. 
Laidotuvės |vyks antradieni, 
spalių 17 d., IA namų 8 vai.' 
bus atlydėtu . Nekalto Prusldė- 
Jilmo parapijos bažnyčių, kurio
je (vyks gedulingos pamaldos 
ui velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta j 4v. Kaslmlcfo' 
kapines.

N'uofttrdžlai kviečiame visus 
gimines, drauguų-goe ir pažys
tamus- mas dalyvauti Bose lai
dotuvėse.

Nulindę: Vyras Seserys, Bro
liai, RnsbaiiMal, BusMem-n'-s, Im- 
gerlal, Avogcrkos Ir Giminė..

laidotuvėms patarnauja rra- 
borius J. F. Eudeikto. Tslefo-

YARds 1741.

Telefonas YARds 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
Oraborius ir Balsamuotojas 

Toriu automubilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chieago, UI.

J. F. RADŽIUS
« Ine.

LIETUVIŲ GRAHORIUB 
Palaidoja už 325.99 Ir aukočiau

Uodernlžka koplyčia dykai.
448 W. 18tb 8t. Tel. CANal <174 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GBABOBIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WSST lfith STBEET 

Cicero, Illinois
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

I.J.ZOLP
GRABORITTB IR LALDOTUVTU

____  VEDUJAS
'1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUlevard 5203—8413

Tel. CICERO 244 *

SYREWICZE
. ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
salimas oi fli.44 

EOPLT0IA DYKAI
1344 FL fiOth AvdL. Činara. Iii

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS IR BAL8AMUOTOJA8 

Patarnavimas geras Ir nebrangus |
718 W. 18th St.
Tel. MORroe 2277

Tcl. LAFayctte 3872

J. Liulevlčius
Oratorius Ir

Balsamuotojas
Patarnauja CkU 

eagoj* Ir apl«iia- 
k«J*

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS 

patarnauja 
MZA N D A 6 I A I 

SIMPATIŠKAI 

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite: 

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino puolikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite', ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambnlance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios || 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDSIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ ORABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 Sooth Germitage Avenue

Tcl. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

'VAL: nuo 9 iki S vakar* 
Saredoj pagal sutartį

TeL CANoi 0287
Be*. PROapect

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 bOLTJI HALSTED STREET
ReaidenelJ* 4400 So. Artealan Avo, 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
4 Iki 8:10 vakar*

— i

TeL CANal 4122

DR. G. I. BLOŽIS ,
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt 81.) 

Valandos: Nuo 9 iki 18 ryto

Nuo i iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutartį

Tel. GROvehlU 1895

DR. A. L TUSIA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai.: 8-11 ryto 2-4 ir 7-9 va

,<» W. SlAl'.ųl urlE road

. DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TcL VUtglnla

ISAIK04 D a STABAI:

Raa Phona Offlc* Phon*
ENUlnrood 4441 . .WENtworLh 4040

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7»b0 So. Hblsted btreert
vai.:

ROOM 214
2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

SENIAUSI LIETUViy GRABORIAI CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDBIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas 

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Oraborius vartojantis modemiškų, 

elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.

Jeigu didžiuojatės dailumu it taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVgNUE ' 

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu) x

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tų). VICtory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas ttuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UHGtRTAKING C0-.
1NCORPORATED

*.
, (Ltcenaed EmbaJmer)

32^8 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė eavo ofisą po nufnarln

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
8PECUALISTAS /

Duuvų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼•L: ryto nuo 14—12 nuo po

platų: 7—8:80 vai. vatfur* 
M*dėll*mia 10 lklzii

Telefonas MLDwy 2880

Oflao Tel. VICtory 4404
Bes. TeL Dildai 0101

DR.A.A.ROTH ,z
Rusas Gydytojas ir Chlraręaa

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 et Street 

Vnl.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomle Ir *ve n ta dieniai* 19-12

DR. MAURICE KAHN ,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS*

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARde HM1 

Ilej.; Tel. PLAs* 3290
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. lyto; 2-8 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldienlaia nuo 10 iki 13 dženų

Offlc*: Re*.!
PROapect 2Q11 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDY’DJAii IR CHIRURGAS 
2365 West 63rd btreet

/ T*L: I U 4 Ir 1 te I P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Av Kryžiaus Ligoninėj 

Chlcągo. I1L
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Drauge” ii 
remiate v;sus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jatne.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
IMI, »« MHi M NFMl RIMT 

YRA
jodljlina kraB-

flTDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
kaip ckaisENejuaoa ir nuipgydomos jos

Speclallftkal gydo llgaa pilvo, plaučiu įtikėtų lr puMė*.
Jo. odoe. llgaa, žalsdae. reiimatlern 
roja, Aoeėjbn*. gerklės skaudėjimų Ir paalai 
galėjo Ine Ilg-dytL attikite čia Ir «it. k , - jum. gari pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir ižgydė tuV-tančlua ligoniu Pataii- 
maa dykai. OFISO VALANI.om nu* 14 « »ndn, ryto tai i
valandai Ir nu* 8—8 valandai vakare. Nedėliotai* nuo 11 ryto iki l vai 
uo<i U l.h l uZ kanu.** kretar A,e. Tel. (.llAvtord 84(4

ičlu. inkstų _
mg, galvos skauemus, ik.ii-mu. suge
nu Ir pa«lapt(iig»« llgae. Jeigu kiti ne-
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C H I C A G O J E Jis vra vidutiniškas biznie- ma gauti ir pas draugijos pi- Ift FEDERACIJOS APSKR. RADIJO
Pirmadienis, spalių 10, 1933

ČIKAGIEČIAI RIMTAI RE-l^^tZaŽ
N6IASI RINKLIAVAI

APIE 100 VEIKĖJŲ STOJA 
Į DARBA

(Pabaiga)
Buvo plačiai kalbama apie 

komitetų uždavinius ir parei
gas. Kiekvienoj kolonijoj (pa

suoti aukų rinkimų Dariaus- 
Girėno paminklui, kuris tik
rai bus 1934 m. vasarų pasta
tytas didžiausioj Am. liet. ko
lonijoj. Visi uolūs lietuviai ir

rius, 30 metų kai atvykęs j 
Amerikų ir 12 metų, kai įsi
steigęs biznį. Dabar suėjo 25 
metai kai laimingai gyvena 
moterystės stone. Tų sidabrinį 
jubiliejų sumanė taip tinka
mai paminėti, kaip niekas iki 
šiol nėra to padaręs. Jisai, 
kaipo katalikas, ta proga už-

rm. T. Janulį, 3430 S. Morgan 
st. P. K.,, rašt.

Iš N. PRAS. P. š. PARAP., 
BMONTON PARK

Gal jau kai kurio užmiršo
. „ .... . . .buvusių, lėlyčių parodų mūsų

lietuvaitės tose kolonijose tu- siPraSė m’šias’- sukvietė i kolonijoje spalių 1 d. ftv. Te- 
rėtų kreiptis pas šiuos veikė- ,visHS savo kostumerius ir drau1 ėf? draugija įr brightonpar- 
jus ir aukoti kilniam tikslui i^us Pa!s-ii in 00rPore i kiečiai jos dar neužmiršo, o

SUSIRINKIMO
Spalių 10, d.

pafeigos pašvęsti savo laikų 
ir lėšas mūsų tautos reikala- 

pastangomis ,ms. Klausytoja
(Federarijos apskrities mė- Peoples Furniture Co. krr.u-1 

nesinis susirinkimas įvyko tuvių, iš stoties WGES, lietu-! Q|| |CTVRČQ PAMALK 
spalių 4 d. *vių radijo programos dalis bu ilVICI lūfcv lAmUKUu

1 Atstovi; susirinko veik iŠ vo pavesta 13 metų sukak- 
visų kolonijų. Apsvarstytu čiai paminėti, kaip Lietuvos
daug naudingų, dalykų.

Iš Mar. Kol. Rėm. seimo et 
stovai, Vaičikauskienė, Šlioge
ris ir kiti dafė pranešimus.

i priešai užgrobė sostinę Vil
nių.

Toji progrnmos dalis susi- 
|dėjo iš specialiai parinktų ir 
pritaikintų dainų, muzikos,

Pemokoa dėl pilietybės poplery bus 
■allcotnoe kas ketvlrtadiem'o (ketver
ge) vakarais 7:S0 valanda, per de- 
Mnit) na valčių pradedant Spalių (Oet- 
ober) 18-ta, 1933 metais. Meldf.tu
iifalreglatruotl.

JOSEPH J. GRISH,
4631 8. Ashland Avė.,

THcphonc: BOl’LEVARD 3800
-v-... .... ... ... i -

":o__ aSnnnc rtnrbn nuima1 maršuoti į bažnyčių, o po mi-1,"',.' y • x ♦ v • 23 F]od. kongreso rengimo!^ ^1^ Buvo dainų Bute-į
vienos dienos darbų — aukas | » • *’ 1 dubiausiai neužmiršo tų, kurie i.nm;s; :ns ,,ftrvų Ropovičins , , ... „ .

• . v;e„ nrLnmninrtn Šių bankietų. Tas jo pakvie-J. . .... ..... . , Komisijos narys A. Bacevičius Babravičiaus, Zaunienės irrinkti. Visų tų organizatorių ( 1 \ , 1 taip puikiai prisidėjo prie pa- ;j,invA nt ' ~ •, - , __ _ 1. timas patiko visiems kostume- ... ± .yi _* .įsuave ui

JOHN B. BORDEN
rapijoj) reikės suinobilizuot
po 200 aukų rinkėjų. ] tų da-' ir aukų rinkėjų pavardės, o 
r.bų norima įtraukti ir kitatau-Daip P®! registracijos punktai 1 

V-iai (amerikonai, Ukrainai, žy- bus paskelbti spaudoj, 
dai ir kt.). Su kitataučių vei-1 visi geros valios lietuviai
kėjais tartis tuo reikalu iš- ir mrtgų didvyrių Dariaus-Gi- šeimynų, stebėjosi iš tokio ge- 
nnkta komisija: kpns. Kalvai- ,ėno nuoširdūs gerbėjai, į be-Įro Rumanymo, dėkojo už gau
tis, kun. T. Albavičius ir inž. ndrų ir garbingų talkų! Tik,,ias vaižes ir jinkėjo iau.

riams ir jo paklausė. Bankie- 
jtas ir šokiai įvyko Fellowsh»p 
salėj. Visi turėjo “good tinie”, 
sveikino jubiliatų ir jo visų

grąžinimo tos iškilmės.
atskaitų. Susirinkimas i petrausjCOe Dainavo A. č'iapas,

reiškė padėkos p. Bacevičiui | je»- p00pjp8 radijo akordį-

^Simokaitis. !jūsų visų pastangų dėka galė-|sios kloties tolimesniame jų
;• Susirinkimo dalyviai buvo Į st m paminklų dviem žymiems Į gyvenime 
labai susirūpinę vienu svarbiu 'Atlanto nugalėtojams pasta- 
reikalu: kurių Chicagos miesto lyti! NAUJA KRAUTUVĖ

Pirmučiausiai dėkojame už rūpestingai eitas pareigas, duetas ir kiti, įspūdin-
“ Draugo” redakcijai už už- Prie paminėjimo Spalių 9j^ kalbų pasakė “Dr.” red 
leidinių savo špaltų išgarsini- d. rengiasi: Brighton Park, k Simutis. J,aliai gražu, kad 
mui mūsų iškilmės, be to, sek- West Side, Nortli Side ir A-i-jmfisij biznio įstaigos, taip pat 
mes biftų buvusios daug- ma- cero. jr profesijos žmonės, jaučia
žesnės. _' j L. Simutis kalba dėl Da-_________________________

riaus-Girėno paminklo staty- Išnuomavimui krautuvė. Ra-

ADVOKATAS
10B W. Monro© St.. prie Clark 

TelefonM STAte 7«M 
Valandos 8 ryte Iki t popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoa tr • Pėtnyčloc 
▼akaralB • Iki •

Telefonas CANal #132 
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Ūtarntnko, Ketverto Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki •

Telefonas KEPnbJo 9000

gatvę reikėtų pavadinti Da
riaus-Girėno vardu. Buvo siū
loma ir Aubum Avė., ir 35 g- 
vė, ir 69 g-vė. Nutarta tuo Į 
reikalu kreiptis pas alderma-’ 
ųus, į miesto tarybų ir tuo 
dalyku rūpintis išrinkta ko
misija: adv. R. Vasiliauskas, 
L. Simutis ir adv. Žiūris (liet. 
advokatų dr-jos pirm.).

Apie kolonijų komitetų su

P. Jurgėla,
k-to sekr.

Iš ŠY. JURGIO PARAP.. 
BRIDGEPORT

Visiems svarbu, o ypač jau 
noms mergaitėms, moterims ir

Praeitų savaitę Bridgepor- 
te atsidarė nauja * auksinių 
daiktų krautuvė, adresu 3343 
S. Halsted st., kurioje bus ga
lima gauti prieinam iausiomis 
kainomis anksinių ir deiman
tinių žiedų, laikrodėlių, ginta
ro ir kitokių karolių, Parkers 
rašomųjų plunksnų, mergino

Antroje eilėje dėkojame mū- r. . . ..
Ten hnve<t ~ v • • I mo, kad luet. Aviacijos dienaieu uuvęs Sl, geraširdžiams biznieriams, . . r.
_ , . , . , ir bpalių 9 rengti svkiu. Beto,kurio savo aukomis davė pro- 0

* gos mums suteikti tinkamas
I dovanas. laimėtojoms parodos

vaikinams prisidėti prie dar- mg kosmetiškų dalykų, peilių

dalyvėms. Aukojo sekantieji. 
Peopleg Furniture Co. $15.00 y °J 
vertės bufetų, Wolff Furni
ture Co. $10.00 vertės rašomų- 
jį stalelį, Mykolas Baiga — į 
užeigos savininkas $10.00 pi
nigais, P. ^>mith — taip pat 
užeigos savininkas — lėlytę 
su vežimėliu vertės $5.00, gra-

taip pat praneša apie Liaudies 
universitetų, kad tame reikale 
randa pritarimo, turi jau mo- 

us — preligentus, kurie 
duos paskaitas kiekvienų pir
madienį. Tai svarbus Fed. Ap 
skr. žygis. Visuomenė- veikė-' 
jai, ypač jaunimas turėtų nau
dotis.

Korespondentė.

ndasi geroj vietoj Marųuette 
Parke, 2519 W. 69tli St. Karš
tu vandeniu šildomas pagyve
nimas užpakalyje.

Atsišaukite:
ANTANAS SHADBARAS, 

2519 West 69th St.

BIZNIO PROGA
PARSIDUODA MODERNIŠKAS 

SALIUNAS. Viekas naujausios ma
dos, 4 kambariai prie vietos, prle- 
tnst) patirsite ant vietos. Atsišaukite 
234# W. #8 St. (arti Koštom Avė.)

sidarymų ir veikimo pradžių?0 Dftriaus ir Oireno pamink- įr šakučių setų. Prie to, šioje
boriai J. Eudeikis ir S. Ma-

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir 'pri
statau anglis už pigiausias kalne*: nu»-fc Band >7.50; Harking $8.09 . 
Mil’ers Ciwk $9.75.

Palaukit I.APayette 8980.
J. O K-8 A S

2649 West 43rd Street

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.

pranešinėjo tų k-tų atstovai: 
Čižauskas, Mondeika, Drauge
lis, Račkienė, kun. Albavičius, 
Bubnis, Jurgėla, Bacevičius ir 
Šliogeris. Komitetai dar ne-'

lo statymo fondui. Tuo tikslu 
bus rinkliava (Tag Day) spa
lių 28 d. Reikalas Bridgepor- 
to jaunimui kuoskaitlingiau- 
siai dalyvauti susirinkime, Šv.

sudaryti Town of Lake ir W.lJ“r«io ParaP' “>«) 8paIiP 18 
Pullmane. Jau daugelis asme-A 8 Kviriiiame į šo
ną pažadėjo duoti antomoH-, “Onkimą ,r i darbą. Mūsų 
liūs rinkliavos dienai ir jau1 didžiausia kolonija, mes tu• I • _ • 1_ !_• 1 • > 1 — •

krautuvėje bus nuolatos eks
pertas laikrodininkas kuoge- 
riausiam patarnavimui kaip iš 
valyme taip ir sutaisyme laik
rodžių.

Šios krautuvės savininku y- 
ra plačiai žinomas biznierius 
ir lietuviškų radijo 'programų

uus nnimavos aivaai ir jau; leidėjas J. Budrikas. Linkė-
keli šimtai darbščių veikėjų, j. lin" "“"i“! geriau
sia į auk, rinkėjus. MMi- darbtelnkų. '-Vi*

žeika po .$5.00 pinigais, A. 
Preein paveikslų sn puikiais 
stikliniais rėmais; kiti auko j 
tojui buvo: Archer Big Store, j 
Peter Barskis, Lovick Florists, Į 
Wood Street Dept. Store, Gay- į 
ety Gift Shop, John Waitkus. > 
Ačiū jiems visiems. Remkime 
savuosius ir jie niekuomet ne-C
atsisakys parengti mūsų dar
bus.

KA “DRAUGAS”JUMS DUODA:
L Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos

12132 UNION AVĖ.
Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

I nūs reiškinys', kuris'rodo, kad^ Mpemirtkite atsivesti sa- Paa,wk,m0- Kaimynas 
rinkliava bus sėkmingų. Bū- w Daugelis kai-

| rys mūsų inteligentų taip jlat ^a<^ mes Jaunb nipk° ne
stoja į tų darbų ir rodo di-. ve^aine ’r negalime nieko. ..... ... .
delį susidomėjimų Dariaus-Gi. 1*^ Dabar pirmas toks gramo sekmadien,, lapkrrim km, ,r dalba, aprėdė savo du

' rėno paminklo reikalu. mes tūrėtom darbųoJlS d., Chmagos Lietuvių Au-
ti« kiek galėdami išvien, kad ditorųoj. Bus atvaidinta Bo-Štai, kas įeina į kolonijose

išrinktus rinkliavos komitetus. P° rinkliavos galėtum pasidi- 
Weat Sid;: pirm. P. Cižaus^ džiuoti-. Ne? ir kitos

kas, kašin. P. Šliogeris, fftšt.

klausimus;
3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje; !
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas); *
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”; I
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų*

Taip pat dėkojame Peoples : aP>e sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius; 'Furniture Co. ūži “loud speak- 

parodos lųįku; o visomser’į”D. L. K. Vytauto draugija 
rengia linksmų vakarų su pro- [motinėlėms, kurios taip pui-

mums eina į pagalbų — ukrffi kimas įvyks antradienį, spalių

kreles ir ypatingu būdu pa
darė tų mūsų apvaikščiojimų

, .$ • X • c • • J • X * T J *dne” ir ‘Paieškojimo Biuras’, stebėtinai įdomiu taip kad vi 
J^jėnesinis draugijos susirin-, si žiūrėtojai buvo sužavėti ta

kurias ivvks antradieni, snaliu 'paroda. ” , .■*
17 d., 7:30 vai. vakare, Lietu-P Fabijonaitis “leėiai ir latviai pasiryžę mtt-

Bridgčporie: pirm. J. BuV mla P“**“- Neuimirškite spa-'.vių Auditorijos svetainėj. Na- 
_ . I liii ril o f gi lanlrirf i i onoirin. riftl HlltlMAl TVTlVfllotP flti

r-*..' ■ <<

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Vteoa anglių kompanijos pakėlė an-
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;, Sj^^nku ^aot^ų

~ ‘ ........................ GRANE COAL KOMPANIJA vietoj11. Pagarsinimais patarnauja liek garsintojams kiek skai 
ty tojams;

12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa, vienintėlį tautinės
ir tikybinės iriinties dienraštį Amerikoje.

UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 

$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

Dėkojame ir mūsų teisėja- • 
ms, kurie taip ištikimai šutei- Į

nis, rašt. Stulpinas, A. Gilie-I^’^ atsila.nkyti į susirin-(riai būtinai privalote atsilan- savo sprendimus apie lai-
nė (S. Girėno pusseserė), A. 
Vaitekūnaitė, J. Dimša, E. Bu- 
dris.

ICarųuetto-Perk: pirm. My 
kolaitis, rašt. (Snkanskas, J.|W. 33rd st., Jucna Sisters Be-
Preibis, Juraška, Ranckinas,;’ta,,ra“‘- 3241 So- Halate8 at
B. Milius, Vajšnorienė, Abro
maitytė.

Brighton Baik: pirmr: K. 
Račkienė, vicep. kun. Valan
čius, kas. .adv. J. Žiūris, rašt. 
Panavienė, Vilkas, B. Petke
vičius, Simonavičius, muz. J. 
Kudirka, PaukštyR.

Noalh Side: pirm. A. Bace
vičius, vicep: M. Rugis ir J. 
Ramoška, kas. J. Krivickas, 
rašt. EL Rutkauskaitė, J. Rė
kus, V. Dargužis, J. Kupčiū
nas, P. Plečkaitis, D. Maks
vytis, J. Berkelis, V. Rėkus, 
O. Sniaukštienė, M. Rugienė, 
V. Daugirdienė.

Cicero: pirm. muz. Mondei
ka, vicep. A. Valančius, kas. 
K. Srinbienė, rašt. Jf. Devei
kis, P. Stanislovaitis, K. Za
karauskienė.

Archer Heighta: J. Šliogeris 
organizuoja aukų rinkėjus.

Kaip matom, į šiuos komi
tetus išrinkti žymūs kolonijų

kimų. Registravimo vietos y-jkyti, nes yra svarbių reikalų į mgtojas __ vi8į buvo paten- 
ra: Mrs. Gudas, 901 "W.- 33rd į svarstymui. Turėsime išrinkti kinti jų sprendimu. Apie lai- 
8L, Budricks Store, 3417 So. darbininkus vakarui. Kiekvie-.
italsted st., “Sandara”, 814 naa narys už pasidarbavimų 

gaus tikietų dykai. Tokiu bū
du, kurie nariai nedirba ir ne
išgali už tikietų užsimokėti, 
gali pasidarbuoti draugijos la
bui ir įsigyti tikietų dykai.

mėtojas ir teisėjus ir visos pa- 
rodos tvarkų skaitysime Vė
liau “Draugo” špaltose. -

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

Spaudos Komisija

NEPAPRASTAI PAMINĖ
JO SUKAKTUVES

Ant galo dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo bile kokiu bū
du prie tos parodos. Tikimės,

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuvišku:

BONUS

Tiki«b, kaina visai maža. Kie- k,ad viei ir tolia” Priai<lė8 Prie
kvienas narys turi pasisteng-

Mūsų kolonijoj yra bučerisĮkti būti susirinkime ir pasi- 
Al. Cibulskis, 836 W. 33 PI. imti tikietų platinimui. Gali- lių sėkmių.

kitų mūsų darbų. Vieningas" »
darbas visuomet atneša dide-

M.M.

pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaua. 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefoną*

REPUBUC 8402

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ku 

kybę ir teisingų voga
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ. 
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOK9TDRA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULK4
nOSlROUKU PAMATUOTAI BIZNIS 

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAPayette 1083

I. >, <* 4 tons
$ tona or mnre

Pochy M. R. ..... S7.7& *7.36
Kent. M. R. .... *5.75 *5.45
bnmjt ........... .... **.75 M.23
Black Band
Egg ............ .... *8.50 *8.00
laimp ........... .... **.75 *8.25




