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Rooseveltas stovi už religijos laisvę Rusijoj
VOKJEUJA BUS PASKIRSTYTA 

! 15 DALIŲ
PALEISTAS IR PANAIKINTAS 

ITALŲ PARLAMENTAS
i£- i

Bolševikai nepatenkinti ilgo
mis derybomis Washingtone

REIKALAUJA RELIGIJAI Į BUS PASKIRSTYTA J
LAISVĖS

\YASHIXGTON. lapkr. 15. 
— Vedamose derybose su ko-

NAUJAS DALIS

BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Vokietijos vyriausybė nuspren 

misaru Litvinovu dėl sovietij dė visą kraštą paskirstyti į 15 
vyriausybės pripažinimo prez. naujų geografinių dalių, 
Rooseveltas iškėlė reikalavi- i šis sumanymas bus tuojau 
mą, kad amerikiečiams Rusi- įduotas naujam parlamentui,
joj būtų užtikrinta (garantuo- kurs susirinks gruodžio pra-
ta) pilna religinė laisvė, kad džią.
ten jie nekliudomi galėtų1 Krašte bus panaikintos vi- 
statvtis bažnyčias ir josel mels 1 sos senosios karalystės ir vi- j' 
tis. i sa eilė federalinių valstybių.

Litvinovas į šį reikalavimą Naujos Vokietijos dalys va
dai- nedavė atsakymo. Matyt., dinsis “gaue.” Tai arijonų 
jiif susisiekia su Maskva, Įžodis, reiškiantis kaip ir dis-

Kiek žinoma,'RhšijnJ bblše-1 triktą. 
vikai prieš visas religijas ko- į ^e to, naujam parlamentui

bus pavesta jiagaminti naują 
kraštui konstituciją. 1919 me
tų konstitucija yra suspenduo
ta.

PANAIKINTAS PARLA
MENTAS

voja, nori jas ten išnaikinti.
Prezidento Roosevelte gi no
ras yra, kad ten religinė lais
vė būtų pripažinta iš pradžių 
tik amerikiečiams. Tai būtų 
duota pradžia religijos atgaivi 
nimui. Tada ir kiti kraštai to 
reikalautų, i,

Religijos klausimas Litvino Į ROMA, lapkr. 15. — Prem- 
vui yra nesmagus. Tuo tarpu jeras Mussolini paskelbė, kad 
prezidentas yra giliai religin- Italijos žemesnieji parlamento 
gas žmogus ir šis klausimas rūmai paleidžiami ir visiškai 
jam svarbus. Galimas daiktas, panaikinami. Jų vietą užims
kad derybos dėl religijos lais
vės klausimo gali niekais nu
eiti.

RADO SERUMĄ PRIEŠ 
TUBERKULĄ

krašto pramonės gildijų ats
tovai.

NUSIGINKLAVIMO
KONFERENCIJA

---------- ’ LONDONAS, lapkr. 15/ —
SHEiLTON, Conn., lapkr. Laikraščiai praneša, kad Ang- 

14. — Connecticut valstybės lijos vyriausybė vargiai at- 
gydytojų suvažiavime dr. S. naujins nusiginklavimo konfe- 
J. Maher pranešė, kad jam renciją, kada iš jos išėjo be 
pavyko pagaminti serumą, ku- Vokietijos dar Italija ir Veng
ris gali naikinti tuberkulo rija.
(džiovos) perus. Deja, to se- j Konferencijos vedėjas Hcn- 
rumo veikimas dar perdėm derson puola tas valstybes, 
neišbandytas. . Jis pareiškia, kad jos neturi

pasiryžimo nusiginkluoti.
GANDAI PASIKARTOJA

WASHINGTON, lapkr. 14.- 
Gandai vis dažniau pasikar
toja apie iždo departamento

GINA CRAYVFORD AVĖ. 
VARDĄ

BADAS SOVIETŲ RUSUOJ
, - I - ■ ■■ *

KAUNAS. — Nesenai iš sieniui tokį pasibjaurėtiną ei- 
bolševikų Rusijos atgabentuo- ge§į.
se konservuose, kurie Kaune j “Be to, Europoj turėtų ži- 
atidaryti, rasta kardono (po- noti, kad gautus pinigus už 
pieriaus) šmotukas, ant kurio parduotus produktus bolševi- 
taip parašyta: į kai panaudos propagandai tų

“Ponai užsieniečiai! Dauge pačių žmonių tai^pe, kurie per
ils mūs bu u ..’.irštame, o mū- ka tuos atimtus paskutinius 
sų vyriausybė atima nuo mūs nuo alkanų žmonių produk- 
paskutinius produktus ir sinn tus.”
čia jums. Tokiu būdu jūs iš-i Lietuvos laikraščiai pažymi, 
plėšiate iš burnos paskutini kad jei Rusijoj siaučia badas 
mūsų kąsnį. ! rudenį, tai kas bus ten žiemą

“Jei tą raštelį atras sąžinin ir pavasarį. T. Sąjunga suei
gas žmogus, jis, pasigailėda- rūpino Ukrainos badaujan- 
mas mūsų, turėti! perduoti už čiais.

Naujos rūšies lėktuvas nereikalingas n4itekinių, nei pontonų. Pan American Ainvays 
šiuos lėktuvus naudos. Be dviejų vairininku kiekvienu galės skristi dar ir 8 keleiviai. Orei F T\Z(^TT-*
tis — 18') mylių per valandą. F , L/AI-j X v./ V

KABINETE KARALIAUS KUBOJE VYi
PRIEŠAI

VIENA, Austrija, lapkr. 15. 
— Rumunijos karalius Karo-

TA SMUR- 
OVA CH1CAGOJE STAMBI VAGYSTĖ

DERYBOS SUNKIAI 
VYKSTA

lis patvirtino naują ministe- Į gdinamos boidbos, puolami iš- 
rių kabinetą, kurį sudarė Ii- tikimieji vyriausybei karei- 
beralų partijos vadas. J. Du- ’ v‘ai. |
ca. ‘ i Pranešta, -kad žymi dalis

HAVANA, lapkr. 14. - Sa- NUSPRENDĖ PARDUOTI - 
loję vyksta siįurto kova. Spro Į 650,000 SKLYPŲ

WASIUNGTON, lapkr. 14.- 
Derybos su komisaru Litvino
vu dėl sovietų vyriausybės 
pripažinimo sunkiai vyksta, 
anot neoficialiaus pranešimo.

Lankupiuose, Priekulės apy-] 
linkėję, nežinomi piktadariai į- 
silaužė į vietos kolonialių pre- Derybose tarp kitko Iškeltas 

religijos klausimas.I ž. 1£>31 metų mokesčių ne- parduotuvę ir pavogė įvai 
mokėjimą Uodko apskrities rjy prakių už 10^X)0 litų. Spė- 
teisėjas Jarecki nusprendė a-. jama, kad vagys buvo atvažia 

Naujam kabinote vra keled^TTf P‘UdU°ti' Vę vežimais ir’ Prek“ "“ira-

tas buvusių griežtųjų kara
liaus priešų. Matyt, su jais 
susitaikvta.

KUBOJ AREŠTUOTAS 
LEIDĖJAS

HAVANA, Kuba, lapkr. 15. 
— Areštuotas Ahora laikraš
čio leidėjas Marųuez. Jis kal
tinamas už padavimą žinių 
apie sukilimus, saloje. Tas vy
riausybei yra labai nepakenčia 
ma.

NORI ATSKIRTI ŽYDUS 
PROTESTANTUS

BERLYNAS, lapkr. 14, — 
Nazių (hitlerininkų) protes
tantų masiniam susirinkime iš 
keltas reikalavimas,

UŽ NEBALSAVIMĄ

pusėn. Tad vyriausybė paskel Savo keliu Chicago Real Krautuvė priklausė trims ■ STUTTGARTAS, Kuertt- 
Lstatc boardas kreipės apskri moterims. Namas kiek toliau embergija, Vokietija, lapkr. 

! lies teisman, kad už mažus nuo kaimo, todėl vagiliai ga- įl4. — Smogikai areštavo Wn- 
rtiškt, kad kariuomenėn prii- .namus sumažinti 15nuošimčių, lėjo nekliudomi iškraustyti vi-j erttembergijos kunigaikštį 7 i- 
mami visi vyrai, kurie tik pa kaip yra išsprendęs mokesčiu krautuvę. Įlypą Albrechtą už nedalyvcri-
si ryžta kariauti prieš sukilė
lius.

Už lapkričio 8 d. sukilimus 
karo teismas mirties bausme 
nubaudė vieną seržantą ir du 
kareivius. Kitus sukilėlius* y ‘ *teis civiliniai teismai.

patikrinimo boardas.

parodos pildomasis komitetas 
dirba. Daro planus kitais me-

BOLŠEVIKAI NERVUOJASI'tais atidaromai parodai. Sa
ko, viskas bus pagerinta, pa-

RYGA, lapkr. 14. — Dėl 
per ilgu derybų Washingtonc 
bolševikai ima nerimti ir ner
vuotis. Jie buvo sudarę pla
nus, kad pripažinimas turi sek 
tį po trumpo pasitarimo. Kitų

, , . tMtsų klausimų aptarimas turė ’
K&(i VI- jo įvykti paskiau. Tuo tar

' Priekulės apylinkėje pasta.'“1’ Pykusiuose sekmačienį 
Kr, .... balsavimuose. Kaltinam", ap- PARODOS KOMITETAS ,ru°ju laiku/ bp J*-: gileidimu

DIRBA i'1° daug įvairių vagilių. Dar
_______ nesenai pavyko policijai su-

Chicago šimtmečio pažangos 8ekti didel? dviraph> va^lhl LOS ANGELESE KARŠČIAI
ganją

taisyta, įvairiausi negerumai 
pašalinti.

NORI GAUTI DAUGIAU

S.IS žydus protestantus (pėrė- pu dabar pafirodo kaįp fondo, 
jusius protestantizman) ats- ' - -
kirti nuo tikrųjų vokiečių pro
testantų. Paduotas sumany
mas, kad jiems maldnamius 
skirti tik žydų gyvenamose 
miesto dalvse.

protestavo miesto tarybos gat 
vių ir gatvaičių reikalų komi
teto susirinkime. Jie nurodė,

KAIRIEJI KOVOJA SU 
DEŠINIAISIAIS

LOS ANGELES, Cab, lap
kričio 14. — Kaip čia, taip 
visoj pietų Kalifornijoj antro 
ji diena siaučia dideli karš- 

Kaip teko patirti, iš Kauno {iai- Vakar fia «*«•

PASITRAUKIA Iš TAR
NYBOS

miesto tarnybos pasitraukia Kastruota 96 ląpbniai. 
dr. A. Petrikas. Jo vietoje iš įI
to paties rinkiimj kandidatų SAUGOJA ATSTOVYBĘ

Chieagos sanitariniam dis- ”raS° alSjo eil5 mics,° tarn>’- 
riktui paskolinta 8 milijonai K. Kasakaičiui, t-id

dol. iš krašto viešųjų

Dabar minėto distrikto boar 808 valdytojui, 
das tuo nepasitenkina. Nori 
gauti dar apie puspenkto mi- 

i lijono dol. daugiau.

ROMA, lapkr. 14. — Poli-
darbu reik. min. emigracijos referen T str°Piai /“«0Ja J“«°9la- 

U tui ir Kauno miesto ligonių ka "J09. a,stoT5'b« fa?’!3t’

TRANZITAS PER KLAI
PĖDOS UOSTĄ

puolimo.

Pinigų vertė — 
mainyba

YYASHINGTON. lapkr. 15.Šią vasarų buvo sumažėjęs 
'rusų miško medžiagos tranzi- — Krašto vyriausybė vakar 
tas per Klaipėdos uostą. Tik skyrė $33..% naujo aukso vie- 
pastaromis dienomis tranzitas nai uncijai. Daugiau 11 centų

SURINKTA 8 MILIJONAI 
MOKESČIŲ

U2 tris mėnesius — rugpiū-
reiškė negailestinga kova. tj, rugsėjo ir spalių mėnesi, pra(,{jo Jymiai Negenai ncgn nžrakar.
Vienos srovės puola naikinti Hlino»s surinko daugiau kaip atp)aukė į ioaU dide|i8, Dolerio vert8 daugian pu0

PARYŽIUS, lapkr. 14. — 
Tarp Prancūzijos dešiniųjų ir 
kairiųjų politinių srovių pasi-

tuja «uiv i*uv uvuaiuuiienu Chieagos lenkai visa ener- kad Pulaskio pagerbimui gali- a a o .... , . , . --,------- t —— -------- -------- «
sekretoriaus Woodin atsista- gija ėmė veikti, kad Crawford ma rasti kitą gatvę, arba ir ,1 J* ° ^>Sr '^ .rusų laivas su miško medžią- lė. Už sterlingų svarą Londo-

ga, paskirta Tilžės lentpiū- no vakar reikalauta $5.2iy2.tydinimą. To priežastis, tai avė. pakeisti Pulaskio vardu, tiltą.
menką jo sveikata.

ŽMONĖS YRA SU JUO

LOUISVILLE, Ky., lapkr. 
14. — NRA administratorius

Tačiau jie susidūrė su galin-1 Taip pat prieš Crawford 
guoju pasipriešinimu. Crawf- nve. vardo keitimą griežtai 
ord yra istorinis vardas. Pa- protestuoja išilgai tos gatvės 
eina nuo ūkininko P. Cravvf- gyvenantieji verslininkai, 
ord, kuris 1842 metais įsitaisė Į f tai atsižvelgus, tarybos 
viensėdiją toje vietoje, kur komitetas nežino ką daryti.

las. Sugadinta Briando ir P. mokesčių. 
Deroulede statulos.

UŽ MAŽESNIUS MO
KESČIUS

WASHINGTON, lapkr. 14.- 
Prez. Rooseveltas pageidauja,

Du plėšikai apiplėšė South 
Shore View viešbučio ofisą. ( 
Pagrobė apie 2,000 dol. pini- 

| gaiš ir keletą šimtų dol. ver-

' vėrns.

ŽYDŲ KARIŲ SĄJUNGA

Joniškio viceburmistras Ša- 
piro ėmėsi organizuoti į- 

Už nereikalingą pašalpos ė-, sąjungą Lietuvos žydus ka- 
kalbomi8, pareiškia, kad lmo- ac, Crawford ir Ogden avės. atidėjo iki ateinančio pirma- ' mokesčius už svaigiuosius gėri mimą iš valstybės šelpimo fon 1 rius. Statutą apskr. viršinin
Johnson, kurs važinėja su pra šiandien susibėga Cermak ro- Tolesnį to klausimo svarstymą kad kongresas skirtų mažus

nės jam pritaria, kad visi yra Į Du to ūkininko anūkai, kurie dienio, kada bus vėl išgirsta mus. Tuo būdu bus išnaikinti 
— 1------------I—i- ..x-----------------------------------------------—. “butlegeriai.”su juo. gyvena Chicagoj, griežtai už-! prieš ir už argumentai.

tės čekių.

Aukso pagrindu dolerio 
vertė vakar buvo 61.59c.

Sidabro vienai uncijai kai
na vakar pakilo iki 45 centų.

ORO STOVIS”

do teismas nubaudė kalėti tris kas jau patvirtino. Įdomu, ką 
vyrus ir vieną moteriškę. naujoji sąjunga veiks.

CHIOAOO IR APVT.INKftS
— Šiandien numatomas pra
giedrėjimas ir gana šalta.
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“DRAUGAS”
, IMlna fcudlen, (tokyrua MkmadlMUoa

eajUNŲMEUATUS KAINA: Metama — >«.«•, Pu-
metų — *3.60; Trtiua mėnoalams — >2.00; Vienam 

umneatui — 1»c. Kurupuje — Metama >7.wu; Puaat matų — 0A.00. Kopija .OM.

Bandradarblama Ir koraapondantama raitų negrų- 
, jm nepraatMua tai padaryti ir ueprjaluuciama tam

Mauaktoriua priima — nuo 11:0* Iki 11:>* vaL 
Imu kalaoe prtminčjEamoe paralkaiarna.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
b vai. po piet.

junia “dvasinių” kvailybių ir dorinio pakri
kimo laisvė. Ir kas apsišarvavęs nenugalima' 
ištverme ir degdamas uolumu ir rūpesčiu plė
sti Kristaus karalystę ir tuo pačiu naikinti 
visokias kvailybes, žinoma, kam artima ir pa
lanki yra dorinio pakrikimo laisvės “tvir
tovė”, tas su visa energija ir įžūlumu neap
kenčia jų, ir Kristaus karalystės apaštalams 
tenka pakelti nemažų aukų. Bet tuo tik ga

lima džiaugtis, nes aukščiausioji žmogaus

LABDARIŲ DIRVA
MŪSŲ ORGANIZACIJOS 

DIENA

“DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILI FRLBND

Publianed Dtuiy, aicept Hunday. 
gUSSCltU'TiuM*: one kaar — >».«f 2u Mantas

— Xnraa MtMiiAa - fl.M. Oae Manta — 10a.
Snropa — una kaar — >7.aa; su Mantas — 
capy —

Adraruung ln “ĮJRAUOAB” brlnga best reeulta.
. imamai n ratsa au aamloauaa.

‘DBA UUAB” 2334 S. Uakley Ave^ Chicago

į DIENOS KLAUSANT

ĮSIDĖMĖTINOS MINTYS ‘

Lietuvių spauda plačiai aprašė apie su
grįžusius iš Sovietų kalėjimų kankinius ku
nigus ir vyskupų, kurie per daug metų di
džiausius persekiojimus ir vargų kentė, bet 
pasiliko ištikimi savo pašaukimui ir Kris
taus Bažnyčiai. Ta proga K. B. “Ryte” pa
davė šias įsidėmėtinas mintis:

Prieš Didįjį Karų prancūzai šaukė ku
nigų adresu: “Būkite tik bažnyčioje. Nesi
kiškite į .viešų gyveninių!” Atėjo 1914 m. — 
valdžia kunigus iš bažnyčių iššaukė: Išmušė 
valanda, kada, esu, “sutanos” turi padėti 
kitiems gražiai numirti ir savo idealus įgy
vendinti plačiuose kautynių už tėvynę lau
kuose. “Sutanos” išėjo į kraujo ir mirties 
laukus ir savo uždavinį garbingai atliko. 
Tūkstančiai jų gyvybes ar sveikatų ten pali
ko. Ir mūsų kunigijai, nepriklausomai Lietu
vai besikuriant, išmušė valanda, kada “su
tanos” turėjo iš zokristijos išeiti.

Kas gerai pajunta Kristaus pasakyme 
“eikite ir mokykite” didelę ir atsakingų pa
reigų veikti viešame gyvenime, tai tų jokie 
nepalankūs šūkavimai ir neteisingi užsipuo
limai niekur ir niekados nuo darbo neatbai
do. Įsigilinimas į tik kų pacituotų žodžių rei
kšmę duoda žmogui tikėjimo jėgų “platinti 
Kristaus pažinimų ir meile”, kad gyvenimo 
pilnumų pajustų jis pats ir kiti. “Pilnutinis 
katalikų gyvenimas reikalauja dvejopos rū
šies veiksnių, būtent: vidinių ir išorinių. Vi
diniai veiksmai pasireiškia Kristaus jėgų pri
ėmimu: kad žmogus, sutapęs su Juo, pats 
taptų Jo gyvu nariu; o išoriniai — tų jėgų 
dalinimu kitiems, kad jie taptų Kristaus na
riais; pirmieji siekia Kristų laimėti sau, o 
antrieji — kitus Kristui laimėti; pirmieji — 
pačiam, išsilaikyti ir ištesėti Kristaus kara
lystėje, o antrieji — Kristaus karalystę pra
plėsti pasauly”, (vysk. Rubiną).

Tuo keliu einant, ardoma ar net lieka vi
sai išardyta tvirtovė, kurios pagalba saugo-

J. Rikselis

LIETUVIAI KOMPOZITORIAI!
Nors neskaitau savęs Kompozito

rium, bet nuodugniai pažindamas kompo
zitorių, ypač lietuvių, būklę, noriu tarusi 
klausimu keletą tiesos žodžių.

Laiks nuo laiko tenka Amerikos lie
tuvių spaudoje matyti priekaištų lietu
viams kompozitoriams, kad jie, girdi, nie
ko neveikių, nerašą .operų, simfonijų ir 
t.t. Štai, kad *ir “Draugo” (taip pat ir 
'“Darbininke” buvo) 257 Nr., gerb. kun. 
Kripas “Naujosios Anglijos Žinių” sky
riuje aprašinėdamas L Stokowskib apsi
lankymų su orkestrą Hartford, Conn, ra
šo, girdi: “Lietuviai kompozitoriai! Aš 
nežinau, l«4 manau, kad tinginystė, ar 
bizniškas Ihrokavimas, juos sulaiko nuo 
karimo stambesnių veikalų”... Toliau: 
“Munyčiau. kari prie gerų norų ir lietu
vių ypatingų gabumų prie muzikos, jie 
galėtų laimi lengvai tokių simfonijų su-*į 
kurti”...

Ar tai nėra lietuviškųjų konipozito- I

ms būsimo geru pavyzdžiu. Y-. 
įpač labdarių kuopų atstovams

----------- bus pravartu tai padaryti, nes
Už keturių dienų renkamės ikas kitas, jei ne jie savo pa- 

į Lietuvių R. K. Labdarių Sų-'siaukojimo pavyzdžiu turi už- 
kutuliko pasiaukojimo galybė pasireiškia jo; jU31gO!S gejuląt Bent šio sky-įdegti kitus seimo dalyvius,
aukoje už Kristaus karalystės platinimų žino- '..įaug skaitytojai jau, turbūt,
nių ir visuomenės protuose, širdyse ir valio- Į žino, kad tas laukiamasis sei- 
se. Kas tų aukų yra parodęs, mes lenkiame J mas įvyksta būsimame sekma- 
prieš tų savo galvas ir sykiu į savo dienos ! dienyje, būtent lapkričio 19 d. 
darbų tvarkų pakartotinai įsirašome: Kas ti-'^v. Panelės Gimimo parapijoj,! 
ki į Kristų, į darbus, kuriuos Jis daro ir jis Marąuette parke. Tai bus mū-! 
darys ir didesnių už juos darys (palyg. &v.\ų, labdarių, diena pilna to'
Jonas 14, 12) ir kad pasaulis lygiai tiek pa-'žodžio prasme.

10:30 vai. ryto visi atsto
vai ^susirinksime į Gimimo pa
rapijos salę, užsiregistruosime, 
ir visi drauge ‘eisime į bažny
čių pasimelsti už mirusius la-

siduoda mūsų jėgai, kiek mes pasiduodame 
Kristaus dvasios jėgai.

PASTABĖLĖS

Cliicagos lietuvių bolševikų “raudonla- 
pis” praneša, fet. Louis mieste “kontr-revo- 
liueionieriai pruseikiniai” bolševikai išardė

Marius ir gyvuosius veikėjus

Seime, be abejojimo, iškilt 
klausimų, kuriems svarstyti 
reikia ypatingo prisirengimo. 
Sunkiausi klausimai ar tik ne
bus — a) ūkio skolų išmokė
jimas ir prieglaudų statymus. 
Jiems reikia gero plano, daug 
vieningo darbo, daug pasišve
ntusių darbininkų. Juk jau se
niai ūkis nupirktas ir nutarta 
prieglaudos statyti, bet vis dėl 
to dar beveik vietoje tebesto-

Pastuba: Bedarbiams patar
tina nevažinėt į kitus miestus 
darbų ieškant, kad nepadidi
nus sau vargo, nes, jei kur ir 
atsiranda darbų, tai ant vie
tos yra daug bedarbių, kurio 
laukia tų progų.

— Detroit, Mieli. Chevrolet

j Nusitarė abu keliu sujungi vie- 
Įnon linijom Reikalingiems pe
rtaisymams rengiamasi pirkt 
21,000 tonų šėmų ir 6,000 tonų 
jungtuvų. Prie darbų bus pri
imta apie pora šimtų darbi
ninkų.

— Wilkes-Baile, Pa. Vald
žios tarpininkams nepasisekė 
čia sutaikint streikuojančius' 

įanglekusius su kasyklų savi
ninkais ir todėl šiame antraei

lio rajone streikas dėl “eliek 
Įoff” sistemos tęsiasi toliau.
! Būva ir susirėmimų tarpe 
1 srtaikierių ir streiklaužių.

naujų darbininkų.

— Chicago, III. Penkiolikos 
padarėm. Tiesa, pažangų kliu- Midų dirbyklų savininkai pa
vilne, ne žingsnio pirmyn ne-j

Motor kompanija gauna iš fe
deralės vyriausybės užsakymų 
padirbt 300 sunkiųjų automo
bilių po l’/o tono. Automobi
liai reikalingi prie darbų eivi- — Indianapolis, lnd. 1,275
liuose liogeriuose. Sitam užsa- darbininkai, dirbantieji resto- 
kymui karo ministerija paaky- lenuose ir viešbučiuose, įdavė 
re $214,863. Užsakymo išpil- prašymų valstybės vvriausy- 
dymui kompanija žada priimt į bei, kad ši priverstų jų darb

bei geiadarius. Pamaldos pro- d6 užsj„ depresijos laikai. Bet,.,raukė teisman apmušalų da-
sidės lygiai lt vai. Bus iškil-

“ tikrųjų” bolševikų prakalbas, apdaužė jų iningos mišios ir iškilmei pri ar šiaip ar taip kalbėsime, tai1 rbininkų unijos 18 skyrių, už

kalbėtojų Milerį, kuris neseniai grįžęs iš Eu- 
ropos gyrė sovietų “rojų”, peikė Lietuvę, 
taip pat sukruvino prakalboms pirmininkau
jantį. Vadinamieji “sklodkininkai” prie mu
štynių buvę gerai prisirengę, bet kad “iš ren
gėjų pusės nebuvo atsispyrimo.... tai daug 
kraujo nepralieta.” Matote, kas darosi pačių 
lietuviškųjų bolševikų tarpe.

* * •
Liberalų Susivienijime (SLA) jau vėl

parodo, kad vien nutarimo ne- f tai, kad šio skyriaus nariai 
užtenka. Kad seimų nutarimus baldų dirbykloms darų nuos- 

Tuoj po pamaldų atstovai ir įvykinti į gyvenimų, reikia ir' tolius ir kvaršinu jų darbini- 
vėl susirinks į salę, kad ben- gero plano ir pasišventusių nkus. ,

taikintas pamokslas.

davius laikytis NRA akto al
gų ir darVo valandų reikale. 
VyriausybČMK*ngiasi imtis grie 
žtumo, kad privertus darbda
vius pildyti NRA akto reika
lavimus.

— ClMeago, III. Miesto vy
riausybė stengėsi gaut pasko
lų iš federalės vyriausybės 120

drai popietauti ir draugiškai veikėjų, kurių, ačiū Dievui, 
pasikalbėti. pietus prirengs turime tik, deja, neužtektinai. 
vietinė labdarių 23 kuopa, ku- Dėl to pasirūpinkime, kad šis 
rioj darbuojasi p. B. Nenar- labdarių seimas ne tik nutar
toms, uolus labdarių veikėjas, tų, bet kad kartu su nutari- 

Seimo posėdžiai prasidės ly- inu duotų ir planų ir įtrauk- 
giui 2 vai. toj pačioj salėj. Jį tų į mūsų organizacijos dar-

prasidėjo kova. Mat, kuopose eina nomina- atidarys labdarių centro pir- bų daug naujų, energingų vei-
vilnas kandidatų j busimųjų valdybų. Kiek mininkas p. Antanas Nausė- 
jau dabar žinoma, yra trys kandidatų sąra- da. Maldų atkalbės ir įžangi- 
šai. Tautininkai į savo sąrašo priešakį išsta- nę kalbų pasakys vietinės pa
te J. Bačiūnų, socialistai F. Bagočių, o san-
dariečiai — Grinių. Be abejojimo, ir komu
nistai savo kandidatus pastatys. /-*

ra p. klebonas kun. Aleksand
ras Baltutis. Po to prasidės 
sveikinimai, valdybos praneši
mai, įnešimų svarstymai, dis
kusijos ir t.t.SLA. vedama kova dėl vadovavimo dėl 

to, kad tai yra jau vienintelė lietuvių libe
ralų organizacija, kuri šį tų reiškia. Kurituriningesnė, kad gyviau eitų 
grupė rinkimus laimi, jų guli panaudoti savo 'svarstymas įvairių organizaci- 
]>artijai sustiprinti. Be to, kelios valdyboje i jos reikalų, prie to išanksto
vietos yra neblogai apmokamos. Dėl to ir 
atsiranda nemažai kandidatų, norinčių jomis 
pasinaudoti.

• • •
Sovietų Rusijos užsienių reikalų komisa

ras Litvinovas, kuris dabar tariasi su Jung
tinių Valstybių vyriausybe dėl Rusijos pri
pažinimo, kaip jau žinoma, yra Lietuvos žy
das. Tad ir nestebėtina, jei Lietuvos žydų žy
mi dalis remia bolševikų sąjūdį.

• • •
Grupė Lietuvos katalikų gydytojų įtei

kė valdžiai prašymų leisti įsteigti lietuvių ka
talikų gydytojų sąjungų, kurių 
“Gaja”. Tai sveikintinas žingsnis.

Kad seimo programa būtų

kėjų.

Lapkričio mėn. 19 d. yra

prisirengkime. Tų prisirengi
mų pridėkime nuo savęs, pa
statant sau klausimus: ar 
daug priėjusiais metais dar
bavaus labdarybei/ Ar daug 
aukavau ir ar daug kitus prie 
darbo ir aukavimo paraginau? 
Ir bendrai — ar daug gero 
padarėme savo artimo gero
vei? Jei į šiuos sau pastaty
tus klausimus pajėgsime tei
giamai atsakyti, be abejojimo, 
ir seime kalbėdami ir svars
tydami nešaudysime tuščiais 

pavadina [ žodžiais, bet tai darysime su

rių apkaltinimas ir dar koks! O tai, tur 
būt, atsitiko dėlto, kad gerb. rašytojas 
pei'inažai juos pažįsta.

Kiek man žinoma, lietuviškieji kom
pozitoriai dirba jierdaug, sulyginus jų 
darbus su kitais. Bet pirma negu kalbė
ti apie jų darbuotę, mes turime išsiaiš
kinti, kų mes vadiname kompozitoriais 
ir kas tikrumoje yru kompozitorių?.

Amerikos lietuviškoji spauda nedaro 
skirtumo tarp tikrųjų kompozitorių ir mė
gėjų, kaip nedaro skirtumo tarp inžinie
riaus, kuris pečius kūrena, kuris tiltus 
stato, mašinas įrengia, kasyklas veda ir 
t. p. Tuo tarpu visi mes žinome, kad tarp 
jų yra didelis mokslinis skirtumas. Bet 
kodėl mes neskiriama kompozitorių spe
cialistų nuo mėgėjų, sunku pasakyti. Lie
tuvoje tų jau seniai spauda ir kritikai 
sutvarkė. Ten nebetituluojama konųiozi- 
toriaus vardu mėgėjo, suarmonizavusio 
šiaip bei taip kokių giesmelę, kaip kati 
daroma čia, bet ten kompozitoriaus var
das teikiamas tik tiems, kurie, ištikrųjų, 
tokiais yra; taip elgiasi visos kultūrin
gos tautos.

Kas ištikrųjų yra kompozitorium? To-

.. .. . ... . .milijonų dol. sumoje, kad pa-
gerinus sanitarinius dalykus 
miesto ribose: išvedžiojimuipirmiau priimtas patvarkymus

samdyti į vvriausybės ofisus t .
siutų nuotraukų, pravednnui

darbininkus ne senesnius 40 . . ...
metų amžiaus, civilių dalbų 

komisijos tapo atšauktas. Da
bar galės būt samdomi ikį 53 
metų amžiaus.

— AVasliington, D. C. Prie 
v iešųjų kelių darbų per pasta-

mūsų, labdariu, sunkaus dar- . , - ...tuosius du menesius priimta
bo ir didelės atsakomybės die-i. .... 67,0i 1 darbininkai. Sis pne-na. Žiūrėkime, kad ji nepra- , , ,io
eitų Vien. tik tuščiais pasikal
bėjimais, pasigineijimu, bet1 
kad mūsų organizacijos veiki
mų įstatytų į naujas vėžes, ve
dančias prie visiško atsiekinio 
tų tikslų, kuriuos savo veiki

mo -programoje turime užsi
brėžė nuveikti. Labd.

SENELIŲ ŽINIAI

Nieks šiandien neginčija, 
kad lietuvių senelių prieglau
da yra reikalinga. Bet šiais 
laikais sunku ką nors dides
nio pradėti neturint ižde pi
nigų. Prieš metus laiko buvo 
utsišaukta, ar neatsirastų bent 
dvylika senelių, kurie galėtų 
įnešti po tūkstantį dolerių į

das paeina iš NRA akto pa 
tvarkymo.

— Springfield, III. Illinois 
valstybei gavus federalės vy
riausybės pagalbų, nuspręsta 

pradėt darbus prie geresnio 
kelių sutvarkymo; bus prave
sta daug naujų žvyrinių kelių, 
seni bus cementuojami ir sta
tomi tiltai. Kada darbai pra
sidės, kol kas dar nepaskelb
ta.

naujų kanalų ir t.t. Buvo ma
noma sanidyt apie 4,500 dar
bininkų. Tačiau, negavus iš 

federalės vyriausybės pasko
los, dabar dailiai bus vedami 
mažomis dalimis, be darbinin- 

jkų padauginimo.
— VVashington, D. C. At

šaukus prohibicijų, visam kra
šte prasidėjo darbai prie tai
symo senų bravorų ir distilia
cijos įstaigų, taipgi naujų sta
tymo. Statybai ir padarams 
skubiai perkama medžiaga ir 
netrukus tūkstančiai naujų da 
rbininkų gaus darbo, nekal
bant apie darbus, koki reika
laus naujų darbininkų prie 
svaiginančių gėrimų dirbinio.

— VVashington, D. C. Dėl
— Denver, Colo. Denver & j plieno pabrangimo, geležinke-

Rio Grande ir Denver & Salt 
Lake geležinkelių kompanijos

riai. Bet tokių kol kas neatsi
rado. Todėl dabar dar kartų
utsišaukiame. .Jei 
prašome atvykti

atsirastų, 
į labdarių

prieglaudos statymo fondų iri seimą, lapkričio mėn. 19 d., 
paduryti pradžių. Jie būtų pi- Įšv. Panelės Gimimo parap. sa- 

tam tikru autoritetu ir kitie- Į rmieji prieglaudos garbės na- j lėj. Labd. Centro valdyba

kios mokyklos nėra, kuri rudškų kompo
zitorius, kaip kad nėra, kuri ruoštų poe
tus. Muzikos akademijos tik supažindina 
studiozus su teoretinėmis taisyklėmis ir 
nurodo jų galimybes naudojimui, kitaip 
sakant, mokina muzikos gramatikos. Kai 
tokį skyrių pabaigia, gauna muzikos teo
retiko vardų. Kuda susipažįstama su vi
sais teoretiniais elementais, tuomet ban
doma rašyti vienas didelis veikalas kaip 
tai: simfonija, poema, overtūra, kantata 
ar kas nors panašaus didelei simfoninei 
orkestrai. Ir kuoęict formoje profesūra 
randa patenkinančiai parašytą, tuomet 
skaitoma, kad jis yra vertas diplomo. Tai 
rašto darbus. Žodiniai ir kiti įvairūs eina 
savo ki liu. Tas dariais užima apie 6-8 me
tus, neskaitant bendrojo lavinimosi, kuris 
negali būti mažesnis, kaip stojimui į uni
versitetų (yra išimčių, kur dar tenkina
masi 6 klasių gimnazijos, bet tai retai).* * •
Savaimi aišku, kas turi kompozitoriškus 
gabumus, jis tnose darbuose tuoj pasi
reiškia, ir tuomet prasideda pirmieji kom
pozicijos dailiai. Kaip kiekvienoje profe
sijoje, taip ir muzikoje pasirenkama spe
cialybės: instrumentalė muzika, vokalinė,

mišri (operos, kantatos, oratorijos), mu
zikos istorija, kritiku, dirigavimas operų 
ur simfoninių orkestrų, muzikos rašytojų, 
chorų vedėjų, muzikos organizacijos sri
tyje ir t. p.; lygiai kaip medicinoje — mi
sų, plaučių, širdies ir p. specialybės. Teo
retikas, ka<ia baigia pilnų konservatorijos 
kursų su atatinkamu pažymėjimu, jis iš
eina plačiai savo amate ir bendrai visuo
menės veikime apsišarvavęs žiniomis. Teo
retikui veda ir tvarko visus muzikos dar
bus. Jie net visus delulius nurodo kiek
vienam muzikos instrumentui, ar daini
ninkui. Viri pildytojai kompozicijų yra 
akli immėgdžiotojai arba, kitaip sakant, 
kompozitoriaus vergai. Nors kai kada so
listai mano, kad savo išpildymu kompo
zitoriaus veikalų geresniu padarę, bet 99 
nuoš. jie labai klysta. Reikia būti nors 
visa galva (didesniu už kompozitorių me
nininku, knd įspėjus koliųiozitoriaus min
tis ir jas įlar tinkamiau jierdavus klau
sytojams, negu kompozitorius buvo užsi
mojęs. Tokių solistų yra tiek maža, kad 
sunku surasti skaitlinę jiems išreikšti. 
Dažniausiai kompozitorius vadinama “gy
vąja muzikos enciklopedija”, Tiesa, na

liains negalint praplėst darbų, 
ant geležinkelių per spalių mė 
uesį dirbo mažesnis darbinin
kų skaičius, negu rugsėjo mė
nesį. Dabar, plienui atpigus, 
geležinkeliai rengiasi padau- 
gint darbus, sugrąžint visus 
senus darbininkus ir naujų 
priimti.

visi kompozitoriai lygiai gabūs ir ne vi
siems sekasi kūrybos dailias, o taip pat 
ir nelygiai išsimokslinę. Bet gi muzikos 
dirva plati, jie gyvenimui pilnai pasiruo
šę. Bedarbį muzikos teoretikų sunku rus
ti, nebent jis nenorėtų dirbti; kitas da
lykas, ar tas dirbamasis darbus jam nau
dingas ir tinkantis. Visas teoretikų dar
bas yra išimtinai, kokioje jis formoje ne
būtų, kūrybinis ir už tai labai atsakin
gas, nes didesnė ar mažesnė grupė visada 
jį seka ir jo dai liais naudojusi.

t

Suglaudę krūvon kas viršuje pasaky
ta moksliniinosi atžvilgiu, muzikos teore
tiko darbui reikulinga nemažiau laiko jm- 
siruošimo ir mokslo, kaip ir kiekvienam 
aukštesniam mokslui. Tat, jei taip, kodėl 
gerbiamas rušytojas — kompozitorių up- 
kaltintojas, nematuoja tuo jiačiu matu ad
vokatų, daktarų, inžinierių, kitų profesio
nalų. Jie matyk vieni dirba, tik kompozi
toriui tingi! Argi taip yra! Pažiūrėkime 
ką veikia ir nuveikė mūsų kompozitoriai.

(Daugiau bus)
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LIETUVOS GYVENIMAS
ŠIMTAMEČIAI ŽMONĖS 

LIETUVOJE
šitoje srityje mes turime kuo 
pasigirti.

Kalbant apie senus žmones 
Jeigu koksai nors žmogus Lietuvoje, jų gausumų galima 

užsieny pragyvena Jaugiau išaiškinti vien tik lietuvių tau 
kaip šimtų metų, tai apie tai tos nepaprastu stiprumu ir iš
rašo visi laikraščiai, kaip apie ! t verminguniu. Iš tikrųjų, iš- 
nepaprastų atsitikimą. Prade-i tvermingesnių žmonių, kaip 
jus rašyti apie šimtamečius lietuviai, vargu kitur ar gali- 
žmones Lietuvoje, lnikraščiuo-,na užtikti. Tuo didžiuotis mes 
se vietos vargu ar beužtektų, turime tikro pagrindo. Mat, 
nes tokių žmonių čia yra dau- ilgos vergijos didelio skurdo 
gybė. laikais išliko tiktai kūnu ir

Antai, prieš devynetų metij dvasia tvirti žmonės.
Lietuvos šaulių laikraštis i____________
“Trimitas” buvo paskelbęs a !
nketų — surasti seniausių Lie į 
tuvoje žmogų. Ir kas pasiro-) 
dė? Baugiau kaip šimtų metų I 
amžiaus turinčių žmonių atsi

VISKAS PIRMYN, TIK
TAUTINIŲ MAŽUMŲ 

TEISĖS ATGAL

biomis dienomis pasibaigė
įvykęs Berne, Šveicarijoj, de-

v , buojasi Sao Paulo mieste irvintasis tautinių mažumų ko- .......
ngresas. Tame kongrese daly

rado daugybė. Seniausias žmo 
gus Lietuvoje tada turėjo ar
ti 140 metų amž. Tais pačiais
metais, kai buvo paskelbtas 1 vavo jr Vilniaus lietuvių at- 
konkursas, tas žmogus numi-‘| stovas p. Stasys. Jis ten pa- 
re ir kas dabar yra seniausias ■ sakė kalbų, kurioje, pasirem- 
nežinia. damas visų kongreso dalyvių 

pareikštomis nuomonėmis, reiGalima sakyti, kad Lietuva
yra ilgiausias gyvenančių žmo j kalavo tautiškumo teisių pri
mų kraštas. Po šimfjf ietį se-1 pažinimo. Tarp kitko, jis nu- 
nį ar senutę galima uRikti be- j pasakojo ir \ ilniaus krašto 
veik kiekviename sodžiuje. A- Sėtuvių būklę. “Padėjimas, — 
ntai, Gruzdžių vaisė. Lauma- į -9S pareiškė — V ilniaus kraš- 
kių kaime gyvena Braziulie- gyvenančių lietuvių nepa
nė, kuri atsimena, kaip 1831 
metų sukilėliams nešė į miškų 
valgyti. Ji dar pakankamai 
tvirta ir vikri. Ji pašoka dar 
senų lietuviškų šokių ir dai
nuoja dainas. Paklausta apie

sitaisė (kas liečia teisių, mo
kyklų, bažnyčių, ekonominių 
reikalų), bet dar pablogėjo. 
Kas paZ-ių lietuvių jėgomis bu
vo sukurta, iš dalies yra vėl 
sunaikinta.

mirtį, ji numoja ranka, nes 1 Prūsų lietuvių atstovas ko
jos mirtis esanti nuo jos dar ngrese nedalyvavo, p. Stašys 
toli. kalbėjo dėl to ir jų vardu. Pa-

Kitas gana įdomus lietuvis, lietuvius, jis
turįs 115 metų gyvena Eitu-: l’a!“ebi'0; “Ry*Prtsi»°*t He
li, vienkiemy, Aukštadvario turi'-' Pa''«.>imas 5™ 
valsčiuje. Tai Kliskauskas Ablogesnis. Ten lietuviai dau-l 
domas. Nežiūrint savo ant- ’*“» nebeluri nei P»P™«'iau- 
žiaus, jis dar toks tvirtas, kad !al» teisi’-'- Lietuvi1 
pajėgia dirbti visus ūkio da reikal,J visi5kal "eatbojama”.
rbus lygiai su jaunaisiais, o 
kai kur juos dargi net prale-

NAUJAS LIETUVOS AVIA
CIJOS LAIMĖJIMAS

eikalų visiškai neatbojai.— ..
Toliau savo kalboje lietu-1 

vių atstovas konstatavo, kad

Lietuvių lakūnų skridimas 
lietuvišku lėktuvu pavyko 

puikiausiai

Lietuvos lakūnai, matyt, pa 
sekti a. a. Dariaus ir 

Girėno pavyzdžiu, kad nau- 
imais aviacijos sū

sirvžo

dančiųjų dėmesį į teisių ir ty išgarsinti Lietuvos vardą

ūkia. Jaunieji, norėdami se-J tautini». ma2um,> .'n™°
M XV XV ■— /V V XV • Iv XV V-V XJ — -4 v ' turi pasistengti atkreipti vai- .lais laimėjinio pajėgumą išbandyti, šių 

vasarų surengė šieno piovimo i
rungtynes. Senis, matydamas teisingumo principus, bet ka- toli uz jos ribų. 
dėl ko čia eina reikalas, taip r,u ir P,br6ŽS- ka,‘ valdančios Kaip jau buvo rašyta, mg- 
ėmė leisti dalgį per pradalgę, , ''"'Sumos vis dažniau panie- sėjo mėn. 25 d. į kelionę po 
kad šienas skrido, jaunieji pa- kina W,1 reikaln8’ siaurim,a- Pabaltijo valstybes išskrido 
Pko toli užpakalv mos ir įžeisdamos mažumų tei- Lietuvos aviacijos pulk. A.

Įsės, kurios yra pripažintos ne Gustaitis su majoru Jablons- 
Atsimename šimtametį senį tik tnrptautiškose sutartyse, kiu, Kaune padirbtu pulk. A. 

Skinderį, kuris prieš keletą bet kurios yra ir pagrindinės, Gustaičio konstrukcijos lėktu- 
inetų savo šokiais linksmino jr naturališkos. Pagal jo žo- vu “Anbo IV”. (Apie “Anbo 
visų Ameriką. Lygiai toks pat džius, viskas šiame pasauly jy” lėktuvo konstrukcijų ir 
senis gyvena dabar Prūdymų slenka pirmyn, bet tik viena-privalulnus jau buv0 raSyta).

t:- :x me dalyke stovime vietoje: Kanno j RygQt apie 2()0 ki-
galingosios ir valdančios tau- jometnj kelio, lakūnai nuskin
tos prispaudžia silpnesniųsias. do por 50 minufiy. Pabuvę dvį 

Lietuvių atstovo pareikštos dienas Rygoj, rugsėjo mėn. 27

kaime, Kamajiškiuose. Jis iš 
pažiūros atrodo nesenas, bet 
turi jau 109 metus ir pasižy- : 
rai tuo, kad labai daug valgo. 
Per kartų suraityti 60 blynų, 
kilogramų mėsos, išgerti pusę ' 
kapos žalių kiaušinių ir nuš- į 
luoti nuo stalo porų kilogra- 
mų bulvių jam vieni juokai. 
Kitur jis tikriausia laimėtų 
valgymo čempijonatų, bet Lie 
tuvoje į tokius dalykus nekrei 
piama dėmesio.

Daug galima būtų dar pri- 
skaityti genų ir kuo nors įdo
mių žmonių, tačiau kas iš to. 
Prieš kelias dienas visa Pran- , 
cūzija pasigyrė, kad Nicoje 
mirė seniausias generolas Ha- 
kmanas, sulaukęs 101 metų 
amžiaus. Bet Lietuvoje gyve
na generolas Bulota, kuris 
baigia jau 90 metų ir yra tiek 
dar tvirtas, kad Hakmano re
kordų sumuš. Išeina, kad ir

DfilnOAs
knrį laimingai pasiekė per!jo: fon Zanberevaigas būtinai žtai įspėjo tuos, kas jų leido 
valandų su minutėmis. Iš Tai-1 reikalauja sušaudyti. i padaryti ir tuomet pat griež-

ri daugybę čiupinėtojų, kurie 
leidžia jei jausti mažiausių ju
dėjimų arti jos, o instinktaslino, rugsėjo mėn. 29 d. lakū-' Tuomet markizas dė Viliu-'tai užgynė mirties bausmę mo ,

’ ” * ’ Ar. Vitkauskas jau pasako jei, ar tinka judus
daiktas maistui ar ne. J

AKLOS ŽUVYS

SVEČIAS IS BRAZILIJOS

imi laimingai pasiekė per 20 į lolmrns nutarė padaryti pas- terims 
minučių Suomijos sostinę liet- ^kutini bandymų ir pasiūlė to-* 
sinkj. Helsinky lakūnai viešė- i lefonuoti kaizeriui. Tačiau fon j 
jo trejetų dienų ir spalių mėn. ; der Lankenas rado tų pasiū-l 
3 d. be sustojimo laimingai Į ,yin»l visiškai negalimu, 

i grižo j Kaunu. Kelionė iš 11<»1- Po kelių savaičių, po Miss 
t sinkio i Kaunu — 610 kilo-Į Kavolį sušaudymo, 
metru truko 2 vai. 15 minu- j Lankenas matėsi su
čių. • |de Villnlobaru ir pasakė, kad tuo tarpu kaip kai kurios žu- Pagal žinovų ap-

Mū<i lakūnai Rv«-oj Tali? ' kaizeris» sužinojęs apie mir- vų veislės gyvena daug didės- skaičiavimų, jis yra šešių tūk-
ne ir Helsinky buvo priimti ibausm?’ buvo isiut?s’ g™ nėję gilumoje. Akla žuvis tu- Staučių metų senumo.

Mūsų skaitytojai jau šiek labai širdingai ir iškilmingai, i' 
tiek susipažino su Brazilijos Pulk. A. Gustaitis ten pade-! 
lietuviais ir jų gyvenimu. Ke- Į monstrnvo savo konstrukcijos 
liuose “Draugo” numeriuose |,-.ktllVQ jr jHO labai sudomi-! 
buvo gana plačiai rašoma a- n0 aviacijos specialistus. Visi j
pie braziliečius. Siuomi nori 
me supažindinti su to krašto 
lietuvių dvasios vadu kun. B? 
nediktu Sugintu, kuris dar

pripažįsta, kad “Anbo IV” 
konstrukcija yra tobuliausia 
Pabalty. Tai yra didelis Lie
tuvos aviacijos laimėjimas.

rengiasi ten statyti lietuviams t Pažymėtina, kad pulk. Gu- 
bažnyčių. Tam tikslui rinko staičio skridimas sutapo su A- 
aukas Lietuvoje, o dabar A- menkos lakūno Lindbergli’o 
merikoje. ' skridimu į Sovietų Rusiją. Tą

Kun. B. Sugintas yra gimęs i pačią dieną, kai pulk. Gustai- 
ir augęs Betigaloj, Upynos tis išskrido iš Tallino į Ifal- 

sinkį, Limlbergh’as iš Mask-parap. Baigė Tauragės gimna
ziją, Kauno kunigų seminari
ją ir Lietuvos Universitetą. I pulk. Gustaitis dar keletą va- 
Sao Paulo mieste, Brazilijoj landų būtų pasilikęs Talline, ! 
apsigyveno 1931 m. tai jis būtų galėjęs pasimaty-

: ti su Lindbergh’u. Deja, pulk. 
pritarimo. Tai buvo lyg pas-j oustojtis į Helsinkį išskrido 
kalinimas aktyvesniam darbui., j. „ Lindborgll.RS j T„Ul. į

I
vos atskrido į Talkiną. Jeigu

Nors valdantieji į tokių kon
gresų nuomones ir mažai krei 
pia dėmesio, tačian jis mums 
yra reikšmingas. Jame buvo 
dar kartų primintos skriaudos, 
kurias daro lietuviams lenkai 
ir vokiečiai.

ną atskrido po pietų 3 vai.
Tsb.-

MISS KAVELL SUŠAUDY
MO ISTORIJA

Visiems žinoma, kaip vokie
čiai 1915 metais sušaudė, an
glę gailestingųjų seserį Ka
volį.

Anglų spauda prie to atsi
tikimo grįžta vėl Briuselyje 

kų tik išėjo iš spaudos mar
kizo de Villalobara kuris bu
vo karo metu Ispanijos pa- j 
siuntinis Belgijoje. Tame die
nyne, tarpe kita yra šis užra
šas:

Miss Edit Kavell, apkaltin
ta padėjimu pabėgti sųjungi- 
ninkų kariuomenių kareiviams 
iŠ Belgijos, buvo sušaudyta 
Briuselyje 1915 metų spalių Į 
12-tų auštant. Ispanų pasiun- j 
tinys, kurio Amerikos diplo
matinis atstovas prašė užsi
stoti už Miss Kavell, nuvažia
vo pas baronų fon der I>anke- 
ną, Vokietijos policijos valdy
bos okupuotose Belgijos sri
tyse viršininkų. Fon der Lan
kenas pareiškė markizui kad 
jis jau kalbėjo tuo reikalu su 
gubernatorių gen. fon Zauber-

mintys kongrese rado gyvo d. lakūnai leidosi j Tallinų, evaigu, bet negalėjo atkalbėti

SQUIRE EbuEGATE—In This Case It Would Take a Derrick to Raiše Him Out of the Feathers! BY LOUIS R1CRARD

I

s

Naujausi jūrų gelmės tyri
mai rado aklų žuvų buvimų, 

fon der Saulės spindulini įsiskverbia Į 
markizu jūros gilumų tik 350 metr.,

SENIAUSIAS MEDIS 
PASAULYJE

Via Santa Maria dėl tūla,

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CIUOAGO, ILL.

Telefonas Cacal 7790
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į tems! Jos yru tikros i>ulaiky-
; tujos lietuvių kalbos uugun-
čioj kartoj.

| Raciniečiui labui dėkingi i
joms už atsilankymų, visiems Į
programos dalyviams, lošiku-
ms vaikums ir tėvams, kurie «
atvežė ir parvežė.

Programų sudarė šie daly*, 
-neilgam. Dabar ir vėl daugj^-j—.
darbininkų pulvido. Kurie Ii,į L, .'.AukWas krantas”, dai- 
ko, ir tie mažai gauna dirbti. ua _ cboras 
Nors iSimmons Co. ne visai

WISCONSIN’Q LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVIČKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

KENOSHA WIS,
DARBAI

'mažai moka, bet dirbant tru- 
Pus mus dai nepaiėjo geiie- Hipas valandas sunku yra pra- 

ji laikai. Nors kai kurios dirb i gyVentL
American Brass Co. susinu-tuvės buvo pradėjusios gerai 

dirbti, pav., Simmons Co. bu- k 
vo paėmus daug darbininkų,1 
ypa

dž

2. “Očiačia, opupu”, daina 
— choras.

3. “Gyveninio kryžius” vai 
Į zdelis.
i 4. “Nenaudėlė”, vaizdelis.
' 5. Čigonių šokis — mergai-

paėmus uuug uarumuiKų, ■ Nagh Motor Cq buVQ pva. ! ? g gk
ac. jaunų. Žmonės buvo pra- dėjugi dįrjdi naujų modelį. Tu- u(j Lietuva” daina — 
žiugę, pasirodė geresnis ū- rįjo daug darbo. Bet nustatė

cho-
ėjo daug

pas ir daugiau gyvumo. Bet lokį maŽQ mokeatį> kad dar

stenogrumų, tuose pusitarimuo 
se drauge su Puriškevičiu, Ro- 

jdziauko, šidlovskio ir Gucko- 
Įvu dalyvavo Miliukovus, Šin- 
Įgaveras, Bublikovas, l’epelia-

---------- levas ir kiti. Privačių pasitari
1 ‘“ynų berniukui arba mergai* diUvviai gvurst.f, kiaUHį,Uų 
. tęs lietinės piogos išmokti lie- apįe kontrevoliucitiio pervers- 
tuvių kalbos ir rusto, už kiek • 1|lo organizaviinų ir karo dik-

buvo pradėję gerui eiti, bet . ........... tttturos Pakeliamų. innskt-Į
, i . i »• 'lell0M 11 nel betilus- vį/;,us pasiūlė įsteigti “kietų I

• Los spaudos, ms nebus ,vablžių’’ ir perkelti valstybės
ur |

loji valdžia galėtų remtis 
niekas nesirūpins lietuvybės I)on() kazokaįSt 

jauklėjimu jaunoje kultoje. i Rastosios stenogramos bus
„ L i Praeitis rodo, kad pradžios istorinio archyvo drauge su

b suieng ų piamogų \ ienos lįctuvižkoi. ,nokyklos, kad įr, Komakadeniija išleistos. Ar.V.
; kurios draugijos, dabar nega- „ , . , , .
L. ... . . , mažo kaimo, kad ir prastos, ---------------------
i Įima tikėtis daug pelno. Tad' ... . ...
I„ ,. . . . .. ». buvo tvirtu pamatu palaiky-
ji) lietuvių draugijos ruošia

GARY, INDIANA
Darbai čia pereitų vasarų

lB .r d"‘°kUS .Sk""-"la Išnyks Amerikoje lie- į fU^kask,,, k„r
5, . ... ,M’ ' f“: '°’:tuvmi ir lietuvių kalbu, jei naaiuji v»l<Hia ,,a|,-,tu rt?„,lis
dos, visiškai neišnyko’ iš šios 
kolonijos.

Buy gloves with what 
it savęs

Neralk mokėti 60c. ui 
dantų moatj. Elsterin* To- 

' oth l'aste šaunama po S5c. 
Tėmyk. kaip serai JI vel
kis. vartotadamae per
metu* eutau pat f l t*.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Matykite
Šiuos

Paveikslus
Jeigu imate Aspirin

ras- •*' gyV0S ndjSų tautos. Pra-
.... . ... , ... ... Visiems perstalyniėliams ir | bendrų “masųuerade ’ balių, lllokyk|Os lietuvių kal-
buliukai, labai sunkiai dirb- drabužėliai buvo vaikams pri- (parapijos salėje, lapkričio Į |,oje buvo įkvėpimas tautinės 

talkinti. d. Bu. duodamu pinigais 5 du- |dvasios viaielaa Lietavos ,ay
Visame Wiseonsiiie tik vie- i vanos. Įžanga tik 25c. Pusė pe

ną Šv. Petro parapija, Keno
sha, turi savo parapijinę mo-

Jie Įtarodo kodėl
tikras

BAYER ASPIRIN
yra skaitomas Greičiausias ir

Saugus Palengvinimas nuo 
Skausmo

4 SKUNDAS laikuos, tįj

» Tikras Bayer Aspirin 
Tabletas pradeda išsiskirstyti 

veikti

darni, ir gaudami alkio algas, 
sustreikavo. Kompanija, neno-I
rėdama darbininkams daugiau 
mokėti, didelę savo dirbtuvę 
uždarė. Valdžia įsakė rimtai
laikytis.

I Parapija
j Nors ir sunkūs laikai, bet
Šv. Petro parapija dabar ge
rai gyvuoja. Jei ne senos sko- 

i los, būtų dar geriau.

kyklų, kur mokytojauja sese
rys Pranciškietės. Laiminga 
parapijų.

ir

Paleiskite liayer 
Aspirin Tabletų 1 
stiklų vamlens

Iki ko i pasiekia® 
thignų stiklo Jis | 
Jau skirstosi

Kas pasidaro
šiuose stikluose

pasidaro jūsų viduriuose
GREITESNIS PALENGVI

NIMAS DABAR NUO
SKAUSMO

lėtėjams ir didvyriams kovo
je už Lietuvos nepriklausomy-

4Stopk
Ii1 ‘F

tchiti‘g
1Sklnfz. > ■- p

'•ryuim, ^rllinnaa Žemo minta Llo 
niežėjimą odos | penkias sekundas 
— Ir |m* gelb’iigna pila Epzoiuoh, 
pulkų, dedervinės. Ir išbėrimų Že
mo beveik stebuklingai praAndiia 
visokius odos Iritacljas, kadangi 
’o gyilymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse, Visos vulsil- 
n/ėios užlaiko—85c, 60c, $t. Ypa
tingai tvirtus Žemo, Du syk ge- 
ivunl rezultatai $1,25,

SKAITYKITE Iii PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NVGA-TONE suatip.rina nervus, pn- 

triso apetitų, itlinuli'uoju prie normu-
Ino bus išskirta parapijos mo 
kyklos reikalams. Gerb. kleb. j
kun. J. b. Maltis šiam v aka- j mokyklos buvo, vra ir bus di 

• užjausiu įrankiu ir ginklu 
I prieš ištautėjimų Amerikoje.

be. Tail) pat pradžios lietuvių '‘Sko veikimo ‘vii akinimo organus 
- 1 1 1 užtikrina rautų sniegu

iui svetainę davė dykai.

gų ir putuiso a
beinu sveikatų.

Nl’U.V-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tų laikotarpį jis 
Jrotlė esųs labai pugelbtaftas silp
ninus ir liguit-lietus vyrams ir i„o- 

! terims. Nepraleiskite ne pamėginę 
NL'GA-TONE. Parsiduoda visete vai- 
stinyčiooe. Gaukite tikrų NUGA- 
TONK. nes joks kitas vaistas ne-

Lietuviškų laikraščių dalia- 
Bazaro rengėjai labui susi- i rtįnįu įaiku šion kolonijon ge- 

rūpinę Burnosimu parapijos \a irokaį pareina. Lietuvybė, taip 
irkarionės, kuri įvyks lupk r. 26

Visos parapijos įstaigos gra d dieIUJ bus užbaigimas
ž.iai atnaujintos ir skolos, kiek bazaro. Bus atvaidinta gražus 
galima, mokamos. Žmonių ū veikalas.
pas geras. Kiek kas gali, au- abejo, raciniečiui ir apy-
koja, nes mato, gerb. kleb. ijįnkės lietuviai skaitlingai at
kilu. I rbonaviciaus didelį pa- sį|ankys, nes Įžanga nebrangi, 
sišventiinų parapijai, Dievo
garbei ir tautos reikalams. To-
dėl geros valios žmonės sten
giasi, kiek galėdami, remti jo 
darbus.

Taip patarė mūsų gerb. kle-
bonas kun. A. Balinskus, kad 
davus progos visiems dalyvau 
ti vakarienėje ir pamatyti pro 
gramų. Mat, kaip visur, taip

'Dabar ruošiamos prie dide- dr pag 1HUg daugeĮjg žmonių 
1 lio d kermošiaus’ bazaro, ( nedirba, o klebonas nyri, kad 
kinis prasidės lapkričio 18 d. :vjsį dalyvautų parapijos’pra- 
Sekmadienį, lapkr. 19 d., bus n)OgOj. B. V.
didelė vakarienė, dėl kurios j

dabar eina didelis bruzdėji
mas.

Paminėjimas
A. a. Dariaus-Girėno pami

nėjimas įvyko praeitų sekma
dienį. į paminėjimų atsilankė 
nepaprastai daug žmonių. Ku
rie vėliau atėjo, turėjo stovė
ti. Per programų visi labai ri
mtai užsilaikė. Per kalbas dau 
geliui net ašaros ant vėidų 
blizgėjo. Visi noriai pirko pa

statymui ženklelius.
Vlrfiuje paveikslai priparodo aAkiu 
budu prlcžaatj kam T1KKAS BA T KR ' jllinklo 
ASPIRIN yra skaitomas Grelčiuusiu. j 
Saugiu Palengvinimu dar žinomu dėl (j i U dar kaita liasiiodė, kad 
skausmų. į * •* ’ \

pamykite kad Bayer Aspirin Ttt. | kenoshiečiai Ubėra gyvi savo
blctaH pradeda i.ŠKlskirstyti per dvi i Įautai ipgerliM JOS didvvrillP. 
sekundas po palietimo drėgnumo — r» u j
juąų pilve taip kaip ir viršui nuro-! ų’aip j,, reikia. Garbė* jums! 
dytam stlKlc. * '•

Taigi, Bayer Aspirin Tabletas pra-j Dl Ogi amŪ bllVO labai įspū-
deda "griebti" net smarkiausj Kalvos ,1,..,-. !>,.♦ ;itii»v' in vėliauskaudėji'inų arba neurltls kelius ml- ° ‘ 1 aInrr .14 'I"au.
nutes po ėmimo.

Turėkite šitų mintyje kada esate! 
skausme. BAYER atneša tų greitų j 
palengvinimų, kur) jus norite. Ir 
KAl'GŲ palengvinimų taipgi. Nes tik- i 
ras Bayer Aspirin nekenkiu širdžiai. I

Taigi—visados sakykite "Bayer As
pirin" kai jus perkate. Tildą husito 
užtikrinti kad gaunate Greitų pašai 
pų ir Saugumų ti'kro Bayer dalyko.

J. Trakšelis

put, rodos gerai gyvuoja 
jaunoje kurtoje.

Linkėtinu, kad visi lietuviai 
šios kolonijos dalyvautų ir uo
liai, nuoširdžiai paremtų ini-
netųbendrų vakarų ir tuo bū
du — lietuvių kalbų ir li?tu- J 

Kad palaikyti lietuviškų, Vybę. Adv. N. V?lasina' • 
laikraščių skaitymų, sjrnudų.: ---------------------
lietuvių kalbų ir tėvynės mei- i 
lę Amerikoje, ypač jaunoje ka- Į 
rtoje, reikia remti lietuviškas 
pradžios mokyklas; remti tuos 
vaikučius, kurie nori mokytis 
lietuvių kalbos. Tas svarbu 
mums ir mūsų tautai. Į šį da
lykų uolūs Amerikos lietuvių 
veikėjai yra įdėję visų širdį. 
Visiems aišku, kad jei Ameri 
koje gimę ir augę lietuvių šei

RASTI ISTORISKI DO
KUMENTAI

Ccntralinio istorinio archy
vo Lcningratlo skyriuje rus
tos stenogramos valstybės ta
rybos (“dūmos”) privačių pa 
sitariinų, buvusių 1917 metų 
birželio, liepos ir rugpiūčio 
n.ėnesiuose.- Kaip matoma iš ;

FOR BETTER BAKING 
AT LFSS COST USF THE 
ECONOMICAL^EFFIČIENT

L R o R S-ft/D- Ift R IT ATT. j O N S

i
KC
BAKING
POVVDER
ŠAME PRICE 

"tocLcui 
AS 42YEARSA60 
25ouncc$for254

Fu// fiack..No Sltck Fillina
MILtlONS OF POUNDS USED 

BV OU« COVERNMENT

Itaduny’N Pilis
FOR CoNSflPATlON

What Tbey Arei
A mild reliable vegeubk lautive 
whkh do« not gripe, raute 
cr tjistiiri, digeetion. Not habit foe»n- 
ing. Cootain no barmful drug*.

Whnt They Dot 

Milijone o< men and women, tinre 
1847, Save used tbem to relieve suk 

headarhej, nervouaneM, (atigue, Iom 
oi apperite, poor cotnpl<xion and Kad 
breath wtien these cooditioni are 
cataeed by conedpetion.

At AK Druggistj
Radway flC Co., Ine., New York, N.Y.

25

Don’t 
neglect 
Colds

RAGINE, WIS.
Šv. Kaziinieio parapija ruo

šiasi bazarui.
Šiemet bazaro šeimininkė 

mis bus S. Drabickienė, K. 
Stapunienė, <A. Zizminskaitė ii 
šeini. A. Gališanskas. Visi da
rbuojas, kiek kuris gali. Ir 
[turtinai jiem* sekasi.

kailis krūtinėj n.rba gerklėj guli būti 
I>Bvoji'ngas Palengvinkite J) J 5 mi
nutes su Musteroie, "eralnlino stab
di toju"! Vartojant vienų kurių va- 
laiuloje per penkias valundas, utne- 
kn

i^apk ličio 12 <1. buvo suruo
štus vakaras. Programų išpil
dė Kenosha šv^, Petro parapi
jos mokytojos seserys Pranci
škietės su savo mokiniais. Pi
rmų kartų jos pas mus atsi
lankė ir paliko žmonėse gra
žių įspūdžių. Aiškiui matyti,

pąlengvtnlmi,. Vartotai, milijonu'kaip moka ’lOS vaikelius Ullk- 
per 2u metui). Rekomenduota* gy- . 7
dytujų ir *iaugių. Ktį Dievo ir tautos meilėje.

Visi vaikai ir mergaitės, kurie 
dalyvavo programoj gražiai 
lietuviškai kalba.

Garbė seserinis Pranciškie-

A. A.
ONA PUŽAUSKIENĖ

Mirė lapkričio 13 d., 1933 m., 4 vai. ryto, suluu- 
kus 44 metų amžiaus. Kilo iš Vilkaviškio apskričio, 
Pajevonio valsčiaus, Naujinikų kuimo.

Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Boloslovų, dvi 
dukteris Onų ir Elenų, dvi seseris Uršulę Žfidraus-’ 
kieno ir Petronėlę Baršticnę, pusbrolį Jonų Ragaišį, 
pusseserę Dnų Dedurkevičienę, švogerį Aleksandrų 
Žadrauski, anūkus Kazimierų ir levų Olčikus, o Lie
tuvoj tris brolius {Skirpstus: Juozapų, Viktorų ir. 
Dominikų; keturias seseris: Veronikų Kruševičįenę, 
Antuninų Grunienę, Ihuhorų Skirpčiūtę ir Marę Bar
kauskienę; tris pusbrolius Ragaišius?’ Vincų, Juozų 
ir Petrų; dvi pusseseres Marijonų Skrelevieienę ir 
Kainilijų Ragaišytę.

Boleslovo Pužausko giminės Amerikoje: brolis 
Bronislovas Pužauskas, o Lietuvoj švogerį ir seserį 
Jonų ir Vladislovų Vileikius ir anūkus Genytę Vi- 
leikaitę ir Ievutę Gurčienę.

Kūnas |iašarvotus 645 VYeut IKth Street, laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 16 d., iš namų 
8:30 vai. bus atlydėta į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus- 
ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Seserys, Broliai, Pus
broliai, Pusseserės, fivogeriai ir Giminės,

“DRAUGO” JUBILIEJINIO VAJAUS 
KONTESTININKŲ SKAIČIUS VIS 

DIDĖJA
Gerai įsisiūbavus vajaus kontestui, pakilo ūpas visų kon- 

teslininkų, ir smarkiai varo pirmyn spaudos (laibų. “Drau
gas”, vienintelis lietuvių katulikų dienraštis Amerikoje, pra
deda dvidešimts penktus metus tarnavimo Katalikų Lietuvių 
visuomenei. Šis dal bas buvo neveltui. Kasdien didėjo ir augo 
“Draugo” skaitytojų skaičius.

“Draugas” turi nusistatęs tikslu, kad pasiekti kiekvienų 
katalikiškų šeimynų, kiekvienų lietuvį. Kad pasiekti šį nu
statytų tikslų, “Draugas” šaukiasi į talkų Katalikų Lietuvių 
visuomenę, rūgindamas kiekviena, kuris lik turi laiko, stoti 
į šį “Sidabrinio Jubiliejaus” vajų.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai gyva
vimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuomenei daug 
tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. Taigi šis Jubi
liejinis “Draugo” vajus bus didžiausias ir nuudingiuusias 
lietuvių visuomenei. .

Kiekvienas į vajų stodamas prisideda prie Katulikų vei
kimo, platininio sjiaudos darbo. Tauta be spaudos neguli gy
vuoti. Tat, visi lietuviai, stokime darban!

DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMA YRA SIOS:
Už 5,000,000 balsu .......................... . $400.00

• Už 4,000,000 balsų................................ $250.00
Už 3,000,000 balsų .............................. $150.00
Už 2,000,000 balsų .............................. $ 75.00
Už 1,000,000 balsų .............................. $ 25.00
Už 500,000 balsų .................................. $-10.00

Visiems kitiems kontestiniuknins bus duodama dovanos 
pagal jų pasidarbavimų “Druugo” Sidabriniame Vajaus Kon- 
teste. Regisiruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

“DRAUGAS" PUBLISHING COMPANY
2334 SO. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, Illinois

Laidotuvėms patarnauja giūborius 
Telefonas t’ANal 3161.

A. Butkus.

L
25

fiack..No


Trečiadienis, lapkr. 15, 1955

C H I C A G O J E

t

d n x u n t s .-5
vau paklaustas, ar ne esu ai-j Vukurienė paskutinį sekinu- 
kniius. Pasakius taip, mane, dienį prieš “Turkių Dieną” 
kaip’kokį svečią, pasodino už tai kalakutas labai “susiga-

GARSINKITĖS “DRAUGE*
LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

ATBALSIAI IŠ RINKLIA- .Visi tie “laktai” pasirodė bu- įvairiais valgiais apdėto sta-'dys” tam, kurs jį gaus. Bri- LIETUVIAI DAKTARAI:
1 i m » • i • _ • • i .• i____ i m;..x

VOS DARIAUS GIRĖNO 
PAMINKLO FONDUI

lo. Tokius biznierius elearin- dgejiortieėiai pirkite bilietus
gieeiujns reikia remti. liš anksto, nes tuomi paremsi

J. Šliogeris te savo parapijos mokyklą. X.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.. 
BRIDGEPORT

REMKIME SAVASIAS

| vo paimti iš bolševikišką lai- 
’i k rašei ą.

------------- Vakarinėje Clearingo mies-
Nesant galimybės kolonijoje tuko daly, įėjęs vienon mėsi- 

sudaryti tam tikrą rinkliavai nyčion, savininką radau piau- 
komitetą, man teko eiti per stantį dešras kostumeriams. 
namus ir registruoti rinkėjas. Vos man ištarus Dariaus-tJi- 
Todėl teko patirti įdomiu į- lėno rinkliavos reikalą, biz- 
spūtlžių, kuriais ir noriu pa- nierius ir jo žmona kaip iš ki- 
sidalinti su gerb. skaitytojais, biro apipylė mane savais “fa-

Sunimit, Ilk, vienuose na- litais”. Ką, girdi, Darius ir. Yra žmonių, kurie nemato 
muose išsėdėjau dvi valandas Girėnas gera padarė darbiniu- svarbių reikalų savo kolonijoj, 
laukdamas progos, kad ir aš kailis, tau ir mums? Ir pridū- kurie remia ‘‘svetimus die- 
galėčiau išreikšti savo nuoino- rė, sakydami: “ir tu gyveni vus”, išnaudoja savo koloni- 
nę. Bet veltui. Vyras ir jo iš musų ir iš tokių kaip mes”, j-g o pinigai eina svetur, ki- 
žmona, kaip vienas’, apipylė Aš, žinoma, šiaip taip palai-.tiems reikalams, kiton net die- 
mane šimtais “faktų”. Pra- kydamas gyvybę skaitausi da-' eezijon. Toks darbas, kad ii 
dėjo nuo dr. Šliupo. Girdi, Sliu^rbininkas. Bet kuo vadinti tą'atrodo “gailestingu”, tikreny 
pas buvęs geras tautos vadas, mėsininką, palieku “Draugo”

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE
Lapkričio 15 d., parapijos 

choras rengia šokių vakarą. 
Kviečiu visus atsilankyti. Bus 
gera orkestrą, kuriai griežiant 
visi galės smagiai pasišokti. 
Pradžia 8 vai. vakare. A.Š.

Tel. LAlayclte 3057

DR. A. RAČKUS
UGDYTOJAS Lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kudzle) 

Valanduu: nuo 2 Ik. ii vai. vakaro 
SeredomU lr nedėliomla pakai 

sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1U« 80. 40tli er„ CICERO, m 
Utar., Ketv. ir 1‘ėtn. 10—9 vai. 

>147 KO. II ALK I E D ST., C1I1CAO0 
Paned., Sered. lr SubaL 2—9 vai

bet pasirodė veidmainis par- 
puldamus kunigams po kojų 
ir dėl to žuvo tautai vadas. 
Reiškia, be Šliupo, tautu liko 
be vado. Jie tai vadina 
tu”.

Koks ten, sakė, didvyris Še-

ilėje nėra tokiu, nėra net tei
singu darbu. Tai keršto dar
bas bei nedėkingumo.

Prie teisingų ir rimtų dar-
v......... -v.......... .... bu yra rėmimas savo parūpi-

l'ak- rbininkams”,. turėtų pasiieš-įjos mokyklų. Tokį darbą dir- 
koti sąžiningo biznierio, o jųlba Chicagoje Šv. Kazimiero 
Clearinge yra. Pavyzdžiui, Še-1 Akademijos Rėmėjų dr-ja. Ji

skaitytojams.
dcaringieėiai lietuviai, už

uot nešę savo sunkiai užpra- 
kaituotus centus tokiems “da

riias palaidotas tautiškuose ka štokas; negalėdamas biznio a-įremia ir Akademiją ir para- 
puošė. Jo paminklo pastaty-! pleisti ir rinkliavoje patar- pijąs.
mui buvę surinkta $500.00. Tas'nauti, pažadėjo aukoti atėju- didžiulėj šv. Jurgio ■

CICERO, ILL. w
X Ši vakarą parapijos sve- ’ 

tainėj įvyksta šaunus balius. 
Tai bus parapijos piknikų ir 
bazaro darbininkų pagerbimo 
balius. Grieš lietuviška muzi-'i
ka. Taip pat įvyks atidary-' 
mas naujo Jurbarko šaltinio 
(baro).

V'isi kviečiami j vakarą. Pra 
džia 7:30 vai.

X Lapkr. 16 d. Dievo Mo-

Pboiie GKOvohUl 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir bekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6850 KG. U'KKTKKN AVĖ. 
Chicago, iii.

BOUlcvarU 7580
ltez. HEMlock 7601

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Tel. Ofiso UOlievat-d 5913—14 
ltez. VICtory 2343

i DR. A. J. 6ERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6.30-8:30

fondas sutirpęs tarpe vadų ne- 'sioms rinkėjoms. I parap., kur klebonauja pralo-į1,n<>S ^oPl,l’n‘?osios ^r-ja ren- offjce phone Res 6J07 s Franclsc0
Vut-ilik-u k'.kl-iii nulri-uimi tini t <1 I • i • , . -, , , - » t\ girt bllllCO pai'tv. PlTldŽUl 7 Prospect 2230 l’hone Grov. 0951KaiaiiKų. Kokių pakiaipų ue Clearinge radau ir daugiau1 tas M. L. Krušas, A. lt D. 2 J .

gerų žmonių-biznieiių. Štai sk. rengia parapijos vakariu- i'a'" 'u^a10, Iivadai buvę, nesakė. Pamink
las, sakė, vargais negalais pa- jįc;
statytas, bet nebėra , kas apmo 
liūtų jo lėšas.

Jonas Kauiiaitis, Jonas Ra
listas, Kaz. Riizgys. Bizn. Zai-

Užkliudė ir Lietuvių Dienos Bis negalėdamas palikti biz- 
pinigus. Sakė, jie sutirpo va-lnio žadėjo visame kame page- 
dų tarpe, bet nepasakė, kokie Ibūli patarnavime. Prisiminęs, 

kad namus palikau anksti ry-žmonės sutirpdino tuos pini
gus. Esą, vadai, vietoj Lietu
vių Dienos pinigus pasiųsti 
nuo karo nukentėjusiai Lietu
vai pinigais, pasiuntė Lietu
von kelis vagonus valgomų 
produktų žydams, o pinigus 
pasidalinę tarp savęs. Ir tai 
tikras “faktas”. Iš to mato-Į 
me, kiek tie žmonės žino apie 
Liet. Dienos pinigų istoriją. |

Dėl Dariaus-Girėno pamink
lo fondo, tai, esą, jei darbinin
kai vadovautų, tai be suktybių 
viskas būtų gerai ir paminklą 
pastatytų gerą ir už visus pi
nigus. Išgirdęs tuos žodžius 
aš pasijutau sėdįs rasieiskų 
komisarų kedėje. Bet visgi lei
dau dar toliau dėstyti “fak- i 
tus”. Dabar pradėjo plūsti 
kunigus. Jie neranda nei vie
no gero ir teisingo kunigo. 
Plūdo tokiais vardais, kokių 
negalima spaudoje minėti. 
Tarp kitų “faktų”, užkliudė 
ir man gerai žinomą “faktą”.

nę lupk l ičio 26 d., Šv. J in gio 
, parap. svet. Įžanga tik 50c. 
Dus skani vakarienė, bus pro
grama labai įdomi ir graži ir 
bus “laimužė” kam nors teks 
didelis kurkinas “turkey”, 
kinį rodos žada “užfundyti”

KEMKITE K ATALIK1S-
jKAJA SPAUD’A ■ -tu

DR. J. SZUKIEWICZ1
PHYSICIAN and SURGEON

5058 KO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
1 Hours: 2 to 5 - 7 to 9 I< AI,

Kunday by Appoii.tment

GRABOR1AI:

A. t A.
VINCENTA VAITKIENE
(Po tėvais Vaičiulytė)

Mirė lapkričio 13 d.. 1 933 m., 
3:05 vai. popiet, sulaukus 47 
■ įveli) Hiiif.l'.tiiH. Kilo IA Pane
vėžio apskričio, Rauuvus pa
rap.. Paliližkii) katino.

Amerikoje išgyveno 20 meti).
Paliko dideliame nullOdiiiie 

vyri, I Kilni nikų, dvi dukteris 
Onų i’r Viktorijų, du sūnus Pe
trų Ir Povilų, brolj Jonų Ir 
brolienę Jadvygų Vulčlulius. 
pusseserę Onų Sadauskienę ir 
gimines; o Lietuvoj seserį ir 
Lrolj. Priklausė prie Visų Šve
ntų Vyrų ir Moterų. Sopulingos 
Dievo Motiios Ir Tuuti'škų Se
serų draugijų. .

Kūnas paAurvolus (’lias. Sy- 
rcvilez.e koplyčioj, 1 34 4 So. 50 
A\e.. Cleoro, III. I^ildotuvės J- 
vyks penktadien). lapkričio 17 
d., iš koplyčios X vai. Ims atly
dėta j Sv. Antano parapijos lat- 
žityčlų. kurtojo Jvyks g-dulin. 
gos pamaldos už velionės šie. 
lų. Po pamaldų bus nulydėta ) 
šv. Kaslmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, drangus-ges lr pažys- 
takius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Dukterys,
Sfinal, llmlts. Brolienė, Pusse- 
oerfe Ir Giminės.

1 jildoluvėins patarnauja gra- 
borius Syrewlcie. Telefonas 
Cicero *294. 

tą, o jau vakaras ir kol Lūkiu Į mūsų geradariai pp. J. ir C. 
namie ateis naktis, Zaičio bu- Petraičiai.

G R A B O R I A I:

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ IŠTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

ReikaM esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus iratveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDE1KI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

Ofiso: Tel. CALumet 403* 
lies.: Tel. HEAltoek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir (-8 vai. vak.

Uezldeucljoet Ofisas: 2656 W. 69th KL '_______________________________________

Valandos: 10—1S ryto Dienoms Tel. LAI’ayctte 5703
Seredomis lr Nedėliomls pagal sutarti Naktimis Tol. CANal 04U2

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street!
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutartu

Tel. LAEayette 7050

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
TcL CANal 0402

Of. Te.. KEPubUc 7800
Kės. Tel. GKOttiiiU 0617

0917 S. VVAhUIEMU AVK

DR. J. J. SIMONAITIS
Office Phone 

PROspcct 1028
Res. and Offfce 

8359 Ko. Lcnviit KL Vai 
CANAL 0706

DR. J. J. KūtfARSKAS
rHYSICIAN and SURGEON

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

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedaliomis parai sutarti

Ofiso tolef. UOLIetard 7820 

Namų tol. PJROspcct 1930

Tel. BOL'levard 7012

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. ALUtŲCEiTE KOAJD 

2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryta
Medelio j susitarus

Phone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* Jr CHt^'.JROAg

2201 W. Cermak Rpąd
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis lr Nedi-liutnis pagal sutarj
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
FMoraonJu loldotuvėae kooplgianola. 
Reikale meldžia atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANsl 1515 arba 2518 

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 & <9th Court, Cicero, HL
1ML. CICERO 4997

Phone BOtJlevard 4139

A. MASALSKIS.
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus nes neturi
me lžialdų ašlalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
OltšBORIUB IR I-AIDOTUVIŲ

▼KD«JAB
1646 WEST 46th STREET 

Tel. BOUIevard 5203—8413

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ai 98S.9Š 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 R. AOth Ata. Ctaern. Tll.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubiiins visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 
3318 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja ui 125.00 ir aukščlan 

Moderniška koplyčia dykai.
8«8 W. 18lh Kt. Tel. CANal 6174 

Chicago,. Iii,

ANTANAS PETKUS
* GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Hiinoia 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimai! geras lr nebrangus
718 W. 18th St.
TuL MONroe >377

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki R vakare 
Serodoj pagal sutarti

Tel. CANal 6123

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. LAFayeUe 3572
J. Llulevlčiusi %v

Ki

Tel. CANaJ 0257
lies. PROspvvt 665k

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 K<»UTU UALKTEll STUSeSZK
kvczidiouija 6600 Ko. Arteblaw «va. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

6 Iki' 8:30 vakare

Tel. GROiehlll 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis pu pietų ir Nedėidienia^

. tik susitarus
2422 W. MAIMJL'ETTE ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0036

ĮVAIRŪS DAKTARA

Rea Phone 
ENGletvood 6641

Office Phone 
TRIanglo 0044

Ofiso Tel. VICtory 689>
Rea. TeL DKEzel 9191

DR. A. R. McGRADIE DR. A. A. RŪTH
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

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

Graborius 
lt

Balsam uoto jas
Patarnauja Chi

cagoje Ir aptella- 
kšje.

DidelA lr graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAUSTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼aL, ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomls 10 Iki 13

Telefonas MIDway 2880

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ū 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v 
Nedėliotais lr šventadieniais 10— 4.1

GYDYTOJAS ir CHIRUROAJS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0904 

Ilw.: Tel. PLAse 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. i/to; 2-3 lr 7-9 v. v. 
Nedėldieniais nuo 10 Iki 12 dienų

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. R E P. 3100
2506 W. 63rd St.

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: S to 4 lr 7 to 9 P. M. 

Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. ŠV. K ryžis un Ligoninėj

Chirngo. Iii.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
retnkite v;sus tuos pro 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VTHAH LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 MFTrs KiaiŲRDIYIŲ IR MOTERŲ

KAIP IJlHIHENfcJIJBIOH Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
flpeclslltkat gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodljimų krau
jo, odos. Ilgas, Žalrdna, ren m« t lamų. galvos skausmus, skausmus nuga
rėlė, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir psslaptingas ilgas Jeigu kiti n*- I 
galėjo jus išgydyti, steikite čia Ir persitikrinkite kų Jts jume gali pada- ' 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir lšgydA tuketanfilus ligonių. Patatl- 
mas dvkal OFISO VALANDOM: Kasėte nuo 10 valandos ryto iki 1 . 
valandai ir nuo I—8 valandai vakare Nedėtomis auo 11 ryto tkl 1 vai 

4SOO WKNT tatb BT. kamigM Barter Ava. T«L CRAwtor«1 gaflf
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C H IC A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

šokiais, taip vadinamą Bara 
dnnee. Vaidinime dalyvaus 
naujai įstojusieji klube nariai, 
dain. Garuckaitė pasižadėjo 
padainuoti. Bravo naujieji ra
linga) iečiai. Ramygalietis

ŠV. METŲ MISIJŲ 
ĮSPŪDŽIAI KAS VEIKIAMA GIMIMO 

P, ŠVEN. PARAPIJOJ, 
MAROOETTE PARK

ŠV. TERESĖS DRAUGIJA

Buvusios Aušros Vartų ha-,
Žnyčioj Šventųjų Metų misi-1 
jos, kurias vedė Tėvas J. Vui- 
tkeviėius, M. I. C., visiems 
katalikams pripynė tiek įspū
džių ir taip visus religiniai
atnaujino, kad ir dabar dar Šv. Teresės draugija savo 
visi apie jas kalba. jpriešinetiniame susirinkime,

Per ištisų savaitę kas vaka- lapkr. G d., išrinko naujų, vai
ras šimtai žmonių susirinkda- dybų sekančiai: pirm. Eleną 
vo klausyti nepaprastų misi- Phillipienę, viee-pirm. — A- 
jonieriaus jiamokslų ir eidavo gotų Petraitienę, nut. rast. — 
išpažinties. Jų klausė net dau Frunces Burbienę, l‘in. rast. — ' 
gelis gerokai atšalusių nuo ti- J. Ručinskienę, iždininke — j 
kėjimo ir ne vienas, atlikęs iš- A. Ambrosienę.
pažintį, grįžo Motinos Bažny-į j^į|aine susirinkime pirmini-Į
čion globon. ūkė pranej k.y jj pasiskyrė į

Itin įs,.Minga buvo pasku-^ įvairias kolllisijas. ’ Klp.! 
tinė misijų diena. Du tarini- ,ionas A Mtutig tajp dn. 
agi pamokslai (per sumų .r 4 lyvavo snsirinkime. Alfa 
vai. popiet), mišparai, proee-į ~______
sija, šv. Tėvo palaiminimas, Į 
ir viešas kryžiaus pagarbini-! 
mas, visiems paliko neišdildo-^ 
raų įspūdžių. į ________

Tėvas J. Vaitkevičius tik-1 Lapkričio 8 d. Geo M. Clier- 
rai yra Dievo apdovanotas pa- naucko svetainėje, 1900 S. U- 

mokslininkas. Jo pamokslų nion Avė. įvyko pirmas susi- 
dieną, naktį klausytum ir nie- rinkimas. Dalyvavo šešiolika

fi ft £ TT tt X R

Fašistij vėliava, kuri neseniai buvo iškelta Londone ant 
Fašistų Lygos namo. Vėliava tuojau tapo prašalinta.

KNYGOS
3. Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenori solo) Aukštas kalnas duetas 30o
2. Atskrido povinlė-Tr sukliko antelė (Chorui) .............  30c
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c 
8. Vai dariau Jyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .......... 30c

Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja 
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina............. 15c.

Draugas Pub. Co.
334 South Oakley Avenue Chicago, III.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS:
DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me
tams $6.00.

DARBININKAS”, Lietuvių šv. Juozapo Darbininkų Sųjun-' 
gos organas, išeina dukart j savaitę, 36G W. Broadivav,, 
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

kuomet nenusibostu. Jis kal-

MARGUMYNAI
KAIP PERDURTI ADATA 

PINIGĄ

LIETUVIAI ALŲ OŽIŲ SA
VININKAI ORGANI

ZUOJASI

asmenų. Ant vietos išrinkta
ba ne jausmams, bet protui; valdyba (tuolaikinė): Geo M. 
per savo pamokslus pats nesi- Chernauckas pirmininku ir 
jaudina ir žmonių neklupdo, Juozas Kuzmickas raštininku, 
bet kiekvienas jo žodis taip j' Įsirašė sekantieji nariai: Jo 
smenga į protų, kad net pats nas šeštokas, 5654 W. 64 pi.; 
save pasimiršti. Man dar ne- donas Surman, 733 W. 1l3 str.; 
teko girdėti misijonieriaus, ku Juozapas Janulis, 670 W. 18 
ris Dievo įsakymams, Kris- str.; P. Page, 1616 W. 47 str.; 
taus žodžiams gražia, skland- Į F. Račkus, 1616 AV 
žia, lig iš rašto, kalba mokėtų Jonas Sanauskas, 1944 
pritaikinti pavyzdžius iš žmo-.kley Avė.; Petronėlė Šerienė, 
nių gyvenimo taip, kad ne tik \\. 18 str,; Pranas Anglic- 
atšalėlis, bet net atskalūnas ,kas, 1928 Ganai port Avė.; Juo 
turi pripažinti tiesų. Jo pasi-^apas Grajauskas, 6230 S. Pa
imtos pamokslui tiesos gvildė- Įcine avė.; Jonas Petrošius, 
nimas taip aiškus,Vaip visie- 5959 So- Nacine Avė.;' Tadeu-! 
ms suprantamas, kad net mo- sas Petrošius, 1634 W. 69 st.; 
kvklos vaikas parėjęs namo ^Villiam Zikas, 2119 So. llals- 
gali pamokslų atpasakoti. ted std <>° M. Chernauckas,

Aušros Vartų parapija be
galiniai dėkingu Tėvui J. Vai
tkevičiui už misijas, kurios, 
be abejo, duos gružių vaisių 
Kristaus Bažnyčiai.

Beje, per šias misijas matė
si dar vienas graži s reiškinys. 
Didysis parapijos choras kas 
vakaras gražiai giedojo prieš 
pamokslą giesmę I’an. Šven
čiausiai, po pamokslo jier pa
laiminimą O salutaris, Tantum 
ergo ir Labą naktį Jėzau.

Misijų klausęs

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

galimo krutinėję, tai geras lisitryninus 
su ANCIIOK ('ain-Eapelleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutiną 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, kito- 
kis gydymasis paliuosuoja susikimftimų 
krutinėję visokių glitumų ir skreplių

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dainai jie priveda prie Pavojingų ligij, 
kaip plaučių uždegimas, influensa, gri
pas ir kt. Tuojaus iisitrinkite Fain- 
Fxpelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį.

PAIN-EXPELLER
JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefoną* KTAte 7850Valandos 9 ryta iki 6 popiet 
2201 W. Cennak Road

Panedėllo, 8eredoa fr Pėtnyčloc 
vakarais t Iki 9 

Telefonas CANal 9129 
Namai: 6459 8. Rockwell St. 

. Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas HEPublc MOO

OKSAS EIPRESS
“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or-!KrjU8tau Rakandus, pianus ir pri

ganąs, išeinąs 73 E. South St., AVilkes-Barre, Pa. Me- "nKl!9 «^ž.„plRl?usia,s’ _ _ * 1 T . » lllack Band >7.50; Hacklng SS.09,tams $2.00.
|“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur

nalas, 3GG W. Broad\vay, So. Boston, Mass. Metams $2:00. 
keturiems, o kitus varė šalin. T užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
Tų darydama ji nemokėjo at-į u LATVAS„ savaįtinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak- 
.skirti savo vaikų nuo svetimų! ley Avė., Cliicago, Illinois. Metams $2.00. 
t ir ėmė po sparnu bet-kuriuos L M0TKRŲ nTRVA^? A< L< R K Moterų Sąjungos mėnesi- 
.keturais. (u kai vištininko du- nis 2urna]as> 2322 W. 24tb St., Chicago, 1117 Metams $2.00. 
, rys būdavo uždaromos ir vi- “VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį,

Plienas kietesnis už varj ir,'duje paaidarvdav0 tamsu tiek> 
reiškia, po tam tikru slėgimu kad motina negalėjo niatvti 
plieninė adata turi permušti-vi^iuk^ jic vienag kito 
varinį pinigą. Tačiau, mušant ’ jo artyn h. 8ulygdavo vigi ;
plaktuku per adatą, ją gali- J jos Sparnais> Matęs tą vaizdą ’ 
ma lengvai sulenkti arba nu-;daro iš čia iSvada> kad vigta į 
laužti. Reiškia, bandymų rei-1 pažjsta suvo ainins tik pagalĮ 
kia padalyti taip, kad neleis- ska^.įll (4 vienetai), bet nepa- Į
t i adatai susilenkti. To parie- .jįsta kiekvieno iš vaikų, gi! 2. Kasdien įdomias vvr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
kti nesunku: peidulkite adata tdpjus tamsai, kai motina ne- • klausimus;
kum. tį, lygiai per jo ašį (patį j)PnudOt jj negali “skaičiuoti“ j 3 žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje; 
vidurį), n‘ imkitės bandymo. į į,, todėl prisileidžia prie sa-Į 4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių; 
Pinigą, dar geriau panašų at-<VęS viščiukus. 5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof-. Kampininkas);
liekamo vario gabalą (apie pi- j gu įuo gaųina palyginti vi-1 Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;

llll ers Crcck 90.73.
Pašaukit ltAPn.vette R98C.

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

4736 S. AVood St., Chicago, III. Metams $2.00.

Kį “DRAUGAS" JUMS DUODA:
Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau-j 
simus;

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”; 
Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 
apie sveikatą;

paveikslus ir juokingus piešinius;
_ . ______ _ ___ r anešimus iš. parapijų ir draugijų darbuotės;

džio šmotelių, o virs varinio vįon!j Kiaušinį tik tuomet, kai 11. Pagarsinimais patarnauja liek garsintojams kiek skai 
padėkite kamštį su adata. Da- 'vietoje jo įdedamas kitas. i tvtojams;
bar atsargiai smogkite per Į Ar V'^‘ “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
adatą plaktuku, ir lengvai pra 1 ________ ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.

nigų c.ia kalbama tik, kad bū-isjems žinomąjį tvirtinimą, kad , 
tų geriau suprasti kokio sto- kjekvk " ■ o-ienas paukštis “žino”

. 47 str.Ų™1™ reikalingas varinis dai- ;kiek jo kįau5initj- iizde, ir kad ! 9 Kasdien įdomius 
44 N. Oa- Pn<1<‘kite ant dviejų me- gaii,nft išimti nepastebimai 10. Vėliausius praneši

mušite varį. Kamštį tam ban
dymui reikia parinkti standų 
ir gana aukštą. Ar. V.

TEATRALIŠKI VEIKALAI

1900 So. Union Avė.
AR GALI PAUKŠČIAI 

SKAIČIUOTI?

Šiam aludžių susiv. duota 
vardas Litliuanian Beer Tav-

šie veikalai yra tinkamiau; 
ši vaidinimams. Juos galite 1 
aguti “Draugo” knygyne:

Amerikos Dovanos Lietuva- 
je. Penkių aktų komedija. 2')c!

Betliejaus Stainelė. Drama iTų klausimą liečia šis įdo
mu Owners Association of <>>rs tytinfjimas: dvi vistos is- 4_rjų aktų. Parše kum Šnajiš- 
Cook County (Lietuvių Almi- i^J0 vienu laiku viščiukus, tip. Raina........................  20c.

viena 4, o kita 7. Kai viš-| Deiinits Mehį Smuklėje. 5 
cinkai apaugo plunksnomis, a- aktų drama lVertis j ftirvin. 
atroji motina pametė savo ai- Raina ....40c.
nins, ir jos viščiukai prisi.lė-1 i,esc„.n„0 MergeJė. 3 aklų 
jo prie pirmosios šeimynos. (lroma Vertė kniL y Kulikaus 
Dienų priimtoji motina laivo kog Ij>ba8 gra,i |ia„,|i(.s 
visiškai abejįnga jų buvimui, drama ,Da|„atlja 19

ypatų. Kaina .................. 20c.
dėdavo slėptis pas ją po spa- i 

Juozas Kuzmickas, rašt. i rnais, ji leido tą daryti tik j “DRAUGO” KNYGYNAS

žiu Savininkų Susivienijimas 
C'ook apskrity).

Sekantis susirinkimas įvyks 
lajikričio 15 d., 2 valandų po 
piet, Geo M. Cbernaucko svet.,
1900 So. Union Avė. Kviečia
mi visi aludžių savininkai skai bpt vaknrOt į'aį viščiukai pra
dingai atsilankyti.

X Kelioms dienoms iš pie
tinės Tenrn valstybės buvo | 
parvykęs J. Markevičius. Sa- | 
kė, šiuo laįku ten dar šilta, 
gėlės žydi. Gėrėjosi bažnyčios 
mokyklos ir salės atnaujini- į 
nm, taip jint pradžioj misijų j 
klausė įspūdingų Tėvo Vait- Į 
kevičiaus pamokslų. Paviešė- j 
jęs savo šeimoje vėl išvyko į 
savo darbavietę.

X Ramygalos Aido klubas j 
laikė susirinkimą lapkričio 3 
d. Sus-mas buvo skaitlingas ir 
pilnas gyvumo. Įsirašė keletas 
nanjų narių.

Nutarta surengt vakarą su

•r<* '•"•t- Hu St

Crane Coal Co. 
8338 80. Long Avė.

Chicago, III.

Katrie periate anglis iŠ drai- 
verių, siųskite Juos į CRANK 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. 
Foraltontas M. R. tiktai 97.00 
tonas.

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

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

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

Chicago, Illinois

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

v B R? * .
Ęlt IKILVVICZ & (p/, '

JIORTGAGERAflKERS-^ bonus

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAIORCIŲ AG K V T C RA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULK4 
TEismauMC pamatuotas Bizins 

2608 W.ST 47th 8TR. Tel. LAPayette 1083

PEOPLES COAL CO.
* ’ . k > * .

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą vogi 

Vardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ. 

Tel. PULlman 5517
West Pnllman, III. 

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

1, 3, or 4! tona
3 tona or more

Pochy M. R. ... . 97.75 97.35
Kent. M. R. ... . 93.75 95.45
Liinut ................. . 3«.75 95.25
Black Rand
KgR ..................... . M.50 98.00
Lump ................. . 98.73 98.25

eUK OFFICE




