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Negirdėtas triukšmas Anglijos parlamente
MEKSIKOJ POLITINĖ KAMPANIJA 

VYKSTA RIAUŠĖMIS
VATIKANAS PATENKINTAS 

RINKIMAIS ISPANIJOJ

Amerikiečių rekordas 
stratosferos aukštumose

POLITINĖ KAMPANIJATRIUKŠMAS ANGLIJOS
PARLAMENTE Į
----------- [ MEXICO CITY, lapkr. 22.

LONDONAS, lapkr. 22. — j— Meksikoj vyksta politine
Anglijos karalius vakar, kaip j prezidento rinkiniu kampani-
paprastai, iškilminagi atidarė f ja. Yra pora. kandidatų, kurie 
naujų parlamento sesijų. Sujeina priešais valdančiųjų kraš 
karalium buvo karalienė, sos-'tą revoliucinę partijų. Tad ši 
to įpėdinis, diplomatai ir dau-’partija imasi priemonių, kad

karo laivyno milžiną^ dirižablis “Macon” San Francisco miesto padangėse.

ŠVENTIEJI METAI BUS 
UŽDARYTI BALANDŽIO

2 DIENĄ

SETTLE PADARĖ 
REKORDĄ

GAUSINGAS KRAŠTU VYSKUPU 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJ

J Katalikų Bažnyčios Plati-į Great Falls, Mont., vysku- 
nimo dr-jos suvažiavimų Chi-jpas E. V. O’Hara susirinkime
('ag°j vakar suvyko 12 8 kalbėjo apie žmonių iš miestų

1 kupu ir 52 vyskupai. Tarp ar-'. ... . , . ...
1 ‘ : grįžimų atgal į ukius — i so-

kivvskupų y?'\ ir apaštališkas
delegatas J. V. Jo Eksc. arki
vyskupas A. G. C’icognani. 

Vakar įvyko suvažiavusiųjų

džiaus gyvenimų.
Kadangi ūkininkų skaičius 

tuo būdu ima didėti, tad K. 
sesija ir Amerikos Katalikų | Bažnyčios Platinimo dr-ja šį 
Misijų boardo mitingas. Pir-: faktų turi pripažinti ir dau-
mininkavo Jo Eminencija Kar 
dinolas Mundelein, Chicagos 
Arkivyskupas.

giau domės kreipti į misijų 
darbų tarp ūkininkų, sakė vys 
kūpąs.

gybė brangiais rūbais ir bliz
gučiais apsitaisiusių ponų ir 
ponių.

Kada karalius baigė skaity
ti savo pranešimų, tuojau pa

kilo parlamento atstovas Jo- 
hn*McGovern iš nepriklauso
mųjų darbiečių partijos, ir j 
standžių balsu atsiliepė į ka
ralių:

“Ar gi jums nėra gėdos, 
jūs dykaduoniai, čia rengti to
kias brangias iškilmes,

savo oponentams trukdyti ve
damų kampanijų.

Dėl to daugiur pasireiškia 
riaušės prieš vyriausybę (vai-' 
dančiųjų partijų). O pastaroji 
atsisukusi kal-tina katalikus.

NORI KARO SĄJUNGOS

—--------- i>
VATIKANAS, lapkr. 21. — 

Paskelbta, kad Šventieji Me
tai nebus prailginti, kaip se
niau planuota. Bus uždaryti 
balandžio mėn. 2 d., 1934 m.

CH1CAGOJE
GAL BUS PIGESNIS 

PIENAS

ŠANOHAJUS, lapkr. 21. — 
Patirta, kad japonai niilitari- 
n inkai deda pastangas su Ki- 

kada!n’.ia padaryti karo sąjungų,
krašte tūkstančiai darbininkų kad sudaryti stiprų frontą 
neturi darbo ir badauja?” > prieš Ameriką rytuose.

v <
Jis mėgino kai lieti ir dau- ( 

giau, liet susirinkusieji šukė- • 
lė triukšmų ir jo žodžiai pas- Į 
kendo. Karalius gi nudavė, 
kad jis to visa negirdįs.

MATYSIS SU MUSSOLINIU

REIŠKIA PASITENKINIMĄ

. VATIKANAS, lapkr. 21. — 
Čia reiškiama daug gilaus pa
sitenkinimo įvykusiųjų Ispani
joj plikimų duomenimis. Pa
žymima, kad per rinkimus lai
mėjo protaujantieji žmonės,

NENORI AREŠTUOTI 
. ŽUDIKŲ

BR1DGETON, N. J., lapkr.
21. — Leitenantas komandie- 
rius Settle su majoru Ford-
ney, kurie vakar iš Akrono sul Iš AVashingtono pareina ži 
balionu buvo iškilę į stratosfe- nių, kad rasi, Chieagoj ir apy- 
rą, padarė aukštumos rekordų., linkėse bus papigintas pienas. 
Jiedu buvo iškilę apie 58,000 Norima pieno pramonės kodą 
iki 60,000

ROMA, lapkr. 21. — Praneš 
ta, kad grįždamas iš Amerikos 
komisaras Litvinovas užsuks 
į Romų ir čia pasimatys su 
premjeru Mussoliniu.

PRIEŠINAS SVAIGALŲ 
PARDAVIMO VARŽYMUI

Daug netvarkos dėl bedarbių 
kvietimo į darbą

Bedarbių priėmimas į civili- ir liepta bedarbiams pasilikti 
nius darbus Cooko apskritą- be namie ir laukti kvietimo laiŠ- 
jokios tvarkos vedamas. Per kais.
daug visur raudonųjų gijų/ j atgijveIgM> Cooko aps 
taip, kad jų nė galo negalinta krjty užvakar ir vakar bovo 
sučiuopi.. Matyt, tos rūšies ne v08 keli tm,8tanMai
tvarka yra ne tik Chieagoj, |darbininkų
bet visoj valstybėj ir visam [ 
krašte. Vargiai tai žino prezi

pataisyti ir pašalinti 11 centų 
pieno kvortai. Bus leista imti 
tiek, kiek kuri kompanija no
ri, tik kad pieno gamintojai ū- 
kiįlinkai nebūtų skriaudžiami.

Jei tas įvyktų, tai C’hicago 
pieno trustas planuoja pieno 
išvežiotojams sumažinti moka

ų. Prof. Piccard 
[kitados Eurdfavje' buvo iški
lęs 53,000 pėdų.

Nesenai bolševikai, kaip pra 
nešta, buvo iškilę apie 63,000 
pėdų į stratosferų. Tačiau iki 
šioliai jie to savo aukštumo 
instrumentų nedavė patikrin-

aeronautikos I mą atlyginimų, 
federacijai. Piccardo iškilimo 
aukštumas patikrintas, bus pa 
tikrintas ir Įeit. kom. Settle žy 
gis, bet bolševikų žygis taip 
ir pasiliks neoficialus.

CRISĘIELD, Md., lapkr.
21. — Pereitų mėnesį So- 
merset apskrity nulinčiuotas 
vienas negras. Linčininkai su
sekti. Valstybės gubernato-^ (i tarptautinei 
rius nurodė tos apskrities pro 
kurorui, kad jis .areštuotų žu
dikus. Prokuroras neklauso.

dentas Rboseveltas.
Bedarbių šelpimo stotys ir

Buvo sakyta, kad iki gruo- 
džio mėn. 1 d. j darbą bus pak 
viesti šelpiami bedarbiai, o

visa šelpimo mašinerija nebu-ipo tos dienos — tie visi be- 
vo parengta bedarbių kvieti- darbiai, kurid negauna varty
mui į civilinius darbus. Dėl to, bės šelpimo.

LIETUVOJE LIETUVIŲ KALBA REIKIA 
MOKĖTI IR RABINAMS

ATIDARYTA AVALINIŲ 
DIRBTUVĖ
________ ( Leit. kom. Settle vakar va-

ŲUINC’Y, Ilk, lapkr. 21. — Įkar» nusileido ties Delaw»re 
International Shoe kompani- uDe’ Ižt“lawar(‘ valstybėje ir 
jos avalinių dirbtuvėje, kuri 1 I)a'ta*Kė į pelkyną. Tenai per

nakvojo ir tik išaušus susisie
kė su pasauliu.

NEW YORK, lapkr. 21. — porą metų buvo uždaryta, at- 
l)elaware pramoninkas ir fi-1 aujinta darbai, 
nansininkas Pierre S. du Pont,

liet ne kairieji akyplėšos, ku- Į kurs aktiviai dirbo prieš pro- SUSITAIKĖ SU DARBI-
rie desperatiškai kovoja prieš1 bibicijų, pareiškia, kad panai- NINKA1S 1

ŽUVO IŠKRITĘS PER 
LANGĄ

visą, ispanų tautą.

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA

ŽENEVA, lapkr. 21. — Di
džiųjų valstybių pasitarimai 
apie nusiginklavirnojjunferen 
ciją nedavė teigiamų sėkmių. '

Pagaliau nutarta šį klausi
mą atidėti porai mėnesių.

KiESINTASI NUŽUDYTI 
BUVUSJ PREMJERĄ

TOKIJO, lapkr. 21. 
žinkelio stoty suimta du ja
ponai boksininkai, kurie kėsi
nosi su durklais nužudyti bu
vusį japonų premjerą Waka- 8>ų liūdympį dokumentą 
tsuki.

IŠDAUŽĖ LANGĄ, 
PAŠAUTAS

1 METAI KALĖJIMO

kinus prohibiciją nieku būdu 
negalima varžyti svaigiųjų gė 
rimų pardavimo ir vartojimo.

KENOSHA, Wis., lapkr. 21. Iš apartamentinių narnų.

Bedarbis pieno išvežiotojas į 
Meyrick su plyta, iškūlė pieno 
parduotuvės priešakinį langą, 
7851 So. Park avė*. Mėgino pa 
bėgti, liet poliemonas pašovė 
bėgantį.

Raišių kaimo seniūnas (Ši
lutės apskrity), kartu būda
mas ir vietos nusausinimo ben 
drovės pirmininkas, išeikvojo 
dalį pinigų, gautų iš krašto di

Tik 'tuo būdu bus atsiekta pa- sitaikė su streikuojančiais dar- 
garba įstatymams. jbininkais po ilgi) detybų. Ry-

--------------------- t toj atnaujinamas darbas.
WASHINGTON, lapkr. 21. Į---------------------------

— Krašto atsargos bankai nu
tarė nepirkti daugiau fetlera- 
linių bonų.

Nash Motors kompanija su G7<M> ( randon avė., buto aš
tuntųjų lubų per langų iškrL. 
to ir žuvo žymus kirurgas dr. 
J. (F. Golden.

Trys žudikai teismo nubaus 
ti kalėti; vienas 199 metus, o 
du — iki gy vos galvos.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS į pranciškonų Casa Nova vyres-
TEISĖS ŠV. ŽEMĖJE jnysis kun. Gassi; vokiečių 

---- ------- i Kohmidto mokyklos vyreRny-

Nelaimės metu jis vienas Jiu 
vo bute. Jo du vaikučiai, Kla
ra, 14 m. amž., ir John, 10 m. 
amž., buvo Šv. Pilypo Neri 
mokykloje.

Velionis buvo 53 m. amž., bu 
vo našlys ir sirguliavo.‘Jau a- 
pie metai negydytojauja. Mirų

JERUZALĖ (per paštą).— ris .kun. Sonnen; Šv. Petro iš : si žmona jam paliko apie pusan 
Gele Katalikų teisių apsaugai Šv. Katisbone instituto viršinin-j tro milijono dol. turto. Ilgus 

Žemėje komiteto dūrinis vesti kas kun. Maestre, ir NC’AVC.
sudarytas jiakoniitetas ir šiam žinių tarnybos Jeruzalės korės 
pavesta jmgaminti minėtų'tei-' pondentas dr. Aleks. Mcftnbe- 

lli.
Pakomiteto vyriausiąja gal 

i va skirtas patriarkas Barlassi- Pakomitetas turėjo pirmąjį
VI nudėvimų esant gydyto? na, o nariais Šie asmenys.- flv. "u9irinkim» P»Wark»-

jn, teismas nubaudt vienus me Grabo ordeno kancleris mena. ■te- Komitetas praneSč britų 

tus kalėti Don Eduardo de, Perrin; Šv. Stepono dominin-1 vyriausybei 'Palestinoje, kad 
Kanos, 42 m. amž. konų vadovas kun. Carrere;'jis pradėjo savo darbą.

KALĖJIMAS YRA TIKRAS 
KLIUBAS

Teisėjas Marcus Kavanagli 
pareiškia, kad Jolieto kalėji
mas yra ne kalėjimas, liet sta
čiai kliulias su įvairiais kali
niams patogumais.

•PADĖKONĖS DIENA
Ulinoiso gubernatorius Hor- 

neris paskelbė atsišaukimą, 
kuriuo ragina valstybės gyven 
tojus minėti Padėkonės dieną, 
lapkričio mėn. 30 d.

{rekcijos numatytiems nusausi- 
jnimo darbams. Išeikvojimus 
padarė padirbtais dokumen
tais. Tuo būdu jis savo reika
lams sunaudojo apie 4,000 li
tų. Patrauktas teisme ataaky- 

' ti, kaltinamas prisipažino nu
sikaltęs. Teismas pritaikė jam 
lengvinančias aplinkybes ir 
nubaudė tik vieneriais metais 
paprasto kalėjimo.

KIEK DAUG CERKVIŲ IR 
BAŽNYČIŲ RUSIJOJ

LAIKRAŠTININKAI PLA
TINS SPAUDĄ

Švietimo ministerio jau 
buvo nustatyta, kad lietuvių 
kalbą mokėti privalo ir rabi
nai. Tačiau vykdomasis rabi
nų komitetas ruinisteriui siun
čia patvirtinti rabinus, nemo
kančius lietuvių kalbos. Švie
timo ministerija šių rabinų 
nepatvirtino, o kai kuriuos ra
binus, metrikacijų vedėjus, įs
pėjo, kad jie lietuvių kalbą iš
moktų per vienerius metus.

Pinigų vertė — 
mainyba

NEW YORK, lapkr. 22. — 
Vakar dolerio vertė dar dau
giau nusmuko, kada Recons- 
truction Finance Corporation 
naminio aukso uncijai padidi
no kainą iki $33.76.

Tarptautinėje mainvboje piPašto tarnyba jau paruošė 
taisykles laikraščiams užsipre ntgŲ stovis vakar buvo 
numeruoti per laiškininkus.
Šiems bus išdalytos atitinka
mai paruoštos knygelės, kurio-______ _____ WASHINGTON, lapkr. 21

metus praktikavo Mercy ligo- — Aną dieną komisaras Litvi- bus surašoma visos prenu-
ninėje. [novas tarp kitko laikraštinin-

Mirusiojo artimas draugas tkams pasakė, kad šiandien 
dr. Black pareiškia, kad dr. Rusijoj yra dar apie 40,000
Golden negalėjo nusižudyti, cerkvių ir bažnyčių.
Tas neįmanoma. Matyt, atida I Kada jo paklausta, ar gau

singai jos lankomos, jis atsa
kė;

“Nežinau, nes nė vienoj jų 
neteko man būti.”

rant langą nelaimė įvyko.

SKAITYKITE IR PINTIM 
KITĘ “DRAUGĄ”

meraitai reikalingos žinios. Jie, 
be to, priiminės pinigus ir iš
davinės kvitus. Prenumeratas 
galės rinkti ir netamybjos va
landomis.

— Oficialiais daviniais, Ita-
lijoje yra 42,5‘2.000 
jtl-

Anglų svaras $5.37
Kanados doleris l/>3
Prancūzų frankas .06
Italų liras .08
Belgų belgas .23
Vokiečių markė .39
Švaicarų frankas .32

ORO STOVIS
CHIGAGO IR APYLINKESI

gyvento- — šiandien debesuotava
karą numatomas lietus.
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“DRAUGAS”
U*lna kitądien, Aakyrua Mkuindlenina

PRENUMERATOS KAINA: Metama — $4.04. Pu-
metų — 13.60; Trlma mėnesiams — $2.00; Vienam 

neelul — 76c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me- 
— $4.00. Kopija .43c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų-
6 Jei neprašoma tai padaryti Ir neprfelundlama tam 
Aul ĮMUtV* ĖBAMly.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavo*. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vaL po piefc.

žinimo entuziastai negali atsidžiaugti tekiu 
bolševikų ‘‘širdingumu”.

Bet laikas -parodys, kad šia sovietų vy
riausybei paskelbtas pripažinimas bus did
žiausia Amerikos klaida. Santykiai su bolše
vikais pasirodys nepakenčiami. O šių kluidą 
atitaisyti nebus taip lengva.

LABDARIŲ DIRVA

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, mcept Bunday. ■ 
BUB8CKIPTIONS: fene Vear — $l.4f- SU Montks

— $0.(0; Tkree Monika -- 00.00, One Montk — Ko. 
>pe — One lear — $7.00i SU Montbs — $4.00; 
j — ,ooa
Advertising la “DRAUGAS" brlnge best resulta 
Advertlslug retas oa applloatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oailey Ava, Chioago

Praėjusis labdarių seimas 
j visais žvilgsniais pasisekė. Tai 
I Rūdija ne tušti žodžiai, bet
skaitmenys, iš kurių aišku, 

V. Kapsukas, parsidavęs bolševikams lie- ,.aJ afifl
tuvis socialistas, staiga vato -patrijotu”. ,uri visuomen5jo •
Brooklyno bolševikų šlamšte jis stato keletu ,arila0 Apic
įdomių klausimų liberalų “Vienybės” reda-sl,luikl,H.,lu
ktoriui p. Tysliavai. Klausimai yra tokie:

BOLŠEVIKAS STATO KLAUSIMUS 
LIBERALUI

pri-
visas

s mes čia ne-
rašysime, nes šiek tiek jų jau 

“1. Ar tiesa, kad Tamsta, p. Tysliava, buv0 bc

DIENOS KLAUSIM/U

SANTYKIAI SU BOLŠEVIKAIS

j. Valstybių vyriausybė pripažino de 
jure sovietų Rusijos vyriausybę. Tas jau jvy- 
ięs faktas ir apie tai nė nereikėtų daug kas 
talbėti. J. Valstybės užmegs diplomatinius 
santykius su sov. Rusija (Socialistų Sovietų 
lespublikų Unija). Pasikeis ambasadoriais 

ir prasidės normalus abiejų valstybių bend
ras sugyvenimas. Kaip ilgai tas sugyvenimas 
bus normalus, Dievas žino. Kadangi oficialė 
Sov. Rusija yra nutolusi nuo Dievo, yra pa
teigusi vislių, kas paeina nuo Visagalio, rei
dą labai abejoti, kad tie santykiai ištikrųjų

būtų normalūs.
Per 1G metų šio krašto vyriausybė nieku 

būdu nesutiko pripažinti sovietų vyriausybės. 
Taip elgtasi remiantis kilniais sumetimais.

krikščioniška valstybe juk negalėjo sueiti į 
(santykius su tokia vyriausybe, kuri per visų 

iką kovoja prieš krikščionybę ir kitas re
ligijas ir kuri visžnn pasauly propaguoja kru-. 
vinas revoliucijas. PerTfi ’iiiCtų ; Busi jos bol-

svikai su visa eile valstybių padarė diplo
matinius kontaktus pasižadėdami nieku bū- 
<įu nevesti tose valstybėse savo raudonosios 
revoliucinės propagandos. Kiek žinoma, ža
dėjimo. neišpildė. Jei ne viešai, tai intrigo
mis jie varo visur savo propagandų. '

Šį kartų sovietų vyriausybė pripažinta 
jnaterijatiniais (ekonominiais) sumetimais. 
Sovietų šalininkams pasisekė šio krašto vy
riausybę įtikinti, kad šis pripažinimas Ame
rikai bus labai naudingas prekybos atžvil

giais- . ' i
Ne mažų skaičių amerikiečių, kurių re

tas kuris turi kiek sąvokos, kas yra tie Ru
sijos valdovai bolševikai, labai užimponavo 
pripažinimo paskelbimas. Jie džiaugias ben
drai su sovietų komisarais. Jie šaukia, kad 
Litvinovas raštu pažadėjo religinę laisvę J.

Valstybių piliečiams. O Litvinovas laišku 
>prezįd. Rooseveltui pareiškė: ‘‘Amerikie
čiams Rusijoje religinė laisvė nebus mažes- 

:J»ė už kitų kraštų piliečių tų laisvę”. Pripa-

Kun. J. Navickas-Jonas Širvintas

MĖTĖ LĖ
(šaltinis, 1913 m. — NN. 40 42)

(20 metų kun. dr. J. Navicko literatinio 
darbo prisiminimui)

(Tęsinys)
Julijus nutilo. Vergas atidžiai žiūrė

jo i jo veidą. Kai tik pamatė vidujinį 
kankinimąsi, tuoj suprato, kų reiškia tie 
klausiniai. Kvintas įdomavo kas,bus to
lau. Po valandėlės, Julijus truputį pakHo 
r, griežtai žiūrėdamas į vergų, pakluusė:

Kvintų*, žinau, kad tu esi žmogus 
tiktas ii ištikimas. Ką gi manai? Ar duo
tų Morkus savo dukterį, man už pačią?
! —. Maunu, kad... ne.
L /Nors Julijus nesitikėjo tokio atsaky
mo, vienok perpykęs, sušuko:

F ; — Kų? Ar aš tani pirkliui nesu ga
rini tinkamas?

Tamsta tiesi savo Tankas prie jo 
pinigų, o ii'? prie mergaitės. Tėvas gi ma

džiausiu kliūtį, kuri stovi ant 
kelio našlaičių ir senelių prie- 
glaudų statymui. Tai parodo, 
kad dabar jau nėra likę jokių 
abejonių dėl prieglaudų reika-

kuri labdarybei įteikė vieno! stybė rengiasi tuojau pradėt 
geradario palikimą, užrašytų darbus prie tvenkinio vande- 
testamente. Tokios aukos duo nų, pastatymui stoties jėgos 
du gražių pradžių prieglaudai1 varyti. Darbai prasidės netru- 
ir suteikia ^duugiau vilties, kus ir tęsis per 20 mėnesių, 
kad netrukus mes savo tikslo Darbo gaus 1,045 bedarbiai, 
pasieksime. Tariame ačiū 6v. - So. St. Paul, Minu. Čia

sustreikavo apie 2,000 mėsos
nui gerb. kun. A. Baltučiui už. , . . t ,, u -® ... * Jpakuotojų Armour & to. Rei-
Panelės Gimimo para p. klebo-

malonų seimo priėmimų, už!

kėlė gerų nuotaikų pačiuose 
labdariuose, draugijose ir vi
suose šios organizacijos rėmė
juose. Dabar nieko daugiau 
nereikia, kaip tik padvigubin
ta energija padirbėti ir nepa-

kad nepripažįsti jokių politinių konfliktų w įUi ‘ <|arl1ai/pil,s,oliliS a,lko. kai>’ ^Ssim. a’
Lietuvos ir Lenkijos ir stovi už ‘‘dvasinį” . .. . .... Įkio skolas ir tada bus galima

1929 m. važinėjai iš Paryžiaus į Varšavų! 
Ar tiesa, kad, nuvykęs į Varšavų, buvai

to jos bus seimo protokole su
rašytos. Čia tik norisi trum-

Tam. maloniai ten priimtas, viešai kalbėjai, į paį seimo nuvd.

lingmuo ir tam darbui plačio- "ždykų dantų salę, gražų pa
sius visuomenės pritarimo. mokslų, patarmms ir visus du- 

dykus, kurie prisidėjo prie sei- 
Žodžiu sukant šis seimas suiino pasisekimo. Dėkojame dr 

Antanui Rakauskui, .Federaci
jos pirmininkui už gražių pa
skaitų, seimo pirmininkui dr. 
Jonui Poškai už pirmininkavi
mų, kitiems valdybos nariams 
ir seimo komisijoms, neaplen-
kiant nė labdarių 23 kp.

kaluli ja pakėlimo algų 20 
nuoš. Kudungi čia yra kitų 
kompanijų ’avi didelės įstaigos 
toj pačioj pramonėj, todėl, kad 
streikas neišsiplėstų ir kito
se įstaigose, tikimos, darbda
viai su darbininkais greit su
sitaikys.

— Cbicago, III. Antru pra
šymu miestas gavęs iš federa- 

įr i lės vyriausybės 8 milijonus
Lenkijos ir stovi už ‘‘dvasinį 

ar kultūrinį lietuvių bendradarbiavimų su le
nkais!

Ką rašė apie Tamstos apsilankymų Var
šuvoj lenkų fašistų, pilsudskininkų spauda!

Kiek kartų ir kur buvai Tamsta susiti
kęs su p. Holuvka? -

Iš kur paėmei Tumsta pinigų kelionei į 
Varįsvą?

nūs, gražiais nutarimais ir 
parodytų draugijų ir atskirų j 
asmenų palankumu mūsų ga
rbingai organizacijai, kuri jua 
daug didelių ir reikšmingų da
rbų nuveikė ir dar daugiau 
žada nuveikti.

eiti prie kitų darbų, vedančių 
prie atsiekime užbrėžtų orga
nizacijos tikslų. Labd.

VIEŠA PADĖKA

Lapkričio 19 dienų įvykęs

geroms šeimininkėms už pa
ruošimų seimo atstovams pie
tų. Čia norime pažymėti, kad 
šeimininkavo šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų draugijos 
narės: Ona Prosevieienė, An
tanina Baltutienė, Ona Slok- 
naitienė, Ona Ribikauskienė,

Organizacijos vadus ypatin- Liefuvių R R Labdarių orga- Teresė Raštutienė, Zarombie-
gai turi džiuginti tas faktas, nizacijos seimas, nežiūrint su-2. Ar tiesa, kad lamstu, p. lysliava, jkavj šiais sunkiais ekonominio I , . , .. . v • • ,

kartu su kai kuriais lenkų rašytojais pmd«“ | krizio laikaLs Sehue 1 sl,dėta 7?% k™**1. ‘
jai Paryžiuj leisti lietuvių ir lenkų tautų su- j 20 T;J ytanibį sumą ;1)vy!lka kolo™Jų, pns untusių.
siartinimui skirtų žurnalų? Kaip vadinosi tas | SU(Jarė $74520 cask pinigais <U hU“ U atstoui hs ’,S drau* 
žurnalas ir kas iš lenkų ir lietuvių rašytojų i h. Barboros Kasmauskienės
jame dalyvavo?

Iš kur gavot pinigų to žurnalo leidimui! 
Tamsta supranti, kad šitie klausimui tu

ri visuomeninės ir politinės reikšmės ir, ti
kiuosi, teiksiesi per sapudų duot į juos aiš-

gijų, gausios draugijų ir at
skiru asmenų aukos, sudariu- ‘*■ * * I
sios bendrų sumų iš su virš, 
dviejų tūkstančių dolerių, la- j 
bdarių centro valdybų ir visus Į 
veikėjus akstins dar didesniu I 
uolumu darbuotis šventam la-1 

ir neatlaid-
darbavosi penki lietuviai gy-jžiaį eiti prie pastatymo sene-

1 paaukotas spulkos certifikatas 
sumoje $1,350.0(1. Šimtinės su
plaukė iš Cicero, Brighton Pa 
rko ir Bridgeporto.

Seimo dalyviai džiaugiasi ir

nė, Stakienienė ir Stasiūnienė
Antanas Nausėda,

L. R. K. L. S. pirm.,
Petras Pabįjonaitis,

sekretorius.

ŽINIOS Iš DARBO 
LAUKįl

kius atsakymus”. • , , , . . , , ....
, , , . • , • . , ,ituo, kad drauge su jais seime bdarvbes tikslui

' Istikro būt labai įdomu ir švarbu, kad , v . ___„„ Įx:_. __ ; .
p. Tysliava i tuos klausimus atsakytų, nes .... . . , , , . . v. .v. .... •»»,,. - x-

. v. . . . . dytoiai, vienas advokatas įrjliams ir naslaiciams reikalin- is tederales vyriausybes, šia
amerikiečiai.ir pirmiau jau yra girdėję, kad . __ .„1 1.. iv-.i *„ ___j_______________
jis anais metais važinėjo į Varšuvą ir Pa

dolerių viešiems darbams, šių 
savaitę pradės darbus prie va
lymo kanalų, dėjimo srutų 
nuotraukų ir pan. Stickney, 
Callumet ir kituose distriktbo 
se. Prie darbų bus pašaukta 
apie 1,900 darbai inkų.

— Columbus, O. Prie vals
tybės viešųjų darbų pradžioj 
šios savaitės pašaukiama į da
rbų 50,000 bedarbių, vėliau bus 
imami ir nauji darbininkai, 
kol jų skaičius pasieks 70,000 
žmonių.

— St. Louis, Mo. Missouri 
valstybė rengiasi pradėt dar
bus prie didelio tvenkinio, kad 
suteikus žmonėms darbo. Tve
nkinys kainuosiąs apie 35 mi
lijonus dol. Kada darbai pra
sidės, kol kas nežinia.— Springfield, III. Valsty

bei gavus finansinę pagalbą
— AVasliington, D. C. Mis-

gų prieglaudų. Dėl to centro i savaitę prasidėjo viešieji dar- ' souri - K’dhsas - Texas gele* 
valdyba yra įpareigota išreik- bai, prie kurių pašaukta apie žinkelių linijos perka 4,700 to- 
šti nuošiidžių padėką draugi-,02,000 darbininkų; pirmenybė Įnų plięftftij^’syflfiuj savo kelių 
joms, jas atstovavusiems de- 'duodama bedarbiams, imantie- ir todėl tikimasi priimt nau- 
legatams ir visiems aukotoja- uns valdžios pašalpą, ir ekska-
ms. Ypatingai norime padėko-. reiviams. Darbai bus vedami 
ti p-niai Barborai Kasmaus- sulyg NRA akto, su algomis 
kienei, kuri per labdarių 1 po $15 į savaitę. Didesnė da- 
kuopą aukojo prieglaudos sta- rbų proporcija teko Cook ap
tvino reikalams savo spulkoje Jskričiui ir Chicagos miestui, 
išmokėtą dalį — $1,350.00 ir j — Omaha, Neb. Federalė 
įteikė centrui sąryšyje su šia j vyriausybė paskyrė Nebrasko? 
suma certifikatą. Taip pat (lė- j valst.- viešiems darbams $7,-

ikolas ir pašalintų vieną di- Ikojame p-niai Maziliauskienei, • 300,000. Su tais pinigais vai- pirkba)l bovelnos, plieno ir 
gumos. Tikint užsakymų, sy-

visa eilė kolonijų veikėjų. Ku-
w. . , ,, . . v. , nigų šiemet nedaug-tedalyvaryžių dėl užmezgimo kažkokių ryšių su l«n- r

kais, nesiskaitydamas su tuo faktu, kifd VTil- 
nius tebėra lenkų užgrobtas.

Jdomu būtų žinoti, kokiu tikslu “V-bė” 
įdėjo flenko Stepono Mierzuos ‘‘Prašymų 
šviesesniems Amerikos lietuviams”, kuriame 
daromi lietuviams priekaištai ir stengiamasi 
įrodyti, kad Kosciūško buvo ne lietuvis, bet 
lenkas. Mus stebina, kad-p. Tysliava tą len
ko rašinį įdėjo be jokių komentarų. Ar tik 
čia nebus noras pasigerinti lenkams, kad at
naujinti 1929 m. pradėtą “kultūrinį” su jais 
bendradarbiavim ą.

vq. Matyti, jie savy vadovau
jamose parapijose .turėjo už
siėmimų. Bet labdariai tikisi, 
kad kaip iki šiol, taip ir to
liau mūsų dvasininkai rems 
Labdarių Sąjungos dirbamus 
darbui.

Visos seimo kalbos rezoliu
cijos ir <larbai vedė prie to, 
kad sąjunga kiek galima grei
čiau išmokėtu nupirktojo ūkio

jų darbininkų prie kelių tai
symo. Sis užsakymas yra pir
mas šiais metais.

— AVasliington, D. C. Jung
tinėms Valstybėms pri{>ažinus 
Rusi jų, dabar visose išdirby s* 
tės šakose tikimasi gaut iš 
Rusijos didelių užsakymų. Y- 
patingai tikimasi.didelių už-

ir stato lietuvybę antroje vietoje, o izmų pir
moje. - - '

“Šiuomi patartina, kad p. Vaivada, kai
po “Naujieną” agentas, būtų atstatytas nuo 

Dėl socialistų organizuojamo antrojo skri skridimo organizavimo darbo, o 4.0 vietoje 
dimo per Atlantiką p. P. Žiuris “A, L.” taip į lai dirba pats lakūnas su pagalba kolonijų 
pasisako: * f,*!* komitetų, kuris nesurištas su platinimu vie-

Mes, Amerikos lietuviai, pilnai sutin-.nos srovės laikraščio, kokią užduotį turi p.

REIKALAUJA VISUOMENIŠKO 
KOMITETO*

ii 1
kam remti lakūnų James, jeigu jisai bos at
stovu visų Amerikos lietuvių, bet ne kokios 
partijos, kuri per visą savo gyvavimą statė

no visai kitaip, nes brangina laimę savo 
dukteries daugiau už viską.

« — Ar gi aš negaliu padaryti ją lai
minga?

— Kvintas patraukė pečiais.
— Reikalauju tavo atsakymo.
— Reikalauji tamsta, taigi žinok, kad 

ligšiolinis tavo elgimasis kiekvienų tėvą 
atstumiu, kad atiduotų tau savo dukterį 
už pačių.

Julijus nulenkė galvų; vergas kalbė
jo tiesą ir to negalima buvo jam užginti.

— Gal atsimainyčiau, prie tokios ge
ros doros mergaitės — po kokio laiko 
atsakė Julijus.

— Tamsta, nieks taip nesidžiaugtų 
kaip aš. Prie ko tave atvedė toks pasiel
gimas matai pats labai gerui: Bet dar vis
kas neprapuoiė.

- Pasakyk man, kur ge lėčiau tą me
rgelę matyti?

Vergas, truputį pamąstęs, atsakė:
— Morkaus namuose du sykiu ]>er sa

vaitę kuopelė elgetų gauna iš rankų jo 
pačios ir dukters išmaldų. Rytoj yra ta

Vaivada.
“Šitaip padarius, iuūsų laikraščiai visi 

sutiktų ant piano, remti rinkimą aukų už

pati diena, taigi gal tau pasiseks ją pa-, 
matyti.*

— Tokiu būdu turėčiau patilpti į el
getų tarpą ?

— AK-tamstai patariu, tuomet niekas 
nepastebės.

— Kelintų valandą?
— Antrą’. '
-7-- Taip anksti? Kas per uuka?
Kvintas nusišypsojo, IŠ tiesą tai bu

vo didelė auka suvytusium romiečiui ap
leisti tuo laiku lovą.

— dali ei(i — atsakė Julijus.
Vergas išėjo. Julijus paleido savo 

svajonių vadeles. Juo- ilgiaus svajojo, juo 
labiau norėjo būtinai pamatyti Metelę, tą 
brangenybių žiedą. Tuoj nusprendė ryto
jaus dieną jvykdinti savo sumanymą.

II
Aštunta valanda ryto. Saulė jau bu

vo aukštai pakilusi. Gatvėse virė kaip a- 
vįlvj. Prieš Morkaus namus stovėjo dau
gybė elgetų, apsikarsčiusių visokiais ska
rmalais, laukiančią, kada sorgas atidarys 
kiemo vartus. Daugiausia buvo senų, kaip

baigti statyti paminklą Dariui ir Girėnui, o 
paskui visi išvien dirbtų parėmimui lakūno 
James skridimo — Užbaigti Dariaus ir Girė
no kelionę. . >•'-<»«

“Aš, kaipo pavienis, remiu paminklo ir 
naujo skridimo darbą, bet reikalausiu, kad 
dabartinis naujo skridimo organizavimo va
dovų sąstatas būtų perorganizuotas, atimtas 
iš vienos srovės rankų ir būtų padarytas vi
sos Amerikos Lietuvių visuomeniškas komi
tetas”. •

kiu laukiama ir didelio dar
bymečio.

— Washington, D. C. Vie
šųjų darbų admiitistraeija jau 
priruošė visus pienus aprūpi
nimui bedarbių šios žiemos
metu. Sulyg paruoštų pienų, 
prie viešųjų darbų visam kra- 

(Tęsfnys ant 3-čio pusi.)

vyrą, tuip ir moterų. Stovėdami kuopelė
se po kelis, skundėsi vienas kitam savo 
vargais-negulėmis, kaip visuomet daro 
vargdieniai. Kalbėjo tarpu savęs tyliai, 
kad neužrūstinus geradarių. Staiga pra
sivėrė vartai ir elgetų kuopelė įžengė į 
kiemą. Kiemus iš visų pusių buvo aptve
rtas aukštais mūrais, apsodintas vynuo
gėmis. Pasieniais stovėjo suoleliai. Ant 
jų susėdo elgetos. Sargas priėjo uždaryti 
vartų ir staiga įžengė aukštas vyrai; jis 
buvo apsitaisęs iiaprasto vergo rūbais ir 
ant galvos užsidėjęs platų kapiušoną. Iš 
pradžių sustojo, lyg sujaiutas, bet paskui 
įsidrąsinęs žengė, tiesiog prie elgetų ir 
atsisėdo ant suolelio po vynuogėmis. Jo 
kaimynas, koks tai žilas senelis, atidžiai 
j jį pažiūrėjo, liet negalėjo pažinti sveti
mo žmogaus. Tuo tarpu atsidarė durys, 
išėjo iš kambario moteriškė su jauna* me
rgele ir dviem tarnaitėm, nešančios dide
lius gurbus. Buvo tai Metelė su savo mo
lina. ften ir ten tarpu suolelių vaikščiojo 
moterys, dalindamos išmaldas ir guosda
mos elgetas gailestingais žodžiais. Vyras,

vynuogėse sėdėdamas, pakėlė galvą, bet 
, vėl tuoj ją nuleido, tai buvo Julijus. Pa
mačius Metelę, pradėjo smarkiau plakti 
širdis ir pasididino jo neramumas, kuo
met ji prie jo artinosi. Dabar Julijus įsi
tikino, kad Antonijių^calbėjo tiesų —- ji 
buvo puiki. Metelė EBto įsirengusi švie
siais rūbais, juodais plaukais, veidas reiš
kė ramumą ir jaunystės sveikatą. Atsi
stojus, su pasigailėjimu klausinėjo apie 
pasilenkusio vergo (Julijaus) vargus, ku
ris staiga pakėlė savo tamsias akis; jie- 
dviejų akys susitiko. Mergėlė, kaip per
kūno įtrenkta, atšoko į šalį. Julijus pa
stebėjo jos nusigandimą, ndrs ir jam krau
jas mušėsi galvon bei krūtinėj pristigo 
kvapo. Sta'ga pašoko nuo suolo ir, pa
lenkęs galvą, išėjo per vartus. Išėjęs iš 
kiemo valandėlę staptelėjo, kaip suakme
nėjęs, ir nebegalėjo atsikvėpti. Niekuo
met jam taip neatsitiko, kaip šį kartą.
Tuoj tą pačią valandą nusiskubino pas 
Antonijų.

* I *
(Daugiau bus) . :
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS .

BROMLYN, N. Y.

KENOSHA WIS.
Dariaus ir Girėno diena la

bai puikiai pavyko, nes daug 
žmonių atsilankė j nepaprastų 
parengimų, kurį surengė Bi
rutės draugijos atstovai į Fe
deracijų: Pranas Stankus ir 
Kazimieras Stulgaitis.

' ir Amerikos himnus. Po to 
išvėčius p. L. Šimutis pasakė 
įspūdingų kalbų.,B. Stulgaitė 

iš Cbicagos padainavo Pa
liulis ir Girėną dainas. Jai pi
ano akompanavo Elena l)om- 
kiūtė ir iš Cbicagos. P. Pur- 
vineckas padainavo porų an
gliškų dainų. G. Klevickaitė 
padainavo gražių dainelių. Po

JAUNUOLIAI IR JAU
NUOLĖS

AKRilIKIMK I WRT-|vieni va<^’nos kleb°naiK> kiti Pastaruoju laiku teko pa- 
n I OloAUMlYlnd | vvLuI j pralotais, o dar kiti ir vysk u-, tirti, jog Brooklvno apylinkėj 

WILLE’S LIETUVIUS 'pais. Kokį titulų turėjo pasta-j tveriasi stygų orkestrą.

land Trnctor, Clevelande ir mo programoje buvo praneši- 
Bates, Joliet’e, gavo federalės‘ mus apie didvyrių žygį per 

, valdžios užsakymų padirbt 173 vandenynų, deklamavimas jų 
traktorius, kurie bus reikalin- garbei parašytų eilėraščių ir 
gi darbams civiliuose liogeriuo t.t. Storastija duoti paminėji- 
se. inui surengti leidimų atsisakė,

Bayonne, X. J. Neseniai 
užsikūręs darbininkų streikas

pamatuodama, kad nėra žinios, 
koksai tas pranešimas ir ko-

Skaitlingas susirinkimas pa p0 Lietuvos konsulas A. Kal- 
reiškia didžiausių atjautų mū- vaitis pasakė įspūdingų kalbų,
sų didvyriams Dariui ir Gi
rėnui. ,

Už gražių programų širdin-

kurioje išaiškino Dariaus ir 
Girėno žygį. Jisai pareiškė, 
kad bus pastatytas milžiniš-

giuusiaį ačiū visų pirmiausiai i ^as paminklas Cbicagoje, ku-
didžiai gerb. klebonui kun. M. 
Urbonavičiui, kuris dirbo 
kiek galėjo. Atidaręs progra
mų pakvietė Dailės ratelio cho

riuo visa lietuvių tauta gulės 
didžiuotis. Toliau gražiai ir 
jausmingai deklemavo S. Stu
lgaitė, kurių jau nuo pereitų

įų, kuris padainavo Lietuvos metų kenosbiečiai žino kaipo 
gabių deklematorę. Ji yra Šv.

Žemiau pasirašusiam teko 
Westville, UI., klebonauti 1917 
ir 1918 metais. Liūdna ir su
nki buvo lietuvių katalikų pa
rapijos padėtis. Lietuviai bu
vo pasidalinę į dvi dalis. Vie
ni pasiliko prie katalikų pa
rapijos, o didesnė dalis tapo 
nezaležninkais. Priežastis bu
vo ta, kad vyskupas neišklau
sė jų prašymo. Supykę parsi
traukė iš Chieagos eksklierikų, 
kuris lošė klebono rolę tol, kol 

“apsivedė.

. rasis, kuris pasikorė, tai ne 
žinau. Bet tas atsitikimas tu
rėtų atidaryti nezaležninkams 
akis, turėtų rimčiau pagalvo
ti ir prisipažinti prie klaidos,

Tad, kurie įdomaujate, tu
rit noro ir nusimanymo apie 
muzikų, kviečiami su savo in- 
stumentais, k. a. smuiką, gi
tara, balalaika, mandalina ir

padarytos iš keršto, ir grįsti D. p. atsilankyti lapkričio 23 
prie tikros Katalikų Bažny-lj, g va|, vak. £’lu0 adresu:

Būdamas jau klebonu

čios. Žinau, kad nemažai yra 
tokių, kurie norėtų taip pa
daryti, bet gaili savo aukų su
dėtų kirkužėn: altoriams, va
rpui ir kitiems bažnytiniams 
indams. Aš patarčiau tuos da
lykus perduoti klebonui ŠŠ. 

į Petro ir Povilo parap., o kir- 
'kužę perdirbti į lietuviškų mo

Mr. Šervydas, 110 So. lst St., 
Brooklyn, N. Y.

ŽINIOS IŠ DARBO 
LAUKŲ

Petro parapijos mokyklos mo- Spring Valley, III., -aš para kyklų. Tas galima padaryti ti-

(Tęsinvs iš 2 pusi.)
šte turės būt duota darbo 

i milijonams bedarbių.

American ltadiutor dirbykloj kie tie Gyventojai,
tęsiasi toliau. Stfeikuoja 3fl01 vj"k\iia,Skl"?’ kHin,ui «““•

darbininkų, reikalaudami pa ti darė tolesnių žygių, bet vel-
,-r , . - , ,tui. Storastija pranešė, kad įikėlimo algų ir pagerinimo da- . H .
rbo sųlygų.

— Baltimore, Md. Su prad
žia šios savaitės, Baltimore & 
Oliio geležinkelio kompanija iš 

Kvieslys darbo paleido 2,000 darbinin
kų, prižadėjus po savaitės vi
sus grųžint prie darbo, kada 
bus priruošti nauji darbai.

— ĄVasbington, D. C. Illi
nois valstybėj nesibaigiant tų- 

4 l synėms tarpe anglių kasyklų 
savininkų ir angliakasių, vai.

pasiremdama 1919 ir 1928 me
tų įstatymais, tokių leidimų
duoti negali. Tsb.-

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Vartojate 

Asp

kine. Programų baigė G. Kle
vickaitė Lietuvos himnu, pri
tariant visiems žmonėms.

šiau laiškų vienam įtakingam 
nezaležninkui, kad mestų pa
klydimų ir grįžtų prie tikros

įnn

7
Tai žiūrėkit į šiuos paveikslus 

Jie parodo kodėl 
tikras

BAYER ASPIRIN
yra skaitomas Greičiausias ir 

Saugus Palengvinimas nuo 
Skausmo

* 2 sEKtNDAS
Tikras Bayer Aspirin 

Tabletas pradeda išsiskirstyti 
ir veikti

Paleiskite Bayer 
Aspirin Tabletą | 
stiklą vandens

Širdingas ačiū visiems, ku- Katalikų Bažnyčios. Man jis 
rie padėjo tų vakarų sureng-1 atsakė, kad “buvo susirinki-
ti, būtent E. Ališauskienei, D. 
Ališauskienei, O. Valauskie- 
nei, O. Laučienei, Žutautaitei 
ir kitiems. Prie tos progos 
reikia taip pat širdingai padė
koti 'Juozui Budrikui, kuris 
per radijo gražiai kvietė visus 
kenosbiečius ir apylinkės lie
tuvius atsilankyti į gražių pro 
gramų. Nepamiršime Juozo 
Budriko.

Taip pat širdingai ačiū vi
siems aukotojams. Stambiau 
aukojo: L. D. D. draugija ‘Bi
rutė’ — $10.00, Valys — 2,00,

Po $1.00: Šakienė, Šimanau- 
skas, Landart, Cepukėnas, Sta
nkus, Strasevičia.

Po 50c.: Jankus, Gužauskas, 
Steponkus, Pinigis, Druktenis, 
Gužauskas, Pužas, Mockus, 
Miliauskienė, Stulgaitis.

Ališauskas 35c.
Po 25c.: Pilligor, Vyšniaus

kas, Tallale, Mandravickas, 
Šimanauskas, Stankus, Valau- 
skienė, Yesiūnas, Sherauskas, 
Karčiauskas, Mesūnas, Moc-

mas nezaležninkų ir kad nu
tarė dar toliau laikytis pakly
dimo”. 1 *

Daug visokių kunigužių We- 
stvillės nezaležninkai turėjo:

— Youngstown, Oliio. Vie- ■gubernatorius su federale dag
tinėse plieno liejyklose prade- M administracija ieško būdų, 
ta mažint produkcijos norma; prašalinus nesutikimus ko 
praėjusių savaitę norma suma uipanijų ir darbininkų.

ktai su pagalba rimtų katali
kų pasauliečių, pav. Urbos, 
graboriaus, kuris mandagiai 
patarnauja lietuviams ir. sve 
tuntaučiams; P. Letkaucko, 'žiuta «>0 nuos. ir žadama po 1 j — New York, N. Y. Jungti- j 
buvusio majoro, Letkauckai-:nuos- uiažint kas savaitė. Dėl npSe Valstybėse, nuo pradžios Į 
tės, kuri mokytojauja Iligh |^os priežasties ir darliai c.ia š ių metų, i k i šiol buvo 1,100 I* 
scbool; A ponaičio' A., teisėjo! lpažėJa- I visokių streikų, kurie atėmė!
tame mieste^ biznierių Karpių; _ New York, N. Y. Čia gan |^arl‘Q už $24,000,000 darbinin- į
ir kitų pavyzdingų žmonių, jspaustuvėms užsakymas iš!k’l uigomis. Į
Jei jie taptų apaštalais ir iš Scbenley Distilers korporaci- 
artimo meilės paaiškintų jų- jos, atspaudint 60 milijonų į- 
klaidas, žaizda lietuvių tautos vairių “lebelių” degtinės bu- 
Westvillej greitu laiku prany- febams. Užsakymas turi būt 
kty- . išpildytas per dvi savaitės.

Aš jau pasenęs Bažnyčios Dėlto spaustuvės ima daugiau 
tarnas ir nuo senų laikų jūsų darbininkų.

X Ateinančio mėnesio ant
rų sekmadienį bus minima 5 
metų sukaktis Šv. Vardo dr- 
gijos. Dr-ja per antras Mišias 
šv. bendrai eis prie šv. Komu
nijos. Po Mišių bus priimami
nauji nariai ir pietūs. prietelis ir pažįstamas, prašau

X Viena Kenoaha kompani- vien« ° kilia-
ja, kurioje darbininkai išėjo į 
streikų, uždarė dirbtuvę. Tai 
Nash Motor Co. Jau antra sa-

AVasbington, D. C. “Mi-

LENKAI NELEIDO PA
GERBTI DARIŲ. IR 

GIRĖNĄ

Lenkų atplėšto nuo Lietu- j 
vos Vilniaus krašto, Tvėrė- i 
čiaus valse, gyventojai norėjo i

VISADA
UŽMIRŠTA

-• \
Ar žinot, kodėl Jos ne

mėgo? JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą galt pasalinti. 
Gargaliuok su Listerlne Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atiteka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dlenaa

LAMBERT PHARMACAL 

COMPANY

8t. Louls, Mo.

kurmiko” firma Chicagoj, Ca-;surengti tragingai žuvusių A-1 I ICTEDIME 
terpilar firma Peorijoj, Allis,Ganto nugalėtoju Dariaus ir1rus nebūti “taip užkietėjusiais' .. .. ... .. . ’ .... ' , ' ... . .

„. . . , , terpilar firma Peorijoj, Alus,Ganto nugalėtojų Dariausir prisipažinti prie klaidos.' . . .... ... „. . .... „ . ... |
... _. . . Chalmers, Muvaukej, Cleve- iGireno paminėjimų. Paminė u-1Vienas yra Dievas ir viena y-_______ _____________ 1____________________ ________ _

vaite kaip darbininkai pikie- i ra ‘,kro'i Bažnyfia, prie kn- 
tuoju, vaikščiodami apie tpš- rios ,r ’«"» tėvoi ir
H, dirbtuvę. Salta, vargas ir *’> ko1 iS P"*?** nepakly. 
kol kas nežinia kas iš to išeis.
Linkime darbininkams ištver-

1 r

promptly ends odors ordinary 
antlseptics can’t hlde In 4 day»

NEW DEAL OIL 
BURNER SALES

2149 W. Cermak Road
Tel. CAN ai 6395 t

2858 W. Cermald Road
Tel. CRAwford 1123

TOLOSEFAT
Mlu M. Kstner of Brooklyn, N. Y. 

vrtteo: “Haro tued Kraioben for tho 
paat 4 moDtha and bare not only lo»t SS 
ponnda bot foel ao mueh better In orery 
jray. Bven for poople who don't care to 
rodneo. Knuehen la vonderfol to keep 
tho Byliom koalthy. 1 belnt a narto 
ahomld knov for ryo tried to many 
thlnfs bnt only Kruehen antvered 111 
parpoaet." (May U, 193t).

TO loto fat 8AFELY and HARMLB8S- 
LY, take a balt teaspoonful of Kruachen 
Balta in a glass of hot vater ln tha 
mornlng before breakfatt—don't mlu a 
morning—a bottle that laata 4 veeka 
eoata būt a trlfle—get Kruachen Salti at 
any drugstore ln America. It not Joy- 
futly aatlafled after the flrst bottle— 
money back.

dote.
Man gaila jūsų; aš meld

žiuosi už jus, kad Viešpats 
Dievas suteiktų, tiek malonių 
ir drųsos pamesti savo klaidų 
ir grįsti prie tikros Motinos i 
Bažnyčios.

Gana jau jums klausyti ne
tikrų pranašų, kurie ateina 
pas jus ųvies kaily, o viduj 
yra draskančiais vilkais. Iš jų

T . A, . I vaisių pažinsite juos: vienasson. Lašt year the team won ;• . m.
x-xi i i i vedė, kitas pasikorė. Tie at- tbe county CYO title and also | .x., A ’ ., . , ., , , P „ i sitikimai te atidaro jums akis,heat leading teams from Ra-Į, , v. , , ..

t- i j zn- - |kad pažintumėt savo paklydi- cine, Kenosba and Cbicago, m- . t .. .
cluding the Cicero and Mar- 'lr ant t.krnjo
ųuette K of L and the Wan- j ' ,0*

Jei kas nori daugiau žinoti 
apie nezaležninkns, ir iš kur 
jie atsirado, skaitykite ‘Drau

mes. K. S. S.

SPORTAS
St. Bartbs Alumni Associa- 

tion bave again reorganizedkus, Pūras, Siimskis, Rimkie- , . . , ,
- T-i • 1 • . cu 1 the local panslies CYO bas-ne, klevickiene, Stankus, Mo- . „ , , . ,T ... T ... ... ketball teams and are schedulzas, Jurevičius, LauraiGs, Mi- . „

,. , . . T- ,. . „ mg gamos for the entire sea-liflttSKiGn'p, iKHsorfluskAa*1
latorienė, Kelpša, Sebeckis.

Kiti aukojo smulkesniais.

ŽINIOS

X Apaštalystės Maldos dr-

Iki kol pasiekia 
dugną stiklo Jis 
Jau skirstosi

Kas pasidaro 
šiuose stikluose

pasidaro jūsų viduriuose
GREITESNIS PALENGVI- 
» NIMAS DABAR NUO 

SKAUSMO
VlrSuJe paveikslai priparodo aiškiu 
budu prležastj kam TIKRAS BAYER 
ASPIRIN yra skaitomas Greičiausiu.
Saugiu Palengvinimu dar žinomu dėl 
skausmų.

Patėmyklte kad Bayer Aspirin Ta
bletas pradeda Iftsiskfrstytl per dvi
sekundas po palietimo drėgnumo iri Ln renein litinpn Tlflrtv o-PllO- jusų pilve taip kaip ir viršui nuro- fe'.b1 rengia Dunco pauy gruo 
dytam stikle. džio 3 <]., parapijos naudai

Taigi, Bayer Aspirin Tnbletas pra-Įy- • bv;px;nni: nfųilnnkvti 
deda ‘'griebti” net smarkiausi galvos ’ KVlCl IHnil aiSllanKyil 
skaudėji'mą arba neurltis kelias ml-'1
nutes po ėmimo.

Turėkite Šitą mintyje kada esate 
skausme. BAYER atneSa tą greitą 
palengvinimą, kur| jus norite. Ir 
SAUGŲ palengvinimą taipgi. Nes tik
ras Bayer Aspirin nekenkia Širdžiai'.

Taigi—visados sakykite “Bayer As
pirin"-kai jus perkate. Tada busite 
užtikrinti kad gaunate Greitą paAal- 
pą Ir Saugumą tfkro Bayer dalyko.

X Taip pat bunco party re
ngia Šv. Pranciškaus vienuo
lyno rėmėjų kuopa. Vieta ir 
diena dar nepaskirta.

kegan Collegians. For games 
with the‘ beavyweigbts, liglit- 
weights, boys or girls write 
to John S. Docis, 715 So. Vi-igo’ No. 265, “Nezaležninkai 
ctorv St., \Vaukegan, III., Pbo- mūsų tautos žaizda ir gėda”.
ne Ontario 8081. Jūs gerbiantis ir mylintis

Kun. A. Deksnis

Pirkite savo aliejiniu^ ši
ldytuvus dabar. Mūsų kai

nos yra žemos.
t •

Specializuojame RANGE 

aliejinius degtuvų pritaisy- 

inr.s jūsų pečiams po .

$19.50

KRAFT
___ * --
American Cheese

(packagod, pastauriied)

has full, natūrai 
flavorl

RHEUHATISM
P ai n—Agony Starta To Leave in 

24 Houra
Happy Daya Ahaad for Yon
Thlnlt oi lt—how thls old *or1d 

does mtk« progreas— nnv eomea a • 
prescrlptlon whlch la known to phar- 
maclata aa Allenru apd wtthln 4S 
houra aftar you įtart to take thla 
svlft fcctlng for mula paln, agony and 
Inflammatlon rauaed by eaceaa urlo 
ecid has startad to depart.

Allenru doea just what thla notloa 
says lt wtll do—lt la guaranteed. You 
can get one generoua bottle at lead- 
Ing druratoraa «verywh«re for 18 
renta ana If it doeen't brlng the Joy- 
ous reeuita you espect—your money 
whole heartedly returnad.

Jonas Dccis Ik.

SQUIRE EDGEGATE —— There Seems to Be More Money ln Dealing In the Raw Products BY LOUIS RICHARD
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SKAITYTOJU BALSAI
KO .JIE NORI

garsinimo, o dabar tų didvyrių i jiems paminklų Chicagoj re- “Keleivis” daugiau takto pa- ims leidinį, dabar gal rengia 
'paminklo statymo komiteto mia plačioji visuomenė. Tikrodo: įdėjo apie Aviac. D. ir spaudai t# knygų-albumų, kurį 
i man pavesta k-to sekretoriaus į nežinia, kodėl “N-nų” redakto rinkliavų paminklui rašyt# ■ “N-nos” skelbė, kad išleis ir

Dariaus-Girėno paminklui kad būtų laikraščiuos praneš- 
rinkliavos reikalus kitose ko- ta.

Norime pranešti, kad Sofi
ja Junokienė sunkiai serga Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Sujungiu*

lonijose vedė vyrui, bet Bri- 
s Dariaus-Girė-; ghton Parke vietos sųjungie- 

tės ėmė iniciatyvų: K. Račkio-
kurios nemaža laiko rius neprisideda prie to visuo-! straipsnį, kurio 

Dirbu be jokio menės remiamo darbo: negar- Į dėjo.
Ir visai nesu lak. Lino k-to rengiamos rinklia-i- “K.” štabas įvairius prasi

priešas. Linkiu jum j vos ir reikalavo atlyginti net' manymus apie mane skleidžia' l,nn igaH’ k»yg#-album# rengti jo M. Panavienė rast. Rinklia-Įm^jos prašomos ligonę aplan 
ir visiems kitiems lietuvių la-ljm pusantro <lol. už colį, kai' ne vjen j)t,r 8paiK{Q, 1k

: pareigos visai ne. vis#
I reikalauja.

Pastaruoju laiku keli lnikra atlvginimo 
Ščiai labai uoliai pradėjo ieško ,jullie8»(, 
ti mano “nedorybių”, būtent

J no paminklui. Jei šis rašyto
jas sugeba išsyk eiti red-jos nė buvo komisijos pirmininkė, j tės ir Šv. Kazimiero Akad. Re

tinę aplai
kyti. Aurelija

skelbia,
J spaudai, naujų skridimų nemažas

kūliams, laimingai nuskristi k-to atstovas sinti ir dar po kolonijas važi- nelengvus, vienok sųjungietės SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ

n# straipsni, 4) visur veikiu,' to vykdytojas. Turime 
prisidengęs įvairių komitetų lakūnų. Bet kitas 
vardais ir slapyvardžiais
labai uoliu imtis vadovaujamo skristi per Atlantik# ir ar kiek daro ne šių didvyrių pagarbai, 
darbo skl idimo propogundoje, 1 vienas iš jų vertas visuomenės |beT tiktai visuomenės šimpa- 
6) rašiau “Darbininke” apie 1 paramos; tai pareina nuo pa-.tijas, šiems žuvusioms lakū- 
socialistų “bučį”. Iš įvairių tyrimo aviacijoj ir gal nuo’nams panaudoja kitam savo 
kolonijų gavau laiškų, kuriuo-, šiokių ar tokių nuopelnų mfi-, sumanymui ir tuo būdu ken- 
se klausiama, ar buvęs
riaus-Girėno 
vyr. komitetu
dabartinis statymo komitetas soma. didelės paramos) ture-1 Nors paminklo fondas auga ir‘nos i^to sekretorium) labai n-.

L ll • 1*1 -t*’ ___~ 1_ X* . ... - - —~

daug (vis dėlto laikraščio red-rius ne mas paramų antram skridimui, •(,an,as pas ,nane’
litotų lakūnų. Bet kitas klausimas,, sigėdiua net kasdien minėti 'tikina kolonijų veikėjus, kad ^n.v#?eK‘ 
g, 5) ar kiekvienas iš jų 'sugebėtų Dariaus ir Girėpo žygį: tai esu baisiai “blogas”, t. y.:' aukakčii
. • i.. ? . .a?i •__v t • i • * it__i ::

()lšauskio
iai paminėti; atsakiau,1

-TONE siiztipj-lna nervus, jm- 
Vtlniuli'uoja prie norma- 

clklin-o vlrftltlnlmo organu*, 
užtikrina rainų miegų Ir pataiso u- 
belnų sveikatą.

Nl.'GA-TONE Jau yra vartojamus 
per 45 metus, per tų laikotarpi Jis 
jrodė esąs labai pagelbfngųis silp
niems ir liguistiems vyrams Ir mo
terims. Nepra’eiskite ne pamėginę 
NT'GA-TONE. Parsiduoda visose val- 
stinyčiose. Gaukite tikrų Nl'GA- 
TONE. nes Joks kitas vaistas ne

karinius kursus. Kuisai blis’atneš lokių pasekmių.

Ai. Panavienė.
sųjungietės
15 d. atida

rys siuvimo ir rankų darbo va
1) už vien#'straipsnį paėmiau D 8Cl,ui parašyta it 19..J piadedant lupki
4U dol., 2) veržiuos į antro}111; «‘‘gu*ės mėli. įteikta leidė 
skridimo vadovybę ir t. t. «*uba • k fc v » i i

į Jau aukščiau pasisakiau, kad! -»pie *'•
r 'buvau geresnės nuomonės. Gal kursų vakaras įvyks pas \\ai- 

tkus, 2700 W. 43 St., 7:30 vai 
:are. Ponai Waitkai per 

metų užlaiko moderniš
ką “Dry Goods” krautuvę, 

i
AL S. 20 kp. taip pat yra 

nusitarusi rengti vakarų su 
muzikale programa.

tie priekaištai neturi jokio pag
redaktorių aš kas antra trečiadienį. Pirmas

ar buvęs Ra- sll tautai. Esant keliems savą-Įkia visuomenės pradėtam pa-'rindo. Kiti asmenys man tvir- vt‘l ’nis teisintis savo tku;
skridimo rėmėjų * neriams afttram skridimui, ma minklo statymo darbui. Rodos,' tino, kad šis jaunuolis (kuriam plūdimais, bet gerb. skaityto- vab 
s Ihū fondas ir nau visuomenė (iš kurios pra- galėtų ir abu dalykus nerti. tek0 Ųūti Pas* Parodos Die- 3ai> tikiuos, susidarys nešališ- ,lauf

remia ir organizuoja skridimų Į 
į Lietuvę. - # į

Kaip Dariaus-Girėno pa
minklo statymo komiteto sek
retorius Inivųiu to k-to įgalio
tas su k-to pirni-ku adv. R. • 
Vųfiliausku

tų pasirinkti garbingam 
rijotiškani darbui. Savo norų 
skristi Lietuvon pareiškė ir

be jo laikraščio paramos, bet rėjo likti ir Dariaus-Gir. pa
manau, kad visuomenė pagei-! mįnklo stat, k-to sekretorium, 
dautų ir socialistų paramos.' Bet/ aš nekaltas, kad k-tas nin

kiti mūsų lakūnai: kap. Turs-įlr nors tas paminklas bus ne išrinko toms pareigams
los, A. Kiela ir kt. Bet juk vi
suomenė, nei kuri nors organiA
zaeija dar nesvarstė, kurį iš 

pa-(Vasalle) pasira- . . , .. .. .v . .. . . v i tų visų lakunų (ar porų)syti po komiteto viešu pareis-, . , . v. , .rinkti i busimuosius musų tau- kimu, kuri sis komitetas savo1 ..... .. „ ._ , , tos didvyrius. Čia savo žodžioįiosedy rūgs. 19 d. nutarė pas-' 2 ......, . ... ... . netarė nė Lietuvių Aero Kliu-kelbti spaudoj. lame pareiski- , . ....., , , ..... bas (Chicagoj), prie kurio pri. me buvo atsakyta i kaltinimus . . • ,,„ klauso net < liet. lakūnai. Ma-įr užpuolimus ant k-to. Ne

ku nuomonę apie to redakto- 
riaus-senelio plūdimo vertę.

V. Jurgėla.

Enjoy life. Be 
on your toee. 
Feel wide«awake

“negyvas“, tačiau jis bus am- ti. Antro skridimo propagan-v • *
žinąs. _ ,dos priemonė (šmeižtams tik-

Nesuprantu “N<” red-riaus . tų) kažin ar sukels didesnį (IX
lakto. Alane (.vis už tų k-to j visuomenės pritarimų tani skri 
pareiškimų) iškoneveikė ir pri;Rimui, Tai yra žemos rūšies iri 
pasakojo nebūtų dalykų, bet
mano paaiškinimo nedėjo ir 
laikrašty dar kart# pagnaibė^

CHICAGOJE

IŠ N. PRAS. P, š. PARAP., 
BRIGHTON PARKnerimtas pavydas. To pavydo 

pasireiškimų liudija ir kitas 
laktas. Šis jaunikaitis stengė-1 SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

Dariaus ir Girėno j Vietinės sųjungietėpolemizuodamos su mano (pas įsi'jirodyti
vienas k-to narvs (net ir fom naU’ k&<1 Šiy lakQnU bei ikelbtw) laišku. Nesu girdėjęs, [giminėms, kad aš: 1) nesuge-' žiemos sezoną pradėjo su bu 
do pirmininkas' konsulas A.' b° nuomonė »«•/^‘nendaeija kad teisingas redaktorius taip i'tėsiu parašyti knygų apieĮnco žaidimo ” *
Kalvaitis) nesipriešino tam .... -------------- ------- „...-...„.j p a
k-to nutarimui. Tačiau to pa
reiškimo *‘N-nos” nedėjo: pa
tį k-t# visaip kaltino, o pasi
aiškinti k-tui neduoda. Tik Ru
įjoj dabar viešpataujantis 
‘teisingumas” neleidžia bet

taip pat būtų lakiai reikšmin- į elgtųsi. Puola žmogų ir plūsta 
ga, sprendžiant kandidatūros Į j į, pasiaiškinti 
klausimų. Jei kuris liet. laku- ’ n e & U o d a Gal
nas skristų savo lėktuvu, tai [tokiu “teisingumu” pasipikti- 
visuomenės pritarimas jam nė mo ir keli tūkstančiai buvusių 

‘ nereikalingas. Bet kas kita, Am. liėt. socijalistų, kurie
kai tai visuomenei tenka net šiandien yra pasitraukę iš so-

. vt • .padovanoti brangus lėktuvas,kam pasiaiškinti. Nemanau iri
neturiu galios k-tų “už nosies j Lakūnas James’as nesikrei- 
vedžioti” ar k-to vardu “prl-jpč į buv. Dariaus-Girėno skr.
sic engti”, nes esu tik vienas ^lėni. vyr. komitetų, ir tuo bū-
iš k-to narių, kurių tarpe 111a-' du šis komitetas, dabar persi- 
tom net žymių visuomenės vei- organizavęs j D.-G. paminklo 
kėjų, advokatų, Lietuvos kon stat. k-4#, nieko benero neturi 
sulų ir kt. ' su šiuo lakūno skridimo finan

Nei lak. James’o propogan- s a v i m u. Sis apsiė- 
dai, nei socialistų veikimui, mė įvykdyti giuį darbų ir pa
nei jokiai sąjungai ar organi
zacijai veikti nekliudau. Juo
kas ima, jei kas nors įsivaiz
duoja mane esantį galinga 
“priešų.” Nemaža prisidėjau 
prie Dariaus-Girėno skridimo

reigų: tinkamai pagerbti Da
rių ir Girėnų, kuriuos visa 
tauta ir pasaulis jau pripaži
no’ didelios pagarbos, vertais 
didvyriais,,Atlantiko nugalėto 
jais. K-to sumanymų pastatyt

Pereituose kuopos susirinki- 
linuose daug kalbėta apie Ap
skričio reikalus. Pageidauja- 
lina, kad Apskritys daugiau ro 
jdvtų aktyvumo ir teiktų pa
ramos ypatingai silpnoms kuo 

i ponis. Kad Apskr. susirinki- 
jinai būtų laikomi reguliariai,

pramogėlė, kuri 
davė- keletą dolerių pelno. Di
delis ačiū priklauso darbščia- 
jai komisijai: Kelpšienei, Va- 

Bar-
Komisija svečius 

gi pavaišino skaniu už
kandžiu.

šiuos lakūnus, 2) jau antrus 
metus rašau ir nebaigiu rašy
ti knygelės apie A. Olševskį ir 
'“Lietuvą” ir 3) kad jis visų i lantinienei, Junokiepei, 
geriausiai sugebės parašyt kny jlcauskienei. 
g# apie Darių ir Girėnų. Tai taip 
negražu ir nepadoru. Kodėl la 
kūnų giminės mane pakvietė j 
tam darbui, tai jau jų reika- !

Nuo Reumatišk# Skausmų
Rcumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expclleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonią šilumą, kas liudys, 
kad l’ain-Expelleris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
preitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutė*. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PA1N-EXPELLER

USB

Radway’s Pilis
(Ttoe Ve*etable Laxatlve)

to cteame the intestinal tract of 
itnpuritie* caueed by cooettpaūon. 
Your poiton-free blood w»ll give 
you new “Pep.”

Mild * Reliable At Your Druggut

FOR BETTER BAKING 1 
AT LESS COST ŪSE THE 1 
ECONOMICAL^EfFIClENT

KC

cialistų eilių? *
. Savo straipsniuose aš nevar 
toju koliojimo žodžių. Jei kur ^as teisė pasirinkti rašyto-
neteisybę rašiau, būčiau dėkin, atrodė, A. \ aivada,

parengęs Pas. Bar. Liet. I)ie-

BAKING
P0WD£R
ŠAME ntICE 

■tocLcutj, 
AS42YEARSAGO
25ounce$for254

Full hek...NoSbek Fillimj
MILIIONSOF POUNDS USEO 

by oub covfrnmcmt

Mada No. 9325 

MISCHA FASHIONS

gas, jei kas neburnodamas įro 
dys mano neteisybę.

40 dol. už "liet kokį straipsni Į 
iš nieko nesu gavęs. Nesijau- j 
čiu tokiu didžiu rašytoju, kad ' 
kas nors man taip brangiai 
mokėtų. Teisybė,'esu gavęs iš 
lakūnų Dariaus ir Girėno iš
viso apie 42 dol. propogan- 

i dos reikalams: popieriui, paš- 
j to ženkl’ams ir t., t. Jie žadėjo 
1 man kiek atlygint, matė sun
kių mano (kaipo bedarbio) pa 
dėtį. Man teko daug (net ir j 
vidunaktį) dirbti skridinį-.) rei i 
kalains, bet negalėjau propa- Į 
gandos išlaidų atlyginti. Skr. i 
fondo susirašinėjimo reiba- 
lamų išleista kelios dešimtys , 
dol. O propagandos išlaidas I 
atlygino patys lakūnai iš savo Į 
pinigų. Čia jokio nepadorumo į 
nėra. Bet 1932 iii. už Aviac.!I
Dienos skelbimų “N.” red- 
rius iš fondo pareikalavo nors ! 
3 dol. (tiek nusiderėjau), j 

.Toks Dariaus-Girėno skridimo į 
“rėmimas” tikrai nėsudaro I 
garbės.

i Nei “Darbi:iinke” n?i ki- 
kokį ten'

socialistų “bučį” ar apie 
an*tr# skridimų nerašiau ir ne
žinau, kas rašė. Esu priešin
gas slapivard/iams, jų nevar
toju, nes nebijau pasirašinėti 
po savo straipsniais. Apie 
Darių ir Girėnų, o dabar jų 
paminklo reikalu straipsnius i 
siunčiu visiems katalikų, tauti
ninkų ir socialistų laikraš

čiams, nors ne visi laikraščiai 
įdeda juos. Iš soc-tų spaudos

H.yu/fZ VOli.KH/.tihp to

WIN
2500

r Buirk Scdan an<i *l,00O

•S,OOOSS to PtIbm
Tbit (• our •cnaatlonal »rw way to 

advrrtlae—givinc away 100 ra*h ptixrs 
totaline pver 15,000.(JO—besidet thou- 
aaada in EXTKA ca«h rew*rd«. Mot a 
cent of your monev acoded oow orM7 oe

In >2.500 00.__________

Caa YOU riad 4 b«*s

25

yra teisingai sukirptos pagal di
dumą ir yra padarytos iš stiprios 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kirpimo imi rodymas * ir praktiš
ka* žingsnis-po-žingsnio siuvimo 
rodyklis, yra sykiu duodamas, 
ši# madų galima gauti didumais 
8-1O-12-14-1G metų mergaitėms.
12 didžiui reikia 2% jardų 39 co
lių materijolo arba 2 jardu 54
colius materijolo ir % jardo pri- tam laikrašty apie 
taikinto.

KltAl'GAS FASH1ON DECT..
2 3 34 So. Oakley Avė.,
'htengo, Illinois
)ėl klikvlen) pavyzdžio HlųMki'lo

»•)
Pattern ...............................................

9lso .. - > ................................................

Name ............................. ...................

AdtTro.iM ......... . . ..................

la Pietarį A*av«T--- avt «ooi---
1 ei I me quick. 9nme aae opaide dotj" 

Hundreda have won big ca*h rcwardf 
in oi bar campaign* oonducttM by mm 
In thla firm. Ii ere are a f<-w. Anna 
Jarr>l>»on. N. J. - fS.OOO.Oe, Dcnnia 
Baeirv-r, Iflčh,—14.740.00, Kirs Kate 
Needham-. ().-e 14.705.00,1 Nyttrom
Ofe—13.700 00. Helen Sehick. Pa - 
12.565 00 Now eumaa your rbanre. 
You are GUARANTLED to wln a ca-*h 
rreard If you take an active pa n Not 
a tott^ry- No luclt Bor«bd. Hbrry - 
art atarted aulik by findlnf 4 doas 
Not a cent of your rooocy ooadcd In 
additlon to giving Bub k. I will pay

$1,00022 EXTR A 
•ar Praatatncsa

to Pint Prlre winner. Not only one 
perbūt hundretfa wlll be reward«*d. 
In caae of tiea d u pi n ate prize* wlll tie 
gtvea. Ali (be m .ney to pay prize* la 
io the Banker* Tru«t čo. at De* Moine*. 
I invlte vou to lonk ua up tbrough aoy 
bonk in l>e« Moi nes. any mdlt agenry, 
bu«1neaa h-mat. magazine, neu«paprr.

MO,GOOOU REWARD
will be paid to any worthy cbarity if 
anyone can prove that we do aot really 
give away all tbeae th 'uaartd* of doltai* 
m ranto prteea-or that all thig prt/e 
■KMicy b Bot on depoait in tb -^bank.

RU8H COUFON 
Saa« Na Maaay

PromorncM Pavg. Mark do<* found 
cllp parture, mail qukk or wtlic on

I irnny jioat -rard how many <ftogs voii 
I and. ror rndylng I will te 11 ynu

you tnay nlao wfn bia EXTRA r»*h 
r r w arde and 12.500 00 too. An«wrr 
NtHVl Tcll me which you wan» to wig 
-12.500 00 ©r Rukkand 11.000 00 m

. 0000, De* Motne*. Iowa_.. _ _____ ne*. iowa a
re found 4 huntlng dug* la your pieture 7

® Mark la Panara wVich you would nrefer r o win. 1

“DRAUGO” JUBILIEJINIO VAJAUS
DARBAS SMARKIAI VAROMAS 

PIRMYN
Gerai įsisiūbavus vajaus konlestui, pakilo ūpas visų kon- 

testininkų, ir smarkiai varo pirmyn spaudos darbų. “Drau
gas”, vienintelis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, pra
deda dvidešimts penktus metus tarnavimo Katalikų Lietuvių 
visuomenei. Šis darbai buvo neveltui. Kasdien didėjo ir augo 
“Draugo” skaitytojų skaičius.

“Draugas” turi nusistatęs tikslų, kad pasiekti kiekvienų 
katalikiškų šf-inivnų, kiekvienų lietuvį. Kad pasiekti šį nu
statytų tikslų, “Draugas” šaukiasi į talkų Katalikų Lietuvių 
visuomenę, ragindamas kiekvienų, kuris tik turi laiko, stoti 
į šį “Sidabrinio Jubiliejaus” vajų.

Liepos 12 d., 1934 111. “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 naudingiausias 
lietuvių visuomenei.

Kiekvienas {‘vajų stodamas prisideda prie Katalikų vei
kimo, platinimo spaudos darbo. Tauta be spaudoj negali gy
vuoti. Tat, visi lietuviai, stokime darban!

DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ YRA ŠIOS:
Už 5,000,000 balsų .............................. $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* kontestininkains bus duodama dovanos 
pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame Vajaus Kon- 
teste. Registruokitės tuojau, nestidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
2334 SO. OAKLEY AVĖ.- 

Chicago, Illinois

25

25



Trečiadienis, lupk r. 22, 1035 S R X V B X 8
sustiprinus organizacijų. Mo
nika Žibaitė, pirm. Centro ir 
Aušros Vartų pa ra p. sodalici- 

Aušros Vartų Nekalto Pra 'os nar,‘» nenuilstamai dirba 
įsidėjimo druugijos merginos j^111
mėnesiniam, lapkričio rnen.. Kud tinkamai prisiruošus 
susirinkime nutarė daug daly-ĮNekalto Prasidėjimo I’an. šv. 
kų, kuriems jvykdinti visos na šventei, sodalietės mokinas 
res žada pasišvęsti. veikalų “Gyvų Rožių Vaini

kėlis’’, kurį loš gruodžio 17 d 
1 Valesniam Marijos pagarbini* 
mui sodalietės ruošias no
reliai, kuri susidės iš rožan
čiaus, litanijos ir palaiminimo 
Sv. Sakramentu. Be to, įveda-

23 St. Praėjusio sekmadienio į nugalr,ti kįtj,s tvmus. Tn,tt paprotys, kad kiekvienas

C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

3 GAKSINKITĖS “DRAUGE
Švenč. gyvenimų ir .Jos dury- į__________________________
bes. Narėms tai bus labai na u | LIETUVIAI DAKTARAI: 
dingą. . Korespondentė

BIZNIERIAI. GAUSINKI- 
TP.S “DRAUGE’

R '

XMokyklos ir sosori, ruoš-. Vo||,.v ,,a|| naajai susi, 
ta bingo parap. suloj praėjusi ni.zav,,s tya|as (lj)Mę pa .j 
aekmadieni pavyk,,. I’rnniogaikarais
davė pony drsrtki, dol. 'daroma žaidimo prakjikos.1

X Skaudi n,■laimė patiko' N(,)miw.llt tOj kad vra 
policmom, e«l| Židinį. 2212 W. ikM -ia|a(. rt(>> na|.-s (ikw

Tei. LAl'ayetUs 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPLN DŪLIAI 

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

Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Seredomls ir nedėliomis pagal 

sutarti«

rytų važiuojant j nuovadų, su
nkusis trokas užvažiavo ant Į 
jo automobilio. Automobiliui 
sudaužė, o C. Zaura sunkiai; 
sužeidė. •

X Vakar kauntės ligoninėj 
mirė senas vestsidietis Budre- 
ekis, 2322 W. 23 rd PI. Velionį 
paskutiniais Šv-. Sakramentais 
aprūpino kun. A. Jeskevieius

X Didžiulį parapijos bazarų 
buvo uždaręs -grab. Lechnvi- 
eius. Bet pasirodė, kad silp
nai buvo duris užrėmęs. Dėlto 
sekmadienį, lapkr. 2G d. jos 
vėl atsidaro. Dabar paukščių | 
paroda. Komisijft. ieško gra- • 
žiausių ir riebiausių paukščių . 
Padėkos Dienai. Visi tie pau- j 
kšč.iai eis per bingo šerengų . 
tiesiai į atsilankiusių namus,! 
o paskui Padėkos Dienų, ant ' 
stalo. Nepraleiskime progos.- 1

X Buvo susirgus parap. da
rbuotoja ir veikli Mot. Sų.jun- 
gos 55 k p. narė Klikūnienė. 
Dabar jau sveiksta.

Dr-ja vykina visų parapijų 
sodalicijų susivienijimų bend
riems darbams, kad tuo būdu

susirinkimas atneštų narėms 
dvasinės naudos. Tam tikslui 
viena narių, paskirta tam mė-

- - i • '- •

FRANK BUDRECKIS
Mirė lapkričio 20 d., 1933

m.. 11:30 vai. vak.. sulaukęs
oO metų amžiaus. Kilo iš Kau
no rėdyboB, Eržvilko parapijos. 
Amerikoje išgyveno 37 metus

l'uiiko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris Eleną ir Juozapi- 
ną Abračinskiefię, žentą Vincą 
Ahračinską. du anūkus Jeanettc 
ir Jeronimą, švogerį ir ftvoger- 
l.ą Vincą ir Elzbfetą šukevičius 
Ir gimines.

Kūnas pašarvotas Lachavičlų 
koplyčioje, 2314 W. 2 3rd Pi. 
i žudot avės Įvyks ketvirtadienį, 
lapkričio 23 d., iš koplyčios
8:45 vai. bus atlydėtas į Aufi- 
io.'j Varių parapijos bažnyčią 
1 ur;oje įvyks gedulingos pama- 
1 les už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę; Dukterys ir ginii- 
rės.

lai.'dituvėnis patarnauja gra- 
borius Lachavicz ir Kūnai. Te
lefonas CANal 2 515.

K ATRIS A RIMAI ėH MENI)
po tėvais šilkūniūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 19 d., 4:30 vai. ritu. 
1933 m., sulaukus 61 metų am
žiaus, gimus Trakų apsk f , Zi«. 
žmarių paųip., 9ukmon:ų kai
me. Amerikoj išgyveno 8't m.

Paliko dideliame nubndi'.nr, 
vyrą Joną. dukterį Klanidava, 
sūnų Bronislavą, se .-ri t >ną. 
švogerį Vaclovą Andreiiilrnt. 2 
pusbrolius Jurgį ir Aii-b.ejų 
Razukevičiiis Ir gimines.

Kūnas pašarvotas ramliirl 601 
E. 89 PI., numaldė, Tel. Rad- 
eliff 0453.

Laidotuvės įvyks tn 'i'adierti. 
lapkričio 22 d., s vai. rytu - 
namų J šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, Ko. Chicago. kurtoji 
atsibus godifljngos punm'iic.i už 
velionės sloh). o iš ten Ims nu
lydėta į šv. Kazimiero i, i|-m -s.

Vist n. u. Katrlnos K >-.'huči£ 
nlenės giminės, draugai ir pili 
žįstaml esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvės, tr 
sutelkti' jai puskutlnj pale m avi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras Du
kterys, Kūnus, Kevrao, švo.pals, 
Puslirolis ir Giminės.

Laidotuvėse patamsiui gra- 
bortus J. F. Eudeikis Telefo
nas Y arda 1741.

METINĖS MIRTIES 
. SUKAKTUVĖS

A A

ABA
ANTANO BAGDONO

kuria .persiskyrė su . Šiuo pa
sauliu lapkr'. 23 d., 1932 iii.
Kilęs iš Lietuvos, Velykų agen
tūroj, Panevėžio apakr.

l’uiiko dideliame nuliūdime 
nLoterį Oną. seserį Uršulę ii 
švogerį .Barauskų, o Lietuvoj 
seną . uatiną ir keturias seseris.

Liūdnai atminčiai mūsų bra
ngaus vyro ir brolio bus laiko
mos ftv. Mišios, Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje, tre
čiadienį, lapkričio 23 d., 193S
m., 7:30 vai. ryto. Kviečiame
visus gimines, draugus, ir pa- 
žjstamus atsilankyt Į pamaldus, 
o pitskui į namus po num. 1750 
Ko. l'nion St.

Mes tave mūsų brangusis vy
re ir broli niekuomet neužmir
šimo. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši', bet meš anksčiau ar vė
liaus pas tave ateisime, Lauk 
mūs ateinant;

Nuliūdę lieka: Moteris, Sese
rį'*, švogeris ir .Motina.

JADVYGA
' BEREVIČIŪTĖ
Mirė laokričio 20 d.. 1933 m.. 

12:33 vai. popiet, sulaukus 2 4 
metų amžiaus. Velionė gimus 
Chteago, III

l'aliko dideliame nuliūdime 
motinilę Marijonų, po tėvais 

Jakin-kaitė. seserį Josephlne 
ir švogerį .Inhn Kolaek. brolį 
l’ranc/Skų, brolienę Antoinette 
ir brolio dukterį Lorraino Ir
gimiues. /

Kūnas pašarvotas 2022 Ca- 
nalpc.rt Avė. Telefonas CANal 
8251. Laidotuvės įvyks penkta
dienį. lapkričio 24 d’., -iš namų 
8 va>. ims atlydėta į Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos painal- 
d >s už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta Į šv. Ka- 
zūniero kailines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pužys- 
tanius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. -

Nuliūdę: .Motina. Se no. Bu i- 
Ils. ftvoftcris, Brolienė * Brolio 
Duktė Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. F. Ktidcikis. Telefo
nas YARds 1741.

MONIKA
BERECKIENĖ

(Po antru vyru Navickienė)
Mirė lapkričio 20 d.. 1933 .n., 

t:08 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo iš Raseinių aps
kričio, Skirsnemunės parap. ir 
kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
tris dukteris: Aleksandrą, llro- 
nisląvą Holt ir Adelę Balek, 
tris sūnus: Juozą.. Joną ir Aro- 
nų; žentus Euunett Holt ir 
George Balek; -dvi marčias fi
ną Valaitis ir Stanislavą Rim
kus; podukrą Bronislavą Navic
kaitę, brolį Vincentą, seserį 
Veroniką Stanaitienę, du pus
brolius Antaną Danielių ir Pra
nciškų Kapturaską, dvi seserų 
dukteris Marijoną Damoševič Ir 
Veroniką Baltrus, pusseserę Ro
zaliją l’aže.reekienę; o Lietuvo
je tris seseris. Oną, Marijoną 
ir Petronėlę i'r ęimines.

Kūnas pašarvotas 1331 So. 
49th Avė., Cicero, III. Igiidotu- 
vės įvyks penktadienį, lapkričio 
24 d., iš namu 8:30 vai. bus 
atlydėta į šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos p.ujialdos už velionės 
sielą, l'o pamaldų ims nulydė
ta Į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvi'ečiamc visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-uias dalyvauti šiose lai
do! uvėse.

Nuliūdę: Dukterys. Kūnai. 'Z? 
ntai. .Marčios, Pi k tu k ra. Beit is 
Seserys. Seserų Dukterys, Pus
seserė ir Giminės.

Sziidotuvėms patarnauja gra-, 
borius A. I’etkus. Telefonas 
CTeero 2109.

G R A B O R I A i:

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742 ' '

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimu mirusio žmogaus kū-

- no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalai 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 ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeįkis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LETUViy GRABORIAIGHIGA60JE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas 

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemišką, 

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

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLI0 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

VISI TELEFONAI; REPUBLI0 8340 
(Neturime surysiu su firma tuo pačiu vardu)
assn "F -ųklnfliisia

Phone GROiehUl 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

•859 SO. U'KSTKRN AVĖ.
, Chicago, Iii.

UO dovani 7589
Res. UE.MIoek 7691

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. AsLdand Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto *.kl 8 vakaro»

Tel. Ofiso BO Ulei aid 5013—14 
Mes. Vidury 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Office Phone vRea. 6107 S. Francisco 
l’rospect 2230 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWICZ«»
PHYslciAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chteago
Hours: 2 "to 5 - 7 to 9 P. M. , 

Sunday by Appoii.tment

GRABOR1AI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglauzla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mapo 

darbu busits užganėdinti 
Tel. CANal 2515 ari* 2518

, 2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Coort, Cicero, HL
CICERO >927

Phone BO lile v ar d 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me UUaldų ailalkyniul 
•Myrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Aubura Avenue

LJ.Z01P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲVEDSJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOt'levard 5203—£412

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Idddotuvėme pilnas patarnavimas 
galimas ni ftt.M 

KOPLYČIA. DYKAI
1344 R. fiOth Ava.. Cioevo. Tll.

Valandos: 10—13

Res. and Office 
2359 So.

CANAL 0700

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Ncdėlinniis pagal sutarti
Ofi>o teiti. BOtlcvard 7820
Namų tel. FKOspcct

Tel. CANal 0257 
Res.

OI. Tei. MEPublie 7000
Mes. Tel. GltOvchlll 0017 

•917 S. WASUTENAW AVĖ.

DR. J. J, SIMONAITIS

LIETUVIAI DAKTARA
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. CA laime t 4039 
Res.: Tel. UE.MIoek 0288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 2-2 vai. vak. 

Rezldeneijoa Ofisas: 2050 W. OUlh St.

Sercdomls Ir Nedėliomis pagal sutarti Naktimis Tol.

Tel. LĄlayette 7050 DRl A Š
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 3—4 Ir 7—9 vai. vakar*

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

Office Phone 
PROspeet 1028

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. MARULEI TE KO.ll) 

Leavlit St. Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte 
Nedėlioj susitarus

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

DR. M. T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

Phone

DR. S. BiEŽIS
GYDYTOJA^ ;«■ CH>»UKQAS

2201 W. Germak Re»ld
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredouiis ir Nedėliotais pagal sutari 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonus REPublie

Nuo

PHOspev-t

_ Tol. BOi’lcvard 7042

Telefonas YAKd-s 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

__
Turiu automubilius visokiems

»
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chicago, III.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $2&.U0 Ir Aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
088 W. 18lh St. Tel. CANal 6174 

Chicago. III,

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET

z
Cicero, Ulinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 2277

TcL LAFayctte 2572
J. Uulevičius

Graborius
lt

Balsam uoto jas
Patarnauja Chl- 

oagoje Ir aplelln- 
kije.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

, .
4092 Archer Avė.

j.j. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Palaukite:

Tel. R E P. 3100
z 2506 W. 63rd St.2P

“T

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS,

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 iki 8 vakare 
Sercdoj pagal sutarti

Tel. CANal 0122

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T I 8 T A 3

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt S t.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 fki 8 vakare 
Sercdoj pagal sutarti

DR. P. Z. ZALAT ORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI)

1821 SDt.TU UALSTHD STii^KT
kaczidencija CCou Ko. Artcsia» *ivn. 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

Tel. GROvehill 1505

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomia po pietų ir Nedėldietiia^ •

tik susitarus
2422 W. MARytETlE ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TcL VIRginSa 0030

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Kea Phone 
ENGIevvoųd 0044

Office Phone 
TRIaogle 0044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

vai.:
ROOM 210 

2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
• • •' .

SPECU AUSTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo t—4 po 
pietų: 7—2:30 vai. vakare 

Nedėllomls 10 iki 12
Telefonas MIDway 2880

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. III.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Ofiso Tel. VTCtory 0893
Mos. leL DREioi 9121

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir 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 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10— lf-

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS'

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAIG1„ 0001 

Hc».: Tel. l'LAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 ir 7-9 v. v. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 12 dieną

Skaitykite ;r 
dienraštį “Drauge 
remkite v:sus tuo; 
fesionalus ir bizn 
kurie garsinasi jan

WISSIG,
Specialistas iž 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOT'KKU PER »* METUS NEMURINT 

KAIP UlHINENfcJualOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS VHA
8peclellškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą kran
to. odos. Ilgas, žalsdss. reumatlsmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimu gerklės skaudėjimą fr paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti na- ' 
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jie Jums gsUi pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydū tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai OF12C VALANDOHj Ksuidle nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai tr nuo 2—I valandai vakare Nsd*"0rnle nno 11 ryto iki 1 vai 

4900 WKNT 9Slh ST. ksc1B*’ Bneler Are. T et CKAwtnr<J RRff

/ V

Z



6 p Riu g s s Trečiadienis, lnpkr. 22, 1933

CHIC A G O J E
PO L. V. ‘ DAINOS” CHO- atrėmė visu smarkumu. Eilėj 

RO KONCERTO surengtų jo vedamo L. V.
— —- j‘‘Dainos” choro koncertų nei

Viename laikraštyje A. Krau sykį nebuvo dainuojamos tos 
c’as yra taip parašęs: [pačios dainos. Kati ir šio kon-

‘‘Lietuvių dainos yra labai certo programoj dvasių mai- 
gražios. Net garsūs vokiečių tino, jausmus gaivino, mintis

tarpo tvankų orų, atsipalai- nas praeitų Lietuvių Aviacijos kad pamatyti, kurios daugiau lonija dirba didelius darbus,
duotų nuo pavydo, asmenišku
mų, ^sueitų j vienybę ir vieni 
kitiems pažadėtų pagalbų. Ki
taip — neužilgo pasijusime 
nieko neturintieji. .las

LAUKIAMAS DAINININKO 
K. PAŽARSKIO KON

CERTAS

* 1 vdieną utliko pavojingus nume- surinko rinkliavoj Dariaus-Gi ir stiprina dr-jas. Marąuette 
Parko Amerikos Lietuvių Pi-, 
liečiu klubas yra pirmas na-1

giau, negu kitos kolonijos.
Viena mūsų rinkikių Marijo
nu Čeikauskienė surinko $29.- 
95. (larbė mums ir mūsų ko
lonijai.

rus. j vakarų atsilankė ir L. rėno fondui. Mūsų kolonija li- 
Vvčių Dainos choras su vedė-'ko čempijpnė, nes surinko dan 
ju J. Sauriu. Tų patį vakarų
įteikti medaliai ir vazos (.tbro- 
pbys) tennis turnamento lai
mėtojams.

DVASIŠKO TURINIO 
KNYGOS

poetai, k. a.: Lessing’aa, Ha- 
rder’is ir (ioetbe yra širdin
gai atsiliepę apie mūsų dai-

skaidrino “Oi, tu Dziemedėli” 
(Navicko), “Suktinis” (Žilevi 
čiaus), “Burtai” (Čiurlionio),

nas... Jau seneliai, proseneliaiMušė mane vyras” (Brazio), 
skambindavo kanklėmis. Jau- “Oi Dievulėliau” (Gudavi-
nieji skleidė dūzgučių garsus. 
O dabar mes turime didžių 
dainininkų bei muzikų. Mes

Apie Tai Kas Brangiausia 
rių skaičiumi, nes turi virš!Parašė k. V. Kaina 
G00 narių. \ erta visiems pi-| Apeigos R. Katalikų Baž- 
liečiams įsirašyti į šį klūbų. Inyčios. Parašė Gerutis ..50c.

J. L. J.
“DRAUGO” KNYGYNAS 

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

5c.

Į NAUJĄ VIETĄKalbant apie lakūnus ir jų 
drąsą, reikia pasakyti, kad 
kas tik matė J. Pajuodytę ir 
Gnu Juozaitienę, kaip jos sy
kiu su vienu gabiu lakūnu da- 

1 rė kilpas ir vartosi ore, visie
ms šaldė kraujų. Tai buvo lie
tuvių aviacijos studentų diena 
Harlem Airporte lapkričio 2

Vietos Dariaus-Girėno pami A. Petkus, gabus laikrodini-Iš pirmesnių pranešimų, tur 
būt, jau visi žino, kad įžy
maus dainininko K. Pažarskio 
rengiamas koncertas įvyks sau

“Pasakyk mergelė” 8*° buvusioj Meldažio
svetainėj.

Na, o kas nežino dainininko 
p. Pažarskio? Jis yra žymiau
sias Chicagos lietuvių daini
ninkas ir lošėjas. Chorams sta 
tunt scenoje operetes, visados 
jam tenka vaidinti — dainuo-'

čiaus),
(Saulio), “Oi laksto vanagė
lis” (Navicko) ir kitos liau-

turime Petrauskų, Čiurlioniu, dies dainos naujutėlės, negir 
TaJlat Kelpšų, Naujalių, Gruo dėtos. O koks jų išpildymas 
džių, Šimkų, kurie savo balsft skaitlingo (50-60 dain.) choro, 
ir kompozicijomis pasaulį ste- Klausytum ir klausytum. To- 
bina*”. kių dainų pasiklausyti, rods,

“Ką ištikrųjų duoda dainai turėjo sugužėti ne tik papra- 
— klausia autorius ir pats į ?ti žmonės, bet visa mūsų švie-
tai atsako:

“Daug žmogui tenka vargti 
Šiame pasauly. Daug jame va
rgo, skurdo. O jei nebūtų kas 
mūsų sielų kelia iš pilko gy
venimo valandų, jei nebūtų 
šviesesnių akimirksnių, tuomet

_ .. . - gia didelį baliųdr šokius gruo
ti pirmaeiles roles. Be to, p. ,x. o , ,r ,_ ,r , . x dzio 2 d., Marzanos Palace oiPazarskis turi dideliu gabu-ni o ,, .I Pleasure Ballroom, 63rd ir 
nnj ir dramos mene. Chorams'o ... . ,,. 4 Spaulding Avė. Daugelis iš
ir grupėms statant veikalus, , . .... ♦ . ’ i marketparkiecių žada ne tik
visuomet jam tenka svarbiau- .- - ...... . •’ . remti parengimų, bet ir išna
šioji rolė. Jis visuomet links- » .. . , . .... ,. j syti į klubų ir pradėti lavin-

pelėsiais ir kerpėmis pradeda (in*na lietuvių visuomenę.
apaugti. Tačiau nei vieno jų Tat, kviečiame Chicagos lie

įsūnija; ne tik turintieji pre
tenzijų prie dainininko vardo, 
bet ir daugelis chorvedžių, nes 

, vietomis mūsų dainos menas

<ibuvo. Iš šviesunijos taip į tuvius ruoštis prie šio koneer- 
pat, išėmus porų kunigų. Į to. Po koncerto bus šokiai 

i prie geros orkestros.

sidėti prie gražaus darbo. Pi 
nnutinė šios kolonijos draugi
ja, kuri žadėjo auka prisidėti, 

d. Atsitiko ir nelaimė lakūnui tai Marąuette Park Lietuvių 
A. Vvdžiui, apie kų jau buvo 1 Amerikos Piliečių klūbas, ku- 
“Drauge” rašyta.

Lietuvių Aero Klūbas ren-

nklo statymo fondo komiteto nkas> į§ Town of Lake persi- 
nariai žadėjo darbuotis ir to- kėl& į Marąuette Parkų, 2456 
liau. Šiuo laiku jie lanko vi- į W 69 gt Marųuetteparkiečia- 
sas draugijas ir kviečia pri- l rng gftUma drųsiai rekomen

duoti p. Petkų, kaipo teisingų 
žmogų ir gabų laikrodininkų, j 

Rep.!

FLETAS ANT RENDOS
ris praeitų susirinkimų nuta- 4 kambarių fletas, apšildo- 
rė paaukoti gražių aukų. Gra- 'niafS karstas vanduo. Tiktai
žus pavyzdys kitoms draugi- ’? - 1446 SO. 51st AVĖ.
loms- Cicero, UI.

arba telefonuokite:
CICERO 593Kaip ir visados, mūsų ko-

tis aviacijoje.
Lietuvių Aero klubui eina

į pagalbų ir jaunų Amerikos*
lietuvių organizacijos, pav., L. j 
Vyčių Marguette Park 112 kp.

jnūsų dvasia sustingtų, apmi
rtų. Mes matome, kad juo tu- j Šiuo koncertu, kaip ir pa ,
itingesnis dvasia žmogus, tuo staraisiais, L. V. “Dainos” Koncerto bilietai nebrangūs, 
ir jo vi«lus Įvairesnis ir mar- choras publikos neužvylė, bet visiems prieinami, todėl pasi-' 
gesnis. Daug turtina mūsų vi- Pflts skaudžiai nusivylė. Jei, naudokime reta ir gražia pro-jtutis džiaugiasi, kad šios pū

Vietinis kleb. kun. A. Bal-

dų dainos ir muzika... Lig po choro rėmėjai ir visi, kam rū- gjn. 
gaivingo lietaus, kad margie- pi hiusų dainos meno išlaiky
ki pievų žolynai atsigauna ir mas, nesusiburs ir nepadarys 
ima klestėti, taip ir mūsų jau- rimtų žygių choro palaikymui, j 
smai muzikų ir dainelių gar- neteksime L. V. “Dainos” cho ? 
sams užgavus šird* atsigau- J ro, kurio vietos neužims neij 
na ir ima žydėti visu gražu- vienas mūsų parapijinių cho-Į 
mu. Todėl muzika ir daina y-J ų. Vyčių Chic. Apskritys čia J
ra mūsų širdies šviesa”. Tai yra bejėgis, nes dėl pačios Vy-J Spalių 24 J. vietinė L. Vy.su Cicero. 

>ji tiesa. • jčių organizacijos Č'hicagoj su-'čių kuopa buvo surengus pa-Į kurie laimė

US VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK

Saldutė i ra pi jos jaunimas visur gerai 
pasirodo, ypatingai sporto, 
Praeitais metais laimėta net 

’trVs ėempijonatąi: L. Vyčių 
basketball, Chicagos Lietuvių 
pradžios mokyklų basketball 
ir C. Y. O. softball. Matyt,' 

'mūsų parapija eina lenktynių 
Na, pamatysimo, 

laimės daugiau sidabro

BUDRIKO
RADIOS

Yra parduodamos už žemas kainas. Lengvais išmokėji
mais. Jukų seną Radio priimame ant naujo 1934 mode
lio. Gera radio su Viktrola krūvoje labai geras daiktas 
turėti natriuose, o labiausiai dabar kada kainos yra labai 
žemos.

tikroji
Tačiau mūsų gyvenime pa- smukimo? ji* neteko vadovam gerbimą, sočiai, dviem nariam

rftaruoju laiku ryškiai pašte-' jaluos reikšmės. Bet netenka drąsuoliam: Vakarinei Žvaig-
biina, kad gyventi galima ir dėlto nei stebėtis, nes pačios ždei — Julijai Pajuodytei ir Vietinės moterys ir mergai-I
be muzikos, dainos; žinoma, i Vyčių or-jos viršūnės šilumos Jonui Vaišvilai. Julia ir Jo- tės kasdien seka “Draugą”,
jei tik duonos yra — nemirsi, savųjų tarpe neranda. Kad iri ————_•___ __________ — ----------------—----—-——
Kas praėjusį sekmadienį bu- Į šiame koncerte: dar chorui Į
vo West Side salėje pasiklau- į nuo scenos nenuėjus, jie jau 
syti L. V. “Dainos” choro išdūmė kitur.

vazų, (Tliroplivs).

koncerto, gali būti liūdinin- Tokioj būklėj yra atsidūręs
kais: choristų čių tėvai, vienas šiandie L. V. “Dainos” cho- ĮImKį

kitas idealusis veikėjas, vie- ras. Kai kam dėlto gal džiau
nąs, kitas Vytis ir, ant galo, gsmas širdį pakutens, bet lai-' 
tuščios kėdės. kas apsidairyti, kas aplinkui.

Prieš porą melų buvo gir- mus dedasi. Jaunieji dainos 
dėt nusiskundimų, kad publi- mylėtojai nesitenkina siaurais 
ka koncertų mūsų nelanko dėl rateliais; jie veržiasi į plačius 
to, kad dažnai dainuojama tos meno laukus. Čia juos pagau- 
pačios dainos. Muzikas J. Sau na pavvlioja laisvamanių ly- 
ris, dabartinis “Dainos” cho- deriai. Ir šiandie nėra Chica- 
ro vadas, tuos nusiskundimus goj laisvamanių, socialistų net 
----------- ------- ------------------ komunistų choro, kuriame ne

rastume katalikų dainos my
lėtojų. Ar reikia dėlto stebė
tis, kad laisvaūianių vakarų 
90 nuoš. publikos, sudaro ka
talikai. Ar tai neskaudu. Tuos 
reiškinius lengvai būtų gali
ma pataisyti, jei tik mūsų dai 
nos vaihii išsklaidytų iš savo

JOHN A. KASS
7 (KAZAKAUSKAS)

Laikrodininkas, Auksorius 
ir Muzikalių Instrumentų 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVES

Ablefose didellausln pafltrlnk'mas 
žlmj-.i, dr-lmnntų, vleokios rūšies 
laikrodžių Ir muzlka'i'u Instrume
ntu. Taipgi taisome visokius laik
rodžius. muzikalius Instrumentus 
Ir akinius pritaikome.
Turjs 24 metus patyrimo

4216 Archer Avė. 2049 W. 35th St.
Tol. I.afavette 88'7 Te. fMfayettc SS15

f

Nauja 1934 Radio ir Viktrola krūvoje už $39.50
Nauja 9 tūbų R C A Victor Automatiška Radio su 
Viktrola. .Pati permaino rekordus. Kaina

Budrike krautuvėje jūs pamatysite visas naujas ir 
moderniškas Radios ir daug pigiaus nusipirksite.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7880 

Valandos 9 ryte llcl 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčtoc 
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas CANal 8123
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas K E Public *800

, OKSAS EXPRESS
(Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias kaln»«: 
Black Band *7.50; Hacking »H.09į 
Mll'era Creck *0.75.

Pušaiikit I.APayctle 808C.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL 00.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, 111.
C s <

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemoj

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.

Katrie pe.rkate anglis iš drai- 
verių, siųskite juos j CRANE 
t'OAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų.
Poralmntas M. R. tiktai *7.00 
tonas.

Irvine Warburton, žymus 
futbolininkas Southern Califo- 
rnia universitete.

INSUBANCS
NOTARY
PUBLIC

-— Y) į) R .
/*pitiHitwiez <£.<£•/?

.MORTGAGE RAMKERS Jk bonus

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKOKCIŲ A U E M T U R A

PRISIKASYKITE Į MOŠŲ SPULKfc
TEISINGUMU HAMATHOTAH RIZMI8

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAPajette 1083
----------------------- -------------- ---------- :--------------------------

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167 .

Radio programai duodami Budriko krautuvės:
W C F L 920 k. Nedėlįomis 8 vai. ryte ir 1 vai. popiet. 
W H F C 1420 k. Ket vergai s 7:30 vakare.

PEOPLES GOAL GO.
Visados garantuojame ko

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.

I, 2, or 4 tnus 
S tons or more

Poclty M. R............. *7.75 *7.25
Kent. M. R............. *5.75 *5.45

................... *8.75 *8.25
Black Rami
Ktttt . ..................... *8.5A *8.00
tump ..............   *8.7& 88.25

•
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