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KUN. COUGHLINAS SIEKIA SOCIALE UNIJA
BUS SIEKIAMA SOCIALIO 

TEISINGUMO
NEPASIMOKINA

liečia visus prisidėti prie šios 
naujos organizacijos

HORNERIS SUŠAUKIA 
LEGISLATŪRA

DETROIT, Mich., lapkr. 12.
— Garsus per radiją kalliė- 
tojas, Mažosios Gėlelės šven
tovės rektorius kun. Ch. E.
(’ouglilin, šį sekmadienį pas-J Illinoiso gubernatorius Hor 
kelbė per radiją, kad jis or- neris, pasitaręs su demokratų 
ganizuoja nacionalę uniją so- vadais paskelbė, kad lapkn- 
cialiam teisingumui siekti — cio mėn. 19 dienon sušaukia 
“National union for sočiai legislatūrą nepaprastan posė- 
justice.” . j din. Atstovai turi susirinkti

Organizuojama unija, sako minėtą dieną 4:00 popiet val-
kun. Coughlin, yra iš savano- ’ stykės rūmuose Springfielde.
rių, nereikės mokėti jokių t Httsirinkim0 priežastj Ru.
duoklių, išėmus laisva au- . , • , , ,. ,” ... . bematorius paduoda. Sako,
kojimą organizacijos paramai. ... - , •J n ii reikalinga pratęsti pirkimo

Kun. Coughlin tikrai nebe- mokesčius valstybėje. Šių mo- 
žino, ar jam pasiseks suda- 'kesčių rinkimui laikas baig- 
ryti šią organizaciją. Bet jei sis 1935 m., birželio m. 30 d.
pasiseks, pareiškia jis, tai ji

VISAI NAUJA 
SANTVARKA 

ITALUOJESUNKIAI ATSAKYS U2
ATKAKLUMĄ _______

VIENA, Austrija, lapkr. 12. NAUJA EKONOMINĖ SIS-
— Iš naujo pradeda nerimti 
Austrijos socialistai. Jie su
sijungia su komunistais ir į 
pradeda kelti demonstracijas 
prieš vyriausybę. Kol kas į 
didelius - triukšmus neįsilei
džia, kadangi vyriausybė yra 
pasirengus visus jų pasikėsi
nimus atremti. Savo keliu vy. 
riausybė budi. Socialistai už
miršta gautas pamokas.

Ar to darbo negalėtų at
bus gyva, virpanti, sujungta jegįsia^ra susirinkusi į
ir veikli organizacija ir ji vir-t ... . . _ paprastą posėdi 1935 m. pra-šis politine?! 
principais ir

partijas ’ 'savo 
nepriklausomy

be.
Kun.

’džioje? Gubernatorius atsako,
kad ne. Valstybės mokesčių

, , komisija, sako gubernatorius,Coughlin paduoda Į _.. y. 'gruodžio menesi turės susi-steigiamos organizacijos šiuos . ,.........................,° . . - linkimą ir jai reikalinga zi-
principus (siekimus): . ...1 r „ . . noti, ar kitais metais minėtiTeisingas uz darbią atlygi-į. . .... . ,___ . ,<•mokesčiai bus vvkdomi. Šiammas, kurs atatiktų amerike-
niško dorovinio gyvenimo 
standardui. Nacionalizavimas 
bankų, kreditų ir pinigų, pa
jėgos, šviesos ir kitų įmonių, 
kas šiandien yra privačiose 
rankose.

Panaikinimas federalinės 
atsargos sistemos ir vietoj 
jos įkūrimas vyriausybės val
domo centrinio banko.

v • -fi»> j
Nusistatymas už tai, kad 

vyriausybė remtų darbininkų 
unijas ir panaikintų visus hp 

į nūs, kurie išimami iš mokes
nių. • / y

Tai naujas kvietimas imtis 
ginklų,
lin. Tas nėra nusidėvėjusios j ^rjjn^ono kapuose pagerbė 
kapitalizmo sistemos patran- j nežinomąjį kareivį, jiadėjęs

mokesčių komisiją sudaro 
pats gubernatorius, valstybės 
iždininkas Martin ir valstybės 
auditorius Barrett.

Taip pat minėtų mokesčių
2klausimo stovis vra reikalin-

ĮGRIUVO KASAMAS 
TUNELIS

Vakar dieną įgriuvo sani
tarinio distrikto kasamas tu
nelis ties Jefferson gat. i' 
Canalport avė. Apie 59 dar
bininkų laimingai paspruko. 
Iš jų tik vienas lengvai su
žeistas.

Tunelis yra kasamas apie 
40 pėdų giliai nuo gatvių pa
viršiu. Įgriuvimas sugadino 
didžiuosios vandens ir gazo 
vamzdžius ir pasidarusioj 
duobėj ėmė sunktis vanduo. 
Tačiai skubiai uždarytas van 
'duo ir gazas ir tuo būdu iš
vengta naujų katastrofų.

Padaryta keliolika tūkstan
čių dolerių nuostolių.

gas žinoti visų valstybės ap-; 
skričių klerkams.- Be to, jie 
negali paskirstyti kitų mo
kesčių.

PREZIDENTAS PAGERBĖ 
/KAREIVĮ

WASHINGT0N, lapkr. 12. 
pareiškia kun. Coughp Rooseveltas vakar

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ILLINOISE

ĮSAKĖ AREŠTUOTI RYTOJCHICAGOS LIETUVIAI PA- 
VYSKUPUS i SIT1NKA VYSKUPĄ MATULIONĮ

TEMA PAKEIČIA PAR
LAMENTARIZMĄ

RYMAS, lapkr. 12. - Preni,.^ , 
jeras Mussolinis1 lapkr. 10 d. 1V^S D9

KALTINAMI VYSKUPAI
YRA J. VALSTYBĖSE

MENICO CITY, lapkr. 12. 
— Meksikos vyriausybė pa
skelbė įsakymą areštuoti apa
štališką delegatą Jo Eksc. ar 

Ruiz ir Huejutla 
vyskupą Manriąue. Abu kal
tinami už “priešvalstybinį 
veikimą.” Abiejų “nusikalti
mas” yra tame, kad ginasi 
nuo persekiojimų.

Abudu yra J. Valstybėse 
ir grįžimas į Meksika dabar

formaliai inauguravo krašto 
pramonės savyvaldą, arba gil
dijų sistemą krašto ekonoimš 
kam tvarkymui. Ši sistema pa 
keičia parlamentarinę vai

zdžios formą. Vadinasi, nuo 
į šiol premjeras Mussolinis su
savo kabineto nariais rūpina-į nebegalimas, 
si politiniais krašto reikalai**, 
o inauguruota gildijų sistema 
— visais ekonomiškais ir pro 
fesiniais reikalais. Ši pasta
roji sistema taip pat paties 
Mussclinio kontroliuojama.

DEMONSTRACIJOS IR 
RIAUŠĖS PRANCŪZIJOJE

Jo Ekscelencija atvyksta į La 
Šalie stotį 10:40 ryto

SVEČIĄ PASITIKS DVASIŠKIJA,
ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI IR KITI

Rytoj rytą Chicagon atvyk
sta Jo Eksc. vyskupas T. Ma
tulionis, kurs ilgus metus 
kankintas bolševikų katorgo
je už Dievo žodžio skelbimą 
sov. Rusijos katalikams.

Šį aukštąjį svečią rytoj 
10:40 ryto La Šalie geležin
kelio stotyje pasitinka mūsų 
gerb. kunigai, organizacijų 
atstovai, profesionalai ir ki- 

i ti.
Iš stoties vyskupas nulydi- 

rnas pas Jo Eminenciją kar

dinolą Mundelein, o iš ten — 
į Palmer House viešbutį, kur 
surengta vyskupo priėmimui 
pietūs.

J. E. vyskupas T. Matu
lionis sekmadienį dalyvaus 
“Draugo” jubiliejaus vakare 
Lietuvių auditorijoj. ‘Pasa
kys kalbją. Kiekvienam mūsų 
yra įdomu pamatyti kankinį 

j už tikėjimą ir išgirsti jo pa
sakojimo apie pergyventus 
ilgus metus katorgoje

■ si

Gildijų sistemą sudaro 22 
atskiros korporacinės tarybos, 
kuriose yra nuo 12 iki 50 at
stovų. Kiekviena taryba at
stovauja vieną, arba kelias 
sau artimas pramonės šakas. 
Visose tarytose, ėmus kartu,

PARVŽTVS, Japkr. 12. — 
Minint paliaubų dieną vakar 
čia ir kituose Prancūzijos 
miestuose įvyko didelės po-' J , » •
litinės demonstracijos, o pa
skiau ir riaušės įsikišus į de
monstracijas socialistams ir 
komunistams. Visur yra daug 
sužeistųjų.

BOLŠEVIKAI SUTRAUKIA DAUG 
KARIUOMENĖS RYTŲ SIBIRAN

yra 823 atstovai.
Šių visų tarybų pirmininku į Paryžiuje įvy ko didelis ka-

yra pats Mussolinis. Jo vietą riuomenės paradas. Respubli

Valstybės Illinois vakarinėj 
daly, tarp Tri Cities ir Galės 
burgo plote vakar atjaustas 
žemės drebėjimas.

Kai kuriose vietose sukelta 1 
daug baimės, kada namuose 
ėmė tarškėti lėkštės ir nukri
to nuo sienų paveikslai.

I

tarybose užima vicepirminin
kai. Kiekvienoje taryboje yra 
darbo ir kapitalo atstovai ir 
po tris fašistų partijos narius.

Gildijų sistemos svarbiau
sias uždavinys yra produkci
ją subalansuoti su suvartoji
mu. Ji numatys .gamybos iš
laidas ir skirs kainas.

Sakydamas prakalbą per 
inauguraciją Mussolinis pa
reiškė, kad visi krašto žmonės gera lemia 
turi lygias teises ir pareigus din. 
dirbti sau i r' visų gerovei. Sa 

I kė, bus žiūrima, kad į tary- 
, bas neįsibriautų biurokratiz
mas, tušti’ ginčai ir nesutiki
mai.

Mussolinis mano, kad Itali-

kos prezidentas LeTyun ir 
naujoji vyriausybė praleido 
daug nesmagumų. Parado 
metu visur buvo girdimas 

Doumergue! ‘ ’

ČITA, Sibiras, lapkr. 12. — 
Japonams jialaipsniui veržian 
tis vakarų link Azijoje per 
Mandžiūkuo, sovietų Rusija 
skubiai rylų Sibiran siunčia 
gausingą skaičių kariuome
nės, daug karo
maistą. Sovietų susikirtimas 
su japonais, kiek žinoma, yra tas.

SUIMTAS ILGAI IESKO-
TAS BANKININKAS

TVisconsino miškuose per 
{du metus begyvenąs paspru-

medžiagos ir kęs bankininkas N. A. Schw- 
all pagaliau rastas ir suiro -

‘ ‘ Tegyvuo ja 
šauksmas.

'Pasirodė, kad minios yra 
nepalankios naujai premjero 
Flandino vyriausybei. Jos 
sveikina pasitraukusį premje
rą Doumergue. O tas ne ką 

premjerui Flan-

Kituose kraštuose paliaubų 
diena praleista 
ramiai.

GAISRAS UŽUBALIUOSE

neišvengtinas.

Karas tarp abiejų valsty
bių atidėliojamas, ačiū pačių 
japonų nepasitvarkymui nft- 
mie. Kaip visur kitur, taip ir 
Japonijoj už pirmybę varžo
si dvi srovės: militarininkai daryt®* 

civilininkai. Militarininkaiir
veržias karan, kad praplėtus 
japonų imperijos sienas. Nė- 

didingai irlra reikalingo vieningumo ir 
karas atidėliojamas.

Sov. Rusija nenori ir ven
gia karo. Bolševikai stačiai

. , .. . , Chicagos universitete seis- jai pasiseks su šia nauja kraš-
kų užtaisymui, nė Į^gnumstų ont kwpo gpiįŲ vaįnį^ Kcle mOgrafas neužrekordavo jo-1 to valdžios forma, o tada vi

kio drebėjimo. Matyt, jis bu-Įsas pasaulis nusikratys seno-vpni, kad fabrikų darbiniu
kus keisti vergiflfe^ĮMs . Yrft.vavo iškilmėse.
naujas kvietimas imtis ginklų i ______
socialiu teisingumo siekimui.

tas tūkstančių žmonių dalv-

Kun. Coughlin sako-, kad’ 
socialis teisingumas turi būt f 
įvykdytas, kitaip gi bus ne-} 
ramybė. Be socialio teisingu-’ 
nio kraštas turės

PALIAUBŲ DIENOS 
SUKAKTUVĖS

Paliaubų dienos 10 metų 
Rukaktuvės minėtos per dvi

vo labai mažas. Turėjo įvykti, viškuoju parlamentarizmu
kur lokalis žemės nualinki-' ---------------------
mas, kurs yra lygus tunelio Į
įgriuvimui. Seismografas re-Į 

ikorduoja tik smarkesnius dre- 
liėjimus. /

LIETUVOS GRYBŲ 
GERUMAS

Alytaus firma “Vegetari- 
ja” buvo pasiuntusi savo kon

Schwall yra 40 m. amž. 
Prieš du metus jis buvo Fir
st National banko, Wilmette, 
kasininko pagelbininku. Jis 
išeikvojo apie 50,000 dol. ir 
pabėgo. Neužilgo bankas už-

Ibijo susikovimo su japonais. Įėjime.

Schwall paliko žmoną su 
dviem vaikais ir pats vienas 
apsigyveno miškuose, nusipir 
kęs ten 40 akrų miško už 290 
dol. Pasistatė trobelę ir gy
veno.

Dabar yra TVaukegano ka-

Alytaus Vžubalių km. ūki- j Maskvos valdovai gerai nusi- 
ninko Vlado Senepėdžio sude1 kad jįe nieko nelaimė

tų kare su japonais, o prara
sti galėtų labai daug — galė
tų griūti visa komunistiška 
tvarka.

buvo apdrausta 8,100 lt. Nuo-i Kadangi su japonais susi- 
stolių padaryta 13,800 lt. kirtimas yra neišvengtinas, Į 

sovietai žūt-būt

gė gyvenamasis namas, tvnr-%
tas, kluonas, apie 150 centne
rių įvairių javų, 11 avių ir 
Visi ūkio padargai. Trobesiai

susidurti dienas — sekmadienį ir va- SAUKS SEIMELIO POSĖDJ servuotų grvbų pavyzdžių < . . . x. _ .1 . . , .no keturių aukštų murmi wuĮ Amenk,. Oryb, .mporto o ay(. ujw
koncernai mūsų grybus labai

akis į akį su revoliucija, ar- kar. Vakar buvo uždaryti 
ba su tolševizmo raudonuoju bankai, mokyklos, apskrities
siaubu.

PAVOGTA 1,000 DOL.
AUKSU Alytaus apylinkės laukuo

se daug tenka matyti žydin-
ROCKFORT), III., lapkr. 12. ičių rugiagėlių, čia niekas ne 

— Tš Mrs. Clara Nido namą'atmena tokių laikų, kad spa-

“Sekmadienio” Klaipėdos 
ir miestą įstaigos, o popiet ir .korespondento pranešimu, Kl- 
pafttas. aipėdok seimelio posėdį nu-

----------------------.matoma sušaukti artimiausių
trijų savaičių bėgy. Klaipė
dos visuomenė tikisi, kad šį 
kartą seimelis, galų gale, im
sis pozitingo veikimo.

vagys pavogė 1.000 dol. auk
so monetomis.

, _ į ~

lių mėn. viduryje būtų žydė
jusius rugiagėlės. PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ’

giria. Jie galėtų laisvai kon
kuruoti su įvežamais konser
vuotais šiltnamiuose išaugin
tais Prancūzijos grybais. Vi
sus grybus “Vegetarija” ga
lėtų eksportuoto Amerikon, 
tik tenka apgailėti, kad šie- 
inct Lietuvoje buvo 
grybų derlius.

■; ;.

ŽUVO 2 LAKŪNAI
Great l>akes Navai Trai- 
g stoties lėktuvas šeštadic- 

vakare liepsnodamas nu
krito arti PalAVaukee airpor- 
to.

Žuvo du lakūnai.* laivyno 
atsargos vairininkas (pilo
tas) A. LT. Pabst, 27 m. amž., 
Milwaukees turtuolių šeimy 
nos narys, ir lakūnas moki
nys John Swazas, 24 m. amž., 
iš Waukegan, III.

bų. Jaunesnius vyrus įkarei- 
vina. Bolševikai mano, kad ja 
ponai pabngs to vyrų gausu
mo Sibire ir bijosis sukelti 
karą.

nin 
. (nio

pasirengia
Sekmadienį gaisras sunaiki- grumtis ne tiek dėl rytų Sibi

ro, kiek už savo gyvastį. Pa
galvokite, kas galėtų įvykti 

degė pora pašalinių namų. ’ pačioj Rusijoj pasireiškus ka
Gesinant sužeista 3 yaisrinin Į ruį Rn Japonija. Bet toli ar
kai. fciau bolševikams būtų, jei ja

ponai užimtų rytinį Sibirą.

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN- 

mažas KĖS. — Numatoma giedra 
ir kiek šilčiau.

Rov. Rusija turi daug vy
rų - valstiečių ir darbininkų. 
Jų nė nesigaili. Varu juos 
bruka Sibiran ir ten pristato 
privalomai prie visokių dar-

II, V-
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“DRAUGAS”
Uelna kasdien. Išskyrus sekmadienius 

TUMK RATUS KAINA J Aineilkos Valstybėse: 
,6.00. I'ustl melų — ,3 50; Trims mėneaUms 

00; vienam menesiui — 7 5c. Kilos# valstybėse 
• Metams — ,7.00; Pusei' metų — ,4.00. 

.01c.
Mj kainos prisiunčiamos pareikalavus. '

Iradarblams Ir korespondentams raštų net{r<llna, 
Mftpraiomn tai padaryti Ir ueprlslunčlama |ain tlks- 
UpMto lenkių.

itefeterfu* priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vaL 
Kalbiniai sekančiai dienai priimami iki.

5 vai. popiet.

y "DRAUGAS”
s JUTHUANIAN DAILU FRIEND

PubUahed Daily, Bxce»t Bunday.
2RJFTION8: Ona Teax — ,6.00; 84x Mtmtlu 

I; Thres Montbs —r ,2.00 į One Month — 7,0.
One laar — |7.Q0; SU MonUis — ,4.00; 

F- t0,o.
*urtt*ta« In "D SAUGAI” brlngs b«at resulU.' rtlaiM rate* on applleation.

iUGAS” 2834 S. Oakley Avė., Chioago

DIENOS KLAUSIMAI

IDIGOJO 3VECI0 BELAUKIANT

ką tokį Įianaių į garbingą žygį mūsų didvy
rių Dariaus ir Girėno, o čia pasirodė kad 
“Naujienų” Grigaitis pasidarė tuomi dar vie
nų sava “bargeną”.... Jei mes čia Lietuvoje 
būtume tą žinoję tai už tuos pinigus ką iš
siuntėm Grigaičio bizniui, būtume verčiau ge
rą betoninį tiltą kur pastatę, — ir ištikro, 
tokiam bizniui iš Lietuvos siųsti Amerikon 
pinigus, buvo stačiai kriminalizmas.

“Dabar mes Lietuvoje iš to tiek teturi
me naudos kad gavome juokdariams mede- 
gos. Pirmiausia mūsų juokdarių organą,

. “Kuntaplis” (41) įdėjo didelį, juodu lanku 
apvedžiotą gedulo skelbimą, sekančiai: “Šio 
mis dienomis Amerikoj tragingai žuvo 30,000 
dolerių aukų ir sumanymas skristi per At
lantą. Šią skaudžią žinią pranešame aukoto
jams. (Pasirašo): ALTASS Chieago, III.” 
Kitoje vietoje, “Kuntaplio” klausėjams pa 
tarinių skyriuje, yra sekantis klausimas nuo 
“Aero Klubo 10,000 litų aukos”: “Amerikos

KAS YRA EUROPA
1932 m. Italijos Karališkoji 

Akademija pasikvietė į Komą 
60 žymesniųjų Europos asme
nybių pasikalbėti tema “Eu
ropa”. Susirinkusieji buvo ly
giai įsitikinę tiek Europos vie 
nybės reikalingumu, tiek lig
šiolinių to suvienijimo bandy
mų negalimumu.

Tautų Sąjunga yra įbaugin 
tas Europos padarinys, iššau
ktas jausmo, kad jos status 
quo nuola tgręsia pavojui. Tas 
pavojus gręsia dėl Europos 
valstybių tarpusavio nepasiti
kėjimo: nepaslaptis, kad karo 
kibirkštis dar teberusena. Bu

jos misija dvasios pasauly pa • menu, 
silieku ir po žemės padalini 
mo. Jos artimiausias uždavi 
nys yra išugdyti dvasinį elite, 
vadus. Reynold su dideliu mo 
faliniu rimtumu kalba upie 
Vokietijos ir Prancūzijos su

tuvą, Lenkiją ir Rumuniją.
Pagal struktūrą galim skirti 
jūrinę vakarų Europą su cen
tru Romoj ir kontinentaiipę 
rytų Europą su centru Kon- j sidraugavimą, it' preliminari
stantinopoly. Tačiau nėra ir į nę to susidraugavimo sąlygų 
istorinė, psichologinė, politinė.f jis pažymi “stiprią Prancūzu 
religinė arba ūkiška realybė; ją prie& stiprią Vokietiją”. Tų
visose tose srityse priešingi e- 
lementai žiauriai tarp savęs 
kovoja. O vis dėlto Europa y

dviejų didžiųjų valstybių savi
tarpio nepasitikėjimas nuodi
jąs Europos orgunizmą. Iš

ra ir turi stiprų savo vienin Prancūzijos jis reikalauja tau
gunio jausmą. Koks tačiau ta
sai jos vienumas! Europą mi

tinio pakilimo; jos misija esą 
ntiJšgelbėti aukščiausias žmo

ltia palyginti su žmogum; jos niškas vertybes.

y t į Chicagą atvyksta mūsų Garbingą
jį Svetys, J. B. Vyskupas Teofilius Matu- 
ais,' Vyskupas Kankinys į Chicagą atva- 

kad dalyvauti dienraščio “Draugo” 
tnetų gyvavimo sukaktuvių iškilmėse ir 

L fem. Kardinolo Nundelein vyskupystės jn-

ropai didžiai pavojinga būtų 
“Naujienos” rašo: “Vaitkaus skridimui turė-I ir eventuali pasaulinė revoliu- 
ja užtekti 15,000 dol. Mūsų visuomenė sūdė- cija; be to, jai nejuokais grę- 
jo dusyk tiek (30,000 dol.) ir dar lėktuvas į šia pavojus iš kitų pasaulio
neprirengtas, ir pinigų neužtenka, ir iš viso 
Vaitkus nebemanus skristi. Patarkit ką da
ryti!”

“Kuntaplis? nebesamano ką patarti. (1 
t į," ką čia įpatarsi, kur birtų reikalas perduoti

Savo darbais Rusijos tikinčiųjų tarpe, *vis^ Valstybės Gynėjui (prokuro-
šventu gyvenimu, ne&psokotnrti (LdeU* i iLj
gbe,. iškentėtais persekiojinląisj If’kap 

ji, tikrai užsipelno kankinio vardo,
Irteios pagarbos ir poilsio. Taniau jis 

Silsėtis. Dilba, važinėja, kalba. Štai,
igos lietuviai, jis ir pas mus atvyksta! 
Kuomet Vyskupas Kankinys sugrįžo iš 

tevikų įsteigtojo Rusijoj pragaro į Nę* 
lasomąją Lietuvą, jį visur pasitiko iS- 
įgai Dideli ir maži, kaimiečiai ir miete

li, valdžios atstovai ir darbininkai po jo 
gėlių vainikus klojo. Visa tauta džiau- 

; dar gyvo susilaukusi to, kurs tiek daug 
jo it kentėjo dėl religijos.

•d? Kaip mes, cliieagieciai, tą brangų vyrą 
Juk ir mete-jį bf&ngibeme ir 

ame. Be abejojimo, rytoj į stotį, kurion
Vyskupas atvyks, snvažriuos visa mūsų dva- 

visų organizacijų atstovai ir veikė- 
l, kuriems Vyskupo Matulionio asmuo yra 
ir brangesnis, nes jis yra Lietuvos Katali- 
| Veikimo Centro pirmininkas.

Sekmadieni, be abejonės, į Lietuvių An- 
suvažiuos tūkstantinė žmonių minia, 

pamatyti ir pasiklausyti Aukštojo Sv<* 
kalbos. “Draugo” leidėjai, darbininkai, 

litytojai ir rėmėjai tikrai nuoširdžiai di- 
>jasi tuo faktų, kad J. E. Vyskupas Ma
lis dalyvaus mūsų dienraščio 25 metų

tvuno sukaktuvėse.

“šiokiu tokiu” gražu
mu, bet — ar tikėsite ~ iš 
daugelio įvairių “gražumo” 
tipų laikraščiuose arba gyve
nime... j mune dvelkia šalta 
tuštuma. Taip, aš žinau, jog 
esu daugelio “gyvenimiškų 
vyrukų “jionų” ir “panelių” 
pripažintus “keistu”, “negy 
venimišku” už tai, kad nepri 
pažįstu visų priimtų tuščia 
vidinių formulių apie-“gražu- 
iuą”, “išmintingumą” ir 1.1., 
bet aš įrodau, kati mano tie
sa: žmogaus gražumas ne ta 
nie, kokia jo nosis (ypatingai 
— jeigu ji... tepta), bet tame, 
kokio gražumo jausmo jis pa
daro su juo arti pabuvus. Kad 
mano tiesa — įrodo tas, jog

Dabartinė dalykų raida vi 
soms Europos tautoms turi bū
ti rimtas perspėjimas. .I’asau 
lio ašis pasistūmėjo į kitą 
vietą. Iš pradžių ji ėjo pei 
Viduržemio Jūros sritį, pas- 
kur per Atlantiką, šiandien ji 
jau eina per Pacifiką. Daba: 
viešpatauja Jungt. Valstybė 
Rusija ir Japonija.

Politinis to rezultatas yr i 
tas, kad Europi priversta bū 
ti defenzyvej, 3ocijalinis — 
kad tos valstybės nebeįverti 
na žmogaus asmenybės, o ū 
kiškas — kad ušeuropio eko 
nomika nukonkuruoja Europę 
kainų atžvilgiu.

Visose tose srityse eina ko 
va dėl krikščioniškos kultūros 
pagrindų. Vieton apmirusių 
humanizmo ir liberalizmo idė
jų, turi stoti vyriškos pažifl 
ros. Kova neišvengiama! Tau 
tų Sąjungų, tą paskutinę mir 
štančio pasaulio atžalą, su naii 
jąja valstybe turi jungti tvir 
tas ryšys; tasai ryšys tegali 
būti tik religija.

vienumas yra dvasinis princi
pas, ir tąjį principą sukūrė 
krikščionybė. Krikščionybės 
dėka Europa turi savo asme
nybės pajautimą, savo kūrybi
ngą dvasią ir veiklumo ak3ti 
ną. Universaliosios krikščiony
bės ypatybė yru ta, kad ji j 
savo esmę inkorporuoja įvai
rias kultūros, mintijimo ir gy
venimo formas ir visur įku
ria proto ir tvarkos karaliją.

Europos vienumas remiasi 
krikščionybės principu, ir tik 
grįžimas prie šitų dvasinių pa
grindų tepašalins žlugimo rei
škinius. Europos evoliucija pa
naši žmogui, kuris išugdavo 
visas savo galias, kurį tačiau 
nuvargina ir išsemia jo jėgas 
neriboti jo troškiniai. Nuoša
liam stebėtojui ir Europa at
rodo amžinai neramus, suski
lęs, nuolat užkariauti trokš
tąs tvarinys. Užtat Europa no
ri būti organiškas, ne mecha
niškai sulipdytas vienetas, eu
ropietis nori ()ūti ąiškiai ap
sisprendęs žnfHjįhs, o ne šitas. 
Europos kultūra yra daug or- 
ganiškesnė, kaip, pav., Azijos 
kultūra; visos Europos tautos 
pažįsta tas pačias kultūros fo
rmas; Europos valstybės su
sisiekia n<> tik teritorijaliniu 
atžvilgiu, bet ir santykiauja, 
kaip ir žmogaus organizmo da
lys.

tie “gyvenimiški” “ponai” ir 
“panelės”, kurie sueina bičių-, 
liauti (arba gyventi kaip vy 
ras ir žmona), vien patraukti 
savo snapų “gražumu”, - • 
nesugyvena, (nes žmonių ben- 
dravimaa tegali tvirtėti ne per 
“nosį”, bet per jų dvasią).

Aš esu jaunesnis už daugelį 
“gyvenimiškai” suprantančių 
gražumą, taigi išeina, jog taip 
pat turiu jį jausti. Taip — aš 
jį ir juučiu: gi, kai tenka per 
nelaimę pabūti urti prie “gra
žios” arba “gražaus”, su ku
riuo negalima nieko daugiau 
pakalbėti, kaip apie “naujų 
rūbų eilę”, tai aš jaučiuos to
kioje Azijoje, kad inan atro
do, jog visa mūsų šalelė tuš
čia dykuma...

Jaunoji, jaunasis! Tu — a- 
teitis, tu — šviesa. Mesk sa
vo ir kitų nosies garbinimą, 
žiūrėk pats ir pamokyk kitus 
tikrai pažiūrėti į žmonių gra
žumą: į jų dvasią.

Aš žinau, kad tokie žodžiai 
“neįdomūs”, bet noriu pakra
pštyti jaunųjų dvasią: už sluo
ksnių pudros, kremų, likeriu 
ir papirosų, tikiu, dar yra 
jaunuosiuose to, kas vadina
ma žmogumi. Nebūkime vien 
“gražiomis” “mašinomis šoki 
mui, tepimuisi, rūkymui, gur
kšnojimui...”

Žinoma, laimė tam, kaa yra 
gražus ir iš “nosies” ir iš
“dvasios”, bet tikrai laimin-?, »
gi ir tie, kurie nieku iš pavir
šiaus nepatraukia, bet kurių 
dvasia — ugnis, užsimojimai 
ir žymiai; baigti darbai.

A Vitkauskas

dalių. Europą sunkiai slegia 
Jungt. Amerikos Valstybių ri
kio krizio našta; Azija užsida
ro jai vis labiau ir labiau. Eu
ropa neteko savo aureolės; jai 
gręsia pavojus nustoti pasau
lio kultūros židinio vardo.rid)~ J i į { '; ! J ,'

Buvo bandymų ją suvieny
ti; vienas toks bandymas va
dinamas Paneuropos vardu. 
Tačiau Paneuropos idėja, anot 
Reynoldo, yra perdėm klaidi 
nga: ji negali remtis nei Švei
carija, nei Jungt. Valstybėmis. 
Šveicarija, užsilikęs Sv. Ro
mos Imperijos fragmentas, iš 
vidaus tesustiprėjo tik po il
gų, šimtmečius užsitęsusių ko
vų (paskutinis piliečių karas 
buvo 1847 m.); Jungtinės A

y mėrikos Valstybės taip pat nedarna# antrąjį transatlantini skridimą. Taoąu • ... * :i-
, , . . , . ’. 13 iUI apsiėjo be kruvinų konfliktų;blogai pasielgė socialistų N-nų.’ rodaktd- . ,. . . . . jos nepajege panaikinti bedu-riai, neįvykinę to skridimo šiemet ir tuo bū-1 « t «»i • », . * •, i x- gne»; tarp lotyniškųjų Amendu užvylę ir Lietuvon ir Amerikos lietuvių
visuomenę.

b **'-21,; J t i į i
t “Pėr irtdio buvo transliūota satyros vai-

Į 'Minimas ~114Aukštaiti*?, Žemaitis it Dzūkas”
kM ^įtįę-tryą garbingi piliečiai, bediskusuo-
darhi įv^ijias gyvenimo pHtlenįaą, priėjo ir
prie nedarbingoj AĮ/TASSį “skridįmo?. Jų
nuomone, sitokife “sArridnfial” galima būsią
mrtdarvti .kasmet,, jeigu tik atsirasią pinigų, 
c f * U • H ’ -t , J ", . v, M •' ’ *.
'! “O jų atsirasti? galės, kaip atsiranda ly-
.dakuiUs—UĄrcsaį”.. - , : .' ; i :

Mes nesipiktinani tuo, jei kas nors iš 
Lietuvos prisiunčia amerikiečiams pinigų ko
kiam nors svarbiam tautiniam reikalui. Ne
blogai padarė Lietuvos Aero klubas, parem-

GIRDI SKAMBINANT — NEŽINO KUR

ii APIE ANTRĄJĮ SKRIDIMĄ

*ĮD-va” įdėjo seno Amerikos laiavama- 
■ veikėjo J. O. Sirvydo “laišką iš. Lietu- 
”, kuriame upie antrąjį transatlantinį 
iduną taip rašo: “Mes tikrai manėme (tai

išskyrus uinne> kad jūs tea padarysite

f 4^ Emil Fiedler

»,BwiSid J .M

(Pabaiga) 
žmogus tol yra vertas žmogiškos gar-

Kažkoks “Laikraščių skaitytojas” soci
alistų laikraštyje “mūčijasi” norėdamas įro
dyti, kad “Draugas” bendru frontu su bol
ševikais atakuoja “N-nas”. Matyt, tas “skai
tytojas’! nors ir skaito^ bet tikrai nesupran
ta ką. skaitąs, jei mūsų ir bolševikų laikraš
čiuose išskaitė apie nesamą bendrą frontą. 
Vargšas “skaitytojas”, girdėjo, kad akam- 
trink, bet nežino kur.

Kalbėti apie katalikų ir bolševikų fron
tą, yra tikra nesąmonė. Bot kad socialistai

kos rerpnblikų ir amerikoniš
kojo imperijalizmo, jos nesu
gebėjo sukurti j^merikos tau
tų sąjungos. Coudenliove - 
Kalergi ateity bus laikomas 
žmogum, pradėjusiu skelbti 
teisingą idėją, tik peranksti. 
“Gerojo europiečio” tipas yra 
XIX šimtmečio padarinys. Ta
sai gerasis europietis iki Pra
ncūzų Revoliucijos, anglų pa
rlamentarizmo ir vokiečių mo
kslo idėjomis; jo Europa yra 
profesorių ir kongresų Euro
pa.

Kas yra Europa? Tai nėra

Nežiūrint didelių įtempimą 
EJuropa vis įrodo savo vieny
bės reikalingumą. Jos pradžioj 
egzistavo Imperium Romanum 
ir Katalikų Bažnyčia. Toji ku
ltūra išsiplėtė, kaip bangų ra 
tilai, net už jos ribų. Tačiau 
Europos kultūra neteisingai

ir komunistai vienodomis priemonėmis kovo geografinė realybė. Europos1 pažymima kaip lotyniskosios 
ja prieš katalikus, to neužginčys nei “skai- 
tVtojas”, nei pats socialistų laikraščio re- 
daktotius. i

GRAŽIAR ■ GEBA?
(Mes norime skaidrios laimė; 

— štai kelias į ją).
Gera žiūrėti dailės, gražu

mo, bet tai turi būti “su sai 
ku”: vienu gražumu tikėti nė 
ra protinga. Juk yra gražių 
gėlių laukuose, kurios žemėt 
darbininkui tereiškia usnis.

Jaunimas pernelyg pavirau 
tiniškai persiėmęs “gražumo” 
sąvoką. “Ar ji graži? Ar jis 
gražus? Gražumo konkursas... 
Gražiausia... Gražiausias...” — 
taip ir girdi jaunųjų tarpe kn 
lbant.<r ,ribos eina šiandien nuo Bal- dvasios kūribvs. Europa yra 

tųjų iki Juodųjų jūrų per I istorinis organizmas, jos pro
Suomiją, Estiją, Latviją, Lie- > blerna yra istorinės prigimties, ’nuosi “turėti reikalų” ir su 
—,.r.. -imk i i r . ....................... ...-r -tjt- ■■■ j.

apkščiausiu džiaugsmu, o turtų netekimą je, savo sieloje tampa kasdieniškas. Kie- 
didžiausia nelaime, tas savo sielą paver- i no meilė yra nešvari, to siela vis puola
čia skaičiuojamąja mašina. To žmogaus 
siela pasidaro kieta ir šalta kaip tas me
talas, kuris buvo jos vienintelis džiaugs
mas.

, Kalbant apie žmogaus sielą, pažymė-
kol siela yra jo kūno karalius. yra tai, kad iš jos galima viską pa-

valdo kūną, tai ji patį kūną ir ii-'|i daryti: angelą ir velnią, šventąjį ir ntfsi-
m Kyvulio panašius polinkiu^ pakeliu

•.dvasinę sritį, sukilnina grynai gyvu- 
elgesio formą ir turinį ir kūno po- 

is pakreipia gražaus, kilnaus ir ku
lto yeikinio kryptimi. Bet kada sie-

kaltėlj, švaraus, kaip krištolas, vandens 
šaltinį ir srutų duobę.

Pažymėtina ir tai, kati žmogaus sie
la tampa tuo, ką ji myli.

Aukščiausia, ką siela gali duoti, yra
perduoda savo valdymo teisea kūnui, jtes meilė. Tad aiškn, kad juo siela yra

' tada įą turi suėsti dulkės ir žemės, 
tai padarė rojuje žaltys.

Dėlto žmogus negali sau padaryti di- 
neteisybės ir akriautlos, kaip leis- 

is savo sielai vargti. Kas savo sielą 
liną, pažemina pats save. Siela yra 

ir tik dvasia gali ją patenkinti.

kilnesnė, juo ir .jos meilė yra gražesnė, 
Svaresnė, kilnesnė. Pasakyk man, ką tu 
myli, o aš tau pasakymu, ko verta yra ta
vo siela. Kadangi žmogus mylėdamas pa
reiškia visa tai, kas jo sieloj yra aukš
čiausio ir geriausio, tai savo meile jis
parodo, kiek gėris yra brangus jo sielai, 

ją peni noru ir brangiausiais akr.ie- . Bet meilė yra nevien sielos didingumo 
ją palengva marina badu. į matais b«t dar ir jos pačios pasirinktos

savo sielą visą laiką venčia rū- gerybės tobulumo rodiklis. Kas savo mei- 
frik pinigais, kas praturtėjimą Įniko lę mėto nmžmožinmp, tas pats savo Vidn-

ir puola. Ji pasidaro nebejautri aukštes
niems dalykams, jį nebegali tyrai džiaug
tis; visos jos mintys ir troškimai tampa 
nešvarūs ir šlykštūs — žema meile paže
minta siela.

Juo labiau žmogus savo meilę sukil
nina, tuo labiau jo siela darosi kilnesnė 
ir gražesnė. Juo labiau sudvasinta žmo
gaus meilė, tuo švaresnė ir skaistesnė yni 
toji atmosfera, kurioje tenka gyventi sie
lai, tuo labiau yra švaresnės jo mintys, 
kilnesni troškimai, aukštesni tikslai. ‘Žmo
gus auga savo aukštesniais tikslais’, sie
la auga savo aukštesniąja meile. Dėlto tik 
vienas tėra kelias pakilti puolusiai sielai: 
ankštesnė meilė.

Žmogaus siela tampa tuo, ką ji mylll 
Per meilę galima nusileisti nuo dievišku
mo iki sugyvulčjiino; galima pasiekti pa
čias aukštumas, bet taip pat galima atsi
durti ir bedugnės prarajoje.

Sieli yra kaip brangaus kristalo lak
štas. Šitą lukštą žmogus pripildo tuo, ką

ASf neaii senį,’, be to kės?-i ^KAITYKITE IK PLATIN
KITE “DRAUGA“

jis myli. Jis gali jį prikimšti nešvaru-’ 
rnais ir purvais, ir tada tas kristalo lukš
tas atrodys taip šlykščiai, kad nė vienas, 
turįs švarias rankas, nenorės jo paliesti. 
Bet galima sielos lukštą pripildyti tyra 
meile, kuri būtų tokia švari ir skaisti, 
kaip žėrinti saulės šviesa. Tada siela spi
nduliuoja taip skaisčiai ir gražiai, kaip 
auksiniai saulės spinduliai.

Žmogaus siela yra dvasia. Kiekviena 
meilė, kuri savo esmėje nėra dvasinė, ku
rios židinys nėra pati siela, yra tiupūoli 
inas, nustojimas sielos didingumo. Tik to
kia meilė tinka sielai, kuri uždega vieną 
sielą kita. Tik jai tegali būti skiriamas 
meilės vardas.

Išvertė J. Labanauskas

Emu Fiedler

TYLĖJIMO KUBAS
Kas reta — brangu. Už odą, sviestą, 

knygas, paveikslus, akmenis, augalus ir 
g} vulių mokamos fantastiškos kainos, kai

tik pasidaro jtj trūkumas. Jeigu aukso 
būtų tiek daug, kiek yra geležies, tai ne
bebūtų jokia sensacija valgyti auksiniais 
peiliais ir šakutėmis. Jeigu deimantų bū
tų tiek daug, kiek yra gatvėms grįsti ak
menų, tai visi auksakaliai turėtų uždary
ti savo krautuves, nes niekam neateitų į 
galvą nešioti ant kaklo ar žieduose pa
prastus akmenis. Visa tai, ko yra krū
vomis, centneriais, nepri klauso prie bran 
giųjų dalykų.

Taip yra ir su žmonėmis
Kieno ūgis yra didesais už du metru

arba mažesnis už vieną, tas gali už tai 
cirke imti didelius pinigus, nes jis yni 
retenybė. Tarp vieno ir dviejų metrų ūgi 
laikomas vidutinis, o kad jis vieno yra 
truputį didesnis, kito mažesnis — tai ne 
svarbu. Tik aukščiau tos ribos žmogu- 
jmsnlaro brangus. Išimtys nepaprastai 
mėgiamos. .Ink reikia būti kokiu nors mei 
stru, jei jau iš viso norima “bet kuo” 
būti.

(Daugiau bus). ♦ «> . Irt— t— • 8
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LtETUVOS KARO AVIA CIJOS PADĖKA
Praėjusia vasary Lietuvos limos Amerikos — lygiui taip 

karo aviacijos viršininkas pu- pat kaip ir mes sekame jų ga- 
Ikin. inž. Gustaitis su kitais1 rbingų veiklų, — mus visus
lakūnais trimis jo konstrukei-Į suartina ir paskatina tolimes- 
jos ii- Lietuvoj statytais lėk- j niems darbams savo Tėvynės 
tuvais apskrido visų Europą. gerovei.
Tas žygis vėl plačiai pagarsi
no mūsų Tėvynę ir iškėlė lie
tuvių gabumus. Ta proga Da
liaus - Girėno jiaminklo sta
tymo komitetas Chieagoj ir 
kelios kitos organizacijos j>a- 
-veikino Lietuvos karo aviaci
ja, linkėdamos ir ateity gar
sėti garbingais ir Lietuvai 
naudingais žygiais. Lietuvos 
karo aviacijos viršininkas at
siuntė šį raštų D. . G. pamink
lo komitetui:

Turiu garbės ir džiaugsmo 
ireikšti Jums savo ir skri- 

fibio aplink Europų dalyvių 
vardu širdingiausių padėkų 
už Jūsų gražų pasveikinimų. 
Mums yra labai malonu, kad 
mūsų žygis — kelionė savais 
lėktuvais po visas Europos da
lis — įvykdytas tikslu kelti 
Lietuvos valstybės ir jos spa
rnų garbę, yra taip gražiai į- 
vertintas ir mūsų brolių tau
tiečių Amerikoje. Toks vienin
gumas ir jausmas, kad mūsų 
darbus seka ir lietuviai iš to-

Pulk. įeit. inž. Gustaitis
Tėvynėj gyve-Taigi, mūsų 

nantieji lietuviai žiūri į mus, 
šiame krašte gyvenančius lie
tuvius, ir trokšta matyti kil
nius mūsų darbus. O kuo gi 
Amerikos lietuviai gali pasi
didžiuoti prieš savo Tėvynę! 
Tiesa, čia daug gražių ir nau
dingų darbų įvykdyta ir tebe
vykdoma. Betgi vienu utžvil-

riaus - Girėno paminklui! Čia 
ne priekaištas amerikiečiams, 
tiktai patrijotiškos pareigos 
priminimas. Šis reikalas buvo 
visuomenės kiek užmirštas gal 
ir dėl to, kad klaidino “gyvas 
paminklas” ir daugelis ilgai 
nesusivokė. Chieagoj stato
mam šių Atlanto nugalėtojų 
paminklui pastatyti trūksta 
vos tik trejeto tūkstančių dol.

Brangūs tautiečiai Argi jūs 
leisite dėl tokio mažo trūku 
mo ilgai vilkinti šio paminklo 
statybų!! Jau ir vietos vald
žia gali stebėtis, kad Ameri
kos lietuviai, davę žmonijai 
dvi aviacijos jiažibas, ligi šiol 
neįstengia pastatyti sumany
to paminklo. Iš šalies gali at-

LIETUVOS CIVILINĖ 
AVIACIJA ŽENGIA 

PIRMYN

giu amerikiečiai kiek atsiliko Am. lietuviuose jau
ir kiek apsileido: visam pasau
ly plačiai pagarsėjusių lietu
vių tautos didvyrių Dariaus 
ir Girėno pagerbimo! Netlole-

neliko patrijotiškumo, lietuvy 
bės ir vieningos dvasios? Ne! 
Am. lietuviai turi dar stiprių 
lietuvybės dvasių ir nuošird
žiai gerbia savo didvyrius Da-ringoji Lietuva šių didvyrių 

paminklui sudėjo net 110,000 'r ^irėiuj! Jau daug įvai- 
litų ir jų vardais pavadino
daugybę gatvių, tiltų, kuopų

rių draugijų atsiuntė aukas 
paminklui. Turėtų neatsilikti

li ti. O amerikiečiai, kurie kitos draugijos, organizaci-
kas savaitę surengia šimtus jos, klūbai ir atskiri asmenys.
vakarų, piknikų ir kitokiu I^r bematant susidarys pakan-
pramogų ir ten išleidžia ne
maža pinigų, — per 15 mėne
sių dar nesudėjo 10,000 dol. 
vieninteliam Amerikoj Da-

SUCH IS LIFE-

//<?w /T /r TH&y 
our $o

m#

AMD FINIS H 80 UNLIKB7

DRAUGO KALENDORIA11935 
METAMS GATAVI

Ligi 1930 metų Lietuvoje bu 
vo tik karo aviacija. Gi civi
linė aviacija pradėta daugiau 
rūpintis tik įsisteigus Lietu
vos aero klubui. Jis tv.ojnu 
pradėjo civilinę aviacijų pro
paguoti ir jai vadovauti. Ypač 
didelį susidomėjimų aviacija 
Lietuvos visuomenėje sukėlė 
tragingas Dariaus ir Girėrto 
žuvimas. Atlanto nugalėtojų 
žygis ir jų mirtis sukrėrė vi
sų mūsų tautų ir paskatino jų 
gyviau domėtis aukštesnia’s 
siekimais. Šitai palengvino ir'klausima

karnai pinigų gražiam pamin
klui.

Kad visi aukotojai galėtų 
greit gauti atsakymus ir kvi
tus už atsiųstas aukas, pamin
klo komitetas ir fondo globė
jai išsirinko finansų sekreto- 

j rių, kuris davė fondui įkaitų 
i (užstatų, bonds). Todėl visos 
aukos prašoma siųsti šiuo ad
resu: M r. J. Čeikauskas, Da
rius - irėnas Memorial Fund, 
6640 So. Francisco Avė., Chi- 
cago, III.

P. Jurgėla, k-to sekr.

— Soldino miške, kuriame 
žuvo mūsų didvyriai transat
lantiniai lakūnai Darius ir Gi
rėnas, dabar manoma įrengti 
gražų skverų, jį aptverti tvo
rele ir ant akmeninės pakopos 
pastatyti lietuviško ųžuolo 
kryžių, kuriame būtų įdėti a- 
titinkami įrašai lietuvių - vo
kiečių ir anglų kalbomis.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

SVC. PANELĖS
APSIREIŠKI* 

MO VIETĄ 
--LIURDĄ

Atėję j šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LIURDĄ, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja

„ t i . hta iiš vis0 pasaulio ligoniai nepa-
Grazus, Spalvuoti SU naujais paveikslais, Drail-! gydomomis ligomis sergantie-

Lietuvos aero klūbui vykdyti 
jo pasiimtus uždavinius. Tuo 
jau susirado ir daugiau lėšų 
civilinės aviacijos reikalams, 
nes j klubo narius rėmėjus į 
sirašė apie 80,000 žmonių.

Lietuvos aero klūbas jai, 
treti metai laiko civilinių la 
kūnų mokyklų, kurių ligi šiol 
baigė ir civilinio lakūno var
dų gavo 22 asmenys. Penki as
menys civilinių lakūnų moky
klų baigė ir diplomus gavo šių 
metų spalių 21 dienų. Tai: Bu 
tkevieius, Kinaitis, Paknys, 
Ašmenskas ir Zaltau6kas.

Lietuvos aero klūbas jau 
antri metai Kuršių pamaryje, 
ties Nida, laiko sklandymo 
mokyklų. Joje mokoma lakioti 
bemotoriniais lėktuvais — 
sklandytuvais. Sklandymo mo
kykla yra lyg pradžios moky
kla civiliniams lakūnams pa 
ruošti. Gabesniems sklandyto 
jams daug lengviau išeiti laZ ' t *
kūnais. Ir šiemet gavusieji di
plomus čia suminėtieji 5 .jau
nuoliai yra pirmiau baigę skla 
ndymo mokyklų ir tas jiems 
žymiai palengvino tapti civi- 
kad Nidos sklandymo mokyk
liniais lakūnais. Pažymėtino, 
los vedėjas aviacijos atsargos 
majoras Pyragius šių vasarų 
sklandytuvu išsilaikė ore 12 
vai. 35 min. ir tuo būdu su 
mušė Pabaltijo, lenkų, anglų 
ir daugelio kitų kraštų sklan 
dymo rekordus.

Dabar Lietuvos aero klūbai 
turi 3 lėktuvus ir 6 sklandy 
tavus. Klubas ruošiasi ateina 
nčiais metais dar žymiai iš
plėsti savo reikšmingų darbų 
civilinės aviacijos bei prieš
lėktuvinės apsaugos srityse.

atgimė tik dėka knygai įr raš
tui, dėka Maironio, Kudirkos 
ir kitų įkvėptosioms mintims, 
kurios atgaivino tautų. Šiuo 

| metu, deja, nėra kreipiama ti
nkamo dėmesio literatūrai ir 

' ji jokios gyvesnės paramos ne- valdybon vpa 
' turi. Tačiau nors ujama ir 
skriaudžiama, visgi literatūra 
auga, nors vargdami; badau
dami rašo ir tobulėja Lietuvos 
rašytojai, atsiranda naujų ta
lentų. Lietuvos visuomenė dai
nėm, kaip reikiant išauklėta; 
ji neįvertina augančios lietu
viškos literatūros. Ir supran
tama kodėl: lietuviška litera
tūra esu peraugusi Lietuvos 
visuomenės skonį, nes tai vi
suomenei mažai rūpi kultūros 

i.
Lietuvos rašytojai leidžia 

savo laikraštį “Literatūros 
Naujienos”. Susirinkime pasė
koje Lietuvos rašytojai nuta- 
memorandumų dėl rašytojų ir 
rė įteikti vyriausybei platų

LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJA

literatūros būklės, sušaukti 
rašytojų kongresų, pakvie 
čiant ir kaimyninių tautų ra 
šytojus, judinti reikalų dėl H 
teratūros premijų.

Naujon rašytojų draugijos 
išrinkti: prol.

V. Mykolaitis - Putinas, proi 
Balys Sruoga, Vačiulaitis, Ka
zys Binkis ir Juozas KeliotL, 
revizijos komisijom A. Yienuo 
lis - Žukauskas, Petras Babij 
kas ir Juozas Grušas. Tsu.

atitinkamų Lietuv 
nių organizacijų vado 
poniškų prekių inųx>rto 
lu. Tačiau 1 ietuvoj© ši 
kės neturi pn*iftekun|>. 
yra žymiai blogesnė- už 
viškas pleke*.

PLATINKI! b “DKAU

— Paskutiniu laiku visam*, 
pasaulyje labai paplito pigios 
japoniškos prekės. Jos atitin* 
karnas pozicijas užėmė įvai
rių kraštų rinkose. Japonijos 
prekybininkai stengiasi šias 
prekes užimtose rinkose įtvir
tinti. Tuo tikslu dabar Euro
poje važinėja Japonijos preky 
bininkų delegacijos. Neseniai 
tokia delegacija apsilankė ir 
Pabaltijo valstybėse, draugr 
ir Lietuvoje. Čia ji tarėsi siu

PINIGAI DEL BĮ? \ >
iKOMI.BGINKS l’AM. 

DIODAM!'. fSTAh
KIMIAM H .S .11, Kl i

HALSTED EXCHAN * 
NATIONAL BA*

Hiilstcd Si, ir 191 ii
Narys I-KULKAI 

IŠSEKAME KoKI’OKV

go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti j Lietuvę saviškiams.

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1935 m. 
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metu užbaigti; senas sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai
nuoja #6.00; pusei metų #3.50; trims mėnesiams 
#2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

ii, kad gauti stebuklingų per J Lietuvos rašytojai yra susi- 
Švenč. Panelės užtarymų išgy- j būrę į vieningų draugijų. An-
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri 

dimo ir žuvimo vietų — Sol 
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (Worlds 
Tair),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Chairlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. PEL- 
DŽIUS sekančios© vietose;

Utarninke, Lapkr. 13 d. kun. 
Valančinno per. salėje, Phila, 
Pa.

Seredoje, l^apkr. 14 d. kun. 
f’epananio par. salėj, Phila,Pa.

Ketverge ir Pėtnyčioje, I>a- 
pkr. 15—16 d. kun. Zimblio 
par. salėje, Pbila, Pa.
Įžanga 25c Vaikams 10c.
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. Peldžina, 7035 S. Tair 
field ava, Chicago, m

. n-a. Ji

ksčiau jie buvo vienoje sųjun- 
goje su žurnalistais. Bet vė
liau žurnalistai išsiskyrė ir 
sudarė savo atskirų sųjungųi. 
Ligi šiol Lietuvos rašytojams 
vadovauja vienas žymiausių 
dabartinių rašytojų “Altorių 
Šešėliai” autorius prof. Vin 
eos* Putinas - Mykolaitis.

Spalių 21 dienų buvo meti
nis rašytojų draugijos susirin
kimas. Jame dalyvavo apie 50 
rašytojų. ‘ Susirinkimui vado
vavo poetas Liūdas Gira. Cen
triniu susirinkimo punktu bu
vo poeto Kazio Binkio refe
ratas apie Lietuvos raštijos ir 
rašytojų būklę. Pranežėjas pa
žymėjo, kad tautos kultūrai 
literatūra turi milžiniškos rei
kšmės, ypač mūsų tautai, kuri

Dienraščio “Draugo”

25 METŲ JUBILIEJINIS
KONCERTAS

Sekmadieaį, Lapkricie-Nov. 18 d., 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street

Šio jubiliejinio koncerto programa bus labai 
įvairi. Chicagos lietuvių parapijų vargoni
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais 
daininkais.

Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon
certo programę yra sekantieji:

šv. Jurgio - Prof. A. S. Pocius 
Šv. Kryžiaus - VI. Daukša f,, ,
Dievo Apvaizdos - K. Sabonis 
Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka 
Aušros Vartų - J. Brazaitis 
Gimimo Panelės šv. - B. Janušauskas 
šv. Juozapo - K. Gaubis 
Šv. Antano - A. Mondeika 
šv. Petro par. Kenosha, Wis.
Visų šventųjų - J, Rakauskas

Visę programę tvarkys KOMP. ANTA
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas, 
kad padarius šį koncertų vienų iš geriausių ir sma
giausių bite kada girdėtų ir matytų Chicagoje.

Lietuviai myli dainas ir prie kiekvienos pro
gos jas dainuoja. “Draugas” nors neturi savo 
choro, bet jisai kitus skatina prie muzikos ir dai
nos.

Mūsų parapijų chorvedžiai turbūt niekuomet 
taip smarkiai nesiruošė prie koncerto, kaip da
bar praktikavo dėl “Draugo” Jubiliejinio Kon
certo. Lauksime gausios publikos ir už tikrina
me, kad šis Jubiliejinis “Draugo” Koncertas pa
tenkins visus.

“Draugas” per 25 metus visiems padėdavo 
didelius darbus nuveikti. Dabar išpuola, kad vi
si “Draugo” prieteliai ir rėmėjai padėtų “Drau
gui” šį 25 metų Jubiliejų tinkamai, kaip reikia, 
apvaikščioti ir paminėti.

Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričio 
(Nov.) 18 d., 1934 nu; vieta: Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street, Chicago, III.

Ta proga bus išleistas specialis “Draugo” nu
meris, kuris, pramatoma, bus 32 puslapių. Visi 
biznieriai ir profesionalai prašomi savo skelbi
mais prisidėti prie išleidimo Šio numerio.

Nemalimas Įveiktas 
Dabar Valgo Viską

P-naa J. K. 1A Montrral. Oanp 
So.kad Jam daug: pagelbėjo
TONE. Turi daugiau gyvumo ir 
beJauCIa pilvo skausmų. Tai 
mokamas Ilūdymas, Jis buvo a 
tas ltuosa Jo valia. Daug kitu 
neto. panaėlus rezultatus. Ni 
TONE vartojama metų metais 
pagelba malimo sistemai. Tai 
daktaro receptas tr tuluo!
kurios didina malimo organų, 
mę. Jei Jūsų apetitas prastai;- 
turi vargo su nemalimu — 
ginkite NUGA-TONE. Pajusite 
Į keletą dienų. Mes žinome, kad 
tarsit ir kitam. Mėnesio trytme 
už Vienų Dolerj. Parduoda visi 
ttekorial su garantija gręžinį i p 
gus, jei būsit nepatenkinti. Ne] 
imkite pamainu.

Nuo užkietėjimo imkit-—UGA- 
— Idealų Liuosuotojų vidur! 
ir 6Qc.

RHEUMATIS
Pala—Agony Starts To Leave i 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
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• old haa started to depart į
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Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo! JI pati nežinojo. 
Jog blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vts- 
took riet t* gan paAsiinti 
Gargaliuok su Usterine Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandzinai ro
do. kad žie vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

I.AMBKRT PHARMAGAb 

CGMPAMY

Bt Loula Mo.

"i

USTERINE
prompriy ends o4ora ortMnary 
cmriseptfcs ton’t Msfte In 4 4«y»
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Redaktorius

JONAS KRIPAS,
jress Avenue,

I3&ŪBUKY, CONN.

IAPOLIO ŽINIOS
R—’**—
vyskupu." T. Matu

lį, lapkričio 11
*»*btas Anusterda- 

•lietuvių parapijos,
“ t

mja kun. Žydana-

?ruto Jo Ukse. vy- 
dalyvauti Jo 

kardinolo Munije-
ttuvių iškilmėse.

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
kolegijos ratelis gautų progos 
“atkeršyti” už lošimų, kuris 
baigėsi ne kolegistų naudai, 
bet, pirmam rateliui suplieku?- 
l'kist Ui*eenwieh akademijų, 
48--0, pereitų savaitę Putna- 
mas nei manyt nemanė lošt 
su kolegijos pirmuoju rateliu.

Šiame žaidime yputingai pa 
sižymėjo jaunieji žuidikai: P. 
Nevulis ir A. Akstinas.

Kolegijos antrą ratelį suda
rė: Akstinas, Nevulis, Liola,

EXI RA! EXTRA! EXTRA!’

W ' S» 7, 8 difcflumis | i<amluuĮulis, B. Mažukna, Ve 
studentams davė ko

la.
rsiackas, Balčiūnas, (Įvelka, 
Markevičius, Pusčius, Mikelis 
uis, Kašėta, J. Andrikonis.

Pirmasis ratelis loš la;>kr. 
17 d. su stipriu Nicbol’s Jr. 
kolegijos rateliu.

Antanas Bambalas (L. K.)

LIETUVIU RADIO VALAN
DOS ŪKO ATMAINA

Svar

ierių darbuotė

metų, kolegijoje į-
Misijoninių kuopa, 

liksiąs yra visais gali
ns ĮKidėt misijonie- 

ksiui atsiekti, kuopos 
imtame šių mokslo

rinkime vienbalsiai 
šuoliai darbuotis.

įMisijonieriu kuopos' Waterbury, Conn. 
sudaro: pirm. - J.('”^ P»’*^asčių dėkai, iš W. A

s, v.-pinn. — J. Ovcr- T* R* radio st,,tivs’ 11140 šio 
lšt. — J. (Įremia. Tai-|laiko’ kas Padienis, lietuvių 

lętos komisijas rin? programas įvyks tarpe 1:13.. 
ženklelius bei sulak

ipįerų.
rbia vistas nutarimas ba
igti paskaitas bei ruošt 

parengimus, kad šu
tus studentus su misi-

lų darbuote.

>g pamaldos

>s šv. Mišios, Už-
?s Dienoj,* buvo atlaiky- 

įld eilei,ja mirusių Kolegi-
Smiėjų. Taipogi per okta- 

buvo laikomi Mišparai u*
Rėmėjus. 

b'J- A’lininkų antras ratelis 
laimėjo

•v ’•*•’*< V ’ f
tričio 5 d., Putnainc bu 

futltolo žaidimas tarp Ma 
ipolio antro ratelio ir Pu

Antradienis, lupki*. 13 (L, 1931
____ _____ :■_______ ... --■^-!__ t—

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS
312 Highland Avenue,

WATERBURY, CONN.

i IVaterbury Crosby lligb i ksiui, rengia šaunų teatrų . je; koncertinė programa, daly- 
School, o dabar lošia su Ma- 1 koncertų. Scenoj statoma ke- vaujant žymiausiems solista-

Lupki*. 21 d. prasidėjo me 
tinis parapijos I Muaras, ku 
riam išdėta daug naujų ir į 
domių dalykų. Draugijos, kaip 
paprastai, visos turi savo bū
das. Draugijos kviečiamos di
rbti šia tvarku:

Lapkr. 21 d. Šv. Kazimiera, 
Lietuvių Neprigulmingas Po
litiškas klubas ir Skautai (be
rnaičiai ir mergaitės).

Lapkr. 22 d. Šv. Jono, Rū

rianapolio kolegijos futbull ra i tūrių aktų klasiška Kukio • uis; kariškas paradas; kalbės
teku ir yra jo kapitonas. Lo
šiant su Greentvich Academy, 
marianapoliečiai supliekė 48 
prieš 0. Vulio, lietuviai kole- 
gistai!

Vakarienė kun. V. Ražaičiui 
pagerbti

Kun. V. Ražaitis neseniai 
buvo vyskupo iškeltas iš Wa

tos, moterų, Liet. lt. K. S-ino ; jos, būtent L. Vyčiai, choras, I 
II ir 91 kuojKis, Lietuvos Jau lokautai ir alumnai rengia pa
lukaičių, Šv. Jėzaus Vardo ijgerbtuves. Kun. Ražaitis bu- 
ir II skyriai, Šv. Jėzaus Var vo tlJ dr-jų vadovas, 
do naujas skyrius, šv. Stams ? Gulbė jaunimo draugijom--, 
lovo, ir Šv. Juozapo brolis. , kurios įvertinu savo dvasios 

Lapkr. 23 d. Gyvojo Ražan i vadus,

1:43 vai. pojriet. Šių lietuvių 
radio programų, jau penktus 
mėnuo, šv. Juozapo parap. 
choro parinktoji grupė, vad. 
komp. Aleksiui, sėkmingai iš
pildo ir lietuvių dainelėmis bei 
muzika Conn. lietuvių širdis 
džiugina. Iš įvairiausių lietu
vių kolonijų didis skaičius pa
gyrimo laiškų liudija šios pro-

Dineikos linksma komedija lakūnas Antanas Kiela iš Chi- 
“Vedybų Priešai”. Taip pat vagos, Latvių, Estų ir I krai 
programe dalyvauja (didysis niočių atstovai, bei žymūs ke 
ir jaunasis) skaitlingi chorai tuviai veteranai iš kitur, 
ir vietiniai pasižymėję solis Lietuviškiems ir amerikoni 
tai. Nuo 9 iki 11:30 grojant akiems šokimus grieš D. L K 
Norberto Aleksio Young Me- Vytauto Radio orkestru. Pra 
lodians orkestrai, bus įvairūs džiai lygiai 7:30 vai. vak. Įža 
šokiai. nga tik 50 centų.

Vietinę ir apylinkės lietuvių Visi kviečiami dalyvauti,
terbury į llartlord. rlat, šio visuomenę prašome atrilanky- klausyti įdomių dainų ir kai- 
mėnesio 19 d. penkios draugi- ti kuoskaitlingiausini. bų, susipažinti su lakūnu A

Allegrt Kiela ir kitais svečiais, bei 
-------------—-------  I smūgiai pašokti.

ŠOKIAI SU KONCERTINE - 
PROGRAMA

Maspeth. N. Y. — Ameriko>nes jie yra geriausi
|čiaus, Šv. Pranciškaus treti 'jaunimo prieteliai ir draugai. I Lietnv'hj b.gįnn<) Dariaus - Gi
ninku š\. Juozapo paiapijo. j Metinis Minstrel rėno postas No. 1 ir Moterų
tftokyklos alumnų, Šv. Mari- _ Rėmėjų skyrius lapkričio 1S
jos, moterų, parapijos chorai. Į Buvo susirinkus komisija i (, Klas,-iau< sah-jp Refts b 
Moterų'Aprietos klubas. A-ateinančio 11 metinio M Maspeth Aves, ren’gia vaka 
jiaštalystės Maldos, Pilnųjų! Juozapo terapijos nunstrei antn>;0
Blaivininkų, Šv. Juozapo mnl Direktoriais, kaip ir fiernai, 
dos, Lietuvių Darbininkų Sų- ' buvo Henry Greincr ir grab 
jungos 5 kp. J- Stokes. Minstrel su šokiai.-

Lapkr. 28 d. Marijos Vaiko 
lių, Šv. Jurgio, Studentų, Šv.

bus vasario 2 d., 1935 m. 
Vėliau susirinko apie 30 me

karių - jūreivių sei
mo proga. Bes nepaprastai į 
domi programa: ukrainiečių 
lietuvių tautiški šokiai scena

Agotos, Neperstojančios Pa-1 ir 15 vaikinų parodyti
galbos, Šv. Onos, Šv. Juozapo 
Lietuvos Vyčių 7 k p.

Draugijos turi įsidėmėti sa 
vo vakarus iv ateiti į bazarų.

Vaikų diena bus lapkričiu 
22 popiet. Kviečiami sykiu i?

savo gabumus

Tel. LAFayflIc 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer A ve. netoli Kedzt'e) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėllomls parai 
sutarti

gramus pasisekimų. Iš W. A. tėvai ateiti ir su jais pasilink 
T. R. lietuvių programų šau- sminti.
niai išpildo Marcelė Andriky- 
tė, Bronė Zėlonaitė, Natalija 
Plangytė, sesutės Stulginskai 
tės, Petras Lazauskas, Stefa-

Watcrburiečiai Šachmatiniu- 
W*esfc Point

Pernai minstrel jr4nas čj.* 
parapijos naudai ir alumnų 
draugijai, nes alumniečių bu
vo rengiamas. Šiemet pelną.;
eis tiktai parapijos naudai. ;ofiso Tel.: i.AKayette «66o 
Studentai bus komisijoj ir iš 
anksto jmrtlavinės tikietus, ri
nks garsinimus į programą.
Lietuviai, vaterbūriečiai, gar- 
sinkitės tame programe ir p.

Rez. Tel.: VIRginla 0G69

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas P'ranclseo Avė.

nija Sapranienė, Norbertas A- vaterburieč-ių šachmatininkų1 I

Anų dienų gražus būrelis h-k i te tikietus, tuo būdu naru I R*'n uhono
1 ENGlxnvood COH

msiine parapijų.
Office I’hono
TRIanglc 0011

! leksis ir jo Young Melodians’ 
orkestras.

Lai būna garbė biznieriams

buvo nuvykęs šachmatais loš- i *
t i su West Point Military A- 
cademv kadetais, kurie išlošė

NOVENOS
Ką tik išėjo iš spaudos

Novena, prie Šv. Antano 15a

Novena Neperstojančios Pa
galbos .................................. 10c

Novena prie Šv. Teresėlės, 
Mažos Gėlelės antroji laida 10c

Daugiau imant, duodame 
nuolaidų

surinktos D—ro J. Basanavičiaus 
Dviejose dalyse, "viena 25c, abid 
G 50c. Dabar galima jas janrti

“DRAUGAS’ PUB. CO, 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago. TU. ♦'

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Oftw>: Tel. LA Fa jei te «H1 
Rea; Td. HEMlock 82K«

Tel. CANal 0857
Res. PROspect 8859

DR. A. G, RAKAUSKAS DR. P. Z. ZALATORIS
OTHTTOJAP Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 8-8 vai. vak. 

Kezt.len.-tjos Ofisas: 28ū8 W. «9Ui SI.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vale 

Seredomis Ir NedSUomls parai sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTIKTA8

144(1 SO. 49th CT., CICERO, 1LU 
Utar.. Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. IIAUSTEI) STW CUICAGO 
Poned. 8wed. ir Subat. I—9 vai.

Dienoms Tel. LAFayctte 9798 
Naktimis l'sl. CAJNal 0409

DR. A. J. JAV01Š
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1H21 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija ««(!(» So. Artc-dan Avė. 
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet 

8 Iki 8 v. vakare

Tel. LAFayette 7 850

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—8 Ir T—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Yet CANal 0403

Office l’hone 
PHOepcct 1028

Res. and Office 
8359 So. Dcavitt St

CANAJL. 0796

Office Tel. REFubUc 7KM
Rm. Tel. GROvebiU (XI7

7017 S. F.UKFIEI.D A4T..

DR. J. J. SIMONAITIS
282.7 W. MA.RQi;ETTE ROAI) 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 2-8 Ir 7-9 vsk. Ketv. 9-12 ryto 
NedėlfoJ susitarus

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYBICLAN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to » P. M.
Bunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki S vak.
Nedėllomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOV'levard 7824) 
Mamų TuL mOspcct 1930

FoL BOULevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DBNTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 478U Btreet

Vai.; nuo 9 Iki t vakar* 
Bar«8o] pagal sutarti

Pereitų savaitę J. L. vysk. 
Matulionis su kun. Yalantie- 
juni, šerifu Jenušaičiu, J. Kai

riu, adv. J. Ališagsku, J. Vai
tukaičiu, grab. T. Dielimnku 

nas lietuvis Juozapas Saka- I jr A. Povilaičiu lankėsi We-

_____________________  už -luotus psgarsinimus, visuo ™us ‘o*"11"’ al«>rt vienl>- kl’-
^ aukSt mokyklos. Žaidi- meniai už prisiųstus laiSkus ™ ifejo Tarpo va-
-a baigėsi murianapoliačin; ir dainininkams bei orkestrui *er uye<bb 1° *kų buvo ir vie-

už įdomių programųūdai 13—0.
norėta, kad pinnasifl WA.T.R los, kuris išlošė nuo savo opo

nento. Garbė lietuviui!

ažiuojam!
Iš Fife and Druin Oorps 

veikimo

and Drum

tliersfield, valstybės kalėjime. 
Nors J. Ekscelencijai įdomu 
buvo apsilankyti Amerikos ka 

, įėjime, Išlyginti juos su Rusi- 
jos bolševikų kalėjimais, ku-

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakaro DR, G. I.BLOŽIS
Td. CANal 8122

DENTISTAS

2201 W. Germak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Berado] pagal sutarti

Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 
senųjų-Kuropų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais jier Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurio yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 

^Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

’ Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

Nau.įasis Fife riuose j*ls buvo pūdonwH
Corpa^Jcuris yra po Šv. \ ar ______ _____
do draugijos globa, ir kurį ve
da ’IVrrance O’Connor iš Nau-J 
gatuck, daro jwžangų. Iš visoj
jau yra kokie “fifeininku*! - , , , ,

j ir 15 būgnininkų. Anų vakaru 
j girdėjau, kaip jie praktikavo 
I j atgroti kai kurias daineles.
I Vienas- en'.uziastas vamzdinin
kas eidamas Congress Avenue I
11 arba 12 valandų pučia savo
“fifea. Tas jau perdaug.

Sv. Vardo baaketball ratelif

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIU

optomktiucai.lv akiu 
SPEfYALlSTAS

I’Aengvlns akly Įtempimo, kuris
•stl pristeotlmi galvos skaudėjimo

------------------------ į svaigimo akly aptemimo, nervuotu-
TEATRAS IR KONCERTAS i 1*^1^%. Prtrcn-

i m'a teisingai akinius. Visuose atsitl-
—------------- Irimuose ec aiinlnavlmas daromas su

,, , , ... ... elektra, parodančia moJIiaustas klal-
Šeklliadienj, lapkričio 1H d . daa S pietai ė styda atkreipiama 1 

mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo in iki 8 v 

. ... . ». , Ned8lfbj nuo 10 iki 12. Daugely atlos auditorium, Mv. .Juozape Mtlklmy akys atltalsnmoH ke akiniu.
Kaino* pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.parap. choras vad. A. J. Ale

ADVOKATAS 
J. P, WA1TGHES

Phone Bonlevard 7589

u

IU

lapkričio 17 <1. vakare nan 
joje Šv. Juozapo parap. salė 
je Šv. Vardo draugija rengin 
hasloettiail su .šokiais savo na u 
dai. lx>šiinas* įvyks tarpe Hoh 
Name Ali Staru ir Boye’ Club 
Aces. Reiškia, tūzai tų vakarą 
loš ir tūzų orkestrą grot*. Ve
rti parouioH.

Liet avis pasiiyročjo Maria 
napolio Kolegijoje

To i vaterburietLs Jurgaitis, 
kuris dubai* mokinusi Mariu- 
napolio lietuvių kolegijoje. Jis

praneša
Atmaina ofisų •valandose.
Dabar valandos šiokios:

MARDUETTE PK, OFISE:
2403 WBST 63rd STREET
Kampas tVestern ir 63rd St.

Telefonas PROspect 1133
Panedėlio, Utarninko, Ketver- 
go ir Pėtnvčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

ROSELANDOOFISE:
2 E 103rd PLACB

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

y v

Kampas State ir 103rd PI.
Telefonas PULlman 5950
Kas po Įlietų nuo 3 iki 6,

_ . , Seredomis iki 9 vak.
boro vieaoa gaivauaių lo*ikų iSubatomie visų dieu^ iki 9 v.v.

FeL CANal 8122

DR. S. RĖŽIS
GYDTTOJA3 Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valando? 1—8 Ir 7—S vak. 

Seredomis Ir Nedillomls pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Caiifomia Avė.
Telefonas KlYuUlc 7H88

DR. T. DUNDULIS
OTDYTOJA8 IR CHIRURGAI!
4157 ARCHER AVENUE

Trt. VIRginla
Ofiso vai.: 2—8 Ir 8—8 p. m.

NedSOoml* pagal sutarti

r«4. Ofleo ROCI^vard 5*1J 
ties. VlCtnry 2844

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kainp. 18 st.

2 aukštas
Pastehėkit mano iškabas i

Valandos nuo 9:30 ryto iki! 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis
skirtų valandų. Room 8.

Phone Onai 0621

-14

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:10-8:80 

756 W. 35th Street

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Offlc* Tel. Wonfworth 8249

R*S Tel. Hyde Park 8895

DR. SUSANA A. SLAK1S
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

RPV^f Al THTTft

(5800 SOUTH HALSTED ST.
(.Mados: 1 Iki 8 po pfotų. 7 Iki 8 vak. 

raskyrM Marsdmns

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL 1 DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Are.
1 lubos

CHICAGO. II.L
, OFISO VALANDOS:

vakaro. Nedėhomis nėra, Nuo 10 uu i> vai ryt*, nuo t iki « {»• putu fr *w» « tu 8:M «*4 ------ o.« 1! IU U

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. VAJlils mot 

Rez.: Tel. PLAz* 2400
Valandos:

Nuo 19-1} v. ryto; t-8 Ir 7-8 v. v.
N»d*l dieniais nuo l« IU lt d ton*

optomktiucai.lv
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LENKAI SKUNDŽIAS!
MOKYKLŲ TRŪKUMU
Vilniaus krašto lietuvių mo-

kyklų padėtis diena iš dienos
vis sunkėja. Nežiūrint visų lis
tuvių ptustongų, nežiūrint to,
kad patys lietuviai šias mo

Į kyklas išlaiko, turi sveikus.
... . . , ' švarius jienis butus, bet len

gq, laikų sirgo ir buvo didelė, . .
., . . - , , . . . , . _ , . . kai vistiek lietuviškas mokvk-Sena žmonių šneka, kad ant jos sunkenybė. Tat nutarė suk v. ... ... . . . ,

i ix » . . i. , . las uždarinėja, vietoje jų le-kaktos nėra parašyta, ar tu Juo baigti. Tuo tikslu įpylė ji , . . , ... , .
... ..i i , . . ūkų švietimo valdžia steigiaesi fuoks arba toks, daugiau zupę nuodų, — sako vienas.

Žiūrint pro delnų

jau negiliuoju. Štai jums ir( _ Aiškiausias
priklodas. Į įrodymas. Kogi daugiau be-

Seno kiajaus žmonišku-jreįjūa jąa, 0 p0 įo senjs niį.
mui, demokratiškumui, tautlš- _ paklaugė
kuinui ir sąžinės laisvei ugdv- . . ... ... 44,, , .. .. — Čia ir kornplikaeija. Šil
ti gazietos “Pasaulėžiūra iri , . v . . .,, . ,, . 4 . 'valgęs zupę sems uz dviejų
Gyvenimas radzibatomus . ... .- . .. 4 4 .. . dienu visiškai pasveiko,fralgoje isprovyta tokia I 

fyn
“ v;
iyiia:
Viešė jau pas vienų pa/i- 

ir pro langų štai kų 
mačiau. Stovi vyrukas ir šuo.
Einančius pro šalį du kitus 
vyrukus šuo pribėgęs 
kiai uostinėja. “Kodėl nopri- 
rišif” —, riktalėjo pastarie- —Taip, — atsakė* kareivis, 
ji. Pakilo didelis ginčas, pra- Viskų. Duonos dar ir atlie- 
sidėjo užsimojimai kumščiais, ka
Vienas iš pastarųjų sportiš- — () kur dedi duonų, kaip 
kai trenkė į krutinę pirma- atlieka!
jam, kuris beregint ir išsitie-j _ ]»as|<uj suvalgau, Jūsų 

sė ant plento. ‘ Kas sutren- j ])į«3ybe, — atsakė kareivis, 
kė...................... ..... ”
sako

Kartų karalius, lankyda
mas kariuomenę paklausė vie 
no kareivio:

— Ar gera tarnauti, ar vis
aiuar- ko gauni nuo vyriausybės, ar 

' užtenka duonos ?

— klausia kažkas. At- 
“Kažin kokie du kata

likai.“
Ar nereiktų tokiam radzi- 

Ivatoriui liekarstų razumui gy 
dyti ?

Teismo koridory kalbasi 
advokatai.

— Klausyk, kolega, ’ TM- 
siai komplikuotų gavau keisų. 
Kokia tai Švarčienė pasiryžo

Milkuionui Pauliui Šlajui iš 
vežiojant pienų, Elzė Rainie
ne sykį paklausė jo;

— Koks yra skirtumas 
tarp karvės ir milkniono?

' — Didelis skirtumas, — at
sako jai milkmonas Paulius.

savas, lenkiškas mokyklas. Ne 
nužudymo atsitikimas, kad Vilniaus

krašto lietuviškuose sodžiuose 
greta lietuviškos mokyklos į- 
steigiamos ir lenkiškos. Ta
čiau lenkiškas mokyklas lietu 
vių vaikai nelanko, nežiūrint 
kad lenkas mokytojas jiems 
visokių dovanų ir judošiškn 
grašių siūlo. Taip nieko nepe
šę lenkai mokytojai iš kai ku
rių lietuviškų sodžių išsineš- 

j vilna, nes jo mokyklų beveik 
niekas nelanko.

Būna atsitikimų, kud lenkų 
švietimo valdžia laiko mokyk
lų ir mokytojų, nors tų moky
klų telanko tik 2-5 mokiniai 
Žinoma, tokios mokyklos iš
laikymas labai brangiai vai. 
džiai kaštuoja, o naudos kuo 
mažiausiai. Tai matome, kad 
ir šio lakto. Neseniai Varšu
voje įvyko lenkų mokytojų su
važiavimas. Jame jmaiškėjo, 
kad 600,000 mokyklinio ain-

sudttro apskričių savivaldybes, 
tarybomis vadinamas, kurios 
tvarko visų apskrities gyveni
mų. Taigi, jų išrinkimus yra 
labai svarbus Lietuvos kultū
riniam ir ekonominiam durbui.

Miestuose savivaldybių rin
kimai bus lapkričio mėnesio 
pradžioje. Juose irgi labai ak-j 
tingai rengiasi dalyvuuti vi
sos visuomeninės grupės. Jau 
sudaryti rinkikų ir renkamųjų 
surašai. Apskritai, šiemet Lie
tuvoje savivaldybių rinkimais 
visi gyventojai domisi ir juo 
se uoliai dalyvauja. Tsb.

8,000 tomų knygų, — tai jau 
nemažas darbas. Šiomis dieno
mis išsiųsta per 700 egz. kny 
gų į Argentinų, kur Kordobos,

APIE “DRAUGIJA UŽSIE
NIO LIETUVIAMS 

REMTI”

— Nagi pasakyk ! 
teiravo Balr.ienė.

pasi-

Nl iikmonas pienų duoda
nužudyti savo vyrų. Senis ii- į kreditų, o karvė — ne.

noina, kad šioe -l- ij oos iš pra
džių bus vedamos Kaune, o 
paskui bue perkeltos į Ryga 
Kiek girdėti, tiek Latvijon

Rosario, Beriso, Tukumeno ir įtiek Lietuvos vvriausvbės yra 
Avdanedos lietuviai nori įstei- > pasiryžusios sudaryti nauji? 
gti bibliotekas, kuriomis ga j pastovių sutartį, kuri abiem- 

lėtų naudotis visi tų miestų ’ šalims būtų visiškai priimtina 
lietuviai. Toks darbas, aišku
yra kilnus ir remtinas.

Knygų yra gavę ir Jungti 
nių Amerikos Valstybių lietu 
viai.

Užsieny gyvenantieji lietu 
viai įvertina Draugijos darbų 
ir todėl kuria .jos skyrius. Skv 
riai jau yra Montevideo ir 
Buenos Aires miestuose Arge
ntinoje. Neseniai įsisteigė sky
riai Villepurt miestelyje, šiau
rės Prancūzijoje ir Eš sur A- 
zette mieste, Liuksemburgo 
kunigaikštijoje, kur yra neina 
žas lietuvių būrelis.

— Šiais uioiaTs per pirmu.- 
9 mėnesius iš Lietuvos buvc 
išvežti 15,367 arkliui už 4 mi

(Laiškas iš Kauno)

Vienas Amerikos lietuvių' Paryžiaus lietuviai taip jau 
laikraštis (“Keleivis“) rašė, kreijiėsi į Draugijų, prašyvla 
būk Draugija Užsienio Lietu-! mi lietuviškų knygų. Paryžių
viams Remti ieškantį Ameri
kos lietuviuose aukų ir norin
ti išnaudoti amerikiečių gera-

je yra virš 100 lietuvių darbi 
ninku; jie turi savo organiza 
cijų. “Lietuvis“, kurios val-

širdingumų. Tai yra neteisy-j dyba nusiskundžia organizaci
jos neturtingumu ir bendrai 
Įvairiomis Paryžiaus lietuvių 
darbininku bėdomis.

bė: 'draugija m i laiškais, 
per laikraščius nėra {įrašiusi 
ir neketina {įrašyti aukų 
Amerikos ir

nei

is
bendrai iš kitur 

gyvenančių Lietuvos išeiviu. 
Tai vriC vienintelė Lietuvos... . tiktai lengv

nių įsteigta draugija, pn-._>f •-f -i - i -fTfiis jėgomis
si ryžtim rūpintis Lietuvos išei
vių reikalais ir neprašunti jų 

žiaus vaikų negali lankyti pra- Uukų. Jos darbas yra pačių
Lietuvos žmonių aprūpintas.

žinomi

Patartina būtų ir pus Jus 
Draugijos skyrių įsteigti. Vis 

iau būtų bendro 
darbuotis ir su

sisiekti su Lietuva įvairiais 
kultūriniais klausiniais.

K. V -m,

DOMININKAS
MECELIS

Mirė lapkričio 12 d. 1934 ni., 
2:10 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Ki'lo iš Raseinių aps
kričio, Kražių parap., Faginskų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 2< 
metus.

Paliko dideliame nuliūdom 
brolį Jurgį, Tel. Yards 0406, 
draugus ir drauges, o Lietu
voje brolį Jonų Ir dvi scsen'j 
Leokadiją ir Veronikų

Kūnas pašarvotus 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės į- 
vyks trečiadienį, lapkričio 14 
d. ift J. F. Eudeklo koplyčios 
8 vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, kun'oj 
įvyks gedulingos pamaldos rž 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuo&irdžial kviečiame virus 
gnaibęs. draugus-geu ir p&žys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Seserys,
Draugai ir Draugė’.

I4aidotovėms patarnauja gra- 
borius J. F. Kiideikis. Telefo
nas YAltds 1741.

lijonus litų. Pernai per tų pa.1 j 
laikų buvo išvežta 14,245 tai 
kliai už 3,587,800 litų ir už
pernai — 6,193 arkliai už J 
milijonų litų. Taigi matome, 
kad arklių eksportas iš Lietu
vos kasmet uuua. Tsb

GARSIN KITĖS 
"DRAUGE”

aHa

JONAS ŽILIS
Mirė lapių. 10 d. 1934 m.. 

5:45 vai. vakare, sukinkęs PŪ-; 
sės amžiaus. Kilo iš Kublžat- 
ėlų Sodo, Telšių apskričio, Llep-’’ 
lųukės parap.

Amerikoj išgyvenęs 27 cnelus?
Paliko dideliame nuliūdlms 

du broli . Konstantinų ir Juli
jonų. o Lietuvoj tris seseriai

Buvo narys Raudonos KožėS 
Klflbo

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioj. 1410 Po. 49th CL., 
Cicero, III I ni letuvės įvyki’ 
seredoj. lapkričio 14 dienų, 1934 
m.. Iš koplyčios S vai. bus «<■' 
lydėtas į :i>’. Antano parapijos-.; 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už ve’ionlo sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazt niero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. dritug-z-ge4 ir pažya- 
tamus-m. t i’al' va I! šiose la/- 
dol uvėre

Nuliūd- : !'
Ir Jtllljllll. n ...

Lųidi.l u v n 
borius A. P«-: 
Cicero 21H9

-air tanias
H

■: uja gra- 
Telefonus

Jubilejiniam Numeriui Paskirta 

Agentai

“Draugo” jubiliejiniam numeriui, kurs išeis 
lapkri čio 17 d., žymiai padidintas, paskirta kiek
vienai kolonijai agentai parinkti tam leidiniui ske 
lbimų. Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo 
skelbimą priduoti skirtam agentui, arba tiesiog 
pasiųsti į “Draugą”, nes mūsų katalikiško dien
raščio, jubiliejinis numeris pramatoma išeis 32 
puslapių. Be to, šio jubiliejinio numerio bus eks- 

-a daug kopijų spausdinama. Ratos pagarsini- 
įų pasilieka tos pačios. Taigi visiems biznie

riams verta šios progos nepraleisti ir savo biznį 
paskelbti “Draugo” jubiliejiniam numery, lap
kričio 17 d. . . t

Kolonijų agentai sekantieji:
Marquette Park - S. Staniulis.
Brighton Park - P. Gubista.
Aštuoniolikta - P. Varakulis.
Town of Lake - L. Labanauskas
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas
North Side - A. Bacevičius.
Bridgeport - A. Giliene.
West Side - Br. Vladas Cibulskis.
Roseland - M. Pavilionis.
West PuHman - K. Raila.
South Chicago - K. Gaubis.
Cicero - V. Šemetulskis.
Melrose Park - O. Švilpauskiene.
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas 

ir L. Labanauskas 
ADMINISTRACIJA

tižios mokyklų, nes mokyklų y- 
ra per maža. ir esamose mo 
kvklose yra per didelis vaikų ! 
susigrūdimas. Vyriausybė ne-' 
turi lėšų mokyklų tinklui pra- Į 
plėsti. Belieka tiktai viena 
išeitis, įvesti už pradžios mo
kslų mokestį tam tikram ino 
kyklų -teigimo ir išlaikymo 
fondui.

Vargšai tie lenkui. fSkund 
žiasi tuo, kuo visiškai neturė
tų skustis. Jie skundžiasi mo
kyklų trūkumu. Tegul nenai
kina Vilniaus krašto lietuviš
kų mokyklų, kurios be medžiu 
ginio pelno jienis jokių nuc»i 
tolių nedaro. Tegul jie neste;- 
gia tuščių lenkiškų mokyklų 
Vilniaus krašte ir joms ne
švaisto didelių stonų, tai Len 
kijos gilumoje lenkiukams ra 
što gudrybių mokyti užteks iv 
mokyklų, ir joms išlaikyti pi
nigų.

Draugija jau yra nemaža ge
ro darbo atlikusi, šelpdama i- 
vairių kraštų lietuvius ir ypn-

— S{>alių mėnesio pabaigoj" i 
prasidėjo Lietuvos ir Latvijoj 
derybos prekybos sutarčiai su

tingo -dėmesio kreipiama į jų 1 daryti. Deryboms pasiūlym*} 
kultūrinę būklę. Ji lig šiol y ’duos Latvija, nes ji nutrauk’• i 
ra išsiuntusi į užsienivs virš ligi šiol veikusių sutartį. Ma
—......... .. ■■ , , -i . ... —

METJNĖS MIRTIE^ SUKAKTUVES

VENETIAN MONUMENiC n. !NC.

S

IšdtrMJal aukei- 
Ir

l'ais tuklų

DldJUausla paminklų <ln bluvš 
CbicagoJ

------- o-------
buvlrš 6U metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir 
tuupykilo pinigus

------- o-------
Mes atlikome darbų daugeliui žyraes- 

nlų Cliicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ,

LIETUVOJE LABAI DOMI
SI SAVIVALDYBIŲ 

RINKIMAIS
ftiais metais Lietuvoje ren

kamos naujos miestų, valsčių 
ir apskričių savivaldybės. Kai
muose valsčių savivaldybių ri
nkimai jau pasibaigė. (Šiemet 
juose dalyvavo labai didelio 
procentas turinčių teisę rink
ti. Nežiūrint įvairių pažiūrų 
žmonių, rinkiniuose visi uoliai 
dalyvavo. Dar galutinai nepa
aiškėjo kaimuose rinkimų da
viniai. Tačiau iš dalmrtinių 
davinių galima spręsti, kad 
naujų valsčių savivaldybių su
stotas beveik ne{>asikeitp. Zmo 
nės nežiūrėdami savo pažiūrų 

Į stengiasi į valsčių’fcivivaldy- 
• bes išrinkti {>atikiinus apylin
kės gyventojus. Mat, Lietuvo- 

' je nuo valsčių savivaldybių 
sudėties daug kas pareina. 
Valsčių savivaldybių atstovai

a|a
ONA PUŽAUSKJENĖ

Persi'skyrė su šiuo pasauliu lapkričio 13 
dienų,, 1933 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimusi Pajevonio valšč., Vilkaviškio apsk.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Bo
leslovų, dvi dukteris: Onų Ir Elenų ir gi'- 
».iines

Liūdnai ai minčiai mūsų brangiausios 
moterės ir motinėlės bus laikomos šv. Mi
šios Li'evo Apveizdos parapijos bažnyčio
je. lapkričio 13 dienų, 1934 m. — 7:30 
va{. ryto. Kviečiame visus gimines, drau
gus Ir pažystamus į pamaldas atsilankyti 
Ir po pamaldų į namus, 645 W. 18th 8t.

Jau praslinko i lėtai kai tave mūsų my
lima moteris ir mamyte nelaimingoji mir
tis Ištraukė iš mūsų tarpo. Mūsų Širdyse 

pailsai neužgydomų žaizdų, o mūsų namuose neužpildomų tuš
tybę. Mos tavęs brangioji moteris ir mamyte laukiame sugrįž
tant. bet mūsų laukimas veltui. Visados gėlės pranyksta fr'vėl 
sygrjžtn, bet tave Viešpats pasiliko kaipo išrinktų gėlelę amži
nai.* Jailkui bėgant, užmirš tave draugė.s-ai. bet tu mūsų bran
gioji pau'iiksi mūsų mintyse Ir širdyse amžinai.

Mylėjome Tave, kuomet buvai gyva: taipgi neužmiršime Ta-
[ —vęa -dabar,- kol per mūsų maldas nejveslmc Jus į Viešpaties na- 

_mus
Nuliūdę liekame.

Vyras — Bole-dovas, Duklerj*, fina Ir Elena Ir G>ilaės.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. f, EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

arti (>rand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI
LACHAWICM 

IR SŪNŪS
LIETUVIAI OBABOBIAI

Patarnauju laidotuvėse knoplgiausia 
Baikale meldžiu atalšaukti. o mano 

darbu būsite užganėdinti 
TeL GANal ŽftlK arba 1111 

231i W. 23rd PL, Chicago

1489 & 49th OL Cicero, ŪL
________ Tel. CICERO 8117

Tel. LAI ayette 3573

J. Llulevičius

l

Craboriua
Ir

Dalsaraifutojas

Patarnauja Clilca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4093 Archer Are.

I. J., Z 0 L P
ORABOR1US Ir LAIDOTUVIŲVTOSUah
1648 Weet 4«tix Street
Tel. BOl'levard S99S—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS
■ ■ irSK ’;

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sųryšių su firma 

tno pačiu vardu)

Telefonu YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS .
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUOAS
ORĄ BORTUS ir BATJtAMUOTOJAB 

Patarnarlmaa gerun Ir nsbrangns
718 West 18th Street

Telefoaoa MOVroe 8377

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ ORABOPii s 
Palaidoja ui |l(.00 r • ikačim

Moder,. koplv- l* dyko!
aaa w iMth ni i. i < AN*l 4if«

Ui. .. I



4 I, 8 Antradienis, lapkr, 13 d,, 1934

Pranešimai IŠSIŲSTI KVIETIMAI BAL
TIJOS KONFERENCIJON

BOLŠEVIKAI NEPA 
TENKINTI

‘DRAUGAS”,
Katalikiškas!

Lietuviškas I 
i’ltriotiškasl 

Teisinvaai 
Naudinga**! 

Pamokinantis!

- ‘ 4 KKDūB . siais J4 raštais lųbai domiai.
i uos” choro koncerte, lajikr. 11 i -----------' \ Pažymėtiha, kad visi 3 atsto- ‘
d. 24 kp. pirm. Petraitis kvie-j Dievo Apvaizdos parap. — vfti labai palankiai atsiliepia i 

i tė į apskr. Vyčių šokius lapk. šiandien suėjo metai laiko nuo aIae Amerikos lietuvius ir ra*
! 25 <1., MeCormiek clubhouse, 8 Onos Pužauskienės mirties. ėrina lietuvių visuomenę dan- r 
vai. vak., o Al. Manataviėius1 Jos atminčiai bus laikomos £iau susidomėti savo broliui 
kvietė kuopų dalyvauti basket gedulo pamaldos šiandien Die išeivių gyvenimu. Jie randa, 
holo žaidimuose. Perskaitytas, vo Apvaizdos par&p. bažny- kad Šiandien Lietuva greta sa- 

į laiškas iš centro ” Vyties” red. čioje. P-a vo didžiųjų Vilniaus ir ^Kla’t
K. Savicko? 15 Ciceros L. V.1 .<---------- , Pėdob uždavinių-fturi dar ir
14 kp. pirm. .1. Kasulaitis, J? Bridgeport. — Dr-joe Palai- ^fečią nemažesnės svarbos už- 

,1 K lakūnas, .J. Valuiik, J. Milą- mintos Lietuvos mėnesinis su- davinį, — būteįit, išlaikyti 
1 šaus kas kvietė į kp. šokius, sirinkimas įvyks lapkričio 14 i ITnis’? ižeivijoų lietuvybę, 
lapkr. Ui d. ' i d., 8 vai. vak., Chieagos Lie-|‘< \ ----- ;• --|T'-d.,.

Naujų narių įsirašė Kviet- tuvių Auditorijoj., Malonėkite PAKVAKĖĮIS NUŽUDĖ 
1 Ims, L. B. Pauln.tis, B. Baniai- nariai laiku susirinkti, nes y- 

tė. - j ra daug kas svarstyti. Taipgi *t\ nUNIuAr
Raportų apie metinį 36 kp. bus renkami darbininkai kon- v .—

• šokių vakarų patiekė K. Za- eertui. Mirė dr-jos finansų ra-,‘j IRON, Mieh., dapkr. 12. —
romskis, J. Šušaitč. Vakaras štin. F. Mikliūnas. Taigi svar- , Tartoko- darbininkas pa k vai-

‘.bus sausio 6 d., parapijos sve- bus susirinkimas. Valdyba Sėlis Magliore Uabelle, '43 m.
tainėj. Bus. taip pat ir gražus I ------ --------------- ajnž., užpuolė klebonijos kie-

* programas. f> B R 8 ft Dle *r sumušdąinųs' nužudė
Vajaus vakaras įvyks lapkr. Iv A U i U »&V* Agnietės parapijos kun.

8i 2fi d., parap. salėj. Dalyvaus ______ parnešu. Lenkaitį 63 m. am,;.
< i Policija suėmė žudikų nu
žudymo vietoje. Susibėgo įmi- 
rapijiečiai jr kėsinosi pakvai
šėlį linčiuoti. Bet policija sku 
biai jį paėmė į Iron Mountain 
kalėjimų.v ‘ 'Įti. 4 
, Labelle senai'tykojo užpul
ti kunigų, tvirtindamas, kad 
jis suardęs jo namus. Para
pijiečiai tai griežtai užgina.

“Draugo” sidabrinio jubi
liejaus paminėjimo vakaras i 
vyks lapkričio 13 dienų, Lie 
tuvių Auditorijoj.

SIUNTINIUS TIKRINS 
KAUNE

Lietuvis Advokatas 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
(Metropolitan Stata B*ak Name) 

Valandos Kasdien nuo • Iki 6 
Panedėlto, Horedoa Ir Pėtnyčloe 

vakarafc < tkl •
- Telefono* CARal 117* 

Ramai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubltc »•<►«

VĖŽIAILIETUVOS

KAUNAS. — Neseniai Met 
zo mieste, Prancūzijoje, įvy
kusioje vėžių parodoje ir Lie
tuvos eksportininkas Račkau
skas buvo išstatęg Lietuvos 
vėžius. Mūsų vėžiai pripųžin- 
ti aukščiausios rūšies ir ap
dovanoti aukso • medaliu. [Mi
nėtas eksportininkas jau turi 
daug užsakymų Prancūzijon, 
bet negali visų patenkinti, ues 
nuo spalių 15 d. draudžiama 
vėžius gaudyti. Daromi žy
giai, kad vėžiams gaudyti lai
kas būtų pratęstas.

FOTOGRAFAS' 
Atnidarė nuoanva. mo
demiška siudlo su Hol- 
lytrood Avienom ia. - 
4M WEST MM RT.

DAINUOS VESTSAIDIECIV 
KVARTETAS. KALBĖS 
RED. L. SIMUTIS IR 

DR. KAVARSKU

ŠIAULIEČIO PATARIMAI 
ROOSEVELTUI Pirkite Tropicair anglių,

Lump arba Egg $6IX), Mine 
Run $5.75, Screenings $4.75.

NORTHERN COAL 00. 
Merrimac 2524

KAUNAS. — Šiaulietis Ba 
runevičius bhvo parašęs kny
gų, kurioj išdėstė, visų eilę pą- 
tarimų kaip pašalinti krizę. 
•Tų^ knygų ji.«r buvb 'pasiuntęs 
visos eilės didžiųjų valstybių 
vyrams, kaip Rooseveltui, 
Mussolini, MacDonaldui, o
taip pat ir mūsų ministeriui» •: . •»
pirmininkui p. Tūbeliui. Šio
mis dienomis Barunevičius 
gavo atsakymų iš Roosevelto 
ir Ma«Donąldo, kurie dėkoja 

knygų te, pasižada su ja

NAUJA KNYGA

Pašaukimas į Dvasinį 
Luomę”

Kun. Pr. J. Vaitukaitis-
•‘DRAUai>»*

2334 So. Oakley Avė..

Katrie perkate anirlts 1A 
dr&lvarty,. siųskite Juos ) 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis. ui mažiau 
pinigų.

Chieagos lietuvių parapijų 
chorai rengtasi prie išpildymf 
“Draugo” sidabrinio juhilie 
jaus paminėjimo programos 
Paminėjimas įvyks lapkriftii 
18 d., Lietuvių Auditorijoj.

INSURANCE PERKAM
NOTARY LIETUVIS
PUBLIC KUSBONtt3
RRAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRAij . •
Prisi r ašy kitę į Mū sų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2008 WE8T 47th STREET Tel. LAFayette 1083

MILŽINISK03 RISTYNĖS

ljapkričio 15 d., ketvirtadie 
nį vakare 8:15 vak. Dusek n 
sis su MeMillen, Goliseum 
Šios ristvnės reikšmingos tuo 
mi, kad laimėtojas turės pro
gų ristis su sunkio svorio di 
vizijos čempijonais.

MeMillen sako kad jisai ge
rai pasirengęs šioms ristyne- 
rns. Dusek taipgi gerai paai- 
ruošęs, sako jam bus visai le- ;į 
ngva laimėti.

Richardas Shikot šiandien 
atvyko C’bicagon ir risis su 
Jack Rainos, prieš dideles rii. J 
tvnesį Shikot, buvęs pasaulio į 
sunkio svorio čempijonas yru f 
geroj padėty ir sako, kad jam 
dar ateis proga rif'tiš su Lon- 
dos, kuris atėmė Čempijonatų 
n, o jo keletu metų atgal.

Promotorius Maurieas Feld 
manas šiomis dienomis duoda 
progų visiems geresniems ils 
tininkams pasirodyti.

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ DĖDĖ SAMAS

PATARIA TAUPYTI ŠIOJ 
ĮSTAIGOJ

Nes 5io alaus skonis jus visus patenkins,nuo pirmo po- 
ragavimo. Reiknlaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

Mino vaMŽI* (F. R. Gtivi-r- 
ntnontl <leda pinigus 11 
Standard F«ileral Savfhjt* 
and Ixmui A--n<1«tion of 
Clihagn.

— vbolesale parduoda ir pristato j alines kom 
dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

$1.000,000.(10 paskoloms dėl pirmų morgičių, nuo 5 iki 20 me
tų lengvais išmokėjimais.
Mokam dividendų kas 6 mėnesius už padėtna pinigus.
Praeitei iSmokėjom 5% dividendu. Kreipkitės į ofisų dėl pla- 
teįmių ttaių.Į > • ‘ , ... - »
Pirma Lietuviška FedeTal Įstaiga po U. S. ftovernment prie
žiūra.

2324 8. LEAVITT ST.
jK&AJGfek Tel. CANal 1078

Boulevard 7179

Gerkit ir Reikalaukit
Pilnas užtikrinimas ir gvnrnneija. kad Radio pasiekia 
Europę — Didelis pasirinkimas įvairių išdirbysčiij: Phil 
co, Zenith, Acadia, Atwater Kent.

Kainos nuo >29.50 ir aukščiau
TEREIKIA $1.00 JMOK1ET 

Seną radio priimame mainais

lEDERALdAVINGS
AND LOAN AUOCIATION 

OF CR1CAOO

— Spalių mėnesio viduryje 
speciali lietuvių ir vokiečių 
vandens tarnybų komisija ap 
žiūrėjo tų Nemuno dalį, kuri 
skiria Lietuvą nuo Vokietijos 
ir tikrino Nemuno krantų bet 
susisiekimo sustiprinimo ir 
pertvarkymo reikalus.

— Iš Amerikos grįžęs šių 
vasarų lankę lietuvių koloni
jas Vilniui vaduoti sųjungos 
ir Vilniaus geležinio fondo at 
stovai, dabar Lietuvos spau 
doje plačiai aprašinėja savo 
kelionės įspūdžius ir Ameri
kos lietuvių gyvenimų, klek

Ubam AIIhIm 
Mainai Tril« 

t«alcUM«

/Sgjt SURYS - DOODY - ANTONISEN
W$1Į| 3320 S. HALSTED STREET 

Ya-ds 5215
* * * vR1 i t*

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius.
Perkam, Lietuviškus Bonus.

3417-21 So. Halsted St
Telefonai: BOUlevard 4705-8167

,KHTKfMW
iOURBOH^

4707 S. Halsted St
TeL TAROS HM Radio Programai ftedėldieniais 1:00 — 2:00 vai. 

*v—- ■ ■ ■- ■ ■ A ■ — i - —- »
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