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METAI-VOL. XVIII

JUGOSLAVIJA IŠVARO 30.000 VENGRU
JAPONAI SĄMONINGAI

GRIAUJA PASAULIO 
RAMYBE

TAIP PAREIŠKIA AMERI
KOS DELEGATAS

LONDONAS, gr. G. — Pa
galiau Amerika (U. S.) iške
lia kaltinimų prieš japonus.

BOLŠEVIKAI 
VYKDO BA SŲ 

KERŠTĄ

PASIBAIGĖ AUTOBUSŲ 
DARBININKŲ STREIKAS 

CHICAGOJ

EUROPAI UŽTIKRINTA 
LAIKINA RAMYBĖ

NUŽUDĖ 66 SUIMTUS 
SAVO PRIEŠUS

NUMATOMAS TARP ABIEJŲ KRAŠTŲ 
SANTYKIŲ NUTRAUKIMAS

VENGRIJA TUO REIKALU KREIPĖS 
TAUTŲ SĄJUNGON

BELO HA DAS, gr. G. — Iki šiandien apie 1,500 i.š-
Kiandien čia paskelbta, kad i tremtųjų jau perėję sienų j Pareiškiama, kad japonai no- 
.Jugoslavijos vyriausybė nu-į Vengri jon. Kasdien laukiami f rodami atsiekti savo karo lai- 
sprendė iš šios valstybės pa- fjų šimtai
šalinti (ištremti) daugiau j ----
kaip 30,000 vengrų darbinių-

DAR NEŽINOMOS SUSI
TAIKYMO SĄLYGOS

Autobusų darbininkų strei
kas pasibaigė (’liicagoj. Tas 

I patvirtinta iš abiejų pusių—•
MASKVA, gr. G. — Sovie-J darbininkų ir C'hieago Motor 

tų vyriausybė paskelbė, kad , (’oaeli kompanijos, 
ryšium su Kirovo nužudymu'

Tas įvyko susitaikius dėl Saaro 
krašto plebiscito

NAUJAS TAUTIŠKAS SĄ
JŪDIS ISPANIJOJ

VIENA, Austrija, gr. 1. — 
kų ir kitų, kurie ikišiol ra-f Dėl vengrų masinio ištrėnd- 
miai gyveno Jugoslavijoje, ino iš Jugoslavijos gali pasi- 
Tuo būdu bus išnaikintas vi- reikšti tikrai rimti Vengrijos 
sas vengrų elementas šiame su Jugoslavija nesutikimai.

Numatomas diplomatinių san 
tvkiu nutraukimas.

vynui lygybės su Amerika ir,-.—- ........ , Streikavusių darbininkų va-
Anglija, tuo keliu drumsčia Jau įvykdyta mirties bausme ,(Jai pareiSki k&(, atSapkti vi 
pasaulio ramybę. j<Jf) priešams, kurie orgamza

Įvę teroru prieš sovietu valdi 
Amerikos vyriausias atsto-1 . . ‘ , ....... • mukus. Tiek oheialiai

vas karo laivvnų konferenei- i . . .. im.-n« v,. . „ „ . . cianai gi — bolševikai su di-’ ___ -i- , , • , i njos

krašte. Pažymima, kad ven
grų ištrėmimas bus vykdo
mas palaipsniui.

Jugoslavijos vyriausybė ė- 
žygio

Vengrijos 
šaukė namo

ŽENEVA, gr. <». — Euro
pai užtikrinta laikina ramy
bė, kada Prancūzai susitaikė 
su Vokietija Saaro krašto 
plebiscito reikalu, o Anglija 

i sutiko pasiųsti Saaran savo
MADRIDAS, gr. G. — Ve 

dama galinga kampanija Is-
panijoje, kad respublikos 1 kariuomenę tvarkos palaiky-

i bus vedamos derybos ir tuo-. , . -. .. Tl n„P „UbionboNeoli- „ ’ • , , ' tvarka pakeitus panašia lta-,nnn 1M1 Prišertų.
keliu nustatytos naujos darbo........ ..................A. j Tas įvyko ačiū Prancūzi-

si pikietininkai. Jie sako, kad.

korporatyvės valstybės
i sąlygos. Vadams daugiausia’.(varkft. ,r ». kampanija soka.{jos nusileidimui, kada Vokie-joje Norman II. Davis svie

džia kaltinimų prieš japonus. 
Jis sako, kad japonai siekda 
mi išsižadėti laivynų sutar
ties principų, iš tikrųjų stu- 

savo pasiuntinį I mia pasaulį neapsaugon, tarp
vyriausybė at

n,ės. 4n žygio kilos nesutiki-, i6 Belgrado. Ta9 prieS j5va.
inams so Vengrija dėl serln; 'žil„)ja„t ntlanka Jugos|avii„s
karaimus nužudymo. Jugo- I )ž,jcnio rrikah) ofis<) ,, į(,a.
slavija iskundė Vengrija T. • . . .J 1 h i ve protestų prieš vengrų nia-
Sąjungai, kad būk pastaroji j i;trėmjma Jam atsakv. 
pas save globoja kroatus te- ka(, yr„ vidaa, reik„ 
porintus. Vengrija atšovė, i ,ų ministerio
kad įvairios rūšies tėroristij ■ paBiualiays ir 
pilna ir pačioj Jugoslavijoj,
kili' daromi įvairiausi politi
niai sankalhiai. Pažymėjo, 
kad Jugoslavija pirmiau pa
ti teapsivalo nuo teroristų ir 
tik paskiau tereikalauja kitu 
apvalymo.

J ugoslavijos vyriausybė 
tuo įsižeidė ir nusprendė iŠ 
savo krašto pašalinti visus 
Vengrijos valdinius vengrus

dalykas. Taip 
apleido Bei

gradą be nieko.

džiausiu 
šimtus

žvėriškumu 
gal tūkstančius.

žudo

tautiniam įtariman ir didžiai 

brangion kompeticijon.

AUSTRIJA PALEIDO 
SOCIALISTŲ VADA

darbininkai 
Sako, juos teisė ir apkabi-' į 

no vyriausiojo karo teismo 
‘ ‘ kolegiumas, ” posėdžiavęs 
Petrapily ir Maskvoj. Teis
mas rėmėsi naujuoju po K»- 
rovo nužudymo vyriausybės 
paskelbtu įstatymu, kad kalti
namiesiems neturi būt reiš
kiamas pasigailėjimas, kad 
prieš terorą reikia kovoti tik 

‘teroru. Mirties bausmė įvyk
dyta tuojau, kaip tik teismas

apeina 'tas, kad visi streikavę
būtų priimti at- i

Kompanija gi 
pažymi, kad ji vėliau 
skelbs savo pareiškimų 
streiko atšaukimo.

si.

I Sudaromas, taip vadi na
šavo keliu *nns, naeionalis blokas, ku-

NĖRA KUO PAKEISTI 
KAPITALIZMĄ

pa. iriam vadovauja buvęs finan- 
dėl sų ministeris Jose G’alvo So- 

' telo. siu blokan sėkmingai 
patraukiami žymieji ispanai. 
Blokan įstoja karlistai greta 
su savo priešais alfonsistais, 
kurie per ilgus metus vertė 
tarpusavias kruvinas kovas.

NEW YORK, gr. 6. --jfstoja aukštieji politikai ir 
Amerikos pramonės kongrese mokslininkai. T ra žinia, kad 
čia kalbėjo žymiausieji pre-Dr Albos kunigaikštis prisidi -

VTENA, gr. 6. — Austri
jos vyriausybės įsakymu iš 

i kalėjimo paleistas buvęs šio

STREIKUOJA VOKIETIJOS ! . .r . -/ \
IZminAIlTnni*l socialistas Kari Seitz su ta sųKOMPOZITORIAI ?lyga, kad jis neapleis Vienos/“J, urgamzuoj,

. , , ., - - . veiklą prieš sovietus,ir dukart per savaitę prisista 
tys policijai. Taip pat jam;

•uždrausta turėti susisiekimai

paskelbė nuosprendį.
i na jraioejo žymiausieji pi e-p 

Teisman statyta 71 asmuo.: ridento Roosevelto patarčiai, .1° prie sudaromo bloko. 
Jie visi buvo kaltinami tuo, i'Raymond Moley ir Donai

’kad organizuoja terorizmo
Is jll ! Pirmasis tarn kitko naroiš k..v.

at

čia gauta žinių, kad šimtai,tnT vedėjai. Jie paskelbė, kad 
vengrų nelaukia kol jiems bus vyriausybė neturi nė mažiau- 
įsakyta apleisti Jugoslavija, j sio pagrindo nurodyti kompo- 
bet patys vyksta į Vengrijos

BERLYNAS, gr. 6. — Čia 
ir kituose Vokietijos miestuo
se prieš nacių režimą austrei- įsu kitais socialistų vadais ir 
kavo kompozitoriai ir orkies-' naudotis automobiliais.

pasienį ir reikalauja pralei
dimo.

Iš Budapešto praneša, kad 
į rytojaus dieną sušauktas 
nepaprasrtan posėdin visas 
vengrų mir.isterių kabinetas. 
Bus tariamasi, kas daryti su 
ištremtaisiais iš Jugoslavijos 
vengrais ir kokių priemonių 
imtis prieš Jugoslaviją.

zitoriams, kokią muziką jie 
turi kurti ir orkiestrų vedė
jams, kokius muzikalius kuri
nius privalo naudoti.

SU BOMBOMIS BLAŠKO 
STREIKININKUS

NUBAUSTI 4 SANKAL- 
BININKA1

HAVANA, Kuba, gr. 6. — 
Teismas nubaudė 190 dienų 
kalėti keturis iš penkių suim
tų įtariamųjų sankalhaninkų 

‘‘prieš J. Valstybių ambasado- 
,'rių Caffery. Penktasis ištei
sintas, nepaisant kaltintojo 
energingo reikalavimo, kad irLOS ANGELES, Cal., gr.

6. — Čia vyksta gatvėkarių "tas būtų baudžiamas. 
Vengrijos vyriausybė susi-’ darbininkų streikas. Streiki-

siekė su T. Sąjunga šiuo rei-’ninkai dažnai kelia demon- 
kalu. Kasi, bus nurodyta Ju- stracijas ir riaušes. Policija 
goslavijai, kad ji taip žiau- J vakar dviejose vietose išblaš- 
rini neapsieitų su tautine »na- kg riaušininkus su ašarinėmis

3 ŽUVO SULUŽUS 
LĖKTUVUI

žilina. i bombomis.

SZIYJED, Vengrija, gr. G. 

— Šimtai ir tūkstančiai ven-J 
grų čia atplūsta iš Jugosla- I 
vijos. Jie visi nusiskundžia,'

IRAKAS SKUNDŽIA 
PERSIJĄ

ŽENEVA, gr. G. — Trakas

3,000 GAVO DARBĄ

kad išvaryti iš namų ir įsa-, įnešė T. Kąjungon skundą 
kyti ko veikiau nešdintis j' prieš Persiją, kuri sąmonin- 
savo Vengriją. Daugelis jų y-’gai nesiskaito su Irako siena. | 
ra lengvai apsirengusių, yra j
ir sergančiųjų, o daugumai
neleista pasiimti nė reikalin- ------------
ginusiųjų daiktų. Kai kurie Ap1b 3,000 darbininkų va- 
ištremtųjų Jugoslavijoj yra’kar Chicagoj gavo laikiną dar 
gyvenę po 4D metų ir ilginu,’bą — iš gatvių išvalyti snie- 
užmiršę net susikalbėti ven-'gą. ftis darbas buvo vykdo- 
griškai. ’ mn’s vidumiesty.

RICHMOND, Ind., gr. 6. 
— T/ėktuvas su keturiais as 
menimis nusileizdamag susikū
lė vietos airporte. 3 asmenys 
žuvo, o ketvirtasis sunkiai 
sužeistas.

PAVYZDINE AMATŲ 
MOKYKLA

j tija pasižadėjo daugiau ne
triukšmauti dėl Saaro krašto 

j atgavimo. Vokietijos naciams 
j nulaužyti ragai. Jie pamatė, 
| kad savo akiplėšiškumu nega- 
i Ii atsiekti kų nors gera. Jie 
(kapituliavo su savo grasini- 
i mais.F
i Per plebiscitų Saaro kraš- 
j te neims uniformuotų nacių 
ir prancūzų kareivių. Angli

jos kareiviai ves tvarką

Šis ispanų vadų sąjūdis Į 
reiškia du svarbius dalvkius; J-

PRIRAKINA KALINIUS 
PRIE STULPU

Kiebberg.

....... . . j:!L Pi™“sis tarP kitk0 Par<;i5 tužkPrta kelia monarkijos _ Poli(.ijos nubau
penki palikti tolesniems ta r- | ke, ka,| vykdoma naujosios zįm„i ir užduoda mirtiių j da pinigjjka pahauda ,ris ;au 

dymams. Sp.ejama, kad tarp santvarkos programa nieku smūgį įvairaus plauko triukš- nus Vyrus areštuotus už gir- 
j būdu nesikėsina, kadI sugrio- , „.„„jautiems radikalams - į tavim,. Kadangi jie neturfjo 

Jis dar ilgiau, vus kapitalizmą, kuriam nėi a' socialistams, komunistams ir
substituto, t. y., kurio nega’i- Uitiems, 
ma pakeisti kuo kitu.

paliktųjų yra ir aktualus Ki 
rovo žudikas.
bus tardomas, kad išgavus iŠ 
jo kokių nors paslapčių apie 
sovietu priešu veiklą.

į O antrasis pažymėjo, kad, 

Petrapilio teisme išaiškinta,;^ daug ko tikėtasi ir
kad nuteistieji Rusijon įėję * jaukta Tačiau ne viskas at- 
per Lenkiją, Suomiją h* Lat-[ sįekta, ko buvo siekiama. Bet 
viją. Rusijon atvykę, kad or-,'bus siekiama.
ganizavus terorizmą prieš so- j---------------------
vieftus. i PASISLĖPĖ IŠEIKVO-
; Sov. vyriausybė pažymi, 
kad jie visa buvo teisiami už 
uždarytų durų.

PAINTSVJLLE, Ky., gr.

pinigų, kad užsimokėjus pa-

MAŽINA KOMISIJOMS 
ATLYGINIMĄ

įbaudą, teisėjas įsakė, kad jie 
itai atidirbtų.

Kalėjimo viršininkas norė- 
|jo juos pasiųsti prie darbo 
jgatvėse. Nubaustieji atsisakė 
įdirbti pareikšdami, kad jie

KAUNAS. — Vidaus rei-1 serga, 
įkalu ministeriui reikalaujant, [ Kad taip, tai teisėjo jsaky- 
Kauno burmistras, savo nu- Imu jie visi buvo išvesti iš ka 

TOJAS tarimais, kuriuos jis daro vie Įėjimo ir prirakinti skyrium
----------- toje tarybos, kada pastaro- prie stulpų. Taip išlaikyti per

KLAIPĖDA. — Lapkričio sios nėra, šiomis dienomis su visą dieną. Susirinkusi minia
Paskelbtos nubaustųjų pa- fj su daugiau kaip 8,(XX) į mažino arba visai panaikino reiškė pasipiktinimo tokia 

\ ardės. Tarp jų nesimato bu-'litų valstybinių pinigų pasi-; buvusios tarybos nutarimus bausme.
vusių vadų, kurie kitados slėpė Šilutės valsčiaus teismo dėl atlyginimo įvairioms ko- Teisėjas reiškė abejonės, ar
per pilietinį karą kovojo kanceliarijos sekretorius An-1 misijoms. Pav., mokesčių ko- jis pakartos toliau tokį baus-
prieš bolševikus. Taip pat ne (irius Vosylius. Iš vakaro jo misijos nariams, kurie ligi mės metodą. Jis bijo, kad pri
simato nė kitų žymesniųjų • vadyboje buvo padaryta re- Į šiol gaudavo nuolatinį atlygi- rakinti kaliniai nesusirgtų
rusiJ- | vizija ir buvo rasta trūkumų.’ nimą po 300 litų mėnesiui, nuo nušalimo. Bet svarbiausia

bus mokama kaip ir valdžios tas, kad visuomenės opinija 
įstaigų atstovams, kurie tose nusisukus prieš teisėją.

Vyriausybė nepaduoda nei 
kokių smulkmenų apie bylų 
eigą, nei iškeltų kaltiuii'«ų 
prieš nubaustuosius, lygiai 
ir to, kad jie būtų turėję

, bet kokį sąry'šį su Kirovo nu-j 
Į žudymu. Tik trumpai pareik-j 
, štn, kad nubaustieji buvo so-; 
' vietų režimo priešai.

Į' Vosylius buvo Vokietijos 
i pilietis ir Klaipėdos krašte 
(dirbo, gavęs darbo leidimą.

SNIEGAS CHICAGOJ

komisijose dalyvauja, būtent Į -------------------
po 12 litų už posėdį, tokių RUMUNIJA GINKLUOJASI 
posėdžių šios komisijos per
metus turi 72.

Chicagos miestų ištiko di
delis sniegas, ko nebuvo nu
matęs nei oro biuras, nei kas 

KAUNAS. — Teko patirti, Podraug vyriausybė nuty-j kitas. Vietomis užpustytos 
kad švietimo ministerijoje ]j jp apie tai, kokia metodu' gatvės ir vieškeliui ir apsun- 
projektuojama įsteigti Kaune 'buvo panaudota minties baus- kintas važinėjimas, 
pavyzdinę amatų mokyklą, mės vykdymui ir kur tas pa- __________________________

PRIEŠ

BUKAREŠTAS, gr. G. -- 

Rumunijos ministerių kabine- 
PROFESIONALIUS' tas nusprendė 25 milijonus

MOKESČIUS

VTENA, Austrija, gr. 5.— 
Žiniomis iš Rumunijos, to

---------------------------------------------------------------------- į krašto visi advokatai gavo
prie kurios galėtų būti egza- daryta. Bet ji skelbia, kad y- *nią iš Maskvos, kad 66 apknl-1 įsakymą sukelti streiką. Tai 
minuojami verslininkai. ra konfiskuotos nubaustųjų' tintieji nubausti sušaudymu.; protestas prieš vyris

dolerių daugiau, negu papra
stai, panaudoti valstybės gin
klavimuisi.

ORAS

PLATINKITE “DRAUGĄ’
visos savastys. • Į Tarp sušaudytųjų fcjuvo vie- dėl skirtų profesionalams nm-

(New York Times gavo ži- na moteriškė). - kesčių.

vyriauBybri CHIČAOO IR APYLIN
KĖS. — šiandien debesuota; 
numatomas sniegas.
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DIENOS KLAUSIMAI
KA3 IŠĖJO 16 SOCIALISTO UŽSIMOJIMO

n i mus kų nors gero padaryti lietuvių tartai?
Pirmoje vietoje jiems tautos reikalai ne- ■

rūpėjo. Transatlantinio skridinio darbų jie __________
pasiėmė į savo rankas dėl to, kad Dariaus BESUPRANTAMA MAROIN lietuviai gavo pranešimus at-i 
ir Girėno žygis mūsų visuomenėj buvo su-, KONIE0IŲ BYLA , vykti kitų dienų 8 v. ryto į
kėlęs tam darbui labai palankių nuotaikų iri ---------- Marcinkonių policijos punktų.!
socialistai norėjo tuo pasinaudoti, kad pa- vasarų, per Dievo Kūno Kitų dienų susirinkus poli-
kelti savo ii savo laikiaščio prestyžių. Jie gventę, Marcinkonių policinin- vijos punkte visiems aukščiau 
daug rašė ir dabar teberašo apie lėktuvų ir kaį gvent0*rfuje nuošaliai be- minėtiems kaltinamiesiems, iš- 
jo dalis, purtosi jei kas pareikalauja smulk- stovėdami ir bežiūrėdami į skyrus J. Zinkevičių ir Pr. Ja- 
meniškų apyskaitų iš visuomenės sudėtų uu- proęesjj,jt vietos viršaičio 6. kūbauskų, kurių tuo metu Mu
kų, tačiau beveik nieko nerašė ir nerašo dėl Mižkini(> padedamį, surašė pa- rcinkonyse nebuvo, policijos 
paties antrojo transatlantinio skridimo tikslo. varcįes vįSų tų panelių, ku- viršininkas pianešė, kad jis 

Kita kliūtis jiems atsistojo ant kelio, tai rįog buvo sll vadinamomis lie
nemokėjimas dirbti konstruktyvių darbų. Jie, Aviškomis kepuraitėmis. Vė 
išmokę griauti ii vesti kovų su tais, kuiie jįail gatvėje užsirašė pavardes .i’e buvo pėsti išvaryti į Gar- 

’ konstruktyviai dirba savo tautai ir visuome-j keletos vyriškftj> kurie taip dinų.
nei. Reikia tik įsivaizduoti, jų vadovaujamas pat buvo su tokiomis pat ke-l Vilniau 
ALTASS komitetas turėjo visko: užtektinai puraįtėiiiis. Greit p0 to, visa 
laiko : - “• - ..• • • • •

Lietuvis ir Žydas

turįs varyti į Gardina.] 
Tų pat dienų 11 vai. policijos

Tik ką ledus išnešus upė
Mažutį luotų supė,

O luote pasiskirstę į du
Galus sėdėjo Rapolas su kromininku žydu.
Lietuvis yrės, žydas gį drebėjo.
Jis instinktyviai slinko prie v įėjo.
—■ Sėdėk ramiau! — L’i, kaip sėdėt ramiau čia, 
Kai tokios baisios vilnys aplink siaučia!
— Ei, žyde, lygsvara! J vandeni nugrimsim!

O žydui rodos tik saugiau bus,
Kai jis į glėbį ims jį!

Žingsnis... ir jau srovė abu apgaubus!...
Nuslūgus vandeniui, praslinkus kiniam laikui, 
Kuomet žvejai su linksma daina
Skendulius išgriebė... dar juodu glėby laikės...

Nevisuomet vienybė geran eina!....

Mes nė kiek nekaltinam socialistų ir jų 
vado Grigaičio dėl jų noro, kad “Draugas” 
ir kiti laikraščiai nemurmėtų, bet tylėtų a- 
pie antrųjį transatlantinį skridimų, kurį jie 
žadėjo įvykdyti šiemet, bet neįvykdė ir tuo 
būdu užvylė visų mūsų visuomenę.

Labai gerai atsimename tuos laikus, ka
da skridimo organizavimas prasidėjo, kaip 
išdidžiai kalbėjo Grigaitis savo laikraštyje ir 
susirinkimuose, kiek daug žadėjo, kaip gra
žiai kalbėjo apie savo lakūnų James - Janu
šauskų, kuriam lygaus, rodos, pasauly nebe
buvo. Jis kalbėjo tikrai diktatorišku tonu, 
kad tai dori jie, nanjieniečiai, “Naujienos”, 
kad kiti tai vieni niekai, jiems sekasi rinkti 
aukos, jų lakūnas pirmos klasės, lėktuvas 
moksliškai rengiamas, geresnio dar joks ki
tas lakūnas neturėjęs. Ne tik motoras, bet 
kiekviena dalelė buvo smulkmeniškai apra
šytą, Artinantis rudeniui, kviesta visuomenė 
j išleistuves, nes, girdi, jau viskas kelionei 
prirengta, tik suvažiuokite, pamatykite, ste
nkitės ir atsisveikinkite. Daug kas, ištilcro, 
pradėjo stebėtis, iš kur dabar pas socialis
tus atsirado tiek jėgos ir entuziazmo, kuo
met seniau jie nieko nedirbdavo, tik kitiems 
trukdydavo, nė cento Lietuvai neduoti ra
gindavo. .z .

Tačiau su Grigaičio' darbu išėjo taip, 
kaip toj lenkų pasakėčioj: "Jęknela gera i 
parodzila mvsz" — sudejavo kalnas ir pa
gundė pelę. O lietuviškas priežodis sako: iš
kilo kai sakalas — nutūpė kai vabalas.

Į padangę iškeltasis James - Janušaus-

. jcesijoje ir apie jokių deinon- tarnavau Latvijos Pasiuntiny-
' ,US ias0 į stracijų net nėra girdėję. beje. Man vra nepaprastai ma 

apie šių lietuvių varvinu ri . * , . • ‘ i .• , ,# s ? 1 i J o tų tardymų Storastos jmi- lomi pasisakyti, kad aš esu
sipažinęs su jūsų dai- 

<raštu ir kad aš turiu 
<ia usios pagarbos jo žmo- 

nešioti, tik negalima su jomis nėms.
“Begyvenant Lietuvoje, vio

tinkamų mechanikų, be specialistų; jokio tik- jžiami kiekvienas po 5 zlotus 18 kini., nuo Ežeronių iki Ve- bl-irįaįJ *•
slo neatsieksi be vado su patyrimu, geiais pabaudos. Bet nubaustieji ži-1 reiliškių — 16 klm., nuo Yer-| Ta:, *. i . * r- • , i
norais ii pasišventimu. Kaip jau esame rasę, nO(janiį, kad jau ir apygardos eiliškių iki Gardino 12 klm. į , ,.. & , .
ALTASS komitetui nieko daugiau netrūko, teismus buvo išaiškinęs, jog Vadinasi, iš viso ėjo 72 kilo-' • . / ., ? .
kaip tik vado. Joks kūnas neg&li veikti be tokių kepuraičių nešiojimas metrus. Paupy mareinkoniečiai i jĮys
galvo

Ko reikalauja visuomenė ?
Įiiesųs joks nusikaltimas, atsi
sakė pabaudos mokėti ir prn 

Jei šiemet būt įvykęs skridimas, visuo- byl<l peiduoti teismui. Sto

buvo laikomi vietos policijos;
7 vai. iki kitosarešte1

! dienos i v t o. Ežeronvse

by
ra r-

gintos ir nusikamavusios ke-

na mano pareigų buvo pagel
bėti palaikyti draugingus ry
šius ne tiktai oficiali* prasme, 

jaunos mergaitės, lurėju-'bet ir vystyti nuoširdžius šir- 
sios eiti pėsčios rudelis šlapiu dies jausmus tarpe dviejų tau-
oru net 72 kilometrus. Jokios'tų. Deja, tie jausmai kiek an-

... . „. . . . . . . .v kaltės, jokio blogo darlio, o ksčiuu prieš tai buvo kiek šal-rastija tačiau bylos teisimu policijos posterunke buvo is-| • , , . .... I , , , »•
<1hs kmutiilo sukolvinui Kol (Julinr iii numirs- i *- m • i *i 1 1 zr 1 j c lUK^sti it iki jo. .toki. ^\<tiln<i role šilinio durnas Kttpiuuo mikumiui. nu uauar jų pamirs- neperuave, o primose* Marėm- laikyti 2 valandas, Cm buvo v ! • •
ti negali. Ji reikalauja, kad būt išduota konių valsčiaus valdybai, kad susirgusi Pranė Kunipaitė, ku- . '11 n l)a<'mėti, kad tokius į be suvait ino Latvių - Lietu
smulkmeniška apyskaita iš kiekvieno išleisto jį ištardytų kaltinamuosius.! vi toliau buvo vežama. Verei- l'anas,us bylos paskutiniuo-į viii Vienybės Draugija, siekia- 
dolerio. Neužtenka paskelbti bendromis su- Valsčiaus valdyba tai padarė | liškėję nakvojo po valsčiaus
niomis ii pačiai ALTASS valdybai pasirašy- į,. savo pranešimus vėl nusiu-' ! v “ - •• i • 10..
ti, bet visas bilas turi patikrinti to paties ntė storastijon. Praėjus kiek 
komiteto finansų komisija arba dar būtų ge- Įaįko, Marcinkonių miestelio

menė būt pamiršusi visas tas dideles išlai-

riau, jei tai atliktų pačios visuomenės suda- gyventojai: Adolfas Karsokas. 
rytas komitetas. Kaip Žinoma, ALTASS ko- Mįkus Jakubauskas, Stepas 
mitetų sudarė ne visuomenė, bet pats sočia- Miškinis, Vincas-Jovaišis, Pra
lįstų dienraščio redaktorius Grigaitis. naiS Tamulevičius, Juozas Zin-

Kuo greičiau tai bus padaryta, tuo svei- kevičius, Marija I’etrušytė,

ju metu ypač. pasidarė gan- nti palaikyti gera valia, kuri
, . • .. į sios. Tardvmai, suėmimai ir i laimėjo geresnį savitarpį naži-namais šaltoje rūsyje, ls ver- • i i i. i

eiliškių iki Gardino kelionė!". . ....... . f”.......,''J' |.
, i • • • • • i lietuvių tarpe minimos kas- ir kultūroje abiejose, latviu irbuvo sunkiausia, nes jau visi I .. 1 ! 11 J . ’

kiau bus antrųjam transatlantiniam skridi- prunė Petrušytė, Elžbieta Mi- kruvinto) 
mui, jei jis kuomet nors dar įvyks.

BOLSEVIKŲ VALDŽIOS ŽIAURUMAS

Laikraščiai praneša, kad bolševikų val
džia Rusijoj sušaudė 66 karininkus, kurie 
planavo jų nuversti.

Pasaulis dabar turėt.) Saukti ir griežtai vo kad nežiūrint i
tai, jei kaltinamieji neatvyks, 
byla vistiek bus peržiūrima.

Marcinkonys yra 72 kilome
trai nuo Gardino ir eiti pės
tiems — neįmanoma,

bu-o labai nuvargę ir nusi
daužę kojas. Mergaitės jau vi
sai nebegalėjo eiti, nes jų ap
avai jau buvo nuplyšę, ėjo' 
basos ir buvo sužeistos, su-

kratos Vilniaus provincijos ninių jiolilikoje, ekonomikoje 
ūmos kas- Į ir kultūroje abiejose, latvių ir

dienų. Yjiač tokie lietuvių va-■ lietuvių, tautose. Kultūros dir- 
rginimai esti ten, kur, sakv- voje pasiekta daug laimėjimų, 
sime, yra lenkiška mokykla Latvijos ir Lietuvos operos 
lietuviškame kaime, o jeigu jiasikeitė artistais, — latvių 

artistai lankėsi Lietuvoje, lie 
tuviai artistai lankėsi Latvi
joje. Tuo būda per dainų ir 
muzikų jie sugebėjo vieni ki

liai* jKisitaiko, kad esti tani 
kaime lietuviška skai-, . r< r pačiamkojos. (laidine ma- 1

škinytė, Juzė Tamulevičiūtė, rcinkoniečiai buvo perduoti a’ ^a^ žmonis varginami 
Marija Gaidvtė, Marija Kasė- vietos policijos slaptajam sky- ’ k° -E
taitė ir Pranas Jakubauskasūiui (.vydr.iai slidezy). Čia ',lok>klu' .r°klus ,"-'lus K’™“ lMŽIntl> ““Prasti

v . . ... -v. ...... . ku,turingas represijas lenkaigavo pranešimus, kad spalių visi buvo iškrėsti ir iš jų su- ° 1 •'
i i ' - i i. • i . • v : o, taiko lietuviams ir tik už tai,2.) d. atvyktų į Gaidina bylos lasytos kai kurios žinios. Po . . ’

peržiūrėjimui. Raukiniuose lni to vyrai turėjo pinuti malkas av •Jle 'la lietuviai.
ir šluoti kambarius. Buvo lie-

Tų pati gulima pasakyti ir 
apie kitas meno šakas, ir Iš 
kultūrinio santykiavimo labai 
greitai augo draugingumo jau
smas ir tikslesnis supratimas 
to lakto, kad ii* vienį ii* kiti 
iš tikiųjų yra kilę iš bendros 
los pačios rasės.

“Aukštoji politika, deja, bu 
vo ta “musė svieste”, kuri 
neleido visiško susitarimo į- 
gyvendinti. Visvien, draugin
gumo jausmams abiejų valsty

bių gyventojuose stiprėjant, 
stiprėjo ir noras išvien veikti

V1LSBERTS KALLIS'O, 
LATVIJOS KONSULO 

KALBA

pta ir mergaitėms dirbti, bet 
jos atsisakė”.

Taip išvarginti marcinko- 
niečiai buvo iš Gardino i>oli- 
cijos po keletos valandų nu

jirotestuoti dėl tokio žiauraus bolševikų pa
sielgimo. Gerai atsimename, kiek daug jie 

kas socialistams pasirodė niekam netikęs. Nė triukšmavo anais laikais ir dabar dar apie 
patys nežinojo su kuo turi reikalų, vienok tai kalba, kuomet Lietuvos karo teismas mir-
lt kokį burbulų pūtė tol, kol tas nesprogo, lies bausme nubaudė penkis komunistus, ku-, . ... . ,____  _____ c --
Gyrėsi lėktuvo “mokslišku prirengta”, bet rie planavo išžudyti visų Lietuvos inteligen- ŽIUJ'1 trank,muJuo laįau su' varyti į storastijos įstaigų, kur 
jis ir dabar dar nėra kelionei prirengtas. Re- , lijų ir sujungti Lietuvų su Sovietų Rusija. nef. «iarc“lko“iecitti ' storastijos padėjėjas juos iš-
ngė išleistuves, bet į išleistuves suvažiavę
žmonės skaudžiai nusivylė, nes to išgirtojo 
lėktuvo neturėjo progos matyti. Ir galų gale 
“gudriai” paskelbė, kad dėl “blogo oro Eu
ropoje” skridimas atidedamas kitiems me
tams.

gi va-

Dėl to kaip turėtų protestuoti žmonės dėl var8in&*1 ,^veaa \r ni®*,tardė ir vėliau pasakė: “Jūs
sušaudymo 66 karininkų, kurių pasielgimas,kas n?tarl’ u &i" psa^e kaltinami ne už lietuvi- 
nė kiek nebuvo išdavikiškesnis už anų pen-

(Lietuviškai pasakyta Liet. 
Legiono Seimo pramogoje)

“Man tikrai buvo’ malonu 
gauti pakvietimų iš latviams i

Gal būt nebus pro šalį iškelti klausinių, 
kodėl socialistams nepavyko pirmasis mėgi-

kių komunistų?
Lauksime, gal bent lietuviškieji bolševi

kai pakels protesto balsų dėl nužudytųjų ka-1 
rininkų, nes jie ypatingai daug triukšmavo 
dėl sušaudymo Lietuvos išdavikų.

tinanueji, žinodami, kad byla k it hct „j ,iarv.
baa sproBdian,.. naž.«„n. , hažnyfios denlonstrnJ gi„,iniag<« tautos ir praleidi i‘™t,;;*
p, oalyvavan, v.aa. nevyko ,, <,i>„ Marcinkonie,-iaf šj vakar, »« jun.is. Siu proga I „

aiJkino, kad bažnytinė proco- man pramena dangalu, nta-į 
sija nčru kokia demonstracija, lomų valandų, praleistu jūsų,

tik pro-' gimtiniame krašte, kai aš Imi' (Tęsinys ant 3, pusi.)

Gardinu ir laukė pranešimų 
apie jų reikalų. Bet štai lap
kričio 3 d. visi kaltinamieji ir kad jie dalyvavo

Karei Novy

DRAUGAI
(Tęsinys) '

Gal tenai kažkur užpakaly jau pa
vasaris, ga, žydi jau laukuose pienės. O 
palangėse — šimtažiedžiai! Gal jau vėdi
nasi ant tvorų sukabinti patalai. Gal 
šūkauja su krepšeliais ant pečių iŠ mo
kyklon grįžtų mokiniai. Gal kokia nors 
senė skaito “feldpostkartę”, (atvirlaiškį 
iš karo lauko), kad jos sūnus, kažkoks 
Povilas Forėjtas, jru gyvas ir sveikas, ir 
viskas jam puikiai klojasi.

Lekia šrapnelis? Vienintelis šrapne
lis iš tų milijonų, kuriuos čia iššaudo.

— Kas čia nuostabaus? Vienintelis 
šrapnelis iš masės, kuriuos juu csaipe Čia 
matę ir dar liudysime! Kų tai lininis reiš
kia?

Skeveldrų įsiskyerbė susirangiusiam 
Dušą t kai į užpakalį?

Guli čia uolotame dugne, o mes jį 
fe^fcimn ir aprišinėjam ?

ftūviai atgyja. Skyrininkas guli ties

plyšiu, šaudo, šaukia ir šaukia. Svarbiau
sia, kad jau nieko nešaukia Forėjtas!

Pasaulis ugny. Lygiai kaip užvakar 
ir vakar... Jau greitai bus gulas — pas
kutinė ofensyva!

Ir tos ugnies metu Forėjtas atsigavo. 
Pakilo ir ramiu žingsniu pamaži ėjo tie
siai savo apkaso link. Dūmų debesys su
kosi aplink jį, o užpakaly liko vien krau
jo žymės. Pervirto per vielas ir gulėjo 
greta Dušatkos, pamėlynavęs, be dvasios, 
paplūdęs kraujuose. Bet nebuvo laiko su 
jais prasidėti, buvo svarbesnis dalykas — 
reikėjo šaudyti ir taisyti nuolat ardoma 
ir griaunamu landynė.

Padangėj plaukė aeroplanas. Numes
ta granata užmušė skyrininkų Tomšų. Ti«:» 
plyšiu paliko tiktai .jo gulva su išsprogu
siomis į viršų akimis, kaip šiurpios iš
vaizdos rutulys. Ištisoj ilgoj linijoj dun
dėjo mūšis ir tiktai dabar, vakare, buvo 
ieškomi sužeistieji ir nustumiami nuo ta
ko mirusieji, — paskubomis, kaip atsi
tiktinės kliūtys.

— Diiftukitės! — kallsjo į Dušatkų 
ir Forejų išvargę kariai. — Jaunis yra žy
miai blogiau.

Tuo metu, kai Dušatka visų laikų 
kruijiė savo baisių galvų, Forėjtas šaukė 
gert. Suprato jį ne tiktai draugai, bet ir 
vokiečiai sanitarai, kurie pateko Čionai iš 
Tirolio.

— Tai skerdyklų!

— Paskutinė 
kažkas.

ofensyva! — kalbėjo

Žmonės migo pusiau sėdėdami. Ke
pėjas sėuėjo pasirėmęs šautuvu, lyg mie
godamas. Tiktai dabar pastidM'ęjo visi, kad 
yra negyvas ir reikalingas palaidoti. Ke
pėjas Kogoutkas, pats tyliausias karys 
šiuose apkasuose, kantrus ir amžinai bu
drus.

— Niekad tiek nedirbdavau, kaip čia 
kare! — kalbėdavo.'— Vien tiktai ma- 
nievrų metu {lenkias dienas ir penkias 
naktis negavau sumerkti akių — kepeni 
ir kepėm, ir vis pritrūkdavo.

Gulėjo dabar ant šautuvo ir ant savo 
trijų vaikų fotografijos. Dabar jau išsi
miegos atsakančiai... amžinatvėje. Kų 
pasakys jo žmona ir vaikai, kai parašys 
jiems apie jo mirtį? Kų pasakys mūsų

žmonos ii* vaikui, kai jiems parašys apfe 
mus...?

l/'tais žingsniais nunešė jį žemyn; 
nejautė daugiau nei sunkumo, nei nuo
vargio...

Tiroliečiai sanitarai, paėmę sužeislų- 
jį Dušutkų ant neštuvų, ir nunešė jį to
liau, į apkasų užpakalį. G ten, lauko li
goninėje, buvo didelis judėjimas. Nakties 
tamsumoje girdėjosi sužeistųjų aimanavi
mui ir burnojimai. Oras buvo persunktas 
tvunkiuis kurboliaus garais. Stiprios sa
nitarų rankos sugriebė jį ir paguldė So
liu kažko.

Ir tamsoje Dušatka pažino Forejių. 
Jam tik o’uliar prisiminė, kad vandens ne
šėjus buvo sužeistus dar anksčiau už jį. 
Forėjtas nejudėjo ir tik nuolat šaukė gert. 
Bet niekas į sužeistųjų dejavimus ir pa- 
galbos šuuksmus nekreipė dėmesio.

Stuiga didelis patrunkos šovinys su 
baisiu trenksmu nukrito netoli Imrako, 
kuriame gulėjo sužeistieji. Nelaimingieji, 
kurie tik pajėgė pasikeiti, šoko gelbėtis.

— Neapleisiu tavęs! — kalbėjo Du
šatka, vilkdamas ant savo pečių Forejto

kūnų. — Neapleisiu tavęs, drauguži! Jau
tė aštrų skausmų pašonėje, bet kentė dan
tis sukandęs, ir vilko draugų iš to pra
garo.

Molėtu keliu slinko samturinis auto
mobilis, pilnas sužeistųjų. Jis buvo {Minu
sus į sukepusio kraujo ir visokių raiščių 
krūvų. Paėmęs Dušutkų su Forejtu, auto
mobilis netrukus pasiekė gražiui įrengtų 
ligoninę, kuri jau buvo pasirengusi pri
imti naujas paskutinės ofensyvos aukas.

— Dabar bus gerai — galvojo Du
šatka. — Svarbu tik, kad nepripažintų 
lengvai sužeistu, kud po savaitės — ki
tos vėl neatsidurtų toje pekloje, frontu 
vadinamoje. — O {Miškui, {įaskui gal bus 
taika ir su Forejtu galės grįžti į savo 
gimtinę. Gal nereiks daugiau kovoti ne 
tik su italais, bet ir su savo vadais — 
vokiečiais ir vengrais, kurie su revolve
riais rankose vijo juos, lyg galvijus, per 
spygliuotas užtvaras. Ne! Nei jisj nei 
Forėjtas, nei milijonai kitų nenori antrų 
kartų {įergyventi to, kų jie pergyveno 
bekovodami Kurpatų ir Alpių kalnuose.

Iš čekų kalbos laisvai vertė
Pr. Ramutis (M. R.)
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gojania su gumos, svyrio si- <ro apsilankymu Kaune nori 
• luino ar kitokiais pritaikin- parodyti ypatingų susirūpini- 
luis insuliatoriais.' Spinduliui, rių saugumu Lietuvos Respu- 
urba niton, mažiausiai veikia blikos, kuriai pirmiausiai ten- tįjo valstybių vyriausybių nt- 
ant akiu ir nervų dirksnių. ka pakelti vokiečių puolimus, stovai, — Estijos, Lietuvos ir 

Kaina už vartojimų radiu- Tai gi čia pirmiausiai norima l^itvijos, — šių metų rugsėjo 
mo yra nustatyta maž daug užkirsti kelių Vokietijos ver- mėnesy Ženevoje sudarė snn- 
tokia: patiki centai už varto- žimuisi į rytus. Tsb. Laivės ir Ircndradarbiavimo

LATVIJOS KONSULO 
KALBA

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

ijnna vieno miligramo per vie 
na valandų. Kadangi gydymui

sutarti. Tas netiktai patikrins 
mūsų abipusį naudingumų na-

Aušros Vartų parapijos choras, kurį veda vargonininkas Juozas Brazaitis, vienas gabiausių chorvedžių, giedos 
iškilmingąsias Marijonų Kolegijos Rėmėjų šeimines šv. Mišias, Aušros Vartų bažnyčioje, 2323 W. 23rd Place, Cbi- 
eago, III. Choras atsižymi savo skaičiumi, balsų gražumu ir armoningumu. Jis visuomet užganėdina minių savo 
išpildomąja programa, dalyvaudamas rinktiniuose koncertuose, todėl bus ir visiems malonu pasiklausyti jo melio- 
dingų giedojimų ir sykiu kelti mintį prie Aukščiausiojo, gruodžio 9 d., 10 vai. ryto, šv. Mišių aukoje.

reikalinga apie 100 miligra-, Valstybės teatras kas kartų lnie’ tovyiiė.jo, bet taipogi su
mų radiumo, arba 100 milieu-i vįs platesnius gyventojų šiuo- biiks mums didesnio svarumo 
ių spindulių, dujų (einami- 1 i<snįUs pradeda aptarnauti .Te-i tarptautiniai ir apsaugos mū- 
tion or niton), tų kiekį pa- !ntro byrius Šiauliuose jau nepriklausomybę, 

i vartojant vienų valandų buspr,,jus motus aptarnauja visų . “Ši jūsų šventė šiandien lai 
100 kartų po ne. - $a.O0. Tun £įuur«’.s Lietuvą, su vaidini-į alingai pasitaikė sutapti su

! pačius dožą vartojus 10 va- ,nai< važinėdamas į didesnius Mūsų Latvijos Nepriklausomy-
) landų, bus 10 kartų po $.).0) miestelius ir į Klaipėdą. Da-1 bes Diena, ir mūsų abiejų jun- 
urba $«>0.0G. Taigi pavartojus },ar valstybės teatras pradeda Į gtine nepriklausomybė yra
24 vai. bus 24 kartus $o.00, vaidinimus ir Kauno priepiie-1 šventas faktas. Tat pasiskolin
tais $120.00 ir t. t. ls ekonn-, M»įuose, daugiausia darbinin- kinie obalsį iš Amerikos, mu
minio atžvilgio radiumu .g}- j<įjaį. jr mažina bilietų kainų, ^ų dabartinės šeimininkės, 

kad teatras būtų visiems pri
einamas. Sakysime, mokslei
viai ir studentai galės teatrų 
lankyti net už 25 centus. Tsb.

ir

renkamiRadiumas Ir Jo Vertė Gydyme , trubeles, atsargiai saikuojami
Jdozose yra (taipgi vartojami 
: gydymui pavojingi) ligų. Gy
dytojas su auksine adata j-

Rašo A. Yuška, M. D., Chicagoje 
Radiumo spinduliai eina be per daugelį metų, tokiu bū-

veik tokiu greitumu, kaip ir 
šviesa ir turi neatsakomų jė
gų, arba energijų. Tyrinėtojai 
yra apskaičiavę, kad, jei tu
rėtų viena (tonų radiumo ir 
galėtų suvaldyti jo spindu
lius, tai jų jėga būtų tokia di
delė, jog didžiausi laivų ga
lėtų varyti 15 mylių į valan
dų per 30 metų.

Radiumo spinduliai, pagal 
jų bangų ilgumo ir greitumo,

du jos pasilieka metalinės tru 
belės sienose, kur radiumas 
yra laikomas. Gamma spindu
liai yra daug mažesni ir grei
tesni. Tai jie lengvai pereina 
per tam tikro storumo metali
nę truhelę, palikdami kitos rii 
šies spindulius. Gamma spin
duliai, patyrusių gydytojų at
sargiai vartojami, būna nau
dingi gydymui daug pavojin-

mažytes stiklines arba doza, yra saikuojami 
mikrogamais (viena tūkstan
tinė dalis gramo), o radiumo 
spinduliai mikrocurais (vienu 
tūkstantinė dalis metro). Ka
dangi radiumo spinduliai yra 
galingi dėlto jų dozos būna' 1 i

gų ligų. Patsai radiumas irgi 
yra padalinti i keliolikų rūšių1 yra nevartojamas medicinoje, 
ir jie pavardinti grekiškij rai į tik būna vartojamas jų kriš- 
džių vardais: alpha, beta Ir j tolinės druskos, svarbiausiai 
t. t. Alpha ir beta spinduliai,1 radiumo bromidas. Radiumo 
dėl jų kenksmingumo, nėra dujos, arba spinduliai, (ema- 
vartojami medicinoje. Jų spin nation 6r niton) tai yra gam- 
dulių bangos būna didesnės Ima spinduliai laboratorijose; to jami.
už kitas, tai jos nepersikošia su tam tikrais aparatais su- [ Medicinoje radiumo kiekis,

smeigia keliose vietose j žaiz
dų ir per keliolikų valandų 
spinduliai sunaikina gyvybei 
pavojingų ligų. Radiumo spin Radiumo spinduliais gydo- 
duliai yra vartojami gydymo ma sekančios ligos: vėžys, 
vidurinių ligų. Gamina spįn- tumorai, liaukų ir odos tuber 
dūliai būna ištirpomi vanden- eulozas, odos neužgydomos 
yje, alyvoje ar kitokiam skys- žaizdos ((valasninkas), karpos 
time ir atsaikuojamomis .do-’ir kaikurios rūšies apgamos 
zomis duodami ligoniui gerti (tamsiosios apgamos turi bū- 
Tų pati skystimų galima įleis- išplautos). Taipogi yra gy
ti po uodą į skaudamus na- doma didelis kraujo pludi- 
rius. Kaikurias odos ligas gy- mas» mažakraujystė, įdegimas 
do maudynėmis. Taipogi bū-J’a'dnIi narių ir t. t.

mažos.

dymas pasirodo nepraktiška 
Bet neatsižvelgiant į radiu ) 
mo vertę, visgi gydytojams 
priseina rekuoinenduoti m- 
diunių gydymui kai kurių- 
rimtesnių ligų.. Nežinodamas 
kur kreiptis, ligonis kartais, 
bereikalingai brangiai užmo
ka už gydymų radiumu. Ži
nant jo kainų ir kur kreiptis, 
galima ligoniui išlaidas suma
žinti. Radiumo kaina priklau
so nuo to, kiek miligramų ir 
kiek valandų jis yra vartoja
mas.

tarkime: “e pluribus unum” 
— iš daugelio vienetas, “vie
nybėje galybė’’ ir lui gyvuoja 
mūsų vienybė’’.

Chicagos Trečiasis

TAUTU KARNIVALAS

na priruošiami tam tikri in
dai, inhalatorium, kur įleid
žiama radiumo kvėpavimui. 
Bet pastarėji būdai, dėl jų 
neparankumo, yra mažai var-

Žiūrint pro delną

Čikagos navynų pastogėj 
dabar labai šilta; ne tik šil- 

i ta, ale ir karšta. Štymų varo 
antras per mares lėkimas. 
Nuo to štynio štymuoja ne 
tik pats Altazaso pilipoten- 
tas, ale ir visos navynų ma
šinos, pro kurias dėlto nie
kaip negali išeiti į svietų vi
sos skridimo rokundos.

Mano vožnas delnas niežtė
jo, kad taip ir bus. Pats Al
tazaso pilipotentas dėlto kal
tas. Iš pat pavasario jam rei
kėjo pažiūrėti į šimtmetinį 
kalendorių, koks šįmet bus 
oras. O kalendorius aiškiui 
virožijo, kad jei 1934 m. pa
vasaris šiltas, tai rudeny Eu
ropoj bus dideli šturmai, kad 
net joks aroplanas negalės 
nosies iškišti. Jei vasara ra
mi, apie Kalėdas Čikagoj ant 
Halsted St. pradės siausti vi
sokie šturmai. Jei vasarų se
kas kupčvstė, žiemų bus dide

Jonas ir Tarulka Marga- 
kakliai minėjo svarbias dvie
jų ir pusės metų ženvbinio 
gyvenimo sukaktuves. Iškėlė 
balių. Per vakarienę susigin
čijo vyrai su moterimis. Jo
nas Baba išdidžiai sako:

— Kų jau ką, bet manęs 
dar nei viena moteris nėra 
padarius durnium.

Sėdėdama šalę jo žmona 
'sako:

— Nepamiršk, brangusis,

Gydyme pavartoti radiumo 
spinduliai arba niton padau
gina kraujo celeles, atskiria 
iš kraujo nuodingas rūgštis 
(uric acid) ir prašalina jas 
su išmatomis. Spinduliai smar 
H»au veikia ant nesveikų kū
no audinių, negu ant sveikų
jų. Kraujagyslės, žarnos oda 
ir lytinės liaukos lengvai pa
siduoda spindulių veikmei ir 
dėlto turi bjūt atydžiai apsau

LITVINOVAS TIKRAI 
ATVYKyjCAUN^

Sužinota, kad Sovietų Rusi
jos užsienių reikalų komisa
ras Litvinovas gruodžio prad
žioje tikrai atvyks į Kaunu ir 
čia tarsis su Lietuvos vyriau
sybe abi šalis liečiančiais klau 
simais. Šitam Litvinovo vizi
tui priduodama daug reikš
mės. Ypač vokiečiams ir len
kams jo apsilankymas Tnetu- 
voje labai nepatinka. Mat, So
vietų Rusija su Prancūzija y 
ra nusistačiusios garantuoti 
Baltijos valstybių nepriklau 
somybe, net jeigu prie tokios 
garantijos Lenkija su Vokie 
tija ir neprisidėtų. Be to, Sov. 
Rusija savo užsienių komisa-

Per visų miestų dabar eina linksmas judėjimas, maišy
tos spalvos, šokiai ir muzika iš kitų kraštų visi spindi 
Chicagos didžiuliam Tautų Kųrnivale.

Užbaigimo programe Chicago Stadiume gruo
džio 15 d., Chicagos LIETUVIAI bus atstovau
jami keletos artistiškų tautinių menų ir tra
dicijų.

IŠKILMINGAS BAIGIMASf •*»* * 9 * I >

Tikietai Iškilmingam Užbaigimui Tautų Karnivalo gruo
džio 15 d., Chicago Stadiume, kur dalyvaus visi tie as
menys, kurie geriausiai pasirodė savo tautos parengime, 
yra pardavinėjami The Daily News Personai Service 
Biuruose, 9 West Madison Street ilr 400 West Madison 
Street. Tikietų kainos yra 25c, 50c, 75c ir $1, o box 
seats yra $1.50.
SKAITYKITE CHICAGŲ DAILY NEWS DEL APRA
ŠYMU APIE ĮVAIRIUS TAUTINIUS PARENGIMUS 
IR IŠKILMINGA BAIGIMĄ TAUTŲ KARNIVALO 
GRUODŽIO PENKIOLIKTĄ DIENĄ.

Rengia

CHICAGOS TAUTINES GRUPES

KALĖDOS LIETUVOJE
ir

THE CHICAGO DAILY NEWS
lis atlydis ir pasibaigs su
speigais. Jei rugpiučio mė-
tnuo miglotas ir Europoj per-1, , v . .
, _ . , v i • v-j kad aš esu moteris,kūnai daužos, saugokis bėdų,
kurios užeis žiemų. Jei rug- 
piūčio 26 d. (lėkimui gudbai 
diena) įvyksta kokia nelaimė, 
apie Kalėdas turėsi dantų 
griežimų ir Nauji Metai bus 
labai smutni ir iškadlyvi.

Kalendorius, kaip matot, 
regli viskų išpranašavo.

Sviete yra visokių, kaip 
Rakoma, kurijozų. Ana, Bos
tone yra raudonas namas. Ja
me gyvena lietuviškų cicilikų 
generolas Maikis Džiogas. Sa
vo vaiskui jisai leidžia ir įe- 
daguoja gazietų. Redaktorius 
iš jo betgi labui švakaa, ba 
kaip tik priseina iŠvirožyti 
koks painesnis klausimas, tai 
ir bėga pas zakristijonų. Va
dinas, zakristijonai mandres- 
ni už cicilikų gazietų redak
torius.

Praeitų savaitę netikėtai su
sitikau savo pažįstamų Tarnų 
Dzindziliukų. Po alio, alio 
sakau jam; girdėjau, kad jnu 
apsiženijai.

— Taip apsiženijau, — at
sako Dzindziliukas. — Neže- 
notam sunku buvo gyventi. 
Rūbai be guzikų, pančiakos 
kiauros ir kiti galai.

— O dabar, sakau, jau ge
riau!

— O yes, dabar geriau, — 
sako Dzindziliukas. — Dabar 
jau moku guzikus įsisiūti ir 
pančiakas lopyti ne tik savo, 
beit ir pačios.

Kalėjimas — politikierių 
sukčių mažai Žinoma vieta.

Taksai — politikierių duo-. 
na visų dienų, kurios niekad 
neužtenka.

Artinas KALĖDOS. Lietuvoj jos labai gražios, 
įspūdingos. Laukia jūsų giminės ir senieji draugai, 
kad bendrai praleisti Šių brangių šventę. Dienraščio 
“Draugo” laivakorčių agentūra rengia kalėdines eks
kursijas, su kuriomis važiuoti bus vienas malonumas. 
Pagalios žiemos metu ypatingai yra įdomu lankytis 
Lietuvos miestuose ir stebėti lietuvių kultūrinį vei
kimų.

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

sM.

Rlnktln 
džiaga suplak
ta Į nepaprastą 
grietinas i 
dalą Kraft 
Mlracle 
VVhi'p ma
ži noje.

Nauja Gaila NusUpuslems t 
Organams

NUOA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus. Tai pulkus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą Ir padedąs malimui 
Skatina plaukimą syvų pilve ir žar
nose. Vidurių judėjimas pasilluosuo-

i Ja. NUOA-TONE velkmS J ftlrd) l»- 
į Saukia didesnę energiją Jos Jvai- 
1 rloms funkcijoms. Sveikstant po aun 

klos ilgos, tai vra stebėtinas tonikas. 
Imkit NUOA-TONE Šiandien. Persi
tikrinkite Slo tonlko Nauja gaila. 
Mėnesio trytmentas lik už Vieną T>o- 
lerj. Pasėkos garantuotos arba pini
gai grąžinama. Parduoda visi ap- 
tlekorlal.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 2 Be 
Ir 60c.

TOLOSEFAJ
Mm M. Katner af Breeklyn. N. T. 

vrttea: "Kave need Kmeben fer ube 
yaet 4 aiolil and h a ve Bet anty leet M 
yeands bet fael aa nmch bettvr la otr, 
*ay. Rvaa fer peeyle aka dea't eare ta 
radaaa, Kraaakaa la aaadarfal ta kaap 
the ayitean healthy. I kalas • aaraa 

kaaa far rva trled aa aaaay 
kat ealy Krnseben aasaarad all

(May U. 1*0).
TO loae tat SAFCLT and HARMLBSS- 

LY, take a half teaspoonful oi Kruachen 
Salta la a glaae of hot aatar ta tha 
mornlng hetera hreakfaat—don't mlaa a 
moralas—a bottle that laata 4 aeeka 
coeta būt a trtfle—get Kruachen Salta at 
any drugatore ta America. U aot Joy- 
fully satlsfled after tha flrat bottle—

Preferred by millions 

to mayonnaise..
ic me-

GA1NS 25% LBS.
IN TWO MONTHS

COD LIVCR OIL—Onc« a
Punishment—Now a Treat

rtoforeeyoarehildren totakanaaty- 
hy AavnredcodlivcroHa. Cive them 

t—the cod liver oil wuh a deUuoua 
ata.taete—and arateh their bodies gnm 
»Hh vigoroua. athletic atrrngthl Mra.

„y cUU IM» 
Coca Cadakr anty 
»O U>t. Now. te te 

ttmr. ik*
JOS* Aa. ate te« 
ntetem gfatere." 
Other cod liver oOa hava 
coly Vitamine A and D. 
būt Coco Cod la alao 
nrh in Vitanun B- the 
appetite and grovth 
promoting vitamin. 
Start ynurchildren with 
Coco Cod t

TbaCod LKerOIITkadTi

u*ru.
I today. Al all

COGO COD
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Po to ligonis buvo pasiųstas j

Į pas adv. J. P. L’viekų, kuriam '
1 taip pat sakė, kad rankos ae- 
1 s užeit k**. Tačiau advokatasI
pradėjo klausinėti, koki darbų

: dirbo. Pasirodė, kad aliejuotų i
►eležį skubiai kilnojant dažnai f

SUCH IS LIFE—

ČV IIIRRIfl PARARI IA I ,>unia Naujulivni' P™“*1** Ja valdyba ateinantiems .ne J. Kapetskas ir muz. J. A-K raukt, iSkristlavo ,k,lai.
Of I Jwllwlw I “11 “I Iv/rl L|<»|» kilti .1 ( h’zn lįsk 111 nlinin- 1ntn< SJvti riti :i ikiu nui-in iu/Jim Rl«’/v< mi įturtinti qii . . . .

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Padėkos Hienoje, Šv.
<un.gio bažnyčioj gerb.

Čižauskas surišo amžinuoju
tainėje. Kitas paveikslas yra tarti. Kviečiami visi nariai Į ačiū.

moterystės ryšiu Marijuj Va- tūkstantinį chorą su
rurcknitv ir Leonardų Burkau-. sil„rol,jj,<( gk.ttant j„ ,Mra5y 
ska. Per šliuba K. Valatkai,........ • ,.... • • ...

a. a. Naujaliui diri- būtinai dalyvauti.
Petras MjdsnL,

9832 Russell SI.

<muika solo. o chorasgrieže
vedamas naujo vargonininko 
prof. Paeeini gražiai giedojo 
Mišias. Bažnyčia buvo gražiai | ; 
išpuošta ir pilna žmonių. Jau
navedžių ir jialydovų eisena 
buvo labai graži.

Vestuvės įvyko Lietuvių sve 
tainėje. Pokilyj dalyvavo veik 
visi IMroito biznieriai ir daug 
profesijonulų. Dalyvavo ir kle
bonas kun. J. čižauskas.

tas mišias Eucharistiniam Ko-I
nhgrese.

Verneekaitė - Barkauskienė 
yra Detroito lietuvių įžymios 
biznierkos ir stambios šios pa
rapijos lėmėjos duktė, l’žtat 
jos mamytė surengė jai vestu
ves, kokių, rodos, Detroite nė
ra buvę. Marijona visuomet 
buvo pavyzdinga lietuvaitė, 
priklausė chorui ir sodalieijai.

Jaunavedis irgi doras jau
nikaitis ir pavyzdingas lietu
vis; priklausė chorui ir Šv. 
Vardo dr-jai. Leonardas yra 
atsižymėjęs scenoje, gabus lo
šėjas, daug kartų prijuokino 
publikų savo gabumais. Nese
niai atidarė biznį.

Linkime jaunai porelei švie
sių ir saulėtų dienelių nauja
me šeimyniniame gyvenime.

ŠV. ANTANO PARAPIJA

J. Maukus vedęs Aruasiūtę 
(abu iš Springfiekl, 111.) apsi
gyveno Detroite Šv. Antano 
parapijoj. Jaunai porelei liu 
Rime pasisekimo Detroite.

Šį sekmadieni Šv. Vardo dr-
,)a eis in eorpore prie Šv. Ko-

. :i<pir po nirštų įvvks svi-l 1 . .
Vaidino 
“Vestuvės

pailarvi
parašu, kad rauku nesužeista

Dalykas atsidūrė teisine 
Nelengvas buvo laimėjimas 
bet adv. J. P. U viekas laimė 
jo sužeistajam pensijų. Kum | 
į Minijos advokatas dėjo visas 

: I

muilijo:- 

sirinkimas.
Pereitų sekmadienį ir soda-j 

licija ėjo prie Šv. Komunijos, i

ipkr. 23 d., L. Vyčių 102 
buvo surengus vakarų, 

inksmų komedijų 
Publikai labai

MA KOMPENSACIJOS

Dirbtuvėse dažnai pasitaikc 
I . ... Ipatiko, nes visus užtektinai I įvairių susižeidimų, kartais ir 

prijuokino. Vaidinime daly va- labai pavojingų ir net neišgy-

pastangas, kad nepasiduoti,
BE SUŽEIDIMO NEGAUNA la*'iau tautietis adv. U-1

| viekas bylų išlošė. Teisėjus 
pripažino atlyginimų.

Po mišių turėjo bendrus pu- . . ____
.... . . vo: Bd. Russell Jaunojo rolėt įdomų ir uz tai negaunama at- vsrveius ir laike metinį susi-' 4 . . ,, . . . z.enl

,, ĮJz. Keblaitė — Jaunosios, F. Ivginimo. Pav., pažymi siu vielinkima. Pereitų metų valdv-i , .................... ..........
i Tautkus — Piršlio, E. Stan-’nų neseniai įvykusi atsitiki- j 
! ktis — (laidžių, K. Bansevi- mų.
Įeiūtė — Gaidienės, E. Čiutis Lenkas, Jobu Stempki, gy-j 
— Piršlio, J. Press — Visgi:- venęs pas lietuvius, dirbo Statė 
to, fiamergės buvo J. ir (). A- Tool and Die \Vorks. Krau-

Dažnai ir maža nelaimė bū
na blėdinga. Visur reikia su
manumo. Žinokite, kad be šu

lnio niekados nebus gali-" 
ma gauti kompensacijos.

"1

THE MANU Y ART
'Ain’t Kid O r o gan goin’ to flght the Battler tonigbtT”

”A«v, no, ttey ąuarreled in the dresain’ room, and now tkev
Tion’t flght.

ba tapo išrinkta ir ateinantie- 
ms metams.

Reikia pažymėti, kad mūsų 
jaunimas gražiai darbuojasi 
parapijos bazare. Tyluti

BINGHAMTON, N. Y.

Jau antra savaitė, kaip tę
siama parapijos bažmas. Nors 
bedarbė visus vargina, tačiau 
geraširdžiai žmonės, mylėdami 
savo bažnyčių, klebonų, remia 
parapijų, iš paskutiniųjų. Žmo-1 
nes kas vakarų skaitlingai su
sirenka. Atsilankę pasimato su j 
savo pažįstamais, paremia pa
rapijų ir taip kiekvienas va-

,Spalių 23 d. garnys aplan
kė Juozo ir Juozalinos Janu
lių šeimų. Paliko gražių duk
relę. .Januliai (džiaugiasi do
vana.

Lapkričio 24 »L įvyko tluk- 
relės krikštynos. Krikšto tė
vai buvo V. Čepeliouiūtė ii 
J. Miškinis. Vardas duotas 
Lueille - Mary. Tėvai iškėlė 
puotų, kurioj dalyvavo daug 
svečių.

Juozas Miškinis su J. Ja
nuliu via savininkai judamųjų 
paveikslų namo vardu Ford - 

i (Įraudę (ant Ford IM.). Miš
kinis ir Josepb Stoia yra savi 
įlinkai Midwav Sbow. Lietu 
viaį turėtų remti savuosius.

Pupai

ilomaitės ir O. Parinskaitė. 
pabroliai P. Čiutis ir A. Po
vilaitis. Į komedijų laivo įpi
nta ir keletas dainelių ir šo 
kiai, kas publikai patiko.

Dialogų “l>u Žiopliai” atli 
ko P. Padolskas ir A. Karpau 
skus.

Vyčių clioras padainavo 
“Užtrauksim nauja giesmę, 
broliai” (J. Naujalio), “Oi. 
tykus rytelis” (A. Aleksio). 
uKur Nemunas ir Dauguva”, 
“Oi, laksto vanagėlis” (A. A- 
leksio). Duetų švelniai padai
navo V. Dambrauskienė ir M. 
Ramas. Vyrų sutartinė P. Pa-

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ii , 
labiau auga pasitikėjimas šiai | 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupi 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos.

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vienu 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė

SVARBUS PRANEŠIMAS 
L. R. K. S. A. 171 KUOPUS

NARIAMS

dolskns, A. Karpauskas, ,J. Va dr. ’>■ Jonikhitį, kuris 
Miliauskas ir ,J. A. Blažys šau-|3 dol. užmokėjo už X-Ray dėl 
niai padaiųavo povų Vanagai-J ištyrimo priežasties. Pasirodė, 
čio dainų. Solo J. Vasiliauskas, runka blogame padėjime ir tas 
tenoras, žavingai padainavo j viskas paeina nuo darbo, bet 
“Naktis svajonėms papuošta” be teisino, sakė, nėra vilties

venęs pa;
Tool am
nant aliejuotus geležies gaba
lus, pajuto skausmų rankos 
rieše. Ranka sutino. Kaip pa 
prastai, bosas nusiuntė jį pas 
šapos daktarų, kuris aprišo ir, 
išklausinėjęs, visa surašė. Kuo 
inet sužeistasis buvo paklaus
tas, ar susižeidei rankų, ii 
tas atsakė, kad ne, tik nuo 
kilnojimo pradėjus skaudėti, 
kompanija atsisakė kompensa
cijų mokėti.

Pradėjus labiau ranka skai 
dėti, kompanija žmogų atlei
do nuo darbo. Dirbti žmogus 
nebegali, ir pinigų neturi Šei j su stipriais kietais viršais, su 
alininkai patarė kreiptis imis persiuntimu kaina $1.90. dai 

savo galima gauti.

Š. m. lapkričio 17 d. vieton 
notaro Pučinsko jauniausia du 
krelė Marijona susituokė su 
ilgamečiu “Draugo” skaityto
ju ŽalmcraLčio sūnumi Vladu. 
Jaunavedis V. Žalnieraitis yra 
nulio stoties operatorius. 
ąireAniavĮ-

ADVOKATAS 
J. P. VVAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

MAROilETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir G3rd St.

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

7 'iki 9 vai.

“DRAUGO” KNYGYNE

2334 So. Oakley Avė.,

Cbicago, III.

Nuo Gėlimų ir 
Skausmų
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus Į

KULS PAIN

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103nd PI. 
Telefonas PULIman 5950

Seredomis iki 9 vak. 
Subatonns visų diena’ iki 9 v.v. 

Kas popietų nuo 3 iki 6,

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

(Vanagaičio), ir “Kur bakūžė 
samanota” (Šimkaus). Ant 
galo clioras linksmai užtraukt 
“Oi ciū - čia liūlia” (Alek 
šio). Choras didelis, vedamas

kų nors laimėti.

AKIŲ GYDYTOJAI

SKAITYKITE IB FLATIN i

LIETUVIAI DAKTARAI
Gavau iš Centro surašų vi

karas gražiai praleidžiamas. Įsų narių, kurie skolingi iki mūz j BĮažio, gali pasi 
Darbininkai stengiasi kliudau-1 gruodžio 1 d. Sulig Centro re
giausiai patlaryti pelno. Gerb. kordų, mūsų kuopoj randasi 
klebonas irgi sykiu darbuojas. į virš 50 suspenduotų narių. Gal 
l*(;reitų sekmadienį Baikanskų ; ir tamsta esi suspenduotas! 
aukotų piunų laimėjo Jonas Ateik į sekantį susirinkimų ir 
Petrauskas. Bazaras baigsis šį įsitikink. Suspenduotam esaiė 
sekmadienį.

------------ ' kaina.
Parapijos choras anga na ! Aš turiu vienos narės rekor-

didžiuoti.
Gerb. kun. I. F. Boieisis 

prieš veikalų pasakė atatinka
mų įžanginę kalbiį ir juokų a- 
pie jaunikaičius, kurie važrtro-

. . . M , ja į Lietuvų vedvbu tikslu,
nelaimei įsukus pašalpa nenio-, L 1 J Ragino visus nusipirkti ‘Brau

riais. Kas penktadienį įsirašo <lų. Jos knygutė parodo, kad 
naujų narių. Choras šauniai i ji užsimokėjus ir <la iš anksto
rnoaiasi Kalėdoms, (iiedos lie
tuviškas giesmes su simfonijos 
orkestru. Dabartiniu laiku 
chorų mokina gabus muzikas 
koni]*. prof. Paeeini; jis kas 
Hekmadienį leidžia radio pro- 
graiaus, 5 vai. ik ik iš stoties

užsimokėjus. O Centro knygo 
je nuo kažin kada užrekorduo 
ta tarp suspenduotij, susirgo 
ir pašalpos negavo. Man var- 

i tani prisiųstus iš Centro dup- 
likatns, surandu keletu narių 
suspenduotų nuo 1932-33 tu.

go’ jubiliejinį numerį, kurį vai 
kai salėj pardavinėjo. Girdėt, 
prašoma, kad Vyčiai daugiau 
tokių vakanj surengtų. Komi
sijoj darbavos: P. Padolskas,

Tel. LAFayette 7850

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR?VAITUSH, OPT. 4140 Archer Avenue
▼ai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakar*

optom^KSt akiu Res 2136 W- 24th St-
bPI^JIAniSTAS Tcl. CANal 044)9

Paenivlm akly Įtempimą, kurt*
•art pritžaatlml galvoti rttaudėjimo,--------------------------------------------------------
Nvaiglmo aklu aptonlmo. Dervuotu- i
»o, skaudama aklų karst), atitaisė Tcl. LAFayette 4017
tmmpareayste Ir tollreayst*. Prtren- Rea: Tel. HKMlock «28« 
p'a teisingai akintos. Visuose a t siti- !
Irimuose cgsaminavlmas daromas su j 
elektra, parodančia mažiausia* klai
das. Speclalė atyda atkreipiama I 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
talsomoe. Valandos šuo 10 Iki 8 v.
Ned81i’oJ nuo 10 Iki 12. Daugely at- 
•aikiseų akys aliiaHomoM be akinių.

1 Kainos pigiau kaip pirmiau.

DR. A. 6. RAKAUSKAS

Tcl. L.AFaycttc S057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso-

WJBK. Yra jMikviestos ir kai Minėta narė, negavus pašai- , (prie Archer avc. netoli KeMe) * kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kurios mūsų choro solistės da-ipos, kaltina organizacijų. , Vdscre<iomi*uir ne5Htom£»kpagal™ į prdaikyino akinių,
lyvauti jo prograuiuose. I Gerbiamieji, čia organizacija!

Po Kalėdų prof. Paeeini žu- nekalta. Kalta nuo keliolikos! . ___ . __ I I Z'
da statyti scenoj oratorijų j metų netikusi kuopos tvarka,
“■Septyni Žodžiai”. i valdybos ypatiškuniai, savy-

------------ Į meilė. Kuojios valdyba gerai

Ofiso Tcl.: LAFayette 2650
Rea Tel.: VIRglnla 0C69

DR. V. L SSBLIHSKIS
4/ J'/

Keturių tlienų rekolekcijos Į žinojo šj įvykį, bet nariums
jirasidės griūsi. 19 <1. Bekolek- 
ciųtks ves kun. Sylvius, pasi- 
jonistas. Kiekvieno kataliko 
jmreign lankytis į rekolrkci- 

paniklaaisyti gražių pamo
kslų ir Įjosiumi<loti. Dievo ma
lonėmis.

-A l

nepranešė.
Ir už tai turėtų biit nubaiu 

sta sulig konstitucijos.
Susirinkimas kuo(»os įvyks 

gruodžio 9 d., tuo jaus po su 
mos parup. mokyklos svetai
nėj. Malonėkite visi nariui da 
lyvauti, nes btiš renkama nau

DENTISTAS
G A 8 X - It A Y
41 Ut ARCHER AVENUE 

Kamjs* Frandaco Avė.

Res. Phone
E.\4iLew<xsl »UHI

Office Pbonc
TUtangki (MJtl

M. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CUIRUItGAH

7850 So. Halsted Street
KOOM 210

Vai.i 2-4 lr 7*9 vai. vakaro

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 st 

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

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

rhono Ganai 0523

Tcl. CANal 0237
Kcs. FROepcvt <1039

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOLTH HAL-STED STREET 

Itczidcucija G600 So. Arteslan Avė. 
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet 

6 Iki 8 v. vakare

OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4142 ARCHER AVĖ.

| Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisu: 285b W. <19tli St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis ir Nodfiliouds pagal sutarti

DR. P.ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 KO. 49(b CT., CICERO, LLLu Į 
Utar., Ketv. Ir Pėto. 10—9 vai.

•147 KO. RAUSTEI) ST., CK1CAGO 
Paned. Sered. Ir Subat. S—9 vak

I Dlsnoms Tel. LAFayette 3791 
| Naktimis TsL CANal 0409

DR. A. J. JAV01Š
Office: 2643 W. 47th Street
▼ai.: t Ik*. 6 poplst, 7 Iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Office Tel. ltF.Pubilc 769A 
Rea. Tcl. GROvebUl 0617

7017 K. rAMMTELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
9423 W. MARQ(jETTE ItOAI) 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

▼ai. 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-lf ryto 
beflėlfų sunitai u£

| Office l’hone
PllOsitect 1U2H

Res. and Offlco
2339 So. I,eavltt St 

CANAL. 0706

DR. J J. KOWARSKAS
PHYSICLAN and SURGEON

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

S to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntmsnt

DR. 6.1. BLOŽIS
Tek CANal «I22

DENTiSTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Ucavilt SL) 
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL1S
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomie pagal sutari) 

OrLso tclcL BOL'levard 7820 
Namų TcL PKO^poct 1930

rel. CAHal 6123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAH

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Lr Nedaliomis pagal sutari) 

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė.

Telcfouu llFPubllc 7H6M

TeL BOCLevard 7042

DR. C. Z. VEZEl'K
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street 

▼ai.: nuo 9 iki S vakaro
Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chlvergftfl lr Gydytojas

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

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

DR. T. DUNDULIS
:DYTOIA8 IR CHIRU
57 ARCHER AVh

Tel. VIRglnla 0086 
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—9

Tel. Ofleo BOFLevard 6913 
Itca. VICtory 2343

-14

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

0086
P. m.

Nedaliomis pagal sutarti

DR. A. J. BERT ASU
Oftoo vai. nuo 1-8; ano 6:89-4:89 

756 W. 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OPI8A8

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 8 tkl 4 
vai po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vaL 

vakaro. Nedėliomis nuo 16 Iki 18 
valandai dienų 

IstePiOM UU>w*y |A8e

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL YAKda 69»4 

Rct: TcL EI.Aaa 3400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-8 v. v. 
NadėldJen'ais ųuo 1 k n «ua-ių
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VIETINĖS ŽINIOS
T0WH OF LAKE ŽIIIIIIĖS Baigiant sus iną pinu. d. 

Čepulienė palinkėjo visoms są-
' jungietūus linksmai pvuleisli 

Sekmadienį, gruodžio 2 d., .y. Ka|Was h. sulikti Naujus

■ atlyginimo. Parapijai liks gra ir susirinkimus pirmadienio mis taip malonias plotkeles”. 
žaus pelno. J iv penktadienio vakarais. Na- I Cbieagos Sv. Kryžiaus pa

Mums, veslpulmanieeiams, Iriai guuna lekcijas apie oriui-j lapijos varg. V. Daukšai plū 
vių mechanizmą ir skraidymą 11 kėlės patiko, kad jos yra dišitoks parengimas neša nema

ža garbės o už tai padėkos dykai. Lietuviu Aero klūbo

21
kp. susirinkimas. Kuopon įsi-į 
rašė dvi naujos narės ir abi į 
į pašalpos skylių, tai Sodei-j 
kaitė ir [Stogaitė.

įvyko priešmetinis M. S.

Moterą Sąjungos 21 kuopa 
pasižymi darbštumu ir auga į 
natių skaičiumi.

............... . .. . Blavo> ^j“"gietės! J tarimo !sįa>' kaip "tai: daktarai, advo-
lsklaus)tus rapor as is re- kįt-s; o .-wų gražų pavyzdį katai biznieriai, politikieriai 

ngmmos mnco purtė, kur, ' kg kUos kuopos I
vyks I, d. gruodžio, parap,jo» C»įungictė! svetimtaučių. Tai rotas įvy

žodžiai ir garbė priklauso nm būstinė randasi po numeriu 
sų mylimam klebonui kun. A. 3718 South llulsted St., Clii 
Linkui, kuris koloniją kelia Į cago. Klūbo korespondentasI K
padanges. |-----------------------

Dar pažymėsiu, kad šį kar
tą publiką turėjome rinktiniai!

KA RAŠO APIE MOSy 
PLOTKELES’

svetainėj, G vai. vakare. Pasi
rodė, viskas rūpestingai pri
rengta. Visos sąjungietės ža

-Marijoną Kolegijos Rėmėją j
. . , i buneo, kuris įvyko gruodžio

dėjo sunešti gražių dovanų. . . t ,J ... ... . . 2 d., Ogentų name pavyko. At-
Be to, visi bus pavaisinti už
kandžiu.

Raportą iš Lalui. Sąjungos į 
seimo išdavė M. Sodeikienė.

Iš siūvimo, virimo ir kepi
mo kursą raportą išdavė O.
Norkienė, viena kursų vedė
jų. Pasirodė-, kursus lanko skai 
Dingas būrys sąjungieeių ir 
nesajvngieėių. Kuisai įvyksta 
kas antradienis parkuėio vir
tuvėj.

1

li i s. Rap

desnės ir gražesnės, negu ki 
tur kepamos, Užsisukęs trio 
tūkstančius pastebėjo, kad 
malonu imti nuo broliu Muii- 
jonu taip gražia.- plotkeles.

Shuttu, Colleifi! Inri žvaigždės prlak- .štaivilius, kad atstovauti tij tuut;j už
dės prie programų Kinu specialybė- i baigime. Atsižvelgiant į lai. kad vi
lnis. Albert Carroll, žvaigždė veikalo Į sų tautų parengimai' pavyko kuopul- 
"As Thousands Chcer” > ra vienas tš klausiai, galima tikėtis kuugerlausio 
scenos lošėjų, kuris pasirodys dld- I prograino šiame užbaigimo vakare, 
žiulel audiencijai Stadiuii.o. Taipgi I Tlkietai šiam Visų Tautų Vakarui 
bus daugelis kitų. kainuoja 23c, 50c, 75c. *1. Box seata

$1.50, Tikietai dabar purduodunit Tho
Svarbiausioji dalis šio užbaigimo, 

tai' programa susidedanti iš šokių ir 
muzikos visų tanių. Iš kiekvienos 
grupės bus išrinktas geriausias por-1 Street ir

Chicago Daily News Asmeniško Pa
tarnavimo Biuruose, 'J West Madison 

-100 \Vest Madison Street.

ii
I

Kiekvieno kataliko yra 
Į priedermė lemti ir platinti

------------ i katalikišką spaudą. Katulikia
Yurg. V. Greičius, iš Cleve- ka spauda nurodo žmogui ia-

DRAUGO" KALENDORIAI 1935 
METAMS GATAVI

silankė daug svečių, taipgi 
kun. A. Andriušis, M. K. II-jų į 
Oi. apskr. rast. J Kulikaus
kas Daug pasidarbavo buneo 
pavykimui Ogentų šeimyna ir 
E. Gedvilienė.

“ANT BEDUGNĖS 
KRAŠTO”

B K 1G II TON PA Ii K. — Su
sivienijimo Lietuvių R. K. A. 
160 k [i. rengia labai įdomų

land, Oliio, lašo:
“Gavau jūsų laišką su plot-

kelėmis. Plotkeles labai pati 
nka, todėl siunčiu orderį tūk 
stančiui spalvuotų. Kartu ra
site nioney orderį $10.00 su
mai”.

Vėliau tas pats p. Greičius 
rašo:

ganymo kelius į amžinaatį.

NAUJI RAŠTAI.
NAUJOS ADVENTINĖS IR 

KALĖDINĖS GIESMĖS
Ką tik iš spaudos išėjo nau 

jos Adventinės ir Kalėdinės

Gražus, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti į 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

“Gerb., malonėsite man sku į giesmės. Žodžius ir melodijąI _ _ _ w .... — -
botai prisiųsti dar tūkstantj parašė kun. Žydanavičius. 11a 

rmonizavo prof. F. Žilevičius.
Kalbą tikrino pralotas A. l)a 
nibrauskas.

Giesminėlis turi 146 pusla
pių ir 34 giesmių. Kaina tikį- . f . . v . . , . . . . .
50c. Perkantiems didesnį skai- j dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei- 
čių, duodama žymi nuolaida, sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai

Kreipkitės antrašu: Rev. J. vįSose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Kaip žinoma “Draugas” matams kai
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; įvirus menesiams 
$2.00; 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

.. i.<„. i-L-;.. , n ... i vakaru gruodžio 9 d., sekma-j tų gražių plotkelių. Gavęs pri-
Į dieni, 7:30 v. vak. Bus aivai- siųsiu $10.06 čekį . 
įtinta “Ant bedugnės krašto”. Vincus Laimutavieius 
Kurie norite pamatyti paino- Pittsburglio, Pa., rašo: 
kinantį veikalą, prašomi ne
pamiršti gruodžio 9 d. Įžanga 
pigi. Visus i>elnus eis parūpi

uz priėmimą buneo į savo na
rna ir už vaišes.

Apaštalystės Maldos susiri- 
įvyks penktadienį, 7 

gruodžio, po pamaldų, pa-
. , 1 likimas

apskričio sus-mo raportų! ,
išdavė ,1. Čepulienė. Pranešė,' ... .... . . rup. salėj. \ įsos nares prašo
kai! apskritis rengia buneo1 . • ,. .. j mos atsmesti po dovanele bu-
purty, Sv. Kryžiaus parapijos' 
svetainėj. Be to, apskritis, va
jaus proga, rengia sveikatos 
prelekeijas. Mūsų kuopa nuta
rė kviesti prelegentus 23 d.! 
gruodžio, 2 vai. popiet. j 

Baigiu
rinkta nauja valdyba 1933 m.
Dvasios vadu liko kun. J. Sta
tkus. pirm. — J. Čepulienė, 
vic-e - pirm. — M. Sudeikienė,

žaidimui, kuris įvyks gruo! Kau,i pus G"l,isli!-

džio> 30 d., parap. salėj. Dau-j 
ginusiai darbuojasi ir tikietus 
platina V. Katauskienė, jai' 
padeda rast. A. Kalvaitienė. j 
Kviečiami visi ateiti į susirin- 

senus svarstymus, jkimą. Buneo pelnas skiriamas 
parai), naudai.

iš

“Jūsų atsiųstas man plol- 
kelių pavyzdys ir vokai labai 
patinka. Plotkelių siųskit tū-

jos reikalams. Tikietai iš ank- kstantį. įdedu čekį $11.66 su- 
sto perkant pigesni; jų gali- mai”.

B. G. D avęs Londono lietuvių kle
1 bonus kun. Y. Mažonus rašo: 
i ‘‘Gražiai dėkoju tau, brole 
J Ii. už gerai iškeptas ir kaip i 
•lik laiku atsiųstas plotkeles. j 
Gaila, kad jų buvo truputį į 
per maža, bet tai mano kaltė,: 
lies per vėlai atsiminiau apie j 
jūsų plotkeles. Kad to kitą i 
kartą neįvyktų, tai, gal, įra-

NAUJAS PIRMININKAS 
Iš AERO KLŪBO

Žydanavičius, AmstiM-tfani, N. 
V., arba “DRAUGAS” PU B. 
Ct)., 2334 So. Oakley Avėtiue. 
Chieugo, III.

GA RSIN KITĖS 
“DRAUGE”

Susirinkime, laikytam jnaė 
jusį pirmadienį, gruodžio 3 d 
Lietuviu Aero klubas išrinko!

UŽBAIGIMAS

VENETIflN MONUMEN T CO., INC.
Gruodžio S d. Nekalto Pras.

Pan. Šv. šventė. Tai sodalici* 
nutarimų lašt. — K. Bartkui- jos šventė. Mūsų sodalietės y- 
lė, iinansų rast.— S. Bartkui- ra užsiprašiusios Mišias šv. 
lė, ižd. — P. Vaznienė, iždo' gruodžio 9 d., 9 vai. ryto, per 
globėjos — O. Norkienė, B. kurias in corpore eis prie Šv. 1
Urbonienė, tvarkdarė — J. į Komunijos, o 1 vai. popiet lai- klubo organizatorius, A- 

kys priešmetinį susirinkimą, i pienininkystės, nes važiuoja į 
Visos sodalietės prašoma du-! Drooklyn, N. \ ., skridimo ir

Stogienė, knygų jiatikriuinio 
komisijon — A. Paukštienė, 
S. Stautienė, S. Staponavičie- 
nė, M. Martišienė. Knygas pa- 
t'k'inti pas save komisiją pa
kvietė O. Norkienė.

Ivvauti. Reporteris

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

DRIFTW0DD” PUIKIAU 
ŠIAI PAVYKO

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI!

Pamatykite

ŠVČ. PANELĖS 
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
—LIURDĄ

9
Atėję į šiuos paveikslus pa

matysite tą garsųjį visame jia- 
įsaulyje Prancūzijos miestą 
JJURD.y kur 1838 metais 
ftvene. Panelė apsireiškė 6v.
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingą per kini vuidino. Kurie buvo 
fcvene. Panelės užtarymą išgy-‘ 
dymą.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvimo vietą — Sol
dino mišką,

3) Pasaulinę Parodą (Worlds 
Fair),

4) Komediją, kur dalyvauja 
Charlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. P2L- 
DŽIUS sekančiose vietose:

Nedėlioję, gruodžio 9 d., pur. 
salėje, (iirardville, l’a.

Subatoje, gruodžio 13 d.
Kum Ežerskio parap. tūlėje,
Will«‘s-Barre, Pa.

Nedėlioję, gruodžio 1G d., 
par. šulėje, Kingston, Pa.
Įžanga 25c Vaikams 10c.
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judmnuo- 

itius paveikslus reikia ntltesiio
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fair 
field avė., Chicago, III.

naują pirmininką, ,Juoz.ą Kri-J-1011^0110 lietuvius į savo nį.Įžiuiis Tautų Kai-nivaiaa, kuri
vi V’ii-u itii-iuinitiL-ii Iii-,, nr nuolatinius klijentus. Tad ir /.avėjo įvairiu* įimtas i„-r Visų. <’hl VĮ. V ICC - pil minillKll liko OI- ' |iaga per praėjusias tris savai! e«. ui
luiviii u Į.icrini l>ntstti iš anksto galėsi numa-!V‘"'Jlaivui meeiiamkas v . tiesinai-į“ ~ |gruodžio i» d., didžiuliam < hicag
tis. Buvęs pirmininkas ir mi-Į^'*’ Pelkelių bendią skaičių,
neto klūbo organizaeorius, A- i kurį įeis ir Londonas su 1800 

plotkelių.

Brooklyno Lietuvių Aero klū
bo reikalais.

Tikimos, kad naujoji klūlio 
valdyba vlarbuosis klūbo ge
rovei tuo pačiu uolumu, kaip 
ir A. Kiela. Dirva yru plati 
lietuvių jaunimui šioje srity
je. Yra kilnus dalykas prigu
lėti prie minėto klūbo.

Aero klubas laiko painokas

ris 
hl- 
ž- 
).

I | I Ut/UAI'J 1 U VI., tlIO/ilUliniH V IIIV
tvti plotkelių bendra skaičių, stadlume, kuomet The ehicnsro Daily 

• ' ' Nevvs perstatys visų Tautų Iftkllmtn-
gųjį 1'žbaiKiinų.

Tautiškais rilbals apsirėdžiusius 
dainavimo ir šokių orRanizaeijos, pa- į 
imtos iš geriausių talentų tarp 2 2 i 
tautinių grupių (’hieagoje, tv.rės pa- I 
didintus skalvius kuomet prisidės sce- I 
nos, kino, radijo ir koncertų žvaigž- ! 
dės.

Mary Md 'oj-mick. lyrie sopranu, 
kuri lui»iė.io garbę operose, dalyvaus 
šiamo vakare. George t Hsun ir Kibei 1

“Telaimina ji s Dievas 
Švenčiausioji Panelė, kad ga
lėtumei ilgui sveikus gaminti 
tas liktai gražius ii lietuviu

ir

IšdlrMlal anMt>-*n** rd-tie,. (*acB(nklų 
Ir <»r»hn*«nlg

Didžiausia paminklų tllrbtuvš 
CklcagoJ

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigas

----------o
Mes atlikome darbų dangei tul žymes

nių Cbleagus Lietuvių.

Buvlrš 50 metų prityrimo

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grancl Avė.

SIUSKITE ANKSTI, KAD 
GAUTU l>RIEš KALĖDAS
PIRKITE DABAR, GERAI 
SUVYNIOKITE, GERAI 
SURIŠKITE, AIŠKIAI

ADRESUOKITE

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIEBt JAI

Specialistai Iškalime Ir Udlrbl- 
nae visokių rūšių paminklų Ir <r»- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna spcclalliuoja šta
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Gruodžio 2 d. Fenger lligh 
Sebool auditorijoj upi<‘ 1800 pu 
blikos turėjo malonumo pusi 
gerėti nepaprastai gražia pro
grama — vaidinimu ir muzi
ka. 3 be .Joyee Kilmei J’lnyers, 
vadov aujant M r. AViIliam Roe 
der (veikalo autoriui) vuidi- 
rio trijų aktų kūrinį “Drift 
vvood”. Visi vaidintojui ma
tyt patyrę savo amate ir pui- 

ir
matė, gėrėjosi ir įvertino jų 
gabumus. Be to, prieš prudė- 
siant vaidinimą ir pertraukose 
labai gražiai griežė Hv. Kaži ' 
miero Akad. mergaičių skait-1 
lingu orkestrą. Ypač buvo ma 
lomi klausyti, kaip orkesera 
gražiai išpildė lietuvių muzi
kos kūrinius.

Trečių vai. popiet buvo to
kia put progruma mokyklų 
vaikams — kurių dalyvavo
500.

e

Parcel po«t luta ant siunti
nių į Lietuva yra 14 centų už 
svurą ar dalį svaro. Negali
ma pasakyti tikrai, kuda siu
ntiniui bus pristatyti tiems, 
kuriems jie yra siuneiumi, nes 
kai kuriose vietose muitų Į- 
štatui juos kiek laiko Nulaiko. 
Dėl to, visi dovanų siuntiniai 
į Lietuvą turi būti išsiųsti 
kuoanksčiauaia.

Alfred Roselll,

blokas | rytus oao 
dMšhiUų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t\

Rea. PE1V8AOOLA MII 
BEUHOMT S4M 

Office: HILLSIDE SHII
Vlaoent

Visi Telefonai;

GRABORI Al :
LACHAVVICH 

IR SONOS
UKT0VIAI OBABOKIAI

Patarnauju laidotuvės* kuoplgiausla 
Reikale msldžlu atsišaukti, o mano 

darbu bflslts uiganėdfatl 
TeL DANai 1A1B arba IBIS

8314 W. 23rd PU Chioa<o

1439 8. 49th Ot Cicero, I1L
_______TeL CTCIRO IMI________

ToJ. LAFayette 3579

J. Liulevičlus
Gra bortus 

Ir
Balsamišitojas

Patarnauja Cblca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai 

4093 Archer Are.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Tariu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

8319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

laiškus it atvirukus reikia 
pasiųsti Lietuvon nevėliau 
gruodžio 12 d., 1934. PriruoS- 

’i’uriu pažymėti, kud Eenger tus Kalėdų siuntinius reikia
II. S. auditorija turi 2,000 sė
dynių, vadinasi, auditorija ne

pasiųsti tuojau, kud išvengus 
puštų uisikinišimą per siin-

mvo pilna, bet jeigu būtų rci- kiaušį |»eriorią. Del plutesnių 
kėję tą publiką šului pinti į inlormacijij nueikite Foreign 
parapijos svetuinę, būtumėm Sectioh, Ncw Post Office, Wa- 
pripiltlę tris svetaine“. baslį 9207, lovai 18.

Auditoriją klebonas/ gavo Ernest J. Kruetgen.
dvkai ir artistai vaidino *be Postmaster

Yards 1741-1742
IAIDŪ1AM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEINIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

VKDBJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOFlevard BIOS—MIS

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firn«

tuo pačiu vardai _

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAUSAMUOTOJAB 

Palam avima. gera. Ir nebrangu^
718 West 18th Street

TclefonM MONroe 3377

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ ORABORIU8 
Palaidoja už *25 00 Ir aukAčlaa

ModarntAka koplyčia dykai 
•M W. 18Ui HL Tel. CAflfal «17V

___ CkinAS", IU. ___ J



o Penktadienis, gruodžio 7, 1934
— T'l _

i
I
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Šv. Kazimiero Akademijos Prieš-Kalėdinis Bazarėlis
AUDITORIJOJ, 2601W.MarauetteRd. h .....* 7 T į J mems, dideliems, mažiems.

GRUODŽIO 9,10,11,1934 m. nuo 2:30 popiet
CHRISTMAS PENNY SOCIAL

L

Bus galima laimėti įvairiausių dovanų naudingų seniems, jau- S

PELNAS SKIRIAMAS NAUJOS AKADEMIJOS STA- | 
TYMO FONDUI. Visi kviečiami išbandyti savo giliukį.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 2

K

VIETINES ŽINIOS i
JANUŠAUSKAS TVIRTINA, KAD VAITKUS LEIDIMO 

DAR NETURI i
KITOS PASTABOS APIE 

ANTRĄJĮ SKRIDIMĄ

Skridimo “diktatorius” gi- 
rinsi gavęs Lituanikai “lais- 
nį” dėl skridinio “for trans - 
atlantic fliglit and for tęst fli- 
ghts”, ir būk didžiausias ta 
nkas inspektorius užgyręs. 
Kaipgi jis galėjo jas užgirti, 
kad tos tankos (bakai) dar 
neįdėtos į orlaivį? Tų gali pa
liudyti visa minia (15 žmo
nių), kuri atsilankė pamatyti 
“naujų propellerį” keletą sa
vaičių atgal munieipaliame ae
rodrome, kada Vaitkus atskri
do iš “tolimo” Kolibrio su 
“pilnai prirengta Lituaniea”. 
Tokios rūšies “laisnio” gavi

mu, P. Grigaiti, nėr ko girtis 
ir pūsti dūmus publikos akyse. 
Tokis “laisnis” duodamas bi-Į 
le kokiems orlaiviams, kurioj 
yra kiek nors pakeisti nuo 
transportinių orlaivių. Išimk 
kėdes arba langus iš orlaivio 
ir norom - nenorom turėsi gau
ti “specialį laisnį”, arba NR 
(National Restricted). Faktas 
yra, kad ne orlaivis nei lakū
nas orlaivio jokio leidimo ne
turi iq neturės pakol nebus vi
sai prisirengus skristi prie 
Atlantiko krašto, New Yorke. 
Tik tada pasirodys visi gabu
mai ir moksliškumai. Atsime
nu, kad skridimo “direkto
rius” seniai skelbė, jog Vait
kus turi “laisnį” skrist, tik

nepasakė kur. Tas “laisnis” ( 
irgi buvo ‘speeial”, vien tik 
dėl skridimo iš Kohlerio į ( Iii 
cagų tai neužmirštamai “at
sisveikinimo” dienai? Gaila, 
kini nabagam nepasisekė su
vartoti minėtų “laisnį”.

J. R. James - Janušauskas

PASKUTINIS KVIETIMAS

Tat nepraleiskite taip gražios selos prašys pagalbos visų, 
progos, ulmlnai vestsaidiečiai,1 kurie dalyvaus bažnyčioj. Už! 
kurių mužduug kaipo pareiga aukotus centus visiems bus dė! 
parodyti savo užuojautų M a- k ingos ir pasimels už aukoto-1 
rijūnams, su kuriui* ši para- jų sveikutėlę.
pija yru surištu. Skyriaus ko- Dabar einu vajus Šv. Pran- 
misi.ju tikisi, kad vestsahlie- I ci.škaus seserų reikalams. Pa
čiai skaitlingai atsilankys ir remkini jas atsilankydami į 
nuoširdžiai parems taip kilnų rengiamų vakarienę. |

Šių savaitę pastebėjote, kad 
gana daug buvo rašoma apie 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 19 
skyriaus bunco party, kuri į- 
vyks šiandie, gruodžio 7 d. 8 
vai. vakare Aušros Vartų pa- 
rap. svetainėje, 2323 W. 23rd 
PI. Taigi paskutinį kartų nuo
širdžiai kviečiu skaitlingai at
silankyti, nes turėsime svečių 
iš Brigton Park, Town of 
Lake, Marąuette Park, Cbica- 
go Ifeiglits ir kitų kolonijų. 
O jau dovanų komisija pririn
ko tiek ir įvairiausių, kad už
teks visiems atsilankusiems.

vakarėlį gražiam tikslui.

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
BRTDGEPORT. — Šv. Pra

nciškaus Rėmėjų 1 skyr. ren
gia jubiliejaus vakarienę 9 d. 
gruodžio, parapijos svetainėje, 
7 vai. vakare.

Visi prašomi atsilankyti. Tu 
vėsime gražių programų. At
silankę paremsite seseris Pra- 
nciškietes, kurių tarpe yra čia 
gimusių ir augusių.

Vakarienėj žadėjo dalyvauti 
2 ir 3 skyriai “in corpore”.

Sekmadienio rytų per visas 
Mišias atvykusios pačios se-

Pranešimai

TOWN OF LAKE. — Or
gija Šv. Kazimiero Karalaičio 
laikys priešmetinį susirinkimų: 
gruodžio 9 d., 2 vai. popiet,

Komisija ir Valdyba!

LAIŠKAI CENTRALINIAM 
PAŠTE

svarstymui. Be to, bus renka
ma nauja valdyba 1935 m. I<u 
rie pasilikę su mokesčiais, pra 
šomi ateiti ir užsimokėti.

Nut. rašt. K. Volkovskas

kuris priėmė mūsų korespon
dencijų.

Komisijoj oirbo trys Petro
nėlės ir visos žemaitės (Vainie
nė, .Jenčauskaito ir Staražins- 
kaitė).

Gryno pelno nuo bunco li-
j ko $60; knygelės duos $60, tat 
viso 120 doi. Tikimos dar dau 
giau, nes kelios knygelės dar 
negrųžintos. Manoma sudaryti 
150 dol. ir pasiųsti į Žalpius.

Vfcna iš komisijos
Žemiau išvardyti adresatai, 

kuriems dėl klaidingo adreso 
laiškai į namus neatnešti, pa
tys turi nuvykti į naujus pa
što rūmus prie Canal ir Van 
Buren gatvių, ir kreiptis prie 
“Ąuvertised Window”, pasa
kant čia prie pavardės padėtų 
numerį.

502 Aleksiūnas Auna
504 Beįeik Paul
511 Janovski Stove
516 Mikšūnas Vincentas
524 Satkin Petrui

PADĖKA
I _______
i BRTDGEPORT. — Širdin- 

| gai ačiū visiems už parėmimų 
mūsų rengtos bunco party, 18, 
d. lapkričio, Žalpių bažnyčios 
naudai.

Ačiū visiems, kurie atvažia
vo iš toliau; visiems, kurie di
rbo ir kokiu nors būdu prisi

dėjo prie parengimo, taip pat 
už dovanėles; darbininkėms:

Kun. A. Petrausko, M. I. C.

Praeities Pabyros
Kaina 25 centai.
Prisiuntimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. CO..
2334 So. Oakley Avė. C*icago,lU

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Turim kitų biznį. Pa
rduosime visai pigiai.

TONY PETROKAS
3401 Lituaniea. Avenue

i

...... ....

a kas nors 

s kvapsnį ir 

ą Chesterfield 

s užganėdina 

ir skirtinga -

cigaretas, kuris LENGVESNIS

kuris GERESNIO SKONIOcigaretas

';>x-'iniaai.

Į Matukaitėms (seselės), T. To- 
Į mašiūnaitei, M. Kariūnaitei,
; Palionienei, Ambotienei, kuri 
i ir tvarkų sumaningai vedė; vi
soms geros širdies moterims, 
kurios komisijai padėjo tikie- 
tus platinti, O. Munkevičienei, 
A. Gilienei, M. Tanianauskie- 
nei. S. Rumčikienei. Kvedarui

SPECIAL
PARSIDUODA Bučernė ir 

Grosernė. Parduosiu labai pi
giai. Galima perkelti biznį į 
kitų vietų arba palaikyti toj 

(pačioj vietoj. Biznis gerai iš
dirbtas. Priežastis: noriu už- 
iaidėti kitų biznį.

4129 S. Sacramento Avė. 
LAFayette 1663

už suvežimų visų dalykėlių į j 
svetainę; muzikantams, Yod- 
manui, kuris svetainę davė už 
mažų atlyginimų; “Draugui”,

KUCIOMS į
Vartokite Kalesnes plotke- 

les su lietuviškais parašais, pa 
sveikinimais ir linkėjimais. 
Šios Kalėdinės plotkelės vi
siems teikia daug malonumo, 
nes turi gražius ir aiškius pa
veikslus iš Kristaus gyvenimo. 
Plotkelės įvairios spalvos, pri- 

i menančios mums atgailų, ne 
• kaltybę, viltį ir krikščioniškų, 
broliškų meilę, dangaus links- 

Imybes ir daug kitų dorybių 
Plotkelės gaminamos elektri- 
kinėmis mašinomis prityrusių 
kepėjų. Tūkstančiai plotkelių 
jau išsiųsta ir nuo visų gauta 
pagyrinto laiškai.

Norintiems pamatyti siun
čiame plotkelių ir vokų pavy
zdžius. Plotkelių reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

! BR. VLADAS CIBULSKU
2334 So. Oakley Avė. 

Cbieago, III.
Tel. Canal 7790

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavą, mo
demišką atudio su Hol- 
ywood šviesomis.
420 WEKT R.lrd RT. 

Eiiftlewood 5840—5883

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cennak Road 
(West 22nd St.) 

(Metropolitan 8tate Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 6 

Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčios 
vakar&fa C iki 9 

Telefonas CANal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPiiblk- 6600

Anrlvs! Kam mokėti aukšta kalną, 
kuomet kalite pasipirkti Troplcalr ra- 
rantuota vora Ir šiluma. Vartoja
mos suvi'rš 5,000 namuose. R<-reenlnks 
— $4.75; Mine nin — $5.75; laimp 
arba Kgr — 86 00.

NORTHERN COAL CO. 
I.«wn<lale 7366 Merrlmac 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Katrie perkate anglis Iš 
dralverlų, siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, už mažiau 
plnfgų.

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

’ INSURANCE 

N0TARY
i
i PUBLIC
‘ REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

Vfc—iLi.ispu-į..................... ...imi ■■■■ nsi.—!■' ■ ■ ■




