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Tas dėl vokiečių ambasados 
sekretoriaus pašovimo

PARYŽIUS, lapkr. R.
Jnuno žydelio neprotinga* kr- novere, Vokietijoje.

KAUNAS. — Praeitų pava
sarį Romoje pradėto* derybos 
tarp Lietuve* ir Vatikano dėl * 
konkordato pakeitimo ir papil 

— — lenkusi žydai, gyveno Ha- dyino; taip pnt reikėjo sudr. 
Paskuti- rinti kai kurių konkordato nno 

sinimasia nužudyti čia Vokieti niai* laikai* nariai juo* iš ten statų nevienodų aiškinimų. Tos 
jn* ambasados tn«riųjj sekre
torių gali žymiai pasunkinti 
žydams gyvenimų Prancūzijo
je

Kai kuriuose prancūzų sluo
ksniuose keliami reikalavimai, 
knd žyilii*- suvaržyti spėria-1

iškeldino ir pasiuntė į Lenki- derybos netruko*
jo* pasienį. *

Nacių amliasados sekreto
rius dukart sunkiai pašauta*.

RF.RI.YNAS. Inpkr. 8. - H. 
Grynszpan, 17 m. nmž.. kurs 

liais dekretais. ka<langi jie per , Paryžiuje pašovė vokiečių am. 
dnng palaidai ir Inisvai gyvr- ‘basinio* trečiųjį sekretorių am 
na ir <lirl»a priešvalstybinį įlar luisadoje, piktai pasitarnavo 
l»n. .žydams Vokietijoje. Vienoje ir

Yra žJnotna. kari per pasku- kituose miestuose nacių gau
tine Čekoslovakija* krizę žy- jo* susimetė pulti žydu*, 
mioji dali* žydų Prancūzijoje Oficiali Vokietija yra nuo.
daug dirbo už karą prieš nn- numė*, kad tai tar|Hnutinė* žy j 
cių Vokietijų. <lij<»* sąmokslas nulyti nacių ■

ii* <lni iniiii*. Prati vnhlininkti*.
apie .’itlit.OOo žydui Vy rinn*y I*’* sluoksniuos* pa 
nemaža* skaičius , rciškinnui, kad Vokietija žy- 

■ linu* nontsaly* tokiu pnt ker-
pu*ik<-*mtojn* žy-lštu, liet griežtaisiais į-tnty- * etnini* t ni* J. Lr)>*y*. . švieti- 

deli* H. Gryn*z|mn yru eini- irnii*. žydai dar smarkinu bus n,,‘ *r '•'I®1** re’.’alų mini* trr i 
grantns iš Vokietijos. Jo tėvai spaudžiami ir persekiojami. 'J1;1 nL*t°iai ir kai kurie užsię- 

_______________________________________________________ nių reikalų ministerijos parei
gūnui. Av. Sosto delegacijoje, 
be man*. Aralo*, dar bus vys
kupai Satnore, Banio ir Agm

traukto*, ne* jom* nebuvo pa 
kaukai na i pa* įruošta.

Dalia r kallaimn, kati šio* de 
rybo* lapkričio mėnesio prad
žioje bu* atnnljinto*. Lieto*

Maršalo Bliucherio nėra tarp gyvųjų; 
jis ir jo žmona Sibire sušaudyti

Korėjoj; neigė Staliną
KIRLIO. Korejn. Inpkr. R. — 

Korėjiečių -luoksniunse turi
ma neginčijnmų žinių, kad Imi 
ševikt; Sibiro annijo* vyriau
sius vada* maršalu* Blinche- 
ri* sušaudytas.

Taip jud syėjamn, kati ir mar 
šulo žmona sušaudyta. Spalio 
mėn<**i<> viduriu nežinia kur ji 
dingusi.

Nenuostabu tad, jei liolsevi- 
kų laikraščiui Bliurberio var
liu nemini.

Maskvos raudonieji autokratai ir 
toliau giriasi savo “galinga” kariuomene

RYGA, lapkr. R. — Sov. 
Rusijos diktatoriai Maskvoje 
minėjo 21 metų raudonosios 
revoliucijos sukaktuves, šim
tai tūkstančių n»giincntuotų Ir

tiekė nv. Sostai susitarirM 
projektų. Vatikaną* jau e<ų> ' 
paruošę* atsakymų, kuri* arti- i 
minusiu iniku bu* įteiktas Kan 
np užsienio reikalų ntininleri- 
jai.

Dervini* bu* vinlanm* tarp i 
Lietuvos užsienių reikalų mi- j 
nistro Nt. Lozoraičio ir £tv.

■ tinio (nuncijau*) ' 
uvos vyrianaylMš* Į 
<ialy van* dar vi-

prastai vertino sovietų galin
gumų. Vorošllova* aukštino Si 
biro raudonųjų nrmijn p*ty- 
mėdnmas, kad jnponni nedrįs
tų jo* užgnnlioti, nrl>a užkabi
nėti. Girdi, pereitų vnsarų ja
ponai patyrę jo* stiprumų. Tai

kurių (urj*- 
emigrantų.

Ir jaunas

A ra t < • ' Kall*"jo karo

prasta vaikiška
kalbos, tai pu

Mindymas, nm> kurio japonai 
‘ slaiud/i.'iinukentėję.

Ir jo protauja tokiomis kai 
stini.- išgąsdinti japonu*.

Ateinančia savaite numatomi 
naujo prezidento rinkimai

PRAHA. Inpkr. R. — Iš vi-į čin knlhnrnn, knd nebos luu- M‘ ,,,d.' vau’* hf,Fi,.‘ P*k'ie*ti 
. -i,- • ii i- • i ir keli Lietuvos vvskupai.^ų Menų negailestingai apsknl- kiaina naujo* konstitucijos ir 1

■ lyta čekmdovu’kija pagalinu i naujo parlamento prezidento'
rinkimui. G:il ateinančių *nvni 
lę sen/o-i- parlamenki'- išrink*km naujų gyvenimų.

I’lanuojuinu nauja nutoriti-l 
niai* |mgrin<liu* partinė v.-ihl 
žios sistema, nauja konstituci-l 
ja, nauji rinkimų įstatymai, 
centrinis parlamenta* su pro. 
vincinini* seimeliai* ir kitokia 
naujoji santvarka. tinkama na 
cių Vokietijai, *u kurių ja bu*

Yra <lu žymiausi kandidatai

užsienių

Pa*tarn*i* yrn artimesni* 
kietijos niu inm.*. Gnl jum 
teks pn-zid<-ntnuti

lępnMimc cd a nm»qth LENKŲ VYRIAUSYBES

DIDELI LAIMĖJIMAI IAS SEIMAN

RINKIMU PASĖKOS OAR DAUGIAU LENKU KA
RIUOMENĖS Į GALICIJĄ <NEAIŠKIOS

brovvderis sveikina Vokictijos uaciai turi planus pavasari 
maskya sukeldinti pavergtus ukrainiečius

' RYGA, lapkr. 8. — Anot Hu < 
|*ijos komunistų partijos orga
no “Pmvda”, J. A. \'ūl*tybių 
komunistų partijos sekretorius | 
Browderi* prisiuntė sveikini- I 
mų Maskvos Isilševikam* mi
nint 21 imdnie* raudonosios 
rcvoliucijo* sukaktuves 

Browderi<> sveikinimą*, >xd-

naują Ukrainos valstybę
PRAHA, lapkr. 8. — Iš arti 

mų Vokietija* vyriausybei 
. sluoksnių patiriama, kini nurių 

Vokietija ateinantį 
pasiryžusi *ukeldinti 
cijon Is-nkijo* ribose

jMiva-arį

Norimu <lar rcvoliucijnn 
traukti ir Bukovinoj ir B<-*a- 
rnbijoj gyvenunčiu* ukrainie- 
čiu*. Paskiau į tų nepriklauso, 
mų I k rainų -usimvstų ir Mas- 
kvo* valdomi ukrainiečiai

Vakarykščių rinkimų pase-' 

ko* vakar iki vėlinusiojo vnku
ro <la r nebuvo žinomos. Tik ži 

nonai, kri'l už ubicjų ĮKirfijų 

I .tllldldutll- gUIIMJieui Isilrlli ,tll.

IHinoiso <lem<>k ratų knnilida 

(m i senatų laimėjimn* užtik- 
: vintas, r

RYGA, lapkr. 8. — Var&u- 
v«>* spaudai uždrausta paduoti 
!*•( kokias žinia* apie ukrainie 
čių siijnbrtr/dį Lvove ir kitan- 
*•• Galicijos mie*tunse. Rodos, 
l.iul termi būtu minu ir viuka*

Krokuvos laikrašti* “ IHu*- 
tr-ovnny Kurjer (’odzienny” 
pirmasis ir pmuųjį kartų iške 
liti aikštėn apie ukrainiečių vy 
kdoinn* kasdien domonstrnei-

,r . .... . . jn* ir rinnše* prieštaip, |*it t noko apskrities i . *
- . . i.i riausvlję.teisejn* .larecki* turi daiiciau I • 

bidsų. negu r<-*pul»likon<j par-1 Apie tai minėtam 
lijo* knndidnla-. (akelbia patsai Lvovo

------------------------|j<»* gule-rnatoriu* V. 
parei-kia, kadPASAI INA NEPAKENČIA-

laikrašty 
provinci-

griežtųjų

HENDAYE, lapkr. R. — Ži
niomis iš Ispanijos f Tankistų 
kariuomenė Ebro upė* fronto j 
perdėm sutriuškino raudonųjų 
pajėga*. Paėmė raudonųjų vy
riausiųjų stovyklų (bazę) Mo. 
ra <le Ebro ir visus Ebro upės 
pnkraša’iue.

Raudonieji laimi nukentėjo. 
Daugeliui raudonųjų milicinin
kų atkirsta* atsimetimas per 
upę ir jie paklius nelaisvėn.

Frankiniai savo žygiam* ati 
daro plentų j Tarragona mies
tų, Viduržemio jūros pakran
tėse. Iš tenai "etoliausin yra ir 
Barselona.

VARŠUVA, lapkr. R. — Len
kijos vyriausybė pripažįsta, 
kad nepaisant jn* pastangų iš 

Į Vilniaus krašto Lenkijos Sei
man tarp kitų išrinkta* ir gen. 
Želigovskis, šiandienine* prezi 
dento Mosc.ickio vyriausybės 
priešininkas. Jo oponentas bu
vo gen. S. Akvarėinskis. Bet 
ši* mažinu balsų gavęs.

Bet 
pulk, 
bandė 
dėl to

I tinęs tiartija* ir palikęs
DUBLINE GATVEKARiŲ ^„.u.,^* partijų 

TARNAUTOJŲ STREIKAS

DUBLINAS, Airija, lapkr, 
o. — <z <« nūftr^ikavo *•** • 
rnj ir autobusų tarnautojai dėl 
vieno tarnautojo paleidimo iš 
darbo. _

‘‘Amerikos liaudis džiūgau
ja su jumis jfi*ų Inimėjunuose, 
nurodančiuose kelių realizuoti 
teisingumo, Laisvė* ir taiko* i-, 
dealu* ”,

■Stalino raudonųjų ir krūvi-1 
niau*ių diktatūrų Brouderi* ■ 
vadina ' _
be”. Nerasi pasauly didesnė* An*fli** karuliu* priėmė pre-

no* valstylię. paimti į savo globų.

ANGLIJOS KARALIUS 
PRIIMA ROOSEVELTO 

KVIETIMĄ

ANGUJA PATRULIUOS 
SIAURINĘ JŪRĄ

cuKiuiurų Drovurns i
"garbingųja vadovy-| IX)NDONAS, bipkr. R.

LON DONAS, lupk r. R. — Iš 
keliama aikštėn. kad Anglija 
sudaru *|>ecialr kar<» Inivij es
kadrų |>utruliuoti šiaurinę ju-

veidmainVbėa už tų, kai bolšo- **dcnto Roosevetto kvietimų nt rų, knd Ispanijos frankistų 
vikai kalba api* teisingumų ir l*n^.'"ti J. A. Valstybes ir Wn- karo laivai neužpuldinčtų pre. 
laisvę ir dar apie drmokrati- *b*ngtonų ateinančių • * •- =
j*-

MEXICO CITY. Inpkr. R. — 
Aio miesto centrinio nirjiortn 
stotyje sienos buvn i 
muralinėmi* karikatūromis, 
pašiepiančiomis Hitlerį, Mu**o 
linj ir Katalikų Bažnyčių. Vy- 

|riau*ybė* įsakymo šio* knrikn 
turo* dabar pašalinamo*.

kruuiiečius, dalyvaujančiu* de 
niomdracijose ir kitoje veiklo
je prieš vyriausybę.

t vasarų
karaliui lankant Kanndų.

kylamų laivų su karine kon
trabanda.

PAS ŽYDUS IEŠKOMA
GINKLŲ

VENGRIJA NORI DAU
GIAU KITŲ TERITORIJŲ

NACIAI UŽDARE NAUJĄ 
KATALIKŲ KOLEGIJĄ

Varšuvoje nelaimėjęs 
Valeri Slavekas, kurs 
užgrobti vyriausybę ir 
buvo paleistas seimas.

Politinė? portljo* bijo, kad
prez. Moseickis nenusikratytų kr. 8. — Vengrija imasi prie- 
visais išrinktai* oponentai* nt monių dar daugiau teritoriją 
stovais išteisėdama* visas poli

tik

ATŠVĘSTA POLICIJOS 
ŠVENTE

RASEINIAI. - Spalių 2 d. 
apskriti suvažiavo apskr. po-

BERLYNAS, lapkr. 8. 
fiio miesto policija smogikų 
dedama žydų gyvenamuose 
muose daro kratas — ieško 

atšvęsti savo ginklų ir kilų kovu* |migių

VAKAR PRIEŠ PIET 
SNIGUUAVO

ntganti Čekoslovakijoje ir iš 
Rumunijos, Jugoslavijon ir Au 
atrijo*. Anot vengrų, viena 
Čekoslovakija po pasaulinio 
karo yra įgijusi apie 24,000 
ketv. mylių plotus, Vengrijai

Vakar prieš pieta* Clijcagoj 
palcagvn enigoliavo. Paskiau 
padangė* prasiblaivė. LDBAKU8 UrnAlfflVI

nupuoštoa I B<‘ to> cubrrnatorius iškelia 
aikštėn, kud lenkų kariuome
nė* skaičius žymiai padidin
ta* Čekoslovakijos Rusinijoe 
padienyje.

Iš Varšuvos vakar į LvovtĮ 
[•asiųstas 12-asi* mitelių pul
kas, kadangi tenai ukrainiečiu 
aambruzdia didėja.

Už ukrainiečių *ųjudj Lvovą 
lemkai valdininkai kaltina vo
kiečio* agentu*. Sako, Vokieti
ja visomin priemonėmis dirt* 
dėl Ukrainos neprikiausomy-

pa 
nn

ATENA. lapkr. fl. — Salz- 
barge nariai uždarė naujų šie- iic- Pareigūnai atAvęsU savo^nkių ir kilų Kovo* įnagių. | 
ww»t atidarytų katalikiUrų Al- *v<‘nt**. Čia organizuotai daly. Kai kur šis ta* randama ir ' 

• savininkui Dora spauda — laimė* šviesa.įvavo pamaldose ir vėlinu pa- konfiskuojama, 
j būvyje. Prieš jaibūvį, dalyvau
jant vietos ir ap*kr. kvies
tiems svečiams, apskr. virši
ninkas J. Giedraiti* p-rakait# 
vid. reik, m-rio sveikinimų, j- 

arklidės. 4219 Erne- teikė apdovanotiems atsižymi 
žuvo sargas P. Ro- jimu ženklu* ir dovanas ge- vyriausyliė išleido dekretų, kn<! pirt kiek šilčiau, 
arkliai. Du ugniage-1 rlatisini sušatulžiusiems |m>Uc. žydai neturi būti priimami na 

pareifūnanui.

bortu* Magnus universitetų.

GAISRE ŽUVO VIENAS 
ŽMOGUS

Sudegė

van ir 8 
šiai sužeista.

suimami.

ŽYDAMS NĖRA VIETOS 
FAŠISTŲ PARTIJOJE

-----------  CHICAGO, SBITIS. —
ROMA, lapkr. R. — Italijon matoma* pragiedrėjimas;

Saulė teka f>:33, leidžiasi
riai* j f aš i* tų partijų.

1
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“D R A U G A S”
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PHSNUUERATOS KUNA J AmenlM <»l*«y*4« 
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•kalblmu kalno* prUlunčl no* r*r*U*Uvu*
BnDdradArUlaaia Ir Sor**pK vbaUuua r*MŲ Dc<T*On«.

. * mprUom* lai **4*rra ir noprlMunčlaiua lam Oka-•1 Mekta MntakiMl. naMlalho aa lala* mi
rti ir trumpinti tliua prt* **iua r*Atua Ir ypač ko-
dapondancUa* auiyit aavo t joliūroa Koraapomlontv
r*Jo ratytl Inunpal Ir aMkal (Jri r*Um* ra*om*Ja 
laklallr) pallokanl dideliu* Urpua patalaymanu. »*o- 
lant polemikų* Ir aamanl* .amu. I*aaonualo* keraa- 
andancijoa laikrakUa **iM «u*

slopins jn troikimo issilusvinti ii lenkę jun 
gg> ir nepajėgs sustabdyti jų veiklos, kun 
veda prie siekiamo tikslo. Dabar jau nebėra 
abejonės, kad. ar anksčiau ar veidan, akrai 
nieCių tauta išeis laimėtoja. Ir kuo vieni n 
gi.iu jos vadai dirbs kuo drąsiau kovos, 
tuo greičiau laimė*. Netenka abejoti, kad 
visi lietuviui linki ukrainiečiams geriausio 
pasisekimo jų tavose ui tautas laisvę.

Iš Po Mano Balanos
Rašo Morkus

laimi gardus kąsni* šaltų ir 
šėmę kraštų gyventojui. An

Entarvd u 8ccand-Cla>* M*u*r Marcb 11. 1*14 ai 
Cblea*o, Illtooia L’ndar b> Art of Mare* 4. 117*.

Amerikos Kataliku Veikla

Praėjusi* spalių mėnuo pažymėtinas labai 
■lačia Amerikos katalikų veuda. šio krašto 
at*-ilni istorijoj tur būt nėra buvę taip pro

• raštingo darbais mėnesio, kokiu buvo spa- 
.11} mėnuo.

Pažymėtinas yra arkivyskupų ir vyskupų 
.actams susirinkimas Amerikos Katalikų U- 
iiiversitelo patalpose, kuriame dalyvavo 76 
Iderarchijos nanai. Jie visi dalyvavo Kata- 
.ikų Universiteto auksinio jubiliejaus metų j 
atidarymo iškilmėse, kunose buvo skaitytas 
Jn Šventenybės Popiežiaus Pijaus XI la.s- 
kaa, kuriame pabrėžta, kad katalikų inoks^ 
;as — lai žmoni'kum o teisių ir laisvių -pa
grindas. Tas laiškas plačiai buvo komentuo 
,amas katalikiškuose ir nekatalikiškuose la> 
craščiuose, kai}x> labai svarbus siu laikų 
lo’rumentas, sukėlęs visame krašte didelio 
usidomėjino.
Kitas didelis s pasų mėnesio įvykis. Uu 

.iš įimtasis Tautinis Eucharistinis KongTc 

.as, kuriame daugiau kaip siuitas tŪKSlan 
•-ię tin<Miių viešai pagerbė Išganytojų Šven 
Ojoj Eucharistijoje ir kuris paiko neuz 
nlrttanių Įspūdžių Kongreso proga visame 
rnašte buvo girdimas Popiežiaus balsas, kuo 
met ji* suteikė apastaUškųjį patainiin'mų. 
ABfymėtina* ir Presidd^p JLoosc volto lais 
ko* Kongresui, kuriame jis giliai įvertino ' 
religinio gyvenimo praktikų ir primine apie 
Kristau* pamokslo Kame pamokinimų dide j 
lę reikšmę.

Tarp kitų, pažymėtini įvykiai yra; Ket ! 
virtasis Tautuns Katechetinis Kongresas, ku 
name dalyvavo 17.000 atstovų, iuvaziavurii) 
ki viso kradio, didžioji naoonaič kaliukų 
labdarių sųjungų konferencija iškėlusi Baž 
nyčios didj susirupinimi labdarybe socialine ' 
ir ekonomine žmonių j erų ve, 8b diecezinių 
spaudos direktorių, veikiančių sųrj šy su Tau
tine Katalikų Gerovės Konferencija fNCW0) 
susirinkimai, aptaręs r ų eiię aktualių nau- i 
jai įsteigto Informsajc Biuro reikalų

Neimiaai visuomenė lusidomčjimo sukėlė 
.r Katalikių Moterų N; cionalės Tarybc* (N 
■JCW suvažiavimas, buvęs Bilosi Misa, ir 
škeięs katalikes mote -s vaidmenį tikrųjų 

. *1 žM.M.šUitš Aft A.aaUA o j

Spalių mėnesyje buvo ir danginu svarbių 
: vykių Amerikos katahicų gyvenime. Tačiau 
-Įteks ir čia suminėtųjų, kad turėti tinka 
,ję vaizdų, kaip plaiu mastu yru vedama į 
C%taUk»kuji Akcija Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Šios žinii^s apie bendrąjį Amerikos kala- 
ikų veikimų turėtų paraginti ir mus, lielu- 
•iu* katalikus, labiau susiorganizuoti ir dau 
pau dirbti. Mūsų veikimo centras — A-L. 
I.K. Federacija turėtų sutraukti visas mū- t 

uų draugijas ir organizacijas bendram ir iš
ganingam veikimui

Ukrainiečiai Kovoja

Lenkijos pavergtieji ukrainiečiai, pamatę 
iaisvė* žiburėli, kuru nušvito Ruthuujoj, ne 
juakai* sujudo. Iš lenkų vadžios Jie rcika- 1 
jauja autonomijos. Kadangi jų reikalavimų 
uUis&koma išpildyti, ukrainiečiai demons 
tnašja, nerimsta. Tai Lenkijai sudaio neum 
zai rūpesčių. Galicijoj tenka didinti ne tik 
policijze, bet ir kanuomcnėc jėgas.

Ukrainiečių tauta šiuo momentu pijulo, 
Ind jų siekimą* įsteigti laisvą valstybę nA 
ra visai beviltiškas. Dėl to jie sukruto dir'o- 
ti. Nors tuo tarpu Lenkijai, ge£ būt pavyks 
ukrainiečiu* ginklu apmaliinti, tačiau nenu-

Ail

um o kurtų atekleinkim jo tik
rų >ąmuuę. Ant kirk nuin ii- į 
mana, štai, ve, ji. Amerikos i

APŽVALGA
“Mes Ir Jie”

Tokia antrašte “Studentų 2odi»“ *avo 9 
numeryje įdėjo vedamąjį, kuriame nusiskun
džiama, kad Lietuva pervnažai kreipia dė
mesiu į sivo išeiviją. Tarp kitko rašoma:

“Dažnai mūsų tėvų ar mūsų gerų norų 
priaidėli prie la-ndroju tauto* kultūrinio 
durim liuko piktu troškimu kenkti arti- 
iiie.-niuni bendradarbiavimui ir kiekvienų

glrkasys, giliai po žemė* re- lietuviui užtenka to, kari Lie-1 
lėna pdkaisę-, riebiausius la- tu v a nepriklausoma. Jei ka> 
Ainius kai medų vanoja. Iii svetima* jų savimi* mėgina, 
tuo tarpu plieno darbininkas, ir amerikieti* išsišiepia ir kie- 
prie verdančiu katilo bestovį*, tus (Migiežos ir keršto <Lanti* 
ir gabalėlio nepakenčia. Vidu-'parodo. Bet tol, tai saviškių
rinės Europu* žmonės, kurie rankose, nepaisant kurių, —I 
dažniausiai po žemas ir ly-1 tikros amerikieti* visiškai su
gis* lygumas bastosi, be mė- tu*. Jdetuvos partijos ;r jų 
sos nei nemano apseiti. Na, o ginčai jam yro svetimi i“ ne-
aukščiau, kalnuose apeigyvo- 
nę, jau tik iš toliau į mėsų 
žiūrinėja. Dėl jų inė«a kai būt.

Miprimtanh. Jam truksiu laiku 
ir {M*tug*%nės progoj jusna pa
sinerti ir tikrų jų dugnu ko-

dnjscsnį žodį kišimosi ne į savo reikalu*. ’ autiksi sniegų ir ledų, ten už
tini kai kus ir šiuu»e žodžiuose įžiūrės I ei*i ir mnaiii sandėlį, 
mūsų kažkokį sadistinį norų viekų griau
ti ur aitrų piktžodžiavimų prieš .savuosius. — Ir sakyk tu inan! Prieš

norim, nė savitiem* be reikalo neiamHi- ,apyIinJtėj ^4^,
baudžiama* te*, kų tšdrjso 
Kalėdas viešai minėti. į tok| 

pa^’k^i“ tiek mažai liar*,a« kaipo į mažiausios sų

nėjom. Sukom tai, kas «lutus rūpi norim 
atitaisyti tai, ka* manu atrodo iki šiol 
l»uvo ne taip kaip turėtų būti“. • 
Skundžiamasi ir eį

apie amerikiečiu* rašo:
•• l’nhginkim mū*ų ir Lietuvon lietuvių 

-Įsuub.i. Mūsų laikraščiuose, beveik be iš
imtie-., |Mišvi*DČiiMlia trečdali* vieton Ži-

imis ir {žunginiu*, skiriamus jai, gausime 
beveik pu-ę mū*ų perijudin»*» spaudo*. 
Tihį . j<>i: dažnai paėmę* niūsųjj Laikraštį kitur Kalėdų-- švenčiama 
m-t nebežinai, kimi jis skiriamas — mum* 
ur I.K'tuvo- lietuviam*. Takiau daug kitaip į 
atrodo Lietuva- spauda. Tenai tokio* as
meny Ik-, kaip Amerikos lietuvis, nvpaste- 
Is-si dažniau kaip vienų ar du kartu į me
tu*. (<?ia išskiruun “Pasaulio Lietuvį“, 
kuris leidžiamas, tiesa, Kaune, tačiau yra 
grynai inkinuacini* žurnalas apie pašau- | 
lio lietuvius). TWip, kaip per Vėlinąs, ma* 1 
prisinieiMim apie niiru*iuot-ias, taip Lietu
ms spumla prisimena kn-met, kur nors 
kamputyje, jug pmoiulyje yra tokie žmo
nės, vadinami Amerikos lietuviui*. Tie.-n. 
kurtai* Lietum* rašytojams prireikia jų | 
i uš'».iiiiin* roniiiimms keistų tipų. Indu jie ‘ galiotu.

— “ I* runk geidavo Juetuvą laisva 
.•imi tada Kitaip dabar.ii<-liumitigii

• Ii-, kuku*tu- musų u 
ėmi <h Ilsia- 
luniii'liai. ir sknmlii iiiiim* Imlu
Argi negulėtų Lietuvos spuudii ir ju» ra
šytojai giliau pastudi^uot mūsų gyveninio, i 
tos aržios kovo* už buitį ir išsilaikymų. 
Gal ta* mū<ų gyvenimas ir nėra tzika di-1 
<iini-n« liet ii« fiėrn ir tok* menka*dingo*, bet ji* nėra ir toks menka*
Taip |«t. kaip studentų žurnalo-, “ 

rn-<i ir npu» tai. kad ir Lietuvos *tm
t II-

Po Svietu Pasidairius

Slaunos Lietir.’ug “Ūkinin
ko*’ Dėdė Baltrus pro ožiu ra
go radijušą Įs..kvllič svietui 
20 ir vienų vužnių taisyklių. 
Anot jo, kadangi šiandie viso 
kios svieto mkundo* virsta

10. Neatsiatok, jei moteris 
pne tavo stalo prieina. Vpąč 
jeigu žmona ar mylimoji pri
eina.

11. Jeigu eini su moterim ) 
kavinę, visuomet leisk moterį 
pirmų. Tni yra moteriai pngar 
l»s teikimą*. Išeidamas iš kn-

aukštyn kojom, tai ncgnli nuo 
to atsilikti nei vienas pažan
gus žmogus, tni yrn toksai,

vinės, visuomet i»ats liek pi u 
dari* pirmas.

12. Jeigu eini su moterių/
kybę istl'ti. Taip kad lie, kų kuri* žengiu, kaip begemotas, g°tvc ir susitinki draugų, 

visų Amerikos, lietu- i Inaon,ja kai jautis neraliuotas. ,ik bestovinčių moterį ir pats 
......... •*“■”- ...... , ftitokiems ypač taikoma šios šnekėkis su draugu.

21 voinios taisyklės. Va jos; ”
1. Sveikindamasis, uenusi- 

imk skrybėlės, tik jos brylius 
pu liesk pirštais.

2. Jeigu bevalgant užklumpti 
nuovargis, viena ranka paremk

— Kunigo Vaitukaičio mir- Isniakrų, o kita valgyk.
Ii* paliko didokų švaistę A- 3. Jei labai skubini, valgyk 
nicrikos lietuvių plunksnos visuomet su peiliu, 
mylėtųjų dilioje. Nor* ir ne

tikrojo nišliuvo- siu ridi, kad 
tui vienok prie girdėtų.

1 gerų norų ir tikrus savu vien-I .1. Kasyki*, jeigu niežti.
?*, pasistatė sau Iriau tai daryti šakutėmis, 

pro kurį praei- Į 6. Turi visuomet knlliėti 
juikclti kepurę ne nn hurnn, ne*

vis neva ’ 
vių vardu šūkauja, dažniau
siai nei vieno tūkstančio ne
matę. No, o kad ir keli tūks
tančiai, tai visgi toli gražu 
nei vieno ketvirčio Amerikos 
lietuvių skaitlinė* nesudaro.

13. Rankų padui*lamas nie
kuomet nctitisimauk pirštinės.

14. Niekuomet autobuse se
nesnei už save motorini neuz- 
leisk vietos, nes kiti gali puma- 
ny ti, kn<] jai simpatizuoji.

13. Jeigu viešbutyje kelne
ris greit neateina, sušvilpk, ne*

- *- j imlu jau tikrai išgirs.
4. Jri sriuhn karšta, gali jų . - .J ‘ lb. liukviuiiuis, pusk Visliu 

trečiame ki«*ruo I ,inet iltiniu* prieš save esafi- 
jėiam žmogui j veidų, ne* tai lu 
įlmi visi mėgsta.

•1 I »7- P” , pultu kų nūn pn*a..v-•
1 . . . J;d>uiti, visuuniet taiji greit piurnr-| 
šti.

7. šinypšk visuomet smarkiai 
ir balsini. Tni sveiku. Dėl kon
trolė* gali taip pnt pažvelgti 
po šios irperacijos j savo nosi- 

Įiię.
, 8. Kalbėk visados rankomis
iiiostiguodnuuis. nes geriau ta- Į - - ~ 

supras. Kai kiti su tavim 1 *MU1* pasakyti.
20. Skaitydamas knygų, drė- 

keute ir kišenes ir tik tada ja* ištrauk, kink pirštus visuomet seilėmis,
1 ne.* lapų sklaidymas tada tau 
i ir* tikru mnlominiii.

21. Jeigu tavo kaimynas 
skaito laikraštį, lai stenki* vi-

vo lūpų, nor* lai ir kai kuriuos suomei l>ent keletu eilučių j*er 
.m?geruinu* jai sudarytų. 1 pet, perskaityti.

jau kalėjiman tupdyta arba 
turto bausme apkrauta. Tik 

11885 metais ta bausmė atšau- j j^giaudai 
kta. Nuo liula ir tu Kalėdas je prityręs, 
viešai minėt; prakištu. Taip 

Ikad nūdien ten plačiau, negu | tvI1(*.1Ų nu.,|f. 

. paminklėlį, 
( nant priaci- 
i lenam duug 'iniklesniaiu ra- 

, mat, ir veikė at
sižvelgdamos ne tiek į moky

klos taisykles, kiek į gyvus 
brolių reikalu*. Kodus, būtų 
labai lengva* daiktas, o bet
gi praktikoje taip nepoken- 
činiuu.*, kad nmžai kas su juo 
susidurti j »osi renka- Velionis 
minėtų keblumų ne tik kad v<. supras. Kai kiti su tavim 
nevengė, bet dargi kuo giliau* kaliui, susilcfik rankas j kelnių 

| šiai juosiiu pasinėrė,
veiki*. Ve už kų *ekni»<*io> gv- kai tau vėl teks kall»’ti 
ntknrtės minč* jo vardų su! f» Jeigu bnčitmji moteriai 

jiasididžiavimu ir pagarba. , rankų. niekuomet nosih-nk.
i* • r . . .. įTrauk visuomet ranka prie so-Js rain o tovini uuu ir | ati-1 1

piltų jo kapų žiūrinčiom ir 
du kartų tu puti minti* juisi į 
kartoja: — Amerikos Lietuvių, 
kalbos ateiti* glūdi pačių jų ■ 
ištekliuje. Iš užrubežio įvežta' 
spaudu ir garsiai* svečiai* il
gui nekvėjamsime. Bi kukių1 
gy vybę tik nuosavu* plaučiai , 
prilaiko. Taip ir ėūu Tik tol , prieangi., pavogiau vieno kum

— Kodo*, lengvo, lik ne vi 
šiame. Pria* dvidešimta metų ^.JUJ 
lietuviai raišiojosi tik kalba. 
Kas Lietuviškai šnekėjų, tas 
ir lietuviu brivu. Nepaisant to, 
kur ji* gyveno. Jau vien dėl 
to Lietuvos Lietuvi* nebuvo 
'geresnis už Amerikietį. Beje, 
ka* gražiau ir mikliau lietu 
vių kalba nuribuodavo, tas 
geresniu lietuviu vadindavo
si. Apie kitokį saikų nei ne 

Vaje, vi.-i lygiui pu

I vkiii lietui iečiai. Bertais, ir 
ji« Lietui ų mylėjo ir myli. Ne 
vien grynu žodžiu, bet nekar
tų ir gana žymia auka prie 
Lietuvo? nepriklausomybė* 
prisidėjo. Tai visgi ta* lietu- 

neišla'ga.vis, kų i* Lietuvos
kų su jn -kurdo ir laukė, kų 
už jo* lai-vę ne atliekamų do
lerį. o til kursto l:rnniii ir
brangių galvelę atidavė, o net 
ir dabar ir <ia vi* vienoj nui

Intvių, e-tų dudentus, twt apie amerikiečiu* 
nieku. Bodo*, kini jų visai nėra. Tuu tarpu 
čia “mes šiandien varom sunkių kovų *u 
nutautėjimu“. Toj kovoj Lietuva* ] ai raina 
reikalinga. 

Gale “St. 2.“ {msDako palietę* tik keli* 
nenormalumu*. Jįj esą dauginu. Ragina įgy
vendinti artimi) spaudos bendradarbiavimų, 
nes »*• jo nė svajoti negulima apie artime s- uctavor li.tuvi* kur kas ge
niu* viMimuenijnm. santykiu*. I rian nusimano, ka* jo kraltni

“St 2 ’’ inri£in •i*Mtiihr>. vt. vidinio ir. • . . ,gera, o ku* bloga, negu sve
tur apsigyvenę*.

Tai, vienok, taiko* Ir tokių, 
“Puaevėžio Garaaa“ Nr. 41 »palių 9*tąjąjką «u šių taisykle nei iš toli 

vailiua neužgydoma žaizda, kuri tegalės būti ^nesutinka. Kur ten H tolimiau 
vžniršta. tik nuoskaudą atitaisiu*. ftieiae- (*io* Amerika*, ne vien raštu, 
tini* Vilniaus žaizdos pamylavimn* yputin-|bet ir gyvo žodžiu, nuvažia- 
geMiin už kitų metų šį mū»ų skundą. norėtų paankytl vietiniame,

krūtis *uinini p«*laruu*4u« Kuropu* , u»ip £u«*tuvą reikėtų tvarkv- 
tnrinčiu* netiesioginė* įtakos įr mft-U Ne tik tiek. Prie kakrio- 
iai bei mūsų santvkiam* su lenkais, f__ _______ _____ •__>_ ______ .

rai kin manyti, Lietuvos spauda atkreijie į 
jas savo dėmesį.

< ir

Nepadėk moterim niekur 
apsivilkti, ue*> tni būtų 
į 44*1. Iži aliai.
Valyk {mange*, pinusljk 

i nagus tik žmonių pilnose kavi
nėse. Tai galima atlikti kiše
niniu peiliuku, šakutėmis ir pa 
galiau dantim* krapštyti pa- 
galiuknis.

19. Visuomet pertrauk kitų 
'kalbų, jeigu turi kų nors smr-

IS.M.ALDOS PRAŠYTOJA pa* jų kai kuriuos kunigu dai- 
APVOGE KUNIGĄ Irtus. Jinai prisipažino, kad ku 

nigo portfdį su daiktais pavo
gusi ir vieno ūkininko daržinė- \ 
je juiblėpusi. Nuvesta į tų dar
žinę portfelį iš šieno ištraukė.

KIIAKKS. — Per *v. Mato 
utluidiis iš Krakių kl bvinjo*

ko, lur būt, geretmi* už uo
liau*) išėjūtių, ką tik iš toliau 
ir vien tik atmintimi savo *e- 
nn* tėvynė* <ja neužsimiršo.

Savaimi aišku taip pat, kad

ėiui* kvėpuosi m. Apneštųjų* 
jiems, — vien 'mirti* gulima. 
RiMŠkia, ko daugiau nuosavių 
Vaitukaičių turėsim, tuo il
giau ir tikrai* lietuviškai* 
plaučiais al*uu*iin.

kurių bu\u ir 3U0 litų vertės; 
fotoaparatas. Apie tai prunuš- 
ta policijai. Buvo įtarta, kad' 
tą vagystę bus padariusi viena 
mergina, kuri buvo atsilnnkiu- 

Isi kh-tsmijo* virtuvėje ir pra- 
| šė Kati {ult^iIįmjs. Rytojaus die 

, nų pusti bėta. km) tn pati mer-

uonu puau nei .11 L, pusiiuiKc { 

ruuiti iš Josvainių. Tai garsi 
ji Mia-tė, patentuota.

POPIEŽIAUS UŽUOJAUTA jpna *u jvHiriai* Itemai* Htvi*
GENEROLU! FRANCO

VATIKANAS. — pupie. 
žius Piju* XI Ispanijos nario- 
nali*tų vynauaybė* vadui gi*n.

kauja. Krakių ntiov. jioL virš- 
kus p. B ogu ta su savo padėjė
jais sugavo jų Targunskio irs
tome*. padarė kratų ir rudu

jautuM itaraiškų dėl žuvusiojo 
jo brolio lakūno pulk. kit. Ra 
Uoliu l'rauvu lėktuvu uelaunū*

K.t Kristumi 
t 

X*u Ant ■ Karutitkl*

įvykins. I
šų {Kviečiai bei mūsų santykiam* *u lenkai*. 
Ne|iaisant viso* tu* sunkios ir ’jeią*** tarp
tautinė* padėties, mes vi* vien neturį *u«ilp- 
ninti Vilniaus atvadavimo nuutie*, ne* Vil
nius lietuviui pasidarę* ne mistinė pasakų 
pili-, vaduotojo laukianti, bet reali, paverg
ta ii pažemintu valstybinio 1 
ii-, savojo krašto išsiilgusi, tiknąjo šeiminin-, 
ko belaukianti, su atskirtu broliu rusijungti' j^igu jan.
geidžiaati. , J Į

jog tai jie ėialo* Amerikos lie
tuvių \ardu taip kalba. Nie
ko panašaus.

Eilini.
toj eilėj

— K antie potirija pradėjo 
vieloje bau-ti už Įmidlmki

1 mn« fu jndėjmio tairyklėniL.
Amerika-- lietuvi*, e ^Kmmteėin*, 1

tautinio kūno da- ,aj **,ėJ ir ai. kur kaa Ihdja tiktai su.-t*hdfiQ*i pa
tilrr>z-*wv Loiminir*. IITADo IT CwlVT>JB I F, Į Bink IT1B, L—«*e —, —... ——- — -  

kalba1 eiti. Kita* baudžia nedidelė-1mei"* (Kn.-taa* Sekimą-, i\ny I
*pte tikH ėuierikiefb taikau* pinipoėnn* beodomi*. |gB TrtčU, Skyrių* L'TĄ 7. J

“Todėl, sfman. <amg*>ki* ži- , 
ngeidtami tuo-e daiktuose, ku- Į 
rie tavu mok«tų prrviriuja; la

•entos. mažu* pu-ihiaits prie to eik ir stongki* 
.—. sn.-t*hdžiasi pa- užsipehryti. kad nor- mainu-* 
kaip nereikia gnti< . »iu Dievo karalystėj būtu- -

ANNA K A S K A S— 
KATKAUSKAITES, M e- 
tropofiian uperoa truNCS, 
koncertas bus šeštadienio 
vakare, lapkr. 12 d., Or
chestra HaIL Tiklelų kai
nos — Sl-00 ir SI JO. 1U- 
gjffutč Soiikaiu. Game 
gauti “Draugo" ofise.

2
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Trečiadieni* 9 c, H

•n 10Taip i- tikrųjų atrodo Žemaičių kraštas \ iršuje kalkakmenio ku-vklo- Menčių km., Mažeikių ap« kr. Apačioje kairėje - 
lai. de-inėje vagonėliai -u kalkaklnenimi- siunčiami į cukrau- fnbrikir-, (\DV foto)

KOMEDIJA MUZIKA
SPORTAS

• Iifiirijiii. l.iLTiri'li »\ \|i'iii- 
... , .. , , i
I iilim-i'ii Ivnmpiinijii (liilmr tu i 
rė- keliu m- nt-kira- nuliu | 
protinimii- kn- -avtiilę. .šie

Cignrvtu nauja -••rija.

lell dilbai

Jllo- ęnllte 
lllllll-lll I»*l

Bankietas - V akarienė

BIS’<;IIAMT(>X. X Y. 
i“- keli- mėm--iu- mū-ų 

guba 11.-

nei, J. Meški’inienei. A Mn- 
takai. P. 'latakai, N. Šlapelie
nei, M Maldnikiūtei, S. Krr b. 
.1. Beri ainivimi. A. Grillik.

taipgi v i.-iems pri-idėju-iem* 

arba aukotojam- iakarii*iii*i

Ačiū ir iMinųnjo- himitetui

ko-tuvini karo veteranai, -il-iju- Prieš keli- mene- 
nge 1 Amerikon l.egijono, <iii- j lonija susilaukė 
•lino |M>-tų rengia šaunią1 darbštaus vnrg. Emil. C. Šlu- 
vnkarienę šv. Jurgio pnraju-1 pelui, kuris jau nuveikė daug 
jo- -vetainėje, sekhmdienį, In-i darbų, 
pkriėio 1.3 d., 6 vai. vakare.

Vakarienė, rodos, nieko jd/i- 
mini-, išskyrus, kad suėjus į 
krūvų |iavnlgyti, vieni su ki
lni- ,-usitikti, atnaujinti pa
žinti, ir. galutinai, vėl iš»i-’ 
skirstyti j namus ir įmik 11 ki
to- pramoga*. Bet <’in jau kas 
l.itn. ne.- i in buvusių karu
liu vakarienė. Jn- tarnavo -n 
Vi, -ulini, jie gynė jų mm prie- 
šų, jie kariavo netiktai už šu
to -nlį. liet ui visų tautų lai 
svę g} nė pasaulį nuo <iv.-|v>- 
io. kariavo už dennkratjjų.

Rengdami tų vakarienę jie 
turi mintyje, kad suėję -ve.

juu-tu>i kuo maloniau
siai ir Įianiirštų savo kasdie
niniu- vargus ir ni|s—ėjus.

Programoj dalyvini- arti«-|

Jnm vadovaujant, -palių 28 
d. Lietuvių svetainėje suren
gta gražus dainų ir muziko* 
inkarą- - koncertas. Be vie
tinio rlmro. dalyvavo dar ave
lių iš 'Vilkes Burte. Pa., ftv.

I. Stulgu i

rekomendavo -oliMėi-: < >nn i 
kuzlnu-kuilė, iiaditinnodtinin j

“Audru girioj” (J. Z.) ir Kai- 
(Mikiūte padainuodama “Va
karas** ir “E-u imt šm svie
to” Akompannvo Emil.

čia i

Lupkiev M*h ir Lietuviškos dai
nos žvaigždės: A. Kaunoriūtė 
ir broliai Kamuoliai. Svoriai 
kalbėtojai bus: Leighton Gri- 
dley, Monroc County koman- 
dieriu* Amerikos Legijuno; 
Genrge M. Clancy, buvę* Le- 
gijono ap-kr. komandierius; 
dr. Montvilai*, Ūla bu gydyto
ja* veteranų ligoninėje, (M- 
nandaigua, N. Y.

Tuo liankietu bu* pagerbta 
atminti.* lietuvių jaunuolių: 
A. Tuniloa ir Jorw Gudino, 
kuria padėjo savo gyvaati* 
Pranefiujoa laukuose ir mū- 
iyje prie Verdflno. Gadino va-

Pu b Ii kru pilna erdvi

rnmn
niki) -imrgnni- f 
ir stfmokinta*. 
už tai priklnu- 
C. Alapeliui. 
Kulėilų choras

zuula- choras 
Didele padėka 
*0 vnrg. ErniL 

Girdėti, po
rengimu vėl kų tokio naujo 
scenoj penrtatyti. Beje, cho
ras Ims dalyvumų radijo pro
gramoj »ė WXBF stotie*. Vnd. 
Emil. C. Nlajtelis.

Didelė padėka mūsų gera- 
širdėim*: A. Maldaikienei. E. 
Stiunbrienri. M. Aniigelskie-

Eismontas, adjutantu — Juo
zą* Bvrtmonaa ir iždininkas — 
A. Nonrich. Jie užtikrina gra 
*ų visų *večių priėmimų ir

rbi organizacija Amerikon gy
venime. Jie yra kaulas gerk
lėje komunizmui ir visi komu
nistai baisiai nekenčia Jcgi-

būtų amžina atmintis to jau
no lietuvio, kuris buvo antra* 
iš šio milžto žuvęs karo.

Be to. hns grojama ‘•taps”, 
kas pus mm* naujanybč ir dau
gelis gal dar nėra ginlčję to jonivrių. ne* jie pastoja kelių 
nepaprastai iškilmingo pager- tiems ATbskvo* agentam* To 
binio mirusių karių.

Jmūo ^luiliūv įnrruj komen

dantu yra Bilvestraa Butri
mas V1C« komendantu — Fd. J gijonieriama!

dėt -magu, kad ir lietuviai 
1‘pri-idrda prie to veikimo.

Gerų sėkmių lietnvianui Įė

pri.-knitomi prie
Itlldio -eirnvui-.

1 o| II11 linu

jo- t viliu girdeMte Rny Xohlo 
ir jo /irke-trų. Tony Martin, 
po| iiliarn- tenoro.—arti.-tn- il
gi bite ant šios programos.

Paul \Vliitentan programa 
girdite kas trečiadieni per Co- 
lumbia radio -lotj. Jo orkes- 
troj raminsi tzikių žymių 
“.-ivinv” artistų kaip: Al bnf- 
fy ir Chnrlie ir Jnckson

'ganieti. Dainininkai šio pro
gramoj yni Modernuire* ir 
Joan Edvvnrd-. Jonn Kduard- 
taipgi yru gera pianistė.

Milijonai b'iitbolu mėgėjų 
jtun’.- gerų Įui-ilink-minimig 
klnu-aut -|n>rto progrnni 1. ku 

Iri- I rnri-limjaimi- ku- ketvir- 
I tnilieni 11 še.-tadivui. 1‘runv-ė

Ti*rt-

7 |Hlvll"jil"U -ulėj.
Ten buvęs

imrn .-pnudn — tikra pa i n i m a.

sumaišymas kurį negalima nukopijuoti 
... TIKRA KOMBiriACMA pasaulio 

geriausių cigarete tabakų

NORI ŽINOTI. KOOEL 
VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?fe

\ . ................ . . - . riu«ilm
", i | .11 U ,» im

• • 11 • L u»• - i!;Jiiiii n
t»iiu« |s*|«rn-tti \pl14119 
i« jiiitu * Tl"I iiilii* II. it 1 mi ei* i * «•!<

K* v*l<el iiryl** Til m.-i) Juo 
(it), kioii-iniu*, Imltr- ! (ialiiun. 
•įnikta-. kn<! u>kirt<jin.o |>nr/ju>- 
Ii. m n In, knl neramiai gana 
“rupumo. " li< t “ rupliui*.’* i>r 
ri-išiun >lnr kaip ilau< * nitui. tai 
rijikio iiiai-tn n‘it| .kuri, ii.m 
pllnnl «m iršiiilianins, Itf'l (Uillrkn 
rupių mn-f vidunuoM”, kuri pa- 
•Itiln ianimii* įeiki i.

Kq dantį! V ateik dailinau 
Keltom?'* All-Rmn pn«ni^an» 
knadirii Tn» cni/ilu*. tan-lytaa 
painia yra nri >m turtinm. ••ru
pimui “ — Ji« laip pi hin min
čių tonikų. vila*nini) Iii ir IP'lr- 
iii—

Vnligyk M) Hmn kn-dicn ir irrrk 
pana tanilroi. Pamali.i ar ne pa
neik.i. Kclloiru*. Alt Brnn yra 
(ui n lu™ lama. |«a- i i-o- krnutuv- 
niuku.

SKAITYKITE VIEN KATA- 
LIKIS KU S LATKRASČTU8

jn- šių programų yra Eddie 
Dooley, viena, iš mėgiamiau
sių sporto pranešėjų. Per 
šiuo.* programų- ji- duoda sa
vu niviiuonę ku-link kokie ty
mai laimė- nteinanėiuost* loji
muose l’uttailo mėgėjai, kurie 
nori, gali įsigyti (’he-torfield

rmnln-i 
it jum

m ir prieš kų.
Skclb

^afrihlm "H'inttrr" M hite__ tarlioi
Viitt-A mrrihieči^ futbole! ivaifsddt 
. . . parodu kai rethalouiama tapti
trigubo įraiininio

.. dėlto Chesterfield vien 
sau stovi nuo kitų

Chesterfield yra skirtingas 
dėlto jog jis suvienija rūkymo koky
bes pasaulio geriausių cigareto ta* 
bakų viename cigarete.

Tai tikra kombinacija šitų tabakų 
. . . lengvų nunokusių nomie-augintų 
aromatiškų turkiškų tabakų apvy
niota gryna cigareto popiera... kuri 
padaro Chesterfield geresnį cigaretę 

jums rūkyti . . . lengvesnį ir ge- 
resnio skonio. A*

3
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CHICAGOS JJETUVIU 2INI0S
Apiplėšė dr. Atkočiūną

7 d.
Inoj I" ' nl i . 'Ii \ tk«< 
čiuiiui iriBliiiH iš Bi 
1<> i fii». i i.-ni nrli namų, įli
panti' du plėšikai: skundžiai 
užgavo ir apiplėšė.

Garnio Dovana Jonai- 
čiams - sūnus

MARQI ETTR l’AKK. - 
Vakar rylą šv. Kryžiau? li- 
gnnuičįi* \ itii ' iilą ir Emiliją 
Jonaičiu? autui - iqidovaiv»j«> 
gražia, -veiku .-.lineliu. Gera
širdžio giiiniii dm nitą pruGiv 
dr. Kaknu l.n-. Iki -i"l šeini 
je blll'o dvi dllkrelf-. Sllltill- 
les? sūiuiu-. tėvų džinug.?ma.- 
yra įieup-akomai dideli-.

Jonaiti? yra ?uvininka? 
Purk Vieiv tiivenio prie Mo- 
aar| ir G7 gut. šį kurtą bu- 
cigarų ir dnr kiek Rip.

“Apkalbos Ir Meilė” 
Scenoj

BKIlMil.P<i|{T. ri„,.(ai
|uiknr-ėję- p nu Ma-kolaiėių 
įaidintojų rateli.- Jurgio
j ui ra p. Milėj gruodžio d. d. 
įnami? dilimų veiksnių dni 
liią?ii dainomis “Apknlbo? jr 
Hieilė”. ’lni lai- Milingi ii<>.< 
k'/. »iiij<».- lietui iuitr? prtMitugė- 
lė. Rengiu šv. Jurgio ] arup. 
Misijų Dr-ja. 1‘eliin- ri- purė- 
'.niurni seselių Praneišk iečių, 
kurio- darbuojasi Pietą Ame
rikoj. Tą diirlią remia J. M. 
pi.įlotu- >|. I. Krušų-.

Ka- kurtai- ut-itinkn per 
|H-nkid- miliutu-? <i gj štai. 
Pniėjii-i -ekiiuidietij lapkr. ii 
d. ant Toun of Luke į |M*n- 
kia.? minutu? .'Mirduota H) kny
gučių kleliono kun. .1. PnJ- 
kniisko “Pietų Amerikoj”. 
Ja- pirko Juru- Xi-tors rus- 
tnurnno -alininke Kofrina 
Stul| inienė; \llierta- Jn<-ob-,

Mary E. M ei linge r, Indiana 
universiteto studentė praeitą 
šimtadienį pagrobta dvieju ki- 
dnnpenu. Policija rado jn pus
gyvę urve netoli Bioomington 
llid.

Žinią - Žinelės

— Juozas Ilukaltas, 10A6 
Ruble Xt., sutiko nelaimę da
ria'. Susižeidė ranką. T i rėdo
mu? getą daktaro priežiūrą 
sveik.-tn

Ką Matė Ir Ką Girdėjo 
Wisconsinc

UlillHiEPi H (T. — plačiai 
žin ‘.im- fotografu- W. .Stnn- 
kfinn-. ::.“t."i s-. Ilui-ie.| si,
prnėju-ią -muite -n sivh žino 
na t tini limo mnikę.- į \\ i.-- 
COll-lllII Įll- -IHu dili.1'1 | II 
Žentą, kurie gi iena nu! ūkė- 
Trž apie _’•«) n.mini -ncirę

didžiausio T/iun of laike gn- 
nidr.iau- savininku?, Wm. Ka
reiva, kiaušinių, sviesto ir sū
riu “olsclio” -al ininkas; Jo 
nas šukevičiu?, dry gotai? 
kniutnvė- -av ir veikėjai \| 
Ši eihiiu-l.il-, \nlatia- Mali 
šaii-ka?, J. Purknii'ka? (Par
ker), Jurgi- Buluvn-, Pranus 
Ijn iekn- ir vary. Vlada- Dnu 
k-a

— Jurgis (iirdauskas, Av. 
Juozapo dr-y»s narys iŠ Xhe- 
boygnn, Wis, susirgo ir run- 
dii-i Rocky Kuolį sanatorijoj, 
Ply’moutli, \Vi-_ Minėta dr-ja 
turi “Draugą” už organą.

P nų lx-viekų imi įeik — 
i la- prie motino? kapo, tilpę? 
pnič,u-i pirmadienį daugelį 

i -iigrnudiii->. nes prl-iminė mo 
tirui pasakyti žodžiai išlydint

nuo < liicago- Turėjo getą lai 
ką dėl to. kad < in- buvo gru Sugrįžo K. Beinarauskis

i Ameriką būti ištikimiem- 
Bnžiiyėini ir Tautai.

CICEROS LltlliVlįl NAUJIENOS
lapkričio R <L, I-ietuvių Uuo- 
syhčs -vrtainej. Oaorfe 8)dw

RoziečiŲ Metinis
Vakaras

Kitą sekmadieni Budri ko 
programa iš tos pačio? sto
tie? žada tę*ti* visą valandą. 
Tai puiku. Bu? daugiau sma
gumo kiaušy tojams.

Ketvirtadienį Budriko pro

Po pboryėių bua trumpas au- 
xi r ink imas. PraAmni visi na
riai atsilankyti ir Anųjų at- 
airmti. 8. J.
PLATINKITE “DRAUGĄ”*

• Randonor Rožė- klūbn? Iru 
. vo ?untoHę> metinį vakarą, 
I »fa!ių 29 d. Programą išpil
dė Aakar - Makar rlioraa.

Tame vakare klubas iMali- 
nr dovani? Kc-irgnsh-iii? na- 
rio».ns

Lietuvoj Kareivių draugija 
rengia metinj vakarą lapkri
čio 12 d., lapkričio l.iuosyliė-

Bunco Ir Kortavimo 
Vakaras 
i-

Moterų Sąjungos 4S kuopa | 
rengia hunco ir eard parli
pa* Kotriną Barvienę, 1333 
So. 48 Court. Praiiiiai lygiai | 
H valandą vakare. Įžanga 23 
rentai. Bilietų galima gaut; 
pa- kiekvieną są.ungietę 48; 
kuopos.

Kiekvienam staliukui bu?

ciniim nuo 7 iki H vai. inkų 
iv bu.- ginlinui iš .stoties Wl| 
I-V, 1420 k. Programą išpil
dys geri dainininkai ir geri 
akordinistai. Bus graži niuci- 
kn ir linksmio- i Luinos. Be to 
bu* asmenų ir draugijų pra
nešimai. Nenamirfikitn pasi
klausyti šio? programos. J.

Pranešimai

Ar jum reikalinga VERSTI 
savo vaiką paimti

liuosuotoji?

svetainėj. Programą iėpildy? duodama graži ir naudinga 
“Pirmyn ’ rborn-. Taip pat dovana. Taipgi bus keletas ir 
bu? išdalinta dovano- nesir- door prize.*. Nuoširdžiai kvie-
gu-iem.s nariam- |mt 10 ir 20 
metu,

—
Lietuvių Namų Savininkų

čiarue visue mūsų rėmėju?-u.» 
atsilankyti ir valandą |uižai*- 
ti bunco ir-kortomis.

Komisija: P. Za’rarienė, K.

MELROSE PARK. — *v. 
Vardo draugystė laikys susi
rinkimą |Mirap. svetainėj, prie 
23-ėio? gatvė*, o 11:30 mišio
se bu? bendra Komunija, gi 
po mišių prašomi visi susi
rinkti j svetainę pusryčiams.

Ijrvial r««* tr vaikams IT auaaaMiama

ir Politiko* kiblia.- šaukia mė Bartienž, A. Staiaitienė, P.
ne-inį suririnkimą antradienį, Vaičiulienė.

RADIO
BUDRIKO RADIO 

PROGRAMA

Pereitą sekmadienį Budri 
ko railio prograum man la
bai patiko. Ją išpildė k varle-

Orice.itra pagrojo gražų ma- 
r.šą, polką “Dėdienė“ ir vairą 
“Nemuno Vilnys”. Paskui 
kvartetas, orkestro* lydimas, 
padainavo: “Nedėlios rytelį 
ėjau vandenėlio”, “Onyte ma 
i¥»”, “Gegutė“, “Pasakyk, 
mergužėle“ ir “Atvažiavo sve 
lėliai’’. Visa programa buvo | 
išpildyta labai vykusiai.

LOANS & INSURANCE
ix iii n? m: i m iii ?

Building Management 
JOHN P. EW \l.l> - 
III II H < 0111*1X1 lt" 

3236 S. Ihilslcd St.
Thonr CALI'MA I II IK

KAtmoHrra* raM*oixiojii«vi
ATMiiiAKTKrr n FAKmciANavi

BalUntoa Ir ne baltinio* paklo- 
lor.itn* Ir padulkoma ui vai ka

la!

ŽU-. Ganyki o- d.-ii tehežaliuo 
ju, medžiai telH'rn -n luptii-, 
saulutė skaisčiai šviečia ir 
maloniai šildo. Visi gyvulini 
dar išminta laukuose. Ir >r- 
ninir-ieji fnrineriiii neatsime
na. kad lapkričiu mėnesį bū 
tų bulę- tok- gružu- n ’ilta- 
orn- Sako. kn.| tai atlygiui 
mn- už i'-’ij n i '-ly ią į ai n 
sai į.

šin pi nūn gulima pi įmini . 
kad .“st.-, uk ūmi- to'-etii.ii 
pagražino -a\<> studiją iš lau
ku ir iš \ idnu- W. Slankė 
na? vi-ndo- yra up I,»-«late -n 
tu Įii I.fe-i į'.j

“Muzikos Žinių*’ K 
Metinis Šokiu 

Vakaras

B R11H i b.l*t )RT. — Ne-eniai 
iš Lietui o., sugrįžo K. Bei- 
mmiu-kis, plačiai žinomas bi- 
zineriis, moderniško? bučer- 
nės savininkas, 3301 S>. Eme- 
r.dd Avė. Lietuvoj jšhnvzi n- 
|i|r Įiti-e metu Sako, kad l.ie- 
lino įsi m inu mm virš 30 me
lu ntioil.i. kaip kitu- kiii-ta?

žmonė- m-puži-tami, tvar
ka fu- i.'kia. kukių išlikom, 
pupl 'i' iai [IL-ikeltę, i, net lt 
lietiivi-kn kailiu jau kitokiu.

P na- Beinaruuski? yra ki- 
'ę« i- Panevč-ži,-i į ui rup. \ eik 
visą laiką ir išbuvo ten |m- 
brid| ilk minką

Sako, kad i i-kn- jgi-ikeite 
Lietuvoj. he-Ų- pasikeitę- liet 
gur-n-i- Įniueiėžišk i- hIil- 
Mut piim i ėžic'ini išmokę nli) 
daryti -u dauginu “kiko".

- K. Kudirka. Didžiojo ka 
ro veteranas, randasi karinėj 
ligoninėj — Adniirri-trnt ion 
llospitnl. No. Chicago. Jo mo
teris su vaikučiai? gyvena 
+.539 So. \Vasbtenan Avė.

i N«r- ji randasi sunkiame pu- 
ib Jime. l ieivik UŽ-imokūjo 117 

i' ‘ I * raugą
Antanas Budri?, /.inomn? 

\\i ~t Šulė- mnzikiinta?, 2339 
Su lloyne Avė., buvo sllsir 
g>- Nuvažiavo į (’zosno* inau 
dynes, -l.'iOl So Paulina St., 
gerai išsišutino ir pasveiko.

Gauta žinia, kad Vilniuje 
n. a, Emilijos Vileišienės na 
nm? esą? užantspauduotas ir 
-aiigoinn- lenkų kareivių.

Dabar laika? už.-isikyti 
“Draugą'' ir “I-aivą". Tuip- 
■'i Inika- už-iiimkėti užvilk

LAISVI NUO

jum. I'OIKU |ui'<nd>l| paera»iq 
Ir ridi uodą lOke u tiriam*

Hu niulonun, i junta paalųaim' 
Pllji-A i-ak>:i.! r niKNV pv• 
KAI HANPYMt t. ir pi Ktn- 
dautatM iImusIau varto'l. JO* lai 
irsiu? i«i'l»ryii -u rurnhomU U 
lnl.1nn.la J'rlai.. ak lt e ra ari n Ir nnl-

ROSSE PRODUCTS CO

siku? Žinių" metini- šukių 
vakiirn-, Mnrquet1e Purk sve
tainėj. tiJKis So, \\ e-tern Avė. 
Aiau u* parengime bu- dumbl
ina trys dovanos pinigai?. Ti- 
kietni nuo .*> iki 2l> centų ir 
ar jai* bus gulima įeiti į sa
lę. Jsigykite tikietu- nuo <li'- 
ristų ir viii vnininkų. Netu
rintiems tiki* tų įžanga bu- 
35 rrntni. Laiik-ime -knitlin- 
g<> nt-ilunkymo!

'Muzikos žinios“

— N/irtlrnidii'ti? Antanas 
Angaiti? susirgo ir randasi 
Oak Furest ligoninėj. Jo Zno- 
ųn .Julijona pn.-irūpino, kad 
jos nra.i gnutų “Draugą” ir 
“Uiią”.

IltAl ligUlls. Sako, kad jei gll 
lėtų išparduoti savo nejtdo- 
iną.į turtą, tai vyktų į IJe- 
tuvą. į Panevėžį, įr t.-n įsi
kurtų didelę krautuvę, kili' 
laiky tų visokių į rėkiu, linkių 
lik ūkininkams reikia. Po tri
jų metų vėl i'itži>m.-ią. vnku- 
rijų praleisti j Lietuvą.

K. Iteinnrnu-kL? yra nuola
tini- “Draugo“ skaitytojau.

Kaimynas

— Bridgeportiečiai privalo 
atsiminti, knd parapijos va
karienė įvyks ateinantį sek
madienį. lapkr. 13 d. Tikie- 
tn- gnlimn i' nnk-to nn-trirk 
ti Gudų krautuvėj, !>01 AV. 33 
St.

Ui? I l i-millii'l u lu?, ne. HleiUM 
Knlėdo? ir viri norėsite gauti 
“Draugo” sieninį kalendorių 
dovanoms, t) kalemtorių gaus 
tik pilnai už.simokėjiiMeji.

EVERY W0MAN 
I KN0W ULES ON

USTERINE
FOB

DANDRUFF
C7/n/c» pr.i, Z.l,l<zlnt AntlHpIk 
naehtr anj Ai/1> dandrulf gtr-m

AMERICA’S 
LEADER AT

MUiTaa • r ikanuaim

USTERINE
THE r»OVED nHATMCTT Foa

DANDRUFF

t ta* ir simfonijų- nrkr-trn. i 
Kvarteto hal-ai stiprūs, gerui 

, išlavinti ir gerai suderinti. 1 
Melodijos buvo linksmo? ir

I skambio*.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Rsdio Procrtm 

Every Sundny from 1—2 P. M 
Rratlon VUW A — finft Itllorrrle*

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Modemiškiansia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte 
750 W. 3 Įsi Street 

A A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

Naujo* madoa Chenlll* fisklo- 
d.'-a lovoma

PvetTial. alinki Ir Unrel. vy- 
mtna. valkam*, mot-rtm* ir rarr 
rinnnu

Vilnonio pnnCiakoa vyrnm* Ir 
moivrima.

Vllnonra r>lr*tln<-a vyram* 
mnt-rini. Ir talpai
v11n<W-a krpurl-a

Vilnoni tialuniai. 100 nuo* kil
nų. ivrnm* Ir niN-rlmi 
l*arUiio<lA-

BRIDGEP0RT KNITTINa
MILLS

504 West S3rd Street,
Arli , Normai Ira. Ctikaao. III. 

Trirforaa notoeg MM
P. MHf naarlna. tlavlaiaka*

Atdara KiaU-n Ir Vakarai* tr
Hokiuadlenla la

XPAIN-EXPELLERprpl. J-ll t* Hararll A«c.
r^aUaru llllaoi-

VISŲ LIETUVIŲ D0MEI!
Leidžiamoji Chicago* lietuvių Telefonų Knyga netru

kus eis į -| >o ūdą. Norėtumėm, kad naujo n laidon visų lie
tuvių. kurie turi telefonus tilptų jų vardai, pavardė*, te
lefonų numeriai ir adresai. Todėl prašom visų lietovĮų, 
ypatingai katrų pavardės yta pakeistos ar neskamba lie
tuviškai. ir katrų telefonų numeriai vėliausiu laiku yra 
pakeisti n.urna prisiųsti: vardus, adresus ir telefonų 
numerius. Taijigi Draugijų ir jų valdybų telefonus ir ad- 

| resus.
Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį ar ( 

langiau gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

3226 SOUTH HALSTZD STREET, CHICAGO, ILI*.
Telepbone Yards 0123 \ ----

^-7- ... ■_ - ------------ ■ ?

I Telephone Cana! 5233

WEST SIDE EKPRESS 1
Moving, Pečiams Alyva, Anglya ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III.
S. T. FABI0NAS, Savininkas

LABAI GRAŽIOS PLOTKELĖS
So |ipū<Un£kli Kalent? validaU LietorUkais ir JotynlUud* alatla- 
karnau uirašaU, adcanaonm apaivamla — balto*, ialrkaa, raurrot. 
ftUTO! taelrTos, fijalitarr^. Plolkdii yra kapacoa Marijoną Vi*- 
nnolyna.

8d įiakyiub akoblAj krclpMUa tino adrvra:— 

Brolis Vladas, M I. C
2334 SOUTH 0AKLEY A.VEKUE. CHICAOO, H2JK0I8

NAUJA KNYGA
KĄ TIK IS£JO IŠ SPAUDOS

KELIONE PO PIRU AMERIK4
Paraiė

KUN. JURGIS PABKAU8KAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir ūr- 
agvnjuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, munu 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius 
ir daug kitokių jvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygą pigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygą susideda ii 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelč nuo* 
laida

Galima gnnti: — 

‘DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Ave^ Chicago, I1L 

ž-----------------------  -----------— ■

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 £*

4

4
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