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Lietuvoje taip pat vyksta kova su nedarbu
GRAIKUOS TEISMAS ISTEISINO
SJNSULLĮ

JAU 5,000 MALDININKO B
ANGLUOS APLANKE ROMA

Jeruzalėje vyksta generalinis
darbininkų streikas

VATIKANAS, spal. 31. —įvyksta. Nebuvo nė vienos sa-

Per pirmuosius šešis Šventųjų vaitės, kad audiencijoje nebū
Metų mėnesius didžiausių mal tų buvę anglų maldininkų gru
(liniukų skaičių davė D. Brita pių. O šios grupės įvairaus di
FORDAS PASIDUODA
nija, būtent, Angli ja, Valija ir durno — vienos mažesnės, kiSkotija. Tai nepaprasta Šven-įtos gausingesnės. Be to, neN RA ADMINISTRACIJAI
tajam Sostui! ir Šventajam Tė mažas skaičius anglų pavievui ištikimybės paraiška. Šv. niui atvyksta maldininkais į
KOVA SU NEDARBU
INSULLIS LAISVAS
Tėvas yra ko plačiausia pain- Romų.
formuotas apie kiekvieno krašĮ (Vienas šimtas bedarbių mal
KAUNAS (per paštų). —
ATENAI, Graikija, lapkr. 1.
įto religinį stovį. Ii( todėl reiš- dininkų dviračiais atvyko iš
Kaip kitur, taip ir Lietuvoje — Atėnų apeliacijos teismas
San Juane mieste portorikiečių demonstracija. Visos politinės partijos vieningai remia,kia didelę nuostabų,
kad D. Olandijos Jiems
vadovavo
vyksta kova su nedarbu. Va išteisino buvusį Amerikos fi
prezidento Roosevelto žygius ir NRA programa.
Britanijos katalikai tiek giliai , .__ _______________ X1_.
sarų Lietuvos miestuose ne nansininkų S. Insullį. ir atsa
kunigas. Su savimi jie vežėsi
suprato kvietimų Romon, kad
darbas, galima sakyt, nejau kė jo išdavimų J. Valstybėms.
LAIKINAI UŽDARYTA
PRIEŠ NARDANČIUS
į bendrai
, . .... v
..
dešimts armijos palapinių, kuminėti žmonijos atpic
1
r
1
čiamas, bet atėjus žiemai jis Teismas rado, kad S. Insullis
SEMINARIJA
LAIVUS
Ikimo sukaktuves.
rio8e & naktimis miegodavo.
visur reiškiasi ir daug žmonių nenusikalto kriminališkai, jei
1 Per pirmuosius šešis mene- Rytmečiais vienoj palapinių
skursta.
jo vedamos viešosios naudos
HERMAN, Pa., spal. 31. —
JZ1NDONAS, spal. 31. — sius jau daugiau kaip 5,000 buvo laikomos šv. Mišios. Mal
Krašto vyriausybė tad nus kompanijos griuvo. Tas įvyko Dėl lėšų trukumo laikinai už LENKAI PANAIKINO PA Pranešta, kad japonų vyriau
anglų maldininkų aplankė Ro dininkai priimdavo šv. Romu
prendė pasirengti ateinančiai dėl pasireiškusio finansinio daryta Šv. Fidelijo seminari-!
MALDAS LIETUVIŲ
sybė pagaliau sHtiko visiškai mų. Ir tai ne viskas. Kas sa- nijų, papusryčiaudavo ir leizžiemai, kad sumažinti bedar krizio.
KALBA
jų — vidurinė mokykla ir dvie ■
, panaikinti nardančius laivus. vaitė dar naujos grupės at-‘davosi toliau dviračiais.
biams vargus.
jų metų kolegijos kursas.
Prieš šiuos laivus stovi J. V.
Vidaus reikalų min. pulk. i
Lenkai,
norėdami
Vilniaus
NORI PREKYBOS SU
ir
Anglija. Tik Prancūzija ne
162 bernaičiai ir jauni vyUŽDARYTA IR ATIDA
Rusteika) pranešė, kad kovai I
SOVIETAIS
rai, kurie yra kandidatais į kraštų, kaip galint,, greičiau nori skirtis sų nardančiais lai
RYTA
su nedarbu bus įsteigtas fon
kunigus, išvyko į savo tėviš- sulenkinti ir žinodami, kad nu vais.
das. Vyriausybė imsis priemo
BERLYNAS, lapkr. 1. — kės. Jų daugumas yra vargšų taurinimui daug reiškia kallia
! Pereitų vidunaktį oficialiai
uių sustabdyti kafirtė žmonių Kalbama, kad ^Tefijės vy-' tėvų vaikai. Jie* dės pastangiį, bažnyčiose, fieluvlskas pamalMENĄ PABRANGINA,
NORI prekybos su
i uždaryta Chicagos šimtm čio
plūdimų į miestus, nes kaime riausybė deda pastungas atnau iki Kalėdų surinkti reikalingu i <^8 beveik visur panaikiųo.
SIUNČIA PROTESTĄ
TARTIES
i pažangos paroda, bet tik kas
ir žiemų nejaučiamas nedar- jinti ir išvystyti prekybų su fondų mokslo tęsimui ir po *en ^k šiais metais lietuvių I
15 Vašingtono
pranešta, įHeti >»»*•««.
o«ci«lan.
bas.. Bedarbiams miestuose ‘sovietų Rusija. Sakoma, įvy- Kalėdų galės atgal grįžti šion kalba išvyta iš Braslavo, Ap- į ROMA, spal. 31. — Čia lau •
1 kad ateinanti penktadienį Chi-1 "darymo paroda atidaryta,
bus sukeliami viešieji darbai, i kę tarp abiejų kraštų nesusi,>mokslo įstaigon, kuri bus ati so, Dalėkų, Drukšės, Rūdiškės, kiama Jugoslavijos
delega nagoj ir apylinkėse įsigalioja nes už,lar''mas nukeltas iki
------------------- 1 ratiniai bus išlyginti.
Butrimonių, Rodūnės, Berži cija, kuri prisiunčiama vesti
daryta.
lapkričio 12 d.
FORDAS PASIDUODA
ninkų, Rutkos, Kliuščionių, derybas ir daryti su Italija žemės ūkio sekretoriaus WaI llace nuosprendis, pieno paIŠSIŽADĖS SKOLŲ
Benekainių, Asavos, Žirmūnų, i prekybos sutartį.
PASKELBĖ STREIKĄ
l branginimo reikalu.
Pieno TRUKDOMAS ATMATŲ
WASHINGTON, lapkr. L— |
Šalčinskų, Pelekų, Gervėčių,
KVIEČIŲ AUGINTOJAI
IŠViEŽIOJIMAS
NRA administracija praneša*,
HAVANA, lapkr. L — KuVaranavo ir Armaniškio b|až- GENERALINIS STREIKAS i kvortai reikės mokėti 11 c. vie
C’ANBERRA,
Australija,
toj 10 c. Girdi, tas vienas cen
kad Fordo automobilių kom-jbos vyriausybė pasiryžusi išnyčių.
,
JERUZALĖJE
spal.
31.
—
Kviečių
augintojų
tas viršaus teks pieno gamin Keturinose Chicagos var
panija iš dalies pasiduoda au-1 sižadėti visų skolų, kurias užVisuose
čia
suminėtose
vieto
duose — 1, 2, 3 ir 4, sustreiapie 40,CFY)
tojams — ūkininkams.
tomobilių pramonės kodui.
sieniuose užtraukė buvęs pre sųjunga, turinti
JERUZALĖ,
spal.
31.
—
se
gyventojai
yra
ištisai
ar
Įkavo atmatų išvežiotojai. Ei
narių, paskelbė
neparduoti
Fordo kompanija paskelbė, zidentas Machado.
Čia
vyksta
generalinis
darbiChicagos
miesto
autoritedaugumoje
lietuviai.
nasi apie atlyginimo klausimų.
niekam kviečių iki kol negaus
kad iki lapkričio mėn. 7 d. ji
ninku
streikas,
nukreiptas
(
tai
tuojau
pasiuntė
protestų
į
iš vyriausybės pagalbos.
pristatys administracijai visas
NUBAUSTAS KALĖTI
prieš vyriausybę dėl arabų AVashingtonų prieš pieno paPLINTA LIAUDIES
Pinigų vertė —
savo biznio skaitmenis apie
žudymo.
branginimų.
DEL
VOKIŠKŲ
PREKIŲ
I
DAINOS
darbo bėgį, atlyginimų, pelnų
LVOVAS, Galicija, spal. 31.
mainyba
PIRKIMO
Nepriklausomos
pieno
t
rusir kitas.
— Sovietų konsulat-o valdinin
NEMOKĖS KARO SKOLŲ
tui pieno kompanijos yra at-'
NEW YORK, lapkr. 1.BERLYNAS, spal. 31. — ' DUSETOS, Zarasų apskr.~
ko žudikų N. Lemys, 18 metų
PARYŽIUS,
spal.
31.
—
sidūrusios keblan stoviu. Jos Vakar J. Valstybių doleris ir
NUSKANDINTAS SVAI amž., teismas nubaudė visam Kancleris Hitleris inauguravo i Kai kuriose šios apylinkės ir
Patirta,
kad
nauja
Praneūzituri parduoti pienų taip, kaip 'vgi kiek pabrangėjo, nepaisant
kampanijų, kad Vokietijos gy gretimų valsčių vietose buvo
GALŲ LAIVAS
gyvenimui kalėti.
ventojai pirktų tik vokiškas, hepradedų nykti liaudies dai- J08 vyriausybė neturi pasiry-, t rusto nustatyta, arba uždary keliamos naujam auksui kai
prekes. Ši nos» kurias jaunimas kaž ko- ^imo atnaujinti karo skolų mo ti savo įstaigas. Ir iki šiol ne- nOs.
NEW LONDON, Conn., sp.
VIENA, spal. 31. — Austri namie gamintas
priklausomos kompanijos gyve Prancūzų aukso franko pag
31. — Pakraščių sargylkos lai jos propagandos ministeriu kampanija, kaip
pažymima, dėl pradėjo nebedainuoti. Bet kėjimų J. 1 alstybėms.
na smurtų ir sabotažų.
rindu, vakar vienas doleris
vas OG 404 susikūlė su laivu paskirtas R. Steidle, austrų nepakenkia svetimų kraštų pastaruoju laiku dainos vėl
ŽENEVA,
spal.
31.
—
J.
pradėjo
garsiai
skambėti
po
buvo vertas 66.29c.
Frances, kuriuo buvo šmuge- fašistų vadas.
prekybai.
Valstybių
atstovas
nusiginkla

REIKALAUJA
MIRTIES
plačius
laukus.
Jaunimas,
etliuojami svaigalai ir kurį sar
Vakar pinigų mainyba bu
BAUSMĖS
kytos šv. Mišios ir poras pa- damas j darbų ar iš jo grįš- vimo konferencijoje, N. H. Da
JUNGTUVIŲ DIENA
gyba norėjo sulaikyti. Paga
vo:
damas, šeštadienių ar šventa vis, pranešė, kad jis išvyksta
laimino arkivyskupas.
ITALIJOJ
liau sargyba Frances sulaikė
$4.78
Kad išnaikinti žmogžudys Anglų svaras
Po šv. Mišių poros nuvyko dienių vakarais dainuoja taip, namo — į J. 'Valstybes.
šaudymais.
Vienas to laivo
.98.25
tes, kurios visam krašte plin Kanados doleris
ofisus, j kaip ir proseneliai dainuoda•vyri} sužeistas, o trys kiti su- į ROMA, spal. 31. — Italijos į fašistų rekreacijos
.0592
RAGINA BOIKOTUOTI
ta, žmogžudžiai turi būt bau Prancūzų frankas
imti. Laivas Frances nnsken- premjeras Mussolinis. įvedė j Ten surengtos vaišės. Kiekvie- vo.
Ttalų liras
.0796
PIENO TRUSTĄ
džiami mirties bausme, pareis
do.
i
krašte taip vadinamų “jung-! nai jų Mussolinio vardu suteik
Belgų belgas
.2107
kia Chicago piktadarybių ko
DAUG VILKŲ
--------- .-------tuvių šventumo” dienų, kad ta dovanos: 40 dolerių ir ap.3592
Chicagos aldermonų tary misijos direktorius pulk. Cha- Vokiečių markė
jaunuo- Į draudos raštai su užmokėta
JAMAIKA NUKENTĖJUSI , tuo būdu paraginti
Šveicarų frankas
.2927
bos pakomiteto pieno reikale mberlin.
sius italus prie atsakingo šei- per 6 mėnesius premija.
VEPRIAI, Ukmergės apskr.
pirmininkas aid. Sutton ragi
-Naujo aukso vienai uncijai
Popiet visos
jaunavedžių — Paplenty nuo Pageležio k.,
KINGSTON, Jamaika, spal. myninio gyvenimo.
na pieno vartotojus boikotuo
vakar'IVashingtone buvo nus
IŠSIUNTĖ MOKESČIŲ
Vakar visoj Italijoj minėta poros nuvyko Vatikanan — ' Jonavos link, tęsiasi dideli
31. — Jamaiką ištiko didelis
ti pieno trustų, kaip tik pie
tatyta $32.12 kaina.
SĄSKAITAS
audiencijon. [miškai, kuriuose yra daug saviesulas. 3 asmenys žuvo. Pa jungtuvių diena. Romoje su Šventojo Tėvo
no
kvortai bus reikalaujama
daryta apie 3,000,(100 dol. nuo jungta 820 porų, o provincijoj Popiežius kiekvienai jaunave-, manomis aptrauktų pelkių, bei,
dei asmeniškai įteikė rožančių' balų. Tuose miškuose daug prii
cpnt’J
Cooko apskrities iždininkas ORO STOVIS”
— 2,620. t
stolių.
Romoje įvyko nepaprastos ir suteikė apaštališkų laimini- viso vilkų, kurie rudeniop ne-1 žmonės raginami pienų. *pir-! McDonough išsiuntė antrosios
bijo prieiti prie sodybių pas- kti iš miesto parduotuvių mo-11931 metų mokesčių
dalies CHIGAGO IR APYLINKĖS
iškilmės. Kiekviena pora su- įsų.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
į tuokta savo parapijų bažny-J Jaunavedžius visur lydėjo tverti avių, papiauti arklį, ojkant po 8 centus kvortai. Tų 18,500 sąskaitų, iš kurių atim- — Šiandien taip pat giedLIMA, Peru, spal. 31. — Ca^iose, o po to visos poros su- gausingos žmonių minios, pa- kartais ir žmogui kelių pašto- pienų pard/uotuvėms pristatys ta 15 nuošimčių, kaip yra nūs- ra; vidutinė temperatūra. Varabaya provincijų ištiko dide- i vyko į Švč. Marijos Angelų tarnavo jaunųjų fašistų orgn- ja. Rudenį žmonės bijo per. nepriklausomos trustui kompa prendęs mokcsčuj patikrinimo kar ankščiausia temperatūra
boardas. ,
,
laivo 781.
lia žemės drebėjimas.
• bažnyčių, šioje bažnyčioje lai- nizacija.
miškų važiuoti.
nijos, sako aldermonas.
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LIETUVOS GYVENIMAS

SPORTAS LIETUVOJE
LIETUV03 TABAKO
vesdavo save šventųjų globai. Jie aplanky
PRAMONĖ
davo prieš mirtį kankinius, prašydavo užta
Itotna kjudten, jBakyrua aekmadlenlua
Sportu Lietuvoje susidomė
rti pas Dievų aname gyvenime. Šventėse ga
PRENUMERATOS KAINA: Metama — fl.44, Pu
tu juu pirmaisiais nepriklau
Steigi&maa dar viena*
rbindavo šventuosius, minėdavo jų kilnų gy
antkrūeių, antrankių ir pen
ŠIŲ METŲ DERLIUS
tai aaetu — >8.60; Trlma mėnealam» — *1.00; Vienam
■•naelui — 78c. Europoje — Metama 97.00; Puaei me venimų ir pagalbos prašydavo. Taip pat elg
somybės metais. Pirmas Lietabako fabrikas
tinų. Visi šarvai išrašyti graLIETUVOJE
tai — 94.00. Kopija .08a
Po
didžiojo
karo
tabako
pra
ituvos
sporto pionierius buvo
davosi ii' prie jų kapų. Šiandien ir šv. Mi
Įžiais raštais ir papuošti herBendradarbiams ir koreapondentama raitų neffrų- šiose prieš pat pakylėjimų kunigas šaukiasi
Apytikriais Centralinio Lie-jbais. Be to, karo muziejui te-įmonė ganu greit išsivystė irj“Lietuvos Fizinio Lavinimosi
■ae. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprmiundlama tam
(Ūmai paito lenkių.
šventųjų užtarymo, kalbame visų šventų li tuvos Statistikos Biuro apskai ko dar septynios alebardos, ir šiandien jau pilnai patenkinu Sąjunga (L. f. L. S.), kurilos
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 eaL tanijų, kiekvienas turime šventąjį savo glo čiavimais, šiemet Lietuvoje nu1 du pučiamieji ragai, šiuo ri- vidaus- rinkos pareikalavimų. į steigėjų ii uolių dalyvių taifeMMliMe
bėju. Ir jei Dievas atsižvelgia į mūsų maldas, matomas toks derlius. (Paly- nkiniu Karo Muziejaus gink- Kai kuriems fabrikams teko Pe buvo ir a. a. Steponas Da
Skalbimų kalnoa prlaiuuilamoe parelkalarua
irius. Tačiau visas sportuojanką jau bekalbėti apie šventųjų. Dėl to yra ginimui šių metų derlių su lų skyrius žymiai praturtėjo; sumažinti savo gamybų.
Skelbimai sekančiai dienai priimami ik)
labai svarbu reikale kreiptis savo maldomis gretiname su pernykščiu).
Šiuo metu Lietuvoje yra 8|^ls Lietuvos jaunimas į vienų
Tsb6 vai. po piet.
į šventuosius.
tabako ir papirosų fabrikai: orKanixaciją negalėjo sutilpti.
Javų rūšis:
Šiais laikais ypatingai, kada tiek daug Rugiai 1933 m. 573.924 to
5 - Kaupe, 2 - Klaipėdoj irj Netrukus viena pu kitos praLIETUVOS CUKRAUS
“DRAUGAS”
yra pasaulyje demoralizacijos ir visokio blo nos, 1932 m. 568.655 tonos.
1 - Vilkavišky. Visi šie fab-!dėJ° stei^k ir kltos sPorto
FABRIKO VEIKIMAS
go, kuda bedievybė visokiais būdais yra pla Kviečiai 1933 m. 194.169 to
rikni via sudarę sindikatų ir 'organizacijos. Taip, atsirado
LITHUANIAN DAILY FBIEND
tinama,
katalikams
labai
svarbu
nuodugniai
sPorto klūbas
Rugsėju 20 d. Kaune įvyko pasiskirstę produkcijų nuoši-ŠančiY
nos, 1932 m. 212.545 tonos.
Publlabed Daily, Kscept Budday.
8UBSGRIPT1ON8: One Tear — 99.00; 81z Montbs pažinti šventųjų gyvenimų, ieškoti jame įKviečiai vasar. 1933 m. 43,- visuotinis ‘Lietuvos Cukraus’ mčiats. Taip pat nustatytos I “ Kavas ” kutis Sien,et minė'
— 99.90; Three Montbs — 11.00; One Montk — 790.
Europa — One Tear — 97.00; 8ix Moatks — 94.00; kvėpimo ir pavyzdžių kovai su šios gadynės
334 tonos, 1932 im 42.915 ton. bendrovės akcininkų (šėrinin- tvirtos tabako gaminių kainos, 'J° savo gyvavimo dešimties
Oopy — .OOo.
blogumais ir, kiek galima, sekti jų pėdomis. Miežiai 1933 m. 329.500 to- kų) susirinkimas. Tame susi- kurios galėtų būti žemesnės metų sukaktuves. Vėliau —
▲dvertlalns ln “DRIDOIF taringa best reeults.
▲dvertlslng ratea oa appllcatlon.
Šios dienos šventė yra didelė ir reikš nos 1932 m. 338.950 tonos.
rinkime bendrovės valdybos 'jeigu būtų laisva konkurenci-, Lietuvos Gimnastikos ir Spo
“DRAUGAS” 2334 S. OaJdey AvęM Chicago minga. Švęskime jų ir stiprinkimės!
:as J.
ja. Dabar
Avižos 1933 m. 362.270 to- pirmininkas
j. Norkaitis
Morkaitis papa- !įja.
Dabar papirosų
papirosų kainos Lie- 1 vO •Aeracija (L. G. S. F.),
nos, 1932 m. 356.380 tonos. 'darė pranešimų apie cukraus Į t uvoj yra tokios: 10 št. I rū- kuri pradžioj daugiausia dė
UŽSIENIO TURISTAI LIETUVOJE
Įgi'es — 60 et., II rūšifes — 30 mesio teikė lengvajai atletikai,
Mišinys 1933 m. 121.938 to fabriko veikimų.
“Tauras”, Kauno Sporto KlūKitų valstybių piliečiai, norintieji atvy nos, 1932 m. 104.485, tonos.
Cukraus fabrikas šiais me et. ir III rūšies — 25 et. Paly- bas (K. S. K.), “Sparta”, žy
kti Lietuvon, turi gauti mūsų užsienio atsto Vikiai 1933 m. 25,815 tonos, tais turėjo didelę darbymetę. ginus su tabako gaminių, kai
dų »‘Makabi” ir vėliau “Bar
vybėse arba konsulatuose įvažiavimo vizas. 1932 m. 23.015 tonos.
VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA
Buvo numatyta runkelių, iš i nomis kituose kraštuose, ypač - Kochba” ir t.t.
Taigi iš to, kokiam skaičiui asmenų mūsų Žirniai 1933 m. 66.758 to kurių dirbamas cukrus, gauti kad daugumoj kraštų įvesti
Provincijos centruose įsistei
Šios svarbios šventės pradžia yra. Rytų atstovybės ir konsulatai išduoda -įvažiuoti nos, 1932 m. 54.1X15 tonos.
tik apie 90,000 tonų. Runkelių tabako monopoliai, Lietuvoje gė daugumos aukščiau minė
Bažnyčioje. Jau ketvirtame amžiuje ten buvo Lietuvon vizas, galima sužinoti, koks skai Iš viso javų 1933 m. 1.717.- kiekio padidėjimas privertė jos nėra aukštos, žymiai že
šventė visų kankinių ir kitų šventųjų. Dabar čius užsienio keleivių ir turistų aplanko Lie 708 tonos, 1932 m. 1.700.950 t. fabrikų dirbti ilgesnį laikų. mesnės, negu, pavyzdžiui, Le- tųjų sporto organizacijų skyn“rs
««» i«ikūr«
Rytai turi net dvi tokias šventes: visų Seno tuvą.
Taigi, išeitų, kad šiemet de- jper
laikų cukraus pagami- nkijuj ar Vokietijoj. (Į lenkų
Per šių metų pirmų pusmetį-įvažiavimo įlius beveik toks, kaip ir per-įn|a 1(J1,915 maišų, ir jis be- ekupuotąją Lietuvą eina iš ir savistovių klūbų. Pirmą vie
jo Įstatymo teisingųjų ir visų Naujojo Įsta
Lietuvon vizų buvo išduota 11,173 svctim- nai, vos apie 17.000 tonų di- veik jau visas išparduotas. At nepr. Lietuvos smarki tabako tą čia užima Klaipėda, kur
tymo šventųjų.
jau nuo seniau gyvuoja kelios
šaliams. Šitame skaičiuje vykusių pas mus į-dėsnis.
matas, kurios gaunamos run kontrabanda, kuri pasiekia net stiprios sporto organizacijos.
Vakarų kraštuose šių šventę įvesti para
kurortus ir kitus poilsio vietas (daugiausia Šįmetinis derlius žymiai pra kelius i cukrų perdirbant (me Lenkiją, nes lietuviški taba
ugino kai kurios aplinkybės dar iš pagonų
Klaipėdos kraštan) buvo 3,265 asnięns; vyku- 'šoka pernykštį tiktai rūšimi, lasa, išspaudos, kalkių purvas) ko gaminiai, palyginus su le Vieną iš pirmųjų vietų jų tar
laikų. Imperatoriaus Augusto laikais buvo
šių prekybos reikalais — 2,943 asm.; ekskur- nes pernai dėl liūčių pinties išpirko ūkininkai gyvuliams nkiškais, yra ir geresni ir žy pe užima lietuviška Klaipėdos
pastatyta graži šventykla pagonų dievai
Sporto Sąjunga. Kybartuose
sininkų — 2,161; vykusių darbo ieškoti — metu, daug rugių ir kviečių šerti arba žemę tręšti, o liku miai pigesni).
čiams Marsui ir Jupiteriui. Roma atstovavo
227; valdininkų tarnybos reikalais — 173 ir sudygo. Šiemet gi oras žiem- čius pavyko eksportuoti į Vo- Gana daug Lietuvoje suvar- jau keletą metų gyvuoja šau
pagonių pasauliui. Ilgainiui ji pradėjo gar
itojama ir vietinio tabako, Lįe- lių klubas “Sveikata” ir t.t.
binti visų kraštų stabus. Dėl to visų pago vykusių įvairiais kitais reikalais — 2,404,kenčiu derliaus valymui buvo kietijų ir Angliju.
Savistovių sporto organizacijų
asmens. Be to, tranzitu vykti per Lietuvą! labai palankus. Nepalankesnis
Siii n,etų darbymetė davė tuv°j ll^a,|girito. Yra įsikūruniškų dievaičių garbei ir buvo pavesta toji
vizų buvo duota 4,118 asmenų.
oras buvo tik vėlyvesnių vasa fabrikui 669,000 litus gryno si net tabako augintojų drau šiandien yra bemaž kiekviena
gražioji šventykla. Kada pradėjo.plisti krikš
Apskaitoma, kad visi šitie svetimšaliai, rojų valymui.
Tsb.- pelno. Nekilnojamas turtas fa- gija, kuri skatina tabako au- me didesniame Lietuvos mies
čionybė, visos pagoniškos šventyklos buvo
te. Kaimuose sportas, deja, dar
lankydamiesi Lietuvoje, išleido apie 2,700,000
briko įvertinamas 2,650,000 Ii- S”“'* lr.«
J” “"'nėra iki 5iol į U.mii iį’opu
nugriautos. Bet Augusto laikais pastatytas
litų. Jeigu prie šios sumos pridėsime 300,000 KARO MUZIEJUS ĮSIGIJO tais, o masino., ir kilnojamas
V.,a
" "
maldos namas pasiliko. Šv. Tėvas Bonifacas
liarintas.
<
litų, kuriuos gavo iš šitų svetimšalių mūsų
BRANGIŲ SENIENŲ
nelaimė, kad Lietuvoje užau
IV į tų šv entnamį liepė Nuvežti daug kanki
turtas — 4,560,000 litais.
užsienio atstovybės ir konsulatai už duotas
gintas tabakas, nepasižymi ge Pradžioje Lietuvos sporto
nių kaulų iš katakombų ir '(?10 m. jį pašven
Šiais
metais
runkelių
į
cuk

jiems' vizas, tai gausime 3 milijonų sumą. Grafienė Čapskienė, Biržėnų'
ra rūšimi, ir susibūrę į sindi organizacijos ypatingo dėme
tino. Tada bažnyčia gavo vardų: “bažnyčia
rų
perdirbti
numatoma
81,000
Taigi iš užsienio turistų apsilankymo Lietu dvaro (Šiaulių apskr.) savini-1
katą tabako pramoninkai ven sio kreipė į futbolo sportą, ku
Šv. Panelės pas kankinius”. Bet tuo dar ne
tonų
ir
cukraus
gauti
107,000
va turi gražaus pelno. Todėl ir reikia steng nkė, už mažą atlyginimą per-1
gia jį vartoti. (Pavyzdžiui, ris Europoj kaip tik yra dide
apimti visi šventieji. 731 m. Grigorius III
maišų.
tis sudaryti Lietuvoje tokias sųlygas, kad tų leido Karo Muziejui didelį ir
Latvijoj tabako fabrikai prie lėj madoj. Dabar futbolas Lie
' Šv. Petro bažnyčioje pastatydino koplyčių,
Paprastai
fabrike
dirbu
aužsienio turistų lankytųsi mūsų krašte kuo- lobai įdomų senoviškų ginklų
varta verčiami į užsienių ta tuvoje yra, galima sakyti, po
kurių pavedė jau ne \lienų kankinių, bęt visų
pie
650
darbininkų
ir
prie
ru

daugiausia.
J ir šarvų rinkinį. Kai kurie gibaką įmaišyti 10 nuoš. vieti puliariausia sporto šaka. Bet
šventųjų garbei. Atsižvelgiant į tai, kad tos
nkelių iš vagonų iškrovinio a---------------inklai siekia VII — X amžių,
nio). Užtat tabako augintojai be futbolo, jau pradeda pama
koplyčios paskyrimas buvo toks pat kaip ir
pie 300 darbininkų. Visi dar
GRASŲ DARBĄ ATLIKUS
jo kiti yra vėlesnių laikų. Jų
savo užaugintam tabakui ne žu prigyti ir kitos kamuolio
anos bažnyčios, dėl to nuo to laiko jųdviejų
bininkai yra vietiniai.
sporto šakos: beisbolas, basturi rinkos.
Chieagos lietuviai didelį ir gražų darbą l^arPe ^ra dailus, gražiai isšventės pradėta švęsti kartu. Pasirinkta lap
Tuo tarpu veikia tik vienus
ketbolas; Klaipėdoj pradeda
kričio 1 d. Pirmiau visų šventųjų diena švę atliko. Nelengva buvo gauti mieste viešoji pjaustytas ir brangiais akme- į cukraus fabrikas ties Marija Nesenai grupė žmonių iškė prigyti ir vandensvydis. Fut
sta tik Romoje. Bet Šv. Tėvas Gregorius IV rinkliava ir nelengva ji buvo suorganizuoti. nimis išpuoštas saidokas, — mpole. Jis visai Lietuvai rei lė sumanymą įsteigti tabako bole Lietuva jau yra gerokai
935 m. šių šventę išplėtė visam krikščioniš Tačiau prie gerų norų visk*3 yra galima. prietaisas akmenims svaidyti, kiamo cukraus kiekio nepaga- fabriką, kuris neįeiti} į sindi pažengusi pirmyn. Iki šiol
kam pasauliui. Ji stebėtinai greit prigijo ir Praėjusį šeštadienį įvykusi rinkliava Dariaus keli šautuvai, kuriuose paraką mina ir reikia bent po 10,000 katą ir gamintų papirosu* tik
Lietuva jau turėjo 36 tarpval
’i" dabar viso pasaulio katalikai jų labai bran ir Girėno paminklo fondui pavyko tik dėl to, uždegdavo titnago ir skiltuvo maišų kasmet Įsivežti iš kitur. Į iš vietinio tabako. Tada pa stybines futbolo rungtynes: 16
gina, švenčia ir naudojasi jos teikiamomis kad ir rinkliavos organizatoriai, ir rinkėjai, pagalba, keli dvirankiai ir ke- Yra, sumanymas statyti antrą prastos rūšies papirosai atpi
ir aukotojai suprato tįkslo svarbą ir jam dir- U* vienarankiai kardai, šarvai
gtų iki 1 cento už štukų. At su Jjatvija, 15 — su Estija, 2
dvasinėmis geivbėmis.
cukraus fabriką, bet kol kas
— su Švedija ir po vienerius
Kiekvienas katalikas labai į,erai žino, s bo su dideliu pasišventimu. Tuo chieagiečiai' padaryti iš misingio ir tokie nevykdomas dėl lėšų stokos. siradus konkurencijai, ir kiti su Suomija, Šveicarija ir Ru
Lietuvos tabako fabrikai bū
kad šventuosius reikia ir garbinti ir reikale įrodė, kad jie įvertina savo tautiečių pasi- Į sunkūs, kad vos ne vos gali• •
Tsb.tų* priversti savo gaminius at munija. Šiemet su savo, kai
jų pagalbos šauktis, šventieji yra didelėje šventimą kelti tautos vardą. Reikia manyti, uia pakelti jų vieną dalį. Be
piginti. Vartotojams tas, žino- mynais — latviais ir estais —
' Aukščiausiojo malonėje, dėl to jų užtarymas kad ir kitos kolonijos puseks cliicagiečių pa pihių širvų, rinkiny yra daug
šarvų dalių, geležinių šalmų,
ma, išeitų į naudą.
T»b.-i (Tęsinys ant 3-čio pusi.)
yra reikalingas. Jau pirmityi krikščionys pa- vyzdį ir prisidės prie paminklo pastatymo.

“DRAUGAS”

GARSINKITĖS “DRAUGU

Vytautas Lapiys

DARBININKE! ŠTAI TAVO PRIEŠAS
Bedievybė neša darbininkams skurdą

(Tęsinys)
Varginga darbininkijos padėtis

Šiandien darbininkijos 'padėtis yra la
bai skurdi. Tūkstančiai vargšų darbinin
kų skursta be darbo arba sunkiai dirba
ui visai mažą atlyginimą. Pažvelgę į dar
bininkų apgyventus miestų kvartalus, įsi
tikinsime, koks didelis skurdas ten vieš
patauja, koks Ten mirtingumus, kaip sma
rkiai ten plečiasi ligos. Tuo tarpu mies
tų centruose matyti puikūs rūmai, pertek
lius, prabanga, kuri tos neteisybės prie
žastis? Vienintelis tėra atsakymas: tos
neteisybės priežusli.s yra žmonių atsitrau*
kimus nuo tikėjimo šviesos, nuo Kristaus,
kurs liepi’1 turtuoliui vargšą darbininką
laikyti savo broliu, • mylėti kaip brolį, jį
šelpti, Kur:, sutraukė vergijos pančius ir

naikino neteisybę, Kurs pats buvo darbi
ninkas.
Kame išganymas

Ne socializmo pūgai ha, ne priverstinu
nuosavybės panaikinimu, ne tikėjimo nai
kinimu darbininkijos padėtis bus pageri
nta, bet Kristaus tikėjimo grąžinimu į pri
vatų ir viešą gyvenimų. Kuomet turtuo
liai ir neturėtai, darbdaviai ir darbinin
kui, pavaldiniui ir valdžia bus persiėmę
Kristaus mokslu, tuomet lik darbininkų
skurdas sumažės. Tuomet darbdaviai lai
kys pareiga teisingai elgtis su darbinin
kais ir teisingai jiems atlyginti. Koks tu
ri būti teisingas darbininkui užmokesnis
nurodo popiežius Leonas XIII. “Užmoke
stis privalo būti nemažesnis, kaip kad to
reikia taupiam ir padoriam darbininkui
pragyventi. Kad darbininkus būtinumo ve
rčiamas ar dar blogesnio vargo bijoda
mas, sunkesnes sąlyga* priima, kurias,
nors ir nenori, turi priimti ir kurias darb
davys ar tarpininkas jam primeta, tat
yra prievarta, prieš kurią teisybė šaukia”.
Tiktai tikėjimas, tik Kristaus Bažny

čia išgelbės durljiniukus iš skurdo. Šian
dieninė visuomenė teišgys tik grįždama
prie krikščioniškojo gyvAimo ir krikš
čionybės dėsnių. Tiktai tikintieji žmonės
teisingai elgiasi su darbininkais, stengia
si palengvinti jų vargų, kaip tikri Kris
taus mokiniai. Jie yra neturtingiausių da
rbininkų geriausi draugai. Jie smerkia so
cializmą.
*
Tikėjimas suteikia darbui pagarbos.
Tikintis darbininkas žino, kad jis dirba
Dievui matant. Jis tikisi amžino užinokesnio. Jis dirba mylėdamas Tą, Kurs
būdamas Dievo Sūnus, nesigėdijo dirbti
sunkiausiu^ darbus, ir dėl to yra paten
kintas, savo pašaukimu. Jis didžiuojasi,
kad gali Kristų pasveikinti kaip savo
draugą. Bažnyčia ypač rūpinasi darbinin
kų luomu, kaipo draugija įsteigta To,
Kurs pats nebuvo kapitalistas, bet varg
šas darbininkas. Bažnyčia griežtai įsako,
kad darbininkui būtų tinkamai už darbą
atlyginta. Ji smerkia išnaudotojus. “Tur
tuoliai ir darbdaviai privalo: nelaikyti
darbininkų vergais, gerbti juose aukštą

PAKILKIT AUKtTUMOM, ARAI
jųjų, o krikščionybės dar paaukštintą
PADANGĖS...
žmogaus vertę — to reikalauja teisybė,
ir sveikas žmonių protas ir krikščioniš
koji filosofija moko, kad sunkus rankų Jus šaukia kiekvienas: Lietuvos sūnui,
darbas yra dora priemonė savo gyvybei Darius-Girėnas, garsūs lakūnai,
pafkikyti. Bet už tai gėda ir didelė nedo Skrist žaibo greitumu linkui Lietuvos,
rybė išnaudoti žmones, kaip daiktus, n> Gi dėlei garsumo lietuvių tautos.
rint pralobti ir tik tiek juos tevertinti, Kur dingot, kur esat? Aš klausiu kur jūs,
kiek jų darbo jėga gali duoti naudos**, Kad tarp mūs neb’esatT Apleiskit karstus!
Išskleiskite sparnus (tą geidžiu matyt),
rašo Leonas XIII.
Neb’esat jug varnos... bet arai, tat ryt
Bažnyčia įspėja visus pasituriųčius,
Pakilkit aukštumon, arai) padangės
kad turtai neišvaduoja nuo skausmų ir ne
Ir skriskit tolumon — linkui tėvynės,
tik nepadeda amžinajai laimei pelnyti, bet
Valstybės Mindaugo, bei Vytauto yr’...
greičiau jai kenkia, kad reikės kada nors
(Kur esmės jūs augo), niurna ašaros bir',
duoti Dievui labai sunkią atskaitomybę
Štai dėl kiekvieno, kad guli karstuos
iš turtų vartojimo. Turtų vartojimo klau Dariaus-Girėno kūnai nuolatos;
sime Bažnyčia sako šv. Tomo Akviniečio Kad nebėr’ tarp mūsų neb'skraido ore,
žodžiais: “Šituo utžvilgiu žmogus nepri Bet žuvo ten... prūsų krašte, gul’ urve...
valo laikytis turtų, kaip savo nuosavybę, Kuriam neb’alsuoja, neb’žino jie tą,
bet laikyti juos bendra nuosavybe, būtent
Kad labai dejuoją uiūs’ garsi tauta,
kad galėtų lengvai jų suteikti kitiems, kai
Neb Tekus Erelių, kurie vardan jos
jie vargsta”.
Žudami ant kelio... garsino kančios.

(Bus daugiau).

Kasys Vidikauikaa

Trečiadienis, lapkr. 1 d., ^933

BRANGAS

LIETUVOS GYVENIMAS

WISCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Muzikalų programą smuiką
įg^jir pijanu išpildė Ona ir Margarieta Dudaitės. Dainavo ga
bi miesto choristė Dorothy ITensbull ii« Clarence Sullivan.

Lietuvos komanda sužaidė ly
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
Visiems labai patiko Snlligiomis.
*
815
—
45th
Street,
Kenosha,
Wis.
'van’o rendieija lietuviškos dai
t i ana gražių rezultatų Lie
iios “Sėjau nitų”, kuriai prituvos sportininkai yra pasiekę
’ įtarė pusantro šimto jaunų bal
ir lengvojoj atletikoj, nors sa
lės bankietas”, įvykęs spalių
sų.
vo kaimynų — estų ir latvių
i22 d., buvo lubai sėkmingas.
Anglų spauda, linkėdama
dar nepasivijo. Mat, Estijoj ir į
į Dalyvavo daug svečių,
ypač
Latvijoj sportas buvo ugdo-Į X Metinis parapijos baza- jaunimo — savojo ir kitatau klūbui geriausios kloties, gan
mas jau ir prieš kurą. Tačiau ras įvyks lapkričio 4 ir 5 die- čių. Programa buvo labai įdo plačiai įvykį aprašė.
Ir tikrai galima sakyti, kad
iki šiol padarytoji pažanga n(),nįs> prie jo stropiai rengia- mi. Be bankieto, buvo lošimas
kolonijoj dar
duoda vilčių, kati netolimoj' ,liasj Suaukota daug gražių ir kalbų. Kalbėjo miesto spo-1 šioje lietuvių
. . .....

GARO ŠILUMA
IŠNUOMAVIMUI
Namuose, Ofisuose ar Krautuvėse dėl Vieno Kambario arba Visą Namą

SHEBOYGAN, W1S.

ateity lietuviai savo kaimynus (laiktų. Aukojo vietiniai para-|rto direktorius p. Fenlinand ;nebuv° tokl° FPudinKo

Gasteam
Radiatoriai
patarnauja
Namus be eentralinės šild>mo .siste
mos..
Namus, kurie turi
••entrulinę
ši'dvmo
sistemą, dėl to “šaltojo
kambario."
Siųskite kuponą — iš
raskite kaip lengvai ga
lima išsi'niiomuotl garo
šilumą.

1
2

įvykio

nepasiliko nei ūkini- Balir, klebonas ir p. Siti Kaye, |11 tokl,) entuziazmo jaunųjų
-- - a
a
•«
*
Ttarpe, kokis
I * 1 » a . • buvo
Ii lllf A ItKlf trr I
, I 11
matyti .šia

geriausiais pasaulio lengvaat-|nkaį ftįemet _klebonui
apsilavietinio dienraščio atstovas. |
me
suėjime.
letais. Ypač daug laukiame iš nkius, net iš tolimosios Fond Pastarasai įteikė mūsų atletapasivys ir galės konkuruoti su pį
•
• •
1*1. ....... X I

jaunųjų sportininkų (juniorų),
kurie lengvosios atletikos spo
rto kai kuriose šakose jau su
gebėjo pralenkti net senius (se
niorus).

du Lac apskrities lietuviai ū ms puikia sidabrinę taurę nuo į Sioux City lietuviai dWžiuo
kininfcai suteikė gausių aukų. p. Brougbton’o, dienraščio re-pasi turėdami savo tarpe ne
kin tik atsukti i.r uždeg
Tik prisibijoma, ar bus gali- Įdaktoriaus už laimėjimų taip nuilstantį ir gabų darbuotojų,
ti. Daug lengviau negu
prižiūrėti senovišką pema visas aukas, visus ūkio pro 'vadinamos “Major-A-League” klebonų kun. Jurgį Česnų. Jau
AZP-Kl'RENAMI garo radiatoriai gali bū
,
ėių. Gaunate šilumos
ti
|tulsytl
Jūsų
name,
ofise,
arba
krautu

nųjų
Lietuvių
Klūbui
pramato
duktus surinkti, kadangi du- Į čempijonato. Atletų klūbui
daug — kada norite — kur tik norite. Kiek
vėje ant plataus nucmavi'iiio plano. Dabar,
Koresp.
vienas radiatorius yra savyje šildymo ats
navininkai ir nuoniuoiojai gali išmėginti Ražo
Įsikūrus Lietuvos Jacbt —į bar čia eina ūkininkų streikas j nuo šio bankieto liko gražaus ma šviesi ateitis.
ieina. Vienas šimtas tūkstančių dabar varto
Mirimą namuose be eentralinių šildymo sis
Klūbui, labiau susidomėta irįir vežimai stabdomi ant kelio, [pelno. Mūsų atletai, sėkmingai
jami.
temų, arba “pagelbėti" tose dalyse namo ne
DVIRATIS - LAIVAS
smagiai šildomus eentrali'nės sistemos. Mūsa
vandens sportu. Be to, vis la kad sulaikius maisto produktų baigę baseball sezonų, dabar
Greitai jttisomas
nauja Iliustruota knygutė išaiškina viską ir
vežimų
į
miestų.
Išraskite viską api'e Gasteam radiatorius ir
biau prigyja Lawn — Tannis,
pradėjo rengtis prie basketball . Du Vokietijos išradėjai Al
duoda galutinus šildymo kaštus.
mūsų planą. Jie yra greitai jtaisomi, tik to
X
Prieš
porų
savaičių
mūPing — Pong (stalo tenisus)
Reikia tikėtis, kad šiam spor
Nereikia
|ninkėjlnm
je vietoje Ir kad jūs norite. Dabar — šian
bert Kut ir Herman Bujon pa
ir kitos sporto šakos. Pasku- fu bažnyčioj įvyko iškilmingos te pasižymės. Basketball rate
dien -- išsiųskite kuponą dėl iliustruotos
Mes Įtaisysime vieną ar daugi'au Gasteam ra
darė mašinų, panašių į pato
knygutės.
diatorius be vieno cento Įdėjimo. Vieną syk)
tiniais metais įvairiose Lietu- Į vestuvės P. Vrubliausko su A. liui vadovauja Vincas Staus
bulintų dviratį, kuris gali bū
j mėnesj per šildymo sezoną (septynis žie
v os vietose įsteigta daugybė jBelekeviciute. Abu jaunaved kas, pasižymėjęs visam spor ti perdirbamas į laivų ir atmos mėnesius) reikia mokėti mažą nuomavi
(C) 1033. The DGL & C Co.
mo kalną — galima gauti' Ir po $1.00 už ra
sporto aikščių — aikštelių fu žiai yra veiklūs jaunimo drau te.
diatorių. Yra pridėta prie bllos už gazU kurį
ibulai. Perdirbimas reikalauja
tbolui, tenisui ir kitoms spor gijose. Vestuvės buvo didelės. į X Lapkričio 7 d. pas mus
išvartosite.- Paimkite šį ^pasiūlymą. Prašalinki
THE PEOPI.ES GAS LIGHT
nedaugiau kaip 15 mįnučių.
te darbą ir bėdas pradedant ugnį, velkant
AND COKE COMPANY
Svečių matėsi net iš Pennsyl- bus rodomi' paveikslai iš Lie
to šakoms.
anglis Ir pelenus. Kainuoja labai' mažai kad
, Teletod one Wahash BUCO
Laivas
pasidaro
4,20
metro
il

vamjos.
turėti gazo šilumos itiugumą per visą žiemą.
| 122 S. Mi'cliifran A v., Chleago, III.
tavos, šiuo syk bus ne vien gumo, 78 santimet’-ų platumo
Lietuvos sporto ugdymu y
Gasteam radiatoriai yra len’gvūs vartoti. RelIlgiausių metų jaunai pore- judamieji paveikslai, bet sy
pač, susidomėta paskutiniais'.
ir talpina 150' kilo krovinio.
Vardas
THE PEOPLES GAS
kiu ir kalbami. Visi nekant- Mašina daro apie 17 kilomet
metais, kada buvo įsteigti Kū
A nt rašas
LIGHTand COKE
CO.
X Parapijos atletų “perga- Iriai laukia tos įdomybės. T.P.
no Kultūros Rūmai (“Sporū*
4
rų per valandų, visai tinka
122 South Michigan Avė.
Miestas ............ .............. Telefonas
ta”), kurie rūpinasi Lietuvos
I keliavimui sausuma ir vandejaunimo
fiziniu auklėjimu.
niu ir gali būti labai naudin
$1.25; 10 PIECE COSMETIC
Sporto reikalas Lietuvoje da
ga ekskursantams, kariams, Šias knygas galite gauti mas
SĖT $1.97
Kreipkitės į
bar jau tiek pasistūmėjo pir
.65c
pasienininkannę ir t.t. Išradė Trumpa Apologetika
Thls Is a Pamous Tlvanl Bet and lnmyn, kad jis virsta privaloma
jai kaip
eludea tara powder, $1.00; Rougn, 75 a,
“Draugo” Knygyne,
♦ bandymų- padarė ant XXIX Tarptautinis Eu
Ttsoue Cream $1.00, Dapllatory $1.00.
charistinis
Kongresas
$1.0C
Faclal įstringant $1.75. Bath 8alt 1.M,
dalyku Lietuvos mokyklose.
padarytos jų mašinos apie 3,DRAUGAS PUB. CO.,
Tolia* tVatar $1.15. Parfuma $1.75. Brllllantlne 76c. Bkln Whltanar 76c. Totai
Tsb.Įdomias kalbas pasakė žy 000 kilometrų , plentais, upė- Katalikų Tikyba I to
2334 So. Oakley Avė.
Valtie $11.00. Bpectal prtce, $1.17 for all
ten plecea to Introduce tpla tina
mūs Sioux City svetimtaučiai: mis, ežerais, ir masina visai mas ........ .'......................85c
VardM
DIDŽIAUSI KNYGYNAI
kun. New man Flanagan, kun. išlaikė bandymą. Viena iš Vo Jėzus Kristus II to
JAUNIMAS ORGANISiunčiam* per »*fttą COD
PASAULYJE
Leo McCoy; kun. Albert Con- kietijos Įmonių mano išleisti mas $2.00 (su kietais ap
ZUOJASI
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.
llon, kun. Linus Lavelle, Uoli n pirmą tokių dviračių serijų. taisais $2.50)
Spalių
22
d.
suvirs
150
jau

Didžiausias pasaulio knygy
A. V. Šventoji Pvasja III toW. Carev, plačiai žinomas koBea Van 580-5th Avenue, New York
nas yra Tarybų Valstybinis , nuolių susirinkę į pokylį, Šv. lumnistas ir vietinio anglų die
Vertimas)
$1.25
knygynas Leningrade, kuris Kazimiero lietuvių parapijos nraščio redaktorius, ir Jobn S.
CIT!
SUSTIPRINA NERVUS IR
turi 4,600,000 knygų ir 240.000 svetainėje, sutvėrė Jaunųjų įFitzgibons iš United Press. Be
BOBUTĖ
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT
laikraščių ir autobiografijų. Lietuvių Klūbų (Young Lith- j tų, kalbėjo ir lietuviai: AdolATEINA
Paryžiaus Tautinis knygynas,'Uan’an Club).
NAUJĄ SVEIKATĄ
! fas Žibąs apie tai ko siekia
NVGA-TONE sustiprina nervus, pa
Nesirūpink nlelėjlsu 4,500,000 knygų, 500,000 . Į valdybų išrinkta: Adolfas organizacija, Stakytė apie ortaiso apetitą, stlmuli'uoja prie normam u,
pleiskanomis,
llško veikimo
virškinimo organus,
žemlapių ir planų, 122,000 ra- Žibąs,-pirm., Ona Stakytė,
Kristaus
Patarimų
Ke

Išbėrimais, spuogais
užtikrina ramų miegą Ir pataiso a' jganizacijos naudų, A. Gagielis
sveikatą.
Ir kitais odos negerumais.
Tik
nkraščių, 3.000,000 pašto žen- cepirm., Elzbieta Teresevičin-'
liais
’
$1.00 belną
NVGA-TONE Jau yra vartojamas
gauk gydanti antiseptiką Žemo—
[trumpai palietė Lietuvos isto45 metus, per tą laikotarpj Jis
kielių, ir 250,000 medalių vra tė, rašt., Antanas Gągielis, ižd
VARTOK WTXDONA TABLETI B
Perkant visas kartu $4.0J per
nuirus.
Aptlekoee.
15c.,
Ils.,
jrodė esąs labai pagelbiYigas silp
Aptlekose. Knygutė su paveiks
niems
ir
liguistiems
vyrams
Ir
mo•1.00.
antras Kongreso knygynas Va- ’ Vietinis klebonas, gerb. kun.
ir s<>n0V(‘s palaikus, kiiSielos Tokai Tobulybėn 1.00 ! terlrns. Nepraleiskite ne pamėginę
lais 24 puslapių "Hlstory o( Rbei NVGA-TONE. Parsiduoda visose valumatlam" dykai. Kreipkis
singtone turi 4,100,000 knygų, č’esna, buvo pokylio pirminin- ,1,1OS mes, lietuviai, turėsime
Misijonieriaus Užra
i stinyėiose.
Gaukite
tikrą NVGAWEI.DONA CORP.
I TONE, ties Joks kitas vaistas neA. V. ku ir vedė programų.
globoti atminčiai.
šai (Brolių Marijonų
FOR
SKIN ih’RiIAT lOtJS
Denk 8. Atlantic City, N. J.
1 atneš lokių pasekmių.
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS
SIOUX CITY, IOWA
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ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
KNYGAS

BskinF

žemo

ATMINIMAS MIRUSiyjĮĮ ŽMONIŲ
SIELĮ)

1 mirties?

I

Žmogaus siela arba dūšia nemiršta.
Tai tvartina sveikas protas, o da aiškiau
Dievo apreikštasis mokslas.
Kurgi tada mirusiųjų žmonių sielos
eina? Kur jos gyvena?
.los išėjo kadaisia iš Dievo Sutvėrėjo
rankų, tai ir turi eiti ir būti ten, kur Die
vas, pagal jų vertę, joms paskiria. Dievas
yra visako Viešpats. Jo yra ir regimas ir
neregimas jiasaulis. Jam viskas priklauso.
Apie neregimųjį pasaulį ir apie dva
sių gyveninių mes gyvieji žmonės galvoja
me pagal šį žemiškųjį mūsų galvojimo bū
dų. Mes vaizduojamės sau vietas, erdvę
ir daiktus kitame pasaulyje, nors visa
tai kitaip ten yra, negu mes mųstuojame.
Bet taip mųstyti ir galvoti neuždrausta,
nes kitaip mums būtų sunku susikalbėti
ir suprasti.
Apie sielų gyvenimų ir likimų po jų
atsiskyrimo iš kūno protas nedaug gali
pasakyti. Viską apie tai mums pasako
kuoaiškiausiai Dievo Apreiškimas ir,iš jo
imtas katalikų Bažnyčios mokslas.
Netikintieji bedieviai bando klaidinti ti
kinčiuosius, pakišdami jiems užmetimus.
Girdi, kaR gi ta Bažnyčia yra? Jei popie
žius, vyskupai, kunigai ir tikintieji žmo
nės, tai ar jie ne paprasti žmonės? Kaip
jie savo protu gali patirti sielų likimų po

Taigi čia tikintieji ir privalo atsimint i, kad Bažnyčia, tai yra, jos galva Šv.
Tėvas, vyskupai ir kunigai skelbia apie
sielų likimų, joms iš kūno atsiskyrds, tik
tai, kų jie apie tai žino iš Dievo Apreiš
kimo, o ne savo proto išradimus.
Sielų likimas.
Tikėjimo mokslas arba Dievo apreikš
tasis, mokslas pasako, kati į dangų, arba
į amžinųjų laimę, eina visiškai
nekaltų
žmonių sielos, kurių niekuomet jokia nuo
dėmė nepalietė, arba tokių nekaltų žmo
nių, kurie tų visiškų sielos nekaltumų įsi
gijo tobulu gailestirui ir nuoširdžia, karš
ta atgaila.
Pragaran eina sielos tų žmonių, ku
rie miršta, apsisunkinę savo sąžinę nors
ir viena mirtina nuodėme, ir, užkietėję
piktume, nedaro gailesties mirdami.
Kitų visų mirusiųjų žmonių sielos ei
na skaistyklon.
Taigi žinome dabar tik aplamai sie
lų likimų po mirties. Bet kokid likimas yra kiekvieno žmogaus sielos atskirai, ne
žinome.
Viena yra tikra. Nekaltų apkrikštytų
kūdikių sielos eina dangun ir tokių su
augusiųjų, kurių šventumas neabejotinas •
kurį pats Dievas pažymėjo stebuklingai.
Kitų visų žmonių sielų likimas atski
rai mums nėra aiškiai žinomas. Žinoma,
jos yra arba skaistykloje arba pragare,
bet kurių kur, nežinome.
Iš pragaro nėra išgelbėjimo,
kaip

mums pats Jėzus Kristus tair parodė pri
lyginimu apie turtuolį ir neturtėli Lozo
rių. Bet kurio žmogaus siela pragare, kas
mūsų gali iš tikrųjų žinoti? Sakykime,
mes žinome, kad tie ir tie žmonės gyveno
sunkių nuodėmių prisidirbę ir jie mirė,
neatlikę išpažinties ir nei jokiu regimu
ženklu nepadarė gailesties. Taigi tokių
sielos turėtų būti pragare. Greičiausiai
jos ten yra, bet tvirtinti tai kaip tikrą,
neabejotinų dalykų negalima.
Kas gali
pasakyti, kų padarė siela, pirmiau negu
kūnų apleido; gal ji mums neregimai gai
lėjosi ir galėjo pelnyti nuodėmių atleidi
mų.
Taigi sunku mums pasakyti, ku
rios sielos jau pragare.
Reikia atsiminti sielas.
Reikia mums atsiminti sielas danguje,
kad užsidegtume troškimu dangaus, tos
amžinosios laimės, kokios čia ant žemės
nei įsivaizduoti sau negalime, nes “nei akis nematė, nei ausis negirdėjo, nei į
žmogaus širdį neatėjo, ką Dievas priren
gė tiems, kurie jį myli.
Naudinga prisiminti ir pasmerktųjų
pragaran sielas, kad jų baisus likimas pa
dėtų mums atsigrųsinti nuo nuodėmės,
dėl kurios tenka pakliūti pragaran.
Bet pati meilė Dievo ir artimo ra
gina tikinčiuosius prisiminti sau sielas
skaistykloje.
Jų išvadavimas iš skaistyklos didina
Dievo garbę ir joms teikia neapsakomų
laimę.

Jos išsivaduoja iš skaistyklos arba
pačios, atlikusios ten joms paskirtų baus
mę, arba jus išvaduoja tikinčiųjų maldos
ir įvairūs kiti geri darbai.
Taigi tikintieji, kurie visuomet pri
valo gyvai atsiminti du didžiausiu įsaky
mu meilės Dievo ir artimo, dėl tų pačių
įsakymų turi nešti vadinamo pagalbų sie
loms skaistykloje.
Bažnyčios pavyzdys.
Katalikų Bažnyčia yra neapsakomai
uoli ir karšta sielų skaistykloje gelbėtoja.
Štai Bažnyčia paragino kunigus da
vė leidimų Visų Šventų Dienoje arba Uždušinėje laikyti trejas šv. Mišias už sie
las. Ji leidžia ir kitomis dienomis laikyti
šv. Mišias ir jas aukoti už sielas. Kiekvie
nose šv. Mišiose šventadieniais atminimas
vra tani tikras atminimus už sielas skais
tykloje. Ji turi tam tikrų pamaldų ir mal
dų už mirusius. Ji suteikia daug atlaidų,
kurie skiriami tik sieloms skaistykloje.
Jubiliejaus metais, kaip šiemet, daugybės
atlaidų negali gyvieji pelnyti
sau, bet
.joms visus gali pelnyti sieloms.
Bažnyčios pavyzdys įkvėpė
nekuriems įsteigti brolijos ir net vienuolijos,
tūrių nariai kasdien melstųsi už sielas
skaistykloje. Daug vienuolijų visų Tjapkričio mėnesį turi tam tikras pamaldas
už sielas.
Marijonų Vienuolijos nariai kasdien
savo ryto maldose daro intencijų pelnyti,
kiek galima, visus tų dienų atlaidus ir
juos aukoti sieloms.

Ta pati Marijonų Vienuolija turi mal
das, ypatingai, kalba rąžančių per visų
Lapkričio mėnesį už sielas ir per pirmą
sias aštuonias Lapkr. mėnesio dienas lai
ko pamaldas už sielas.
Klaivfinyai daro
Daug katalikų elgiasi klaidingai. Mi
rus žmogui, jo šeimynos nariai,'giminės,
pažystami, draugijos ir k. skubi atminti
mirusįjį, aukodami vainikus.
Tai jie daro, ne tik gerbdami pati
mirusį, kiek save. Jiems, mat, yra garliės ir unaro, kad su jų vargiais yra vai
nikas prie mirusiojo karsto. Tuomi jie ir
baigia savo atmininių ir patarnavimų mi
rusiam.
Jei jiems, iš tikrųjų, rūpi mirusis,
tai jiems turi rūpėti vtin jo siela, kuriai
vainikai nieko negelbsti. Jie turėtų jų at
minti, aukojant už jų savo maldas ir Mi
šias. Gi daug jų visiškai pamiršta tai darv
ti. “Iš akių ir iš atminties,” kaip patar
lė sako.
Taip neturėtų būti.
Gražus ir kilnus daiktas sutelkti tin
kamų paskutinį patarnavimų kūnui, bet
jis neprivalo būti paskutinis patarnavimas
Rielai. Jų reikia atminti ktvlažniausiai ir
koilgiausiai.
Jei tai sielai ir nebus
reikalingas
mūs patarnavimas, tai Dievas jį panau
dos kitoms sieloms ir mus nepaliks be at
lyginimo.
Taiyi atminkime minisiųjy žmonių
sielas.
V. K.

I

KBIPPIB

■1 turėt
tad jam
busi, labai malonuj
mane už bendrakeleivi-

Trečiadienis, lapkr. 1 d., 1933

(AS NAUJA ŠV.___ANTANO
PARAP., CICERO
_________ '

kure, 8 vai., J. Sliumet (Cuk8- pasigerėti gražia programa, ir
tas) svetainėj.
B. ypatingai gražiu dainų išpil
dymu. IJe choro, programoj da
, Aš džiaugiaus, kad pirmą, kar j «(jįwros lietuviai turi daug laidas; vandens kainos numaSEZONO ATIDARYMO
lyvaus jau žinomos visuome
Į tą man važiu jant pasitai 6 įvaįrjy draugiją ir visos gra-Įžintos, Įvestu geresnė tvarka
nei t solistės, solistai.
KONCERTAS
sutikti tokį malonų, kelionėje,. ___
ir švara.
žiai gyvuoja.
, Po programų bus šokiai, kuprityrusj, draugą. Žodžiu sa-1
Namą savininkai taip pat I Tūlas svetimtautis politikie- Liet. N yčių Chicagos
‘
kant, aš įtikėjau į jį taip, kaip turi stiprią organizacija, vadi- rius, kuris viešoje mokykloje!“ Dainos” chorus intensyviui rietus grieš gera orkestrą. Jžanga pigi: į koncertą ir šokiu;
anglai išsireiškia apie žuvį,
namą Litliuanian linproveinent prisidengęs politika, .tyčiojos, ruošiasi pirmam sezono utida
5l)c., į vien tik šokius 35c.
kuri ne tik prarija meškerės
Club. Klubui pirmininkauja kad lietuviai nieko negali jam.' rymo koncertui, kuris įvyks
I%pa
sĮieką, bet ir vąšą ir šniūrą.
lųanio savininkas ir biznierius padaryti, klubo valdybos pa- lapkr. 15) d., Meldažio salėj,

Pocius. Daug lietuvių įeikulavimu tapo prašalintas. \Vėst Side. Programoj bus naa
sveikatos, gyvatos! Kadangi dar buvo kiek lai-Į Ą
Nuo Peršalimų Krutinėję
Netikėtai aną dien ištiesiau ir Visiems
kitokių rokundų’ profesijų-1^°’ *** *5UV0 fcrttUa
va^a* j priklauso tam klubui ir kasjCarbė klubui, ypatingai ener- jos Čiurlionio, Žilevičiaus, Ši-'
Viriui s skubus budus sulauiyinui per
šalimo krutinėję, tai gera,s išsitrynimas
savo vožnų delną į Rytus nuo
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos
imlmiK kuriu irulvnsp Hir imi1*8’
mane su juo gajsirinkiiną vis daugiau |sira- gingam pirmininkui už jo vei- mkaus ir paties choro mokykrutinės ir po to apdengiant krutinę
Čikagos ir ant jo leptelėjo na- nalatiu, kurių galvose, lig po ;p7sįvaikSti'"ik?"vieSbu5io, 'fo
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šitoĮkiumą.
tojo muz. Saurio dainos.
1
kis gydymasis paliuosuoja susikimšimą
vyną, kad vienoj vietoj, ntl-. use.us kluonus, la.svt vejats
|)lollŲ
'
krūtinėle visokių glitumų ir skrėplių.
Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes
nint Spalių 9 d., lietuviai netd^sto, dedu ant savo delno jis paims savo moterį ir duk Klubo tikslas yra kelti, lie-j Kiekvienas lietuvis namo sa- Choras šiemet, kaip praėju-.
da/nai jie priveda prie pavojingų ligų,
kaip
plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus iiiitrinkite Painbuvo*tarp savęs susimušę dėl .lietuvišką priklodą: nespiauk, relę ir visi sykiu grįšime į tuviu vardą veikti jų labui, i'ininkas, kuris dar nepriklau- siais metais, didelis. Jame
Eapellcriu Visose vaistinėse kaina 35c.
.spiečiasi rinktinės Chicagos,
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Vilniaus atgavimo. Po to, vie-ibra!> i “?d™b “ea v5liau> Sal> stotį. Gerai. Žjom per parką. Šiais metais parodė daug gy-jso’ turėtų įsirašyti į klubą.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.
vumo ir padarė daug pažan- į Susirinkimus Lietuvių Im- .lietuvių dainos meno pajėgos.!
i pačiam teks tas unduo gerti”.
nienis teko galvą apsiraišiojus
Kaip tik buvo po lietaus, daug gos, reikalaudamas miesto va- Įprovemont klubas laiko kas j (jj licagos lietuvių visuomenė
jBa, turiu ant listo vieną, kitą
vaikščioti, o kitiems gal ir oš- •.tokių ponų, kurie jau “geria žmonių nevaikščiojo, o čia vi ldybos, kad ji sumažintų iš-jmėnesį pirmo trečiadienio va-:iapkr. 19 d. vėl turės progos1
sur daug krūmų ir medžių.
pitaly pagulėti. ’
[vandenį” iš to “šutinio?, į
Nereikia toliau nei pasakot,
Tai bent Vilniaus vadavi 'kurį prieš keletą metų nesykį
bile kas gali numanyt, kas at
viešai šlykščiai spjaudė.
mas!
sitiko. Pagrąsino, atėmė, išieš
Suprantantiems užtenka!
kojęs kišene^ (laimingai ne vi
sas) apie 11 dolerių. Kas man
Balšavikų Rasiejuj susisie
dabar skaudžiausia, kad dar
kimas treinais taip sukliuręs,
mane išjuokė.
kaip Lietuvos nusigyvenusio
Išsigandęs skubiai grįžau į
prošepano veeečios. Stalino'
nepranešiau, ką
poperoj “Izvestijoj” kar k
būt gelbėję. Norėjos kuogreituristas Kfunovag numalevojo
čiausiai išvažiuoti. Tik tiek
net pikeerį Maskvos—Kazanės
laimingas buvau, kad ta pamo
trcinų vienos sustojimo vietos. ka, pirmą kurtą keliaudamas,
Jai vartojate Aspirin
Atėję iš vienos ir kitos pusės
viską išmokau. Dabar net ske
treinaį randa uždarytus sema
rsai žiūriu į savo tėvelį, kada
forus. Pečkuriai inžinų švilpiJie parodo kodėl
kelionėj jis mane palydi iki
nėmis sukelia trukšmą. Atbė stoties.
tikras
ga miestelio prokuroras «u šu
BAYER ASPIRIN
Nieko gero nebus nežiūrint,
yra skaitomas Greičiausias ir niu, milicija, bet sargo neran
Saugus Palengvinimas nuo da. Jis smertelnai nusigėręs kaip tu drąsiai save ir savo
turtą ginsi, kada kas mėgins
Skausmo
guli skersai trekių.
tave apiplėšti. Ypatingai jei
a slCKVKUAS
esi jaunas, tu taip išsigąsi,
Tikras Bayer Aspirin
PRAŠAU NESIJUOKTI
kad tavo kinkos drebės ir ne
Tabletas pradeda išsiskirstyti
galėsi net nei žpdžiu priešta
veikti
Už 5,000,000 Balsą.................................0400.00
— Na, Joneli sako mokyto
rauti. Geriau visokiais būdais
Už 4,000,000 Balsų................................. 0250.00
ja, — ar atsakysi
man klausiPabi-kitc
Bayer J ’
..
saugotis. Galima' čia paduoti
Alpinu Tubku i niui jš istorijos, būtent, ką CeUž 3,000,000 Balsą................................. 0150.00
ir keletą patarimų, ypatingai'
s“kl* vandens
zaris šaukė, kai Brutus jį per
Už 2,000,000 Balsą......... .. ...................... 075.00
jauniems pirmą kartą kėliau- *
dūrė?
r- . , .
Stojantiems:
Už 1,000,000 Balsu................................... 025.00
— Jis saukė auc! — atsake,
.

PA1N-EXPELLER

Dirstelėkite

Į “DRAUGO’
JUBILIEJINI VAJŲ

Į Šiuos

Paveikslus

DOVANOS

JI. Pirmiausiai gerai sužinok

°nt U*

kaip reikia važiuoti, kur išlipti ir kaip nuvažiuoti tiesiui
Į vieną gemblerių klubą sy
ikį paskirtos vietos durų. Ga
kį įsibrovė plėšikas. Atstatęs
lį pasitaikyti kad ne į tą mie
revolverį vienam gembleriui
stą nuvažiuosi i^ jei mažai pi
Iki kol pasiekia
sušuko: — Rankas ankštyn!
dugną stiklo jis
nigų teturi, būsi bėdoj. Nebi
jau skirstosi
Aš nenoriu atimtį tavo gyve
jok paklaust agentų visų rei
nimą, pinigus!
kalingų informacijų.
Kas pasidaro
— E, šalin! — atsakė jam
šiuose stikluose
2. Svarbiausia jokiu būdu
gembleris. — Tu esi toks pat,
pasidaro jūsų viduriuose
nesusidėk su nepažįstamais.
GREITESNIS PALENGVI kaip ir visi čia susirinkę.
Ypatingai neik su jais pasi
NIMAS DABAR NUO
vaikščiot L
SKAUSMO
5. Nesibastyk po miestus ir
Viršuje paveikslai priparodo ai’škiu
budu priežastj kuin TIKRAS BAYER
1Į negaišink niekur
laiko. KelioASPIRIN yra skaitomas Greičiausiu.
,
Saugiu Palengvinimu dar žinomu d oi
.nę savo nesutrukdyk, apsisto
skausmų.
damas kur, ypatingai kituose
Patėmykltc kad Bayer Aspirin Ta
bletas pradeda išsiski’rstyti per dvi
Raso E. J. K.
miestuose. Tie apsistojimai besekundas po palietimo drėgnumo —
juaų pilve taip kaip ir viršui nuro
Tai buvo pirmoji mano to-ive*k visada nelaimingai pasidytam stikle.
Aspirin Tabietas pra- limesnė kelionė. Tėveliai nu- Iha^m.
Taigi Bayer
.
deda "griebti" net smarkiausi galvos
.
.
4. Neleisk pinigų, kaip koks
skaudėjimą arba ncurltly kelius ini-' VCZ.ė linine J Stotj 11", pasltlllnutes po ėmimo.
,, .
. . . . . , . , .
,
,
turtuolis,
gali jų' prireikti
.knis kokiai/klaidai, kad reiTurėkite šitą tnintvje kada esate'
.
skausmo. BAYER Htnešu tą greitą kėjo įuukt dar keletą valandų, prieš kelionės pabaigą.
palengvinimą, kur) Jus norite.
Ir
d. Saugokis!
SAl’GŲ palengvinimą taipgi. Nes tik paliko mane vieną. Turėdamas
ras Bayer Aspirin nekenkia širdžiai'.
Taigi—visados} taikykite "Bayer As gatavą tikietą savo švarko ki
pirin” ka) Jus perkate. Tada busite
užtikrinti kad gaunate Greitą pašal šenėj, apsidairiau, nusipirkau
pą Ir Saugumą ti'kro Bayer dalyko.
keletą laikraščių ir atsisėdau
laukti išvažiavimo laiko. Ne
užilgo sale manęs atsisėdo (lai
Ii’ w
luus veido, gražiai apsirėdęs*
ylyiZflP/AZV
kiek paaugėjęs žilaplaukis vy
Z/VAZ4 ,
ras. Jig nešiojo pince-nez aki
nius ir šiaip atrodė kai koks
“BALTASIS ŠVEDŲ
bankininkas ar didelis biznie
LAIVYNAS”
rius. (Pats pasisakė esą# vais Orelta kelloni | Lietuvą per Švediją.
Laivai išplaukia 18 New Yorko
Fler 91, gale W. 67tb 8t.
tininkas iš Rockford, III.). Pra
---- o —
dejom kalbėtis taip, kaip ir tkBROTTMKGHOliM .... Lapkr. 20
ttcGIlIPSUOIiM ................ UrncMlSto 0
Eajoy H(«. B.
visi nepažįstamieji pradeda *K«lėdų Ekskursija į Lietuvą
on yoar toM.
tarp savęs kalbų. Įsikalbėjom Dideli, balti U gulbe* laivai. Erd
FmI w.d«-.wok.
vu* ir gerai vonUiluotl kambariai.
l'ž pusvalandžio aš jam vi Kelionėje: Judoml paveikslai, koncerV0B
UI ir Šokiai. Keliaujant "Baltuoju
ską apie save papasakojau, Sv «du Laivynu,” kelionė būna perRadway’« Pilis
trumpa.
<Tfce Yesetablc
kur aš važiuoju, t.t., o jis, roto chame the intestinal tract of
dos, taip }>at viską apie save gwEDIga AMERICAN LINE
inrpunriea cauaad by < oaatipatson.
Yaur poėaocvfrae blood will give
papasakojo. Pasirodė, - jis va- tKJ
Mfc-iugan Avė., chicaco, m.
you new ‘‘Pep.M
Mild - Retiable
At Yaur Dniggut
[žiuoja pusę kelio su manim.

—

NESVARBIOS NUO
MONĖS

Už 500,000 Balsu....................................... 010.00
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame
Vajaus Konteste.
X

Liepos 12 d,, 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose.
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotės Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaitytų, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.
Jau nuo 1916 m., Katalikai Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuvių katalikų
veikimas smarkiau žengia pirmyn, ypač mūsų mokyk
los. Taigi visi, kurie tik galite, stokite į Jubiliejinį
“Draugo” vajų ir pasidarbuokite katalikybei ir lietuvy
bei. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl
informacijų adresu:

“DRAUGAS" PUBUSKING COMPANY,
«

*

s

2334 SOUTH OAKLEY AVĖ.,
Chicago, Illinois

/
1

nHxnd

Trečiadienis, lupkr. 1 d., 1933

t

s
LIETUVIAI DAKTARAI:

C H I C A G O J E

LABDARIŲ DIRVA

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARfJUETTE PARK
t

LIETUVIAI

Tcl. LAFayettc 3057

mo reikalus. Vardu visų tri
jų draugijų visus kviečiu sek- j
mudienio vakare ateiti į pa
rap. salę ir linksniui laiką pra
leisti,
.
N. N.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Ofiso: Tel. CALumet 4033
Reti.: Tel. HEMlock B286

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DENTISTAS
1446 SO. 49th CT., CICERO, IH
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.

SEIMUI BESIARTINANT priemonę “sudeginimui” mo3051 West 43rd Str.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3147 SO. IIAIJSTED ST., CH1GAG4.
------------ į rgieių. Kiek atsimenama, per
(Prie Archer Avė. uetoll Kedzie)
3147 So. Halsted. St.
Paned., Uered. Ir Subat 1—9 vai.
Valuudott: uuo 2 ik. 8 vai. vakaro
Lietuvių K. K. Labdarių Sų kelis seimus tus klausimas buOfiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak.
Seredouūs ir nedėllomls pagal
sutarti
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 08Ui SU
jungos seimas visai netoli. Jis vo svarstomas. Jau keliais at
BRIGHTON PARK
Valandos: 10 12 ryto
Dienoms Tel. LAFayettc 5793
TRYS Į VIENĄ
įvyks lapkričio mėn. 19 d., Šv. vejais buvo nutarta skolų iš
Lapkričio 12 d., 2:30 vai. 1‘lioue GROvchUl 0027
Seredomis lr Nedėllomls pagal sutarti ^’^tUmls Tel. LAN ai 0402
Panelės Gimimo parap. salėj, mokėti. Nutarimas neįvykinValandos: 2-4; 7-8 P. M.
popiet ir 7:45 vai. vakare, pa  Trečiadieniais lr bekuiud. nusitarus *
Marųuette parke. Prasidės H, tas. Gal būti tai įvyko dėlto, j Mūsų parapijoje yra trys
Tel. LAl'ayctlc 7050
rapijos svetainėje Nekalto Pra!
vai. su šv. Miaiomis, kurios kad tam darbui pasirinkta ne jnufiimo draugijos: mergaičių
Office: 2643 W. 47th Street
sid. Panelės Šv. mergaičių so-!
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
bus atlaikytos už mirusiųjų tas kelias. Pagalvokime ir pa- '.-odalicija, L. Vyčių 112 kp.
Lietu vis G) d) tojus Ir Chirurgas
Nedėlioję pagal sutarti
dalicija statys scenoje du vei- j
0850 SO. IVESTERN AVĖ.
labdarių ir geradarių sielas, j svarstykime. Gal seimui ką ir Šv. Vardo draugija. Kiek- kalus: vieną lietuvių, kitą an-!
Chieugo, 111.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Labdarių kuopų ir draugijų nors tikrai praktiško galėtu- viena jų turi sporto ratelį,
Of. Tel. KEPuhJc 7696
glų kalbose. Pelnas eis para liOClevard 7589
4140 Archer Avenue
atstovai prašomi susirinkti įįme pasiūlyti. Pamėginkime,
Res. Tel. GROvchUl 061D
kaip basketball, baseball, tenVai.; 2—4 lr 7—9 vai. vakare
pijos nalidai.
•
Rez. UE.Mlock 7691
6617 S. WASHTENAW AVĖ.
parapijos salę 10 vai. ryte ten Labdariai savo organizacijos nis ir k it. Tuščiomis rankomis,
Res. 2136 W. 24th St.
Mergaitės jau seniai daro
užsiregistruoti ir • iš ten visi seime laukia ir aukų. Kuopos, ■žinoma, nieko negali daryti,
•* • •
Tek CANal 0402
repeticijas.
t
drauge eisim į bažnyčią.
i be abejojimo, šiemet kai ir' ki-, kiekvienam sportui reikia įraDENTISTAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Abu veikalai pritaikinti vi- i
2423 W. MAKQCE±TE KOAD
Res. aud Office
Office Phone
Seimo posėdžiai prasidės 2 tais metais pasistengs, kad į nkių. Taigi suėjusios visos tos
4712
So.
Ashland
Avenue
lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 rytu
siems: seniems ir jaunimui
2359 So. LcavUt SU Val.: 2-6 NedėlloJ
PKOspeet 1028
susitarus
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
seimą atvežti kiek galima dau draugijos nutarė štai ką: kad <v,. . . ... .
,
. .
vai.
CANAL 0706
,
, v
v
. ,
, Del to ir tikimos, kad visi sulėsas uz nupirktus .
, ,. ,
....
o
Seimas organizacijos gyve giau aukų. Pamėginkime su padengUs
'
° .
1
eis pamatyti tų vaidinimų. Sa! Tel. Ofiso liOCTevard 5913—14
I
p
;
w
i
Phone CANal 6122
kelti
bent
po
šimtą
dolerių.
sporto reikalams daiktus ir
nime yra svarbus įvykis. Jis
vo atsilankvniu duos sodulie- Rez. VICtory 2343
PHYSICIAK and SURGEON
yra vyriausias organizacijos Tai padaryti, rodos, ne taip nupirkus naujų, kurių reika ,į tems paskatinimo toliau veik
2403 W. 63rd St., Chicago
šeimininkas. Seime išklausoma sunku. Paprašykime gerb. kle linga, surengti šokių vakarą. ti savo parapija^ daugiau me
GYDYTOJA*, ir CHIRURGAS
OFFICE HOURS:'
756 W. 35th Screet
raportų iš praėjusių metų vei bonų, kad bažnyčiose padary Vakaras įvyks sekmadienį, la? rgaičių įvertins sodaliečių vei2 lo 4 and 7 to 9 P. M.
2201 W. Cermak Rood
Sunday by Appoiutment
5 d., parapijos svetaiy
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8?30
kimo, duodami nurodymai vai tų kolektą, kaip kad kitais pkričio
1
1
d
kimų ir įsirašys į sodaliciją.
Valandos 1—3 lr 7—8 vak.
grieš “Johnnv
T i •
’•
«
dybai, nustatomi planai, pri metais kad būdavo daroma. nėję. Šokiams gn
Lauksime visų.
Sodaliete
V
Office
Fhone
Res.
6107
S.
Francisco
Seredomis ir Nedėliotais pagal sutar j
Uis Merrvmakers”.
imami nauji sumanymai. Dėl (laukime skelbimų į seimo pro
Prospect 2230
Phone Crov. 0951
REZIDENCIJA
to čia ir prašome, kad labila-i grani° knygelę. Panaudokime j visi prašomi atjausti jauni-i Kad-kitose valstybėse vy6631
S.
Calnorma Avė.
•
•»—•••
••
—
iv Izifov įvarau! tmimn/tniiu buJ !
/ I .
v
•
j
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
riausybė pradeda šelpti kata-!
Telefonus •KEPubllc 7868
.
...
l’HYSICIAN and SURGEON
teliai pagalvotų apie mūsų ga savo seime galėtumėm sukelti via toliau nuo Chicagos ir ne likiškas
4645 So. Ashland Avė.
mokslo įstaigas, ypač 5058 so. Ashland avė., ciitcugo
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
rbingą organizaciją, apie jos bent tūkstantį dolerių. Toji galės savo atstovų į seimą pri ‘Oliio vai.
OFISO VALANDOS:
Sunday by Appoiutment
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
siųsti,
prašomos
savo
raportus
suma
būtinai
yra
reikalinga,
ateiti ir seimui patiektų nau
Tel. CANal 0257
Nedėllomls pagal sutarti
jei norime organizacijos rei su aukomis siųsti sekretoriaus
ites. PKOspeet 663t<
dingų sumanymų.
Oft>o
Ult-r.
UOLictard
7820
G R A B O R 1 A h
kalus pastūmėti kiek galima P. Pabiįonaičio adresu: 2334
Namų tel. PKOspeet 1939
Visiėms yra žinoma, kad la
So. Oaklcy Avė., Chicago, 111/
pirmyn.
bdarių ūkio skolos dar nėra
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valdyba Į j
Tos labdarių kuopos, kurios
išmokėtos. Tai trukdo kitiems
Tel. UOClCv&rU 7012
1821 betiTM HALSTED ST’ikEET
1 •
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
laczldcnetia oocu So. ArtesiaR -.va.
darbams. Kuo greičiau tą sko
GRABOR1AI:
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
lą išmokėsime, tuo greičiau
6 iki 8:30 vakare
DENTISTAS
prieisime prie kitų darbų —-j
LACHAVICH Telefonas TARds 1 GsM
4645 So. Ashland Avė.
prieglaudų statymo ir t.t. Tad,
arti 47th Street ,
Tel. GROtcbill 1595
būt gerai, kas sugalvotų gerą
LIETUVIŲ
Vai.: uuo 9 iki 8 vakare
IR SONOS

DR. A. J. JAVŪIŠ

DR. J. W, KADZEWICK DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. BiEŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. J. SZUKiEWiCZ

DR. M. T. STRIKOL’iS

DR. P. Z. ZALATORIS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla.

Relkale meldžiu atsišaukti, o mano
. •
darbu busite užganėdinti
TeL CANal 2616 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

ZOFIJA ŽEOGIENĖ
(po tėvais Malinauskaitė)
Mirė spalių 28 <1., 1933 m.,
12 vai. vakaro, sulaukus 36
metų amžiaus. Kilo ifi Šiaulių
apskričio. Gruzdžių parap., Kantorės dvaro. Amerikoje ivgyveno 20 metų.
Paliko
dideliame nuliūdime
vyra Vincentą, tris sūnus: Al
bertą, Pranciškų ir Vincentą;
dvi seseris Marijoną Morkūnie
nę lr švogerį Joną, Oną Šušienę i'r švogerį Antaną; broli
Juozą Malinauską lr gimines.
Kūnas pašarvotas
4941 W.
Roosevelt Rd„ Cicero, 111.. Lai
dotuvės Jvyks ketvirtadieni, la
pkričio' 2 d., Iš namų 8 vai.
b ;s atlydėta j Šv, Antano par pijos bažnyčią, kurioj jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nėj sielą. Po pumaldų bus nu
lydėta J ŠV. Kazi'mlero kapus.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, drailgus-gee lr pažystames-mas dalyvauti Šiose laldotevėse.
Ncllūdę: Vyras, Nūnai. Sese

Graborius ir Balsamuotojas
Toriu automubilius visokiem?
reikalam h. Kaina pririšama.
3319 AUB17BN AVENUE
Ohicago, Dl.

1439 S 491h Court, Cicero, Dl.
1<L. CICERO *927
Phone

liOClevard

4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
liusų patarnavimas
visuomet oąžinlngas Ir
nebrangus, nes neturi-'
me Išlaidų allalkymul
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

I.J.ZOLP

rys Brolis, AvogerkU, ir Gimi
nės,

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAM

Laidotuvėms patarnauja graborius Antanas Petkus. Telefo
nas Cicero 2109.

1646 WEST 46th STREET
TeL BOCIevard 6203—8413

J. F, RADZIUS

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už fž5.U0 ir ai,kėčiau
Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 181h St.
Tel. CANal 0174

Chicago. UI,

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

GRABORIUS
Laldotnvėma pilnas BatarnavlmM
galimas oi $16.••
KOPLYČIA DYKAI

1344 R. fiOth Aviu Oienro. TU

KAZIMIERAS DUBA
Mirė spalių 29 d.. 1933 r n.,
2 vai. rylo, 22 metų amžiaus.
Gimęs Chieugo, III.
Paliko
dideliame nullūdi'.nc
motiną Antaniną, po tėvais Hemulevlčnltė, tėvą VVmiuru, dvi
seseris Lludvlna lr < »ną, tris
broli'us: VVilIiain, Juozapą
Ir
Mykolą, du ėvogerlu A. Miliui,
lr W. Turner ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4 447
Ho.
Falrfleld Avė. laidotuvės Jvyks
ketvirtadieni, lupkrtčlo 2 d. iš
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas
J Nekalto Prastd. parapijos bažnyči'ą. kurioje (vyks gedulln.
gos pamaldos už velionio sic.
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
i šv. Kazimiero kapines.
Nuoftlrdžlal
kviečiame visus
gimines, draugns-ges lr pužystamus-mae dalyvauti filose laidotuvėse.

Nuli’ūdc: Molina. Tėvas, Nenerys. Ilndlal, šviigcrtoi Ir Ulm4uės.

Laidotuvėms palarnuuju gra
bo rl u s J. F. Eudetkls. Telefo
nas Yards 1741.

^Aa|L

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko jierokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos i jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

4605-07 South Hermitage Avenue

DR. A. L. 4 TUŠKA

Seredoj pagal sutarti

GRABORIŲ ĮSTAIGA

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

SIMON M. SKUDAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir’7-9 vak.
8eredoims po pietų ir Nedeidieuia^
tik susitarus

TeL CANal 0122

DR. G. I. BLOŽIS

2422 W. MARUUETiE KOAD

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare

4142 ARCHER AVENUE

«

Seredoj pagal sutarti

ĮVAIRŪS
Rea Phone
ENUlewood 6641

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
TeL

Office Phone
.WKNtworth 8000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
7&50 su. HakRect Street

ROOM 210
2-4 lr 7-9 vai. vakare

vai.

DR. CHARLES SEGAL

Tcl. LAFayctte 8572

e

Graborius
lr

Balsam uotoJas
Patarnauja
cagoje

Uje.

Ir

Chl-

aplella-

Didelė lr grali
Koplyčia dykai

40V2 Archer Avė.

Tel. REP. 3100

Perkėlė savo ofisą po numerio

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAICHIGAGOJE

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
•
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,
*
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite TvEPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

SPECLJ AUSTAS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

J.J.BAGDONAS
Graborius

Liūdnoje valandoje pąveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

2506 W. 63rd St.

Ofiso TeL VICtory 6893
Re*. Tek DKEzei 3131

DR. A. A. ROTU x
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Tel. MONroe 3377

J. Llulevlčlus

0936

VUtginia

DAKTARAI;

718 W. 18th St.

Tel. CICERO 264

SYREWICZE

Seniausia ir Didžiausia

DR. G. Z. VEZEL’IS

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

Dieninis» ir Naktinis Patarnavimas.
Tel. VICtory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATBD
ncary W. lUM*nr
(I.lconaed Embalmer)

3238 S. UALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Džio.ų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.: rylo nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomls 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tcl. YAKds 0904 *
Re-/.: Tcl. PLAza 3200
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. lyto; 2-3 lr 7-9 v. v.
Neduldieniais nuo 10 Iki 12 dieną

Res.:

Office;

PROspect 2011

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v.
Nedėllomls ir šventadieniais 10— -12

BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 lr 7 to » P. M.
Ketv. lr Sekmad. paghl sutarti
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, 111.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

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

WISSIG,
Specialistai ii
Rusijos

OVDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS KEMŲRIMT
KAIP nasiBENfc/UBIOH Ir KE1AOYDO.UO8 JOS YRA
Hpcclallėksl gydo Ilgas pl’vo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krapJo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligaa Jeigu kiti ne
galėjo Jus lžg.-*dytl, ateikite čia lr persitikrinkite ką Jis jums MU p« ia
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr lėgydė tu katančius ligonių. Patai 1mas dykai
OFISO VALANDOM! Kaedle nuo 10 valandos ryto Iki Į
valandai ir nuo 6—I valandai vakare, Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 vai
4300 WEST 2«tb •dff.
kampas Keelcr Avė.
Tel. CRAwfned *613

r

A

M

M

I
Trečiadienis, lapkr. 1 d., 1933

pa*pgžs

dukcinės muzikos ir įvairių'
MEILĖS” REIKALAIS
j 3. Ką Ciscora veikia jvyk- namą air pocket; tada lėktuvo i
pranešimų.
Klausytojas
;(lininiui dviejų projektų: a) negalėjo kontroliuoti. Matydn
_____
S Pardavimui 10,000 egzemplio mas, kad nėra kitos išeities,
—
Nedarbas ir sunkūs laikai
Paskutiniame Federacijos J Budrike radijo programos pemiainė visus pirmuosius už
RYTOJ BUS PASKELBTA kiui miesto ligoninėj bus ,la-|ri'i ,,New World” iki Kalėdų; ji" »«<>4 griebės už kontrolės,
k u ri .palenkė į žemę lėktuvo Ghjeagos Apskričio, susirinki-,praejt,^ sekmadienį buvo ne mnny muš Vienuolyną steigti
romą operacija.
'
įb) Kaip ruošia “Maldų AuRINKLIAVOS REZUL
nosį. lėktuvas nukrito, snlau-'nie
K‘ **0(^ra(,1.i°s tik gražios, kaip ir visuomet j kitur ar .....
. .......ant
........sudegustatyti
X J. .Jablonskis duonos ir1 ką” .Jo Eminencijai Kardino
TATAI
žydamas abu apatinius spar-Į™01’010kongreso rengimo koj,. įvairios. Rytinis pusva Į šių pagrindų. Dėl to Švenčiau------- —
keiksų kepėjus (2238 W. Ce lui Mpndeleinui.
misija
išdavė
galutiną
rapor

Kaip jau buvo paskelbta, rinak Rd.) bazarui atsiuntė di
4. Kur sodalietės stovi kovo nūs, landing giras ir propele- tą, kuris parodė, kad šią va landis, 8 vai., WCFTj, 970 k., sj0K Jėzaus Širdies Meilės Kobeveik visiems dur esant na- ngregacijos nariai nutarė žieirj. A. Vvdžius turėjo tik porą
viešoji rinkliava Chicagoje delį keiksą.
je su “racketeering” politi-i
sarą
Chicagoj
įvykęs
kongreniie, buvo lyg koks puošnu? ,naį persikraustyti į motinišmažu įdrėskimų žemiau akies į
Dariaus-Girėno paminklo fon
X Metropolitan Stute ban kieriais?
(nuo akinių) ir nudaužytų lai.;11“’; '"‘P ir
P° ko"S''' koncertas. Lietuviškos ir kito- kąjį namą, Westville, Illinois.
dui šauniai pavyko. Surinkta ko prezidento J. Brenzos hu5. Kokiu būdu sodaiiečiai
krodj. Klilhiefiai reiškia Adopramogos, pavyko kuo-;kios reprodukcijos laivo purivirš $2,700.00. Bet galutinus pirktas gražus paršiukus iš gali įrengti “Study Clubs”i
Bet man ge- Švenčiausios Jėzaus Širdies
mui užuojautos ir sykiu džian M01 >auwai.
inktos mi skoniu.
-------------rezultatus ir kiek kuri koto- .Marijonų ūkio ir paaukotas ba j savo parapijose, tikslu įvesti
Taigi, šiuomi laikau s’au riausiaii pūtiko
popietinis pusKongregacija visiems
put
nija surinko, paskelbsime ry-Įzarui teko Onai f’emauskienei, j Bažnyčios' principas į mūsų
n,‘'v'ko
ne
už pareigą ir didelį malonu valandis, 1 vai., iš tos pačio* ačiuoja už paramą praeity ir
toj. Šiandien galima tik pa- j 2306 W. 24 St.
žmonių gyvenimą?
i laime.
Ten pat aeroporte vieno ge- iną Federacijos Chicagos A p-'stoties, čia, be reprodukciją,
’’
tur
^uit
minėti, kad Marcpiette parkas X Antanina Vaitkevičienėj Ciscoros susirinkime kulbės
ros širdies lietuvio pasiūlyta, skrities vardu tarti širdingą išgirdau gražių duetų, kuriuos lhn*** K“™dar.>,. kurie pr.gelstovi pirmoj vietoj, Bridgepo- rengiasi iškepti didelį keiksą jlsve.
^”'*’ias D-ras Paul L. I)engvykusiai padainavo svefiai - |,M'K Ko»R»ga<djoi iŠ nanjn atrtas antroj, Brighton parkas bazarui, kad visus suįdomins. ler iš Viennos universiteto. Jis kad padaryti rinkliavą lėktų- «<’*'“ J- M. gerb. prel. M. Kru
šui už suteiktą kongreso sesi dainininkai: Gunauskienė ir sistatvdinti.
vui
pataisyti.
Surinkta
$15.94.
trečioj, North Side ketvirtoj,
X Biznieriai Siminai, 2300 su paskaitomis apvažinėjo jau •
• ■
* , joms' svetainę; taip gi gerb. Ascilu.
Su aukomis ar “Meilės” rei
Cicero penktoj. Netrukus pra- S. Oakley Avė aukoja bazarui 46 Amerikos valstybes, taip gi
Aeroporte buvo ir vienas
Nepraleiskime
Budriko
pro
kalais,
malonėkite kreiptis žeSeserinis Kazimierietėms už
dėsime skelbti ir rinkėjij var- 5 galionus Rimbo aiskrimo ir Hawaii.
mažas lėktuvas, keturių eilingramos rytoj (ketvirtadienį), minu nurodytu adresu.
dus, kurios rinkliavos dieną Kiminas laiko pirmos rūšies Akademikės savo susirinki- derių. Žmonės sakė, kad jis puikiai parengtą kongreso at
7:30 vakare, iš stoties W RFC, T
...
<<xr .
Jungtinėse valstybėse “Mei
.
pu dideliu pasišventimu dirbo, saldainių, čiungamo, cigarų, me pereitą trečiadienį .3:15 vai. tik dėl juoko padarytas. Bet stovams vakarienę; kongreso
1420 k.
Grinomis
,,
.
...
les” prenumerata tik $1.00
kad išauginti fondą. Taip pat cigaretų, aiskrimo ir reikalin aptarė važiavimo į Ciscorą kai vakarop pakilo nuo žemės rengimo komisijos nariams ir
metams. J Lietuvą $1.50.
paduosime, kiek kuri surinko. gų mokyklai reikmenų bei gra reikalingumą ir pasiryžo uoliai .ir pradėjo žaibo greitumu la- visiems, kurie savo darbu ari
kuomi
nors
prisidėjo
prie
ko,
DAR
VIENAS
KONTESTAS
Rinkliavos metu buvo viso žiu vaikučiams žaislų. P. Si sundarbininkauti svarstymuo- kstyt aplink, tai visi stebėjos
Visas prenumeratas siųski
ngreso pasisekimo.
kių incidentų, apie kuriuos minai augina du sūnų; vienas se.
j jo greitumu. Juo skraidė vieŠiomis dienomis subruzdo te: “Meilė” (Charity), Sacred
A. J. Žvirblis,
teks vėliau parašyti. Keletas lanko aukštesnę mokyklą, o Sodui iečių darbuotė akade-'nas svetimtautis lakūnas BiFeder. Chic. Aps. pirm visi kalėdinių plotkelių kepė lleart Motherbouse, 502 West
mergaičių buvo areštuotos, nes jaunesnis parapijinę.
shop.
mijoje sparčiai plečiasi.
jai. Kurių bus gražiausios plo- Main Street, Westville, III.
tie policijantai, kurie tą pa X M. ir K. Kaminskų val Šią savaitę jos sukūrė Eu Iš lietuvių daugiausiai pa
tkelės ir greičiausiai prikeps, KUn. L. S. Brigmanas, C.C.J.
darė, dar nežinojo, kad rink gomųjų daiktų krautuvė, 2300 charistinį Komitetą. Iš viso sižymėjo A. Vydžius, Pavirūgaus daugiausia balsų.
liava buvo leista. Buvo ir ki W. 23 St., aukotas bazarui pa dabar veikia penki komitetai. nas, A. Šidlauskas, o iš sve
Kolegijos rėmėjų 19 skvriu- j
tokių įvykių, kurie yra įdo ršiukas bu.s išleistas šį vaka Pan. šv. Komitetas pereitą timtaučių Bishop.
ADVOKATAS
pagelbėjo Br. Vladui įgyti
mūs.
rą.
Linksmą naujieną girdėjom
šeštadienį, nežiūrint didelian- Jei kas iš lietuvių norėtų
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
naują elektrikinę su gražiai*
Telefonas STAte 7««0
praeitą
ketvirtadienį
per
Prosio
lietaus,
vyko
į
Loyola
uniį
įsirašyti
į
klubą,
prašomi
paX
Graborius
Lacbavičius,
Imant domėn, kad prisirengi
Valando* 9 rvte Iki S ooptet
paveikslais mašiną ir stato
2201 W. Cermak Road
mui prie rinkliavos nedaug te kurs West Pullman’e bazarą versitetą. Atstovės iš ten so- šaukti John Vaišvilą (tel. He gress Furniture Co’s radijo į kontestą.
Panedėllo.
Seredoe fr Pėtnyčloc
turėta laiko ir kad diena pa atidarė, West Side rengiasi ilai ietėms parnešė daug žinių mlock 707) arba Veslev Vilką 5 valandą. Aš manau, kad tas Brolio Vlado iškeptos plotvakarais < Iki 9 .
Telefonas CATfal 9122
nudžiugino visus klausytojus.
sitaikė labai šalta, visi stebi bazarą uždaryti, šiandie vaka npi? nuveiktus sodaliečių dar (Boulevard 1205).
kelės
bus
lengva
atskirti
nuo
Namai:
6459 S. Rockwell St.
si nepaprastu rinkliavos pa re bus šaudymo kontestas. Do bus kitose mokyklose. Mūsiš Kviečiame visus lietuvius Programams leisti gauta nau-Į kitų, nes turi labai gražius Utarqlnko, Ketverto Ir Subatos
Vakarais 7 Iki 9
sisekimu. Tai kreditas parapi vanos bus išdalintos sekma kėms teko didelio pagyrimo iš lakūnus tapti klūbo nariais. ja, galinga stotis WGES (1360 paveikslus ir lietuviškus, lo
Telefonas REPubilc 9000
Ciscoros už gyvojo rožančiaus Tuo būdu Litliuanian Aero kilocvkles). Taigi netik visos
jose susidariusiems komiteta dienio vakare.
tyniškus bei angliškus kalėdi
X Spalių 29 d. šaudyme pa mahlos platinimą akademikių Club of America išauginsiu! Chicagos apylinkės, bet ir ki nius sveikinimus. Kas užsisams.
miestelių esančių už 100 ar
sižymėjo K. Tamanauskas, P. tarpe. (Akademikių grupėje v- vieną stipriausių klubų Ame tų
Planus Ir prS
7' ...............
.Y“*""1*
Išrausiau Rakandus Ptani
daugiau
ruvhu
žmones, galėslk
1 VJ S iŠ Br. Vlado vplotkelių,n SV:
,tatan anglis ut pigiausia 8 kiln”:
Mankus, J. Motejaitis, Ip. La- fra 14 gyvojo rožančiaus rate- rikoj.
Hacklng $8.00,'
F. Areška
. sekmadie
........ L. ki« taps ir kolegijos rėmėjo I**
%•
nių).
Lietuvaites
ypatingai
pa(
Mil'em Crcck 99.7B.
jgirdėti
programas
••n'
banauskas ir kiti.
Pašauk't LA P* votie 8A8C.
niais 11 valandą ryto. Pirmoji Užsakyinus reikia siųsti adre
gyrė
už
originalius
“
skitus
”
Į
J. O K S A 0
X Ačiū visiems už pereitą
LAIŠKAS KUN. IRTMANO
su: Br. Vladas Cibulskis, 2334
2649 West 43rd Street
programa
bus
lapkričio
5
d.
(veikalėlius),
kuriais
jos
dės1
savaitę prisiųstas bazarui do
S. Oakley avė., Chicago, III. į
vanas, ypač biznieriams: P. to visoms čionykštėms akadeŠilališkis J. Milinavičius Praeito ketvirtadienio ProgStaškflnui, M. ir K. Kamins- mikėms gero gyvenimo taisyk (Milash) yra ^avęslaišką nuo ress Furniture Co’s progra — Šiuo metu Prancūzijoj y-1
Geriausios Anglys Už
X Šiandie 7:30 vai. vakare kams, J. Bronzai, K. Tama- les.
knn. Irtmano.
Rašo, kad moj Jonas Romanas artistiš ra 496 asmenys, kurių turtas
pamaldos už sielas skaistyklo- įnauskui, Ip. Malekauskui, J. Paskutiniam^ akademikių su “dar iki šiol tebegyvenu, teb- kai padainavo “Dili Dul Dū
Žemiausias Karnas
sirinkime
dvi
sodalietės:
Ire

delė
”
.
Buvo
ir
gražios
reproviršija
milijoną
litų.
je.
Parkauskui, Šaltimierui, Lasitnalonėju. tomis nepaprastai
X Po vakarinių pamaldų į. ^avi/ūams ir kitiems.
Visi na Valentinaitė ir Helen Dit- maloniomis valandomis, pra-1
chie trumpu scenos vaizdeliu leistomis su jumis, amerikie- j
vyks bazaras. Šiandie jau pa., kviečiami atsilankyti į baza12132 UNION AVĖ.
“Mano dalelė altoriaus auko čiai lietuviai, šilališkiai, Chi-;
skutinė diena registruoti mer-'i1^ ^pkriicio 1 d. ir 5 d.
Chicago, III.
je” (Seselių parašytas) įrodė cagoje. Už viską, už viską, o j
gaites kontestui, kurs įvyks
sodalietėms, kaip galima junPhone PULlman 8296
širdį, nuoširdžiai
NAUJOS 1934 RADIOS su visais naujais išradimais.
baigiant bazarą, sekmadienį, SODALIETĖS VAŽIUOJA gti savo gyvenimą su Kristaus vpač užįr>gerą
turbatj
nieka(los ne.
Dabar laikas prisipirkti
Į CISCORĄ
Pilnas pasirinkimas visų žinomų išdirbyščių.
lapkričio 5 d., (i vai. vakare.
uitka Miš.ose.
Butkų
užmirsiu. Prašau priimti maanglių dėl žiemos
Mergaitės priimamos į konte- Daugiau kai pusė šv. Kazi. . .
no širdingiausius linkėjimus.
Res. 10742 S. Wabash Avė.
stą nuo 4 iki 6 metų amžiaus.'miero sodaliečių Visų Šventų- KRITO SU LĖKTUVU
IR
b
1
ir juos perduoti visiems, su
Visi atsilankusieji sekmadie jų dieną vyks į “Ciscoros”
Phone PULLman 8092
NESUSIŽEIDĖ
kuriais
mane
supažindinot.
įnio vakare į bazarą galės bal- susirinkimą, kuris šiemet bus
dedu porą savo darželio lape
suoti už typiškiausią mergai- Loyola Comnninity Theater
Litliuanian Aero Club of A- lių, nes myliu gėles, džiaugiuos
tę. Nepamirškite užsiregis-1 (fjOyo|a aI1j (;|Pnwood Ave- merica turėjo training day
kad iki šiol dar tebežydi, šal
truoti šiandie vakare, o visi nue).
spalių 29 d. 87 ir Harlein avė. ■ uos nepakando. Likite sveiki.
se'kmadienj atsilankyti ir bal-l “Ciscora” yra visos Chica- aeroporte. Žmopių privažiavo
Su tikriausia pagarba
suoti už tą, kuri geriausiai pa- gos įr apylinkės sodaliečių ce- daug pamatyti drąsius klubo,
Knn. Stanislovas Irimanas, i
tiks. Mergaitės dabinamos ir ntras.-f šį centrą visų soda- lakūnus, kurie ten praktika
Raudondvario klebonas”.
kiekviena, stodama į kontestą, lieįjų atskirų komitetų atsto- vosi.
Visos nngllų kompanijos pakėlė anfllų kai'nas, taip aukfital, kad žmoniano laimėti pirmą dovaną. iV(.s važiuoja aptarti savo daKadangi žmonių buvo daug,
.ėins sunku bejptrktl,
o
lietuvių
Typiškiausiai mergaitei bus į- rbuotSs ruožą. Lapkričio 1 d. (tat klūbas sumanė suruošti
CRANE COAL KOMPANTJA vietoj
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus,
teikta sterling
sidabrinis į ('iseor,į suvažiuos visų soda- programą. Nariai paeiliui tngausit daug pigiau negu kur kitur —
Telefonas
ant kaklo kryželis, $10.00 ver- |i(.įjų vyn, jr merginų atsto- rėjo rodyt savo gabumus.
Federacijos Chicagos aps
REPUBLIC 8402
tės. Jį-padovanojo S. D. Tel- vai generaliniam susirinkimui. I ProgramA buvo įvairi. Į ją kritie,s susirinkimas įvyks šia- Į
ser, laikrodininkas, 2205 AV. Šio centro valdyba jau pa- I įėjo daug pavojingi) repetici- ndie, lapkr. 1 d., 8 vai. vaka
22nd St.
skelbė dienotvarkę. Susirinki- jų. Įvyko ir nelaimė. Adomui re, Aušros Vartų parap. mok.
1 coL.D.Five
Lov/dov
I
X Mūsų parapijoje misijos mą pradės 9 vai. šventomis j Vydžiui iškilus parodyti savo kambarv. Susirinkimas yra
I
-•
prasidės pirmadienio vakarą,
NAUJAS “CROSLEY” RADTO, dnnl 4
9,
| svarbus. Visų 'kolonijų atstoMišiomis šv. Ignoto bažnyčia- gabumų, lėktuvas nukrito.
Visados garantuojame ko
lapkričio 6 d. Pamokslus sa
je. Pirmas posėdis bus nuo 10 Įvyko taip. Paėmęs lėktuvą, vai bei veikėjai prašomi skaiNAUJUS “CROSLEY” RADK), dual 5
kybę ir teisingą voga.
kys kun. dr. J. Vaitkevičius.
Valdyba
iki 12 vai. Per pertrauką nuo tuoj pasileido į aukštį. Nepa-' tlingai susirinkti.
M. I. C. Girdėt, kad į šias ju
GRAŽIAME KABINETE, su 10 tūbų . $66.00
Yardas ir ofisas:
kilus iki šimto pėdų, jo lėk-j
-----------------12
iki
1:30
vai.
bus
pasilink

biliejines misijas ateis daug
12132 80. UNION AVĖ..
tuvas pradėjo virsti į šalį ir, 3KAITYKITE IR PLATEN
ii tokių, kurie jau keliolika sminimas. Nuo 1:30 iki 3:30 tuoj buvo įveltas į taip vadiTel. PULlman 5517
KITĘ “DRAUGĄ”
metų kai bažnyčios nelankė. vai. vėl posėdžiaus. Susirinki
West Pnllman, III.
X Spalių 29 d. atsilankę į mas baigsis ftv. Sakramento!
Galite nusipirkti daugiau
bazarą biznieriai gražiai pa palaiminimu.
INSURANCE
PERKAM
anglių žemesne kaina iŠ
Šiame susirinkime nustaty
sirodė.
NOTABT
Lietuvlikm
Peoples Coal Oo.
X Biznierio P. Staškūno ta aptarti šiuos klausimus:
PUBLIC
BONUS
3417-21 So. Halsted St.
4 tnns
I. 9. or
(2301 W. 22 PI.) aukota do L Kokiu būriu studentai ga
S (ons or more
Telefonas — BonleVard 4705—8167
vana gryno pelno davė $25.00. li naudingiau prisidėti prie
Pochy M. R. . . . . 17.78
17.98
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA
K«l. M. R. .. .. . 98.78
98.48
X Izabelė Urbaitytė, atvy-'Šventų Mišių!
LAITAIOR6IŲ AO1ITCBA
98.28
Liimip .................. . *8.78
BUDRIKO KRAUTUVĖS DUODAMI LIETUVIŠKI
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
kus iš Lietuvos, apsigyveno 2. Kokiu būdu Ciscora priBlack Rand
RADIO PROGRAMAI:
98.00
Kgg ................ . 98.80
TKianroUMT PAMATUOTAS UZRIB
pas gimines, P. Lacbavičius, sideda prie parapijos ir dioNedėliomis: 8:00 vai. ryte ir 1:00 v. po piet, W.C.F.L., 970 K.
Ltimp .................. . $8.78
9898
2608 W.ST 47th 8TR.
Tel. LAPayette 1083
Ketvergaia: 7:3O vai. vakare, W.H.F.C., 1420 K.
X Biznieriui Z. Dobrovols-j cezijos gyvenimo!

•AČIŪ!

CHICAGOJE

RADIO

JOHN B. BORDEN

i

OKSAS EXPRESS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

TUMONIS COAL GO.

PRANEŠIMAI

PEOPLES COALCO.

r,

M.1

Iv

