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DIRBAMA LIETUVOS VYSKUPO M.
GIEDRAIČIO BEATIFIKAVIMŪ
REIKALU

LENKUOS VYRIAUSYBĖ KEIČIA
RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA
LIETUVA IŠMOKĖJO AMERIKAI
10,000 DOL._ SKOLŲ
I
Italijoj fašizmo dvasia įvedama
į mokslo įstaigas
LENKŲ PREZIDENTUI
BUS DUOTAS PLATUS
AUTORITETAS

LIETUVA IŠMOKĖJO
10,000 DOL. SKOLOS

WASHTNGTON, gr. 16. —
Europos
VARŠUVA, gr. Ui. — Len-j Vakar tik penkios
kų vyriausybė paskelbė, kailį vaistytos išmokėjo J. Vaisty
ji jau turi pagaminusi respub toms karo skolų dalių dalis.
likos konstitucijai pakeitimus, Viena Suomija išmokėjo nus
kuriais prezidentui bus pripa kirtą sutartimi pilną dalį. Lie
žintos ko plačiausios valdžio tuva išmokėjo tik 10,000 d-ol.
je teisės.
iš reikalingos mokėti 105,474
Tais konstitucijos pakeiti dol. sumos.
mais remiantis, prezidentas
Visiškai nieko
nemokėjo:
turės teisę skirti
premjerų, Prancūzija, Belgija,
Estija,
vy riausiajam teismui vyres Vengrija ir Lenkija.
nįjį teisėją ir vyriausiąjį ka
Iš
reikalingu
sumokėti
riuomenei viršininką.
153 milijonus dol. skolą va
Toliau, prezidentas galės kar Dėdė Šamas gavo vos 6paleisti parlamentą,
vetuoti ąjį tos sumos nuošimtį ir tai
parlamento pravestus įstaty dar nupigusiais doleriais.
mus, traukti tieson kabineto
VISUR BUS FAŠIZMO
narius ir pagaliau skirti kan
DVASIA
didatą į savo (prezidento) vie
tą. Kitą kandidatą skirs taip
ROMA, gr. 16. — Mussolivadinamas “elektorią
susi
rinkimas.” Prezidentą rinks nk> vyriausybei įdavė parla
mentui sumanymą, kad visos
gyventojai.
kolegijos,
mokslo
Šie pataisymai konstitucijai Italijos
draugijos ir kultūrinės organi
įd uoliam i seimui.
zacijos būtų paduotos vyriau
ATSISTATYDINO MINIS- sybės kontrolėn ir visur ciepijama fašizmo dvasia.
TERIŲ KABINETAS

3c A 0 O P Y
METAI-VOL. XVII
Telefonas: ('anai 7790

Prancūzų angliakasiai Carinaux’e, Prancūzijoj, turi pro-testo demonstracijas dėl
atlyginimo ir brangaus gyvenimo.
KOMPANIJA NEPILDO
NRA SĄLYGŲ

PAMOKSLAI APIE KATA
LIKŲ AKCIJĄ

KAUNAS. — Lietuvos baž-j Vyskupas Merkelis Giedrainytinė vyriausyls" deda pas lis palaidotas Varniuose. Bea
tangą, kad Popiežius
pripa ri l'ikavimo reikalu jau padary
žintu Žemaičių vyskupą kuni ta pradžia.
gaikštį M. .Giedraitį palaimin
Naujausiomis žiniomis, len
tuoju. Kaip žinoma, šis vvs- kams pradėjus akciją už Jad
kūpąs X|VII šimtmety išgelto- vygos tont i I i kavinių, Šventa
jo žemaičius nuo liuterionų ir sis 'Pėvas yra, pavedęs
tam
kalvinų suklaidiuimo, pastatė tikrai komisijai ištirti ir vys
mažo
daug bažnyčių ir, bendrai i- kupo Merkelio Giedraičio gy
mant, daug gero
Katalikų venimą, jo darbus bei nuopel
Bažnyčiai padarė.
nus.

LIETUVOJE

ARKIVYSKUPO SKVIRECKO
NUOPELNAI BAŽNYČIAI
IR TAUTAI

bVEIRTON, W. Va., gr. 16.
SPRINGFtELD, III., — Jo
KAUNO M. SAV BĖ RUOŠIA j
— AVeirton plieno kompanija Eksc. Springfieldo
vyskupo
PLENTAMS AKMENŲ
vakar savo keliu pravedė dar J. A. G vi fino įsakvmu visiems
bininku atstovų kompanijos šios vyskupijos klebonams išKauno m. savivaldybė nese
KAUNAS. — Kauno metro siu, arkivyskupo metropolito
ndminist racijai rinkimus. Ąįe! siuntinėti nurodymai, kad per
nai iš varžytinių laimėjo Kau polito arkivyskupo Skvirecko |nuopelnų yra Šventojo Rašto
rinkimai turėjo
įvykti NRA šiuos ištisus liažnytinius me no ruožo plentams patiekti ak nuopelnai Katalikų
Bažny-' išvertimas lietuvių kallmn. Šis
darbo boardo priežiūroje nus tus per pamokslus
būtų ti menų ir skaldos. Dabar šiems
čiai ir lietuvystei yra
labai darlyis užėmė 27 metus, o kotatyta tvarka. Kompanija tai kintiesiems aiškinama katalikų darbams jau ruošiamasi. Iš vi
dideli. Tad ir nebūtu stebėti- mentarius (aiškinimus)
papaneigė ir peržengė
NRA akcija ir jos rieikalingumas.
so akmens reiks apie S,IKK! j na, jei išsipildytų
gauta i.š . rašyti ėmė trejus metus. Yadiįstatymą.
kub. metrų. Tam atlikti reikės Romos žinia, kad arkivysku- naši, išdirbo 30 metų.
PEIKIA SEKRETORIŲ
apie 30,000 darbo dienų. Tas !pas bus paaukštintas kardino
Iš VVasbingiono pranešta,
Šv.
Kazimiero
draugija
duos darbo atitinkamam skai lu.
kad kompanija bus patraukta
Šventojo Rašto išleidimui priKANKAKEE, III., gr. 15.- čiui bedarbių. Iš viso šiems
tieson. NRA
administratoį Kaip žinoma, vienas didžiau Įdėjo 128,000 litų.
riūs Johnson pareiškia, kad ’"'kininkn susirinkime kalba* darbams numatoma išleisti ar
MIRĖ JAUNAS KUNIGAS
šį klausimą turės galutinai iš No. Dakota valstybės guberna ti 150,000 litų. Tani paruošta
torius
Langer.
Jis
nupeikė
ir speeialė sąmata.
spręsti teismas.
žemės ūkio sekretorių VYallace
Šv. Bernardo sanitariume
Mihvankee, VYis., mirė 1‘liicaMORGENTHAU NORI DI už jo per didelį uolumą žemės LABDARINGOS ĮSTAIGOS SUMAŽĖJO PIENO VAR
ūkio reikalais, su kuriais jis,
gos kunigas VV. T. O’Connor,
DESNIŲ MOKESČIŲ
TOJIMAS
anot gubeniatoriaus, nėra su
Šiais metais Lietuvoje yra
26 m. amž., prieš
vienerius
sipažinęs.
(i Įregistruotos šelpiamos vais '(‘bieagoj
AVASH1NGTON, gr. 16. —
pieno pabrangini metus kunigu įšventintas. Ve
tytos prieglaudos. Jose gloto- mas iki 11c. kvortai sumažino lionis kokį laiką vikaravo Šv.
Einantis iždo departamento
ŠVIESOS GREITIS
jamų vaikų yra 812, globoja į pieno vartojimą. Mažiau pel- Jono Baebmans parapijoj.
sekretoriaus pareigas H. Mormų senelių — 285.
Privačių • no gauna pieno gamintojai ūNEPASTOVUS
gentliau, jr., paduoda suma
MADRIDAS, gr. 17. — At AREŠTUOTA APIE 100
Šiandien įvyksta laidotuvės
šelpiamų
labdaringų
draugijų
nymą,
kad
už
didesnes
paja

kiitinkai
ir
pieno
trustas.
sistatydino Ispanijos ministe(ISPANŲ
j po pamaldų minėtoj
LažnyUASADENA, Cal., gr. 16.- išlaikančių prieglaudas, vaikų
mas
būtų
mokami
didesni
mo

Tas buvo numatyta.
Pati1 ėioj.
rių kabinetas. Atsistatydinęs
Mokslininkai rauda, kad švie darželius, senelių prieglaudas,
kesčiai.
angliška spauda Įspėjo t rustą,
HAVANA, Kuba, gr. 17. —
premjeras Bailios
pasiūlė
sos greitis yra nepastovus, šelpiančiu pavargėlius ir kt.
kad jis per daug nesiskverbprezidentui nauju premjeru, Kubos vyriausybė įsakė, kad:
SEKRETORE PERKINS
Vyriausybės nusistatymas
kad tas greitis banguoja, tv. yra iš viso 44. Jose giolx>ja
tų didinti pienui kainą, 'ra
skirti buvusį premjerą Lcrr visose darbo įstaigose nebūtų yra, kad už uždirbamas paja
BUS CHICAGOJ
m' vienodas — greitesnis ir uni vaikučių skaičius — 5,978,
čiau neklausyta. Didele kaina
daugiau kaip tik 50 nuošimčių mas būtų skirti mažesni mo
oux.
lėtesnis. Tai nepaprastai sva’- globojamą
senelių
—
1,761.
norėta išnaikinti nepriklauso
svętimšalių dariai ninku.
Ateinančią savaitę Chicakesčiai, o už apturimas iš inlms susekimas.
Be
to,
kai
kurios
Kaune
esan
mas
kompanijas.
Tas
žygis
ne
gon atvyksta darbo departa
Prieš tai sukėlė demonstra vestinimu būtu didesni.
NETURI FONDŲ
čios labdaringosios draugijos pasisekė. Nepriklausomos kom mento sekretorė Perkins. Ji
cijas ispanai darbininkai. ANAUDOJA AUTOMO
turi įsteigusios savo skyrius panijos pigiau pieną pnrduo- sakys prakalbą geležinkelinin
SANHAJUS, gr. 17. — Ki pie 100 jų areštuota.
SUDEGĖ LAIVAS
provincijoje.
BILIUS
li jos vyriausybė pranešė, kad
! <la ir daugiau jo parduoda.
kų viršininkų vaišėse Palmer
namuose trečiadienio vakarą.
iovoti prieš komunistų plėši
NULINČIAVO NEGRĄ
II ALT E A N, N. S., gr. 17.SAN
FRANCTSCO,
Cal.,
LIGONINĖ
kų gaujas trūksta reikalingų
Sudegė amerikiečių žuvininkų
KANKINO ŽMOGŲ
gr.
17.
—
Daugelis
bedarbių
fondų (pinigų). Kinija
turi
VVestern gatvėje, arti CerCOLUMBTA, Tena., gr. 17. laivas Eilėn T. Marškai. Du,
,
.
,
»
.»
,
Jau
pakankamai
uždirba
ir
Kauno
m.
tarybos
medici

pakankamai kareivių.
— Nėtoli čia nulinčiuotas ('.
Keli plėšikai pagrobė laikra- mak road, iš gatvėkario iškri1,penis grąžinti
automobilių nos ir sanitarijos komisijos po
ščio llerald Evarnincr cirku to vyras, apie 40 m. amž., ir
Cbeek, 20 m. amž., negras.
beta, o 7 nesurandama.
1
“
laisniai
”
,
kurie
buvo
paimti
sėdvje
buvo
svarstyti
pasiūly

liacijos ofiso
tarnautoją lf. važiavusio troko užmuštas.
S. INSULL SERGA
mai vietų naujai ligoninei sta R.
tni I
.IV šelpimo laikotarpiu.
ALBANIJOS VYRIAUSYBĖ ti jei ne mngometonai,
Tbumler, 22 m. amž., ir
tyti Kaune. Iš viso buvo apie per tris valandas
UŽDARĖ KATALIKŲ
stačiatikiai.
ATĖNAI, gr. 16. — Kada
kankino,
5,000 dol. skirta dovanų už
10 įvairių pasiūlymų. Komisi- kad jis jvasakytų, kur jo darb susekimą Brinks Express Co.
EKVADORE LAIMĖJO
MOKYKLAS
graiku vyriausybė paskelbė,
Kokiais tikslais vyriausyto
RUR BUS STATOMA NAU daviai laiko pinigus.
KONSERVATORIAI
kad S. Tnsulliui Graikijoj gy
sargo Ilainmel, kurs dingo su
ėmė pulti katalikiškas mokykja
rado,
kad
dabartinėmis
są

VIENA, Austrija (per paš
venti laikas prailginamas tik
Kankinamas nieko apie pi 39,000 dolerių.
las nčra iSoiškmtn.
Alhnnų
0UAYAQmr„ Er ,fi
_ lygomis ligoninę reiktų staty
iki sausio m. 31 d., Insullis tą). — Po penkerių metą jau
nigų laikymą nežinojo ir daug
vvrmusvbė vra tautininkų pnr ,,,
,
..
• •• ti Ąžuolyne prie Vydūno alė
susirgo ir atgulė lovon. Sako kios religinės taikos ir ramy
Teisėjo .Tareckio
įsakymu
nukentėjo nuo tų žudikų.
tijos vyriausyto. Sakoma, ji
jos.
mus
laimėjo
konservatorių
bės Albanijos katalikai staiga
si jis ten ir pnsiliksiąs.
j areštuota 5 vyrai ir 2 moteriš
esą susekus, kad katalikiškose
partija. Nuo 1897 metų ikišiol
susidūrė su rimta situacija.
kės dėl padarytų
kokių tai
GRASINA STREIKUOTI
mokyklose yra daug italą įNEGALIMA
PER
PAŠTĄ
respubliką
valdė
litoralai
ra

Švietimo
ministerio
Mosi
įsa

5,000 RAUDONŲJŲ
neaiškumų per rinkimus.
takos. Kadangi albanų karaSIŲSTI
SVAIGALŲ
dikalai.
kymu
visam
krašte
uždarytos
NUKAUTA
{liūs Abmed Zog
susivaldė
katalikiškos mokyklos. Kurios
Darbininkų unija — loka 11 ŽUVO ANT GELEŽIN
Vyriausybė paskelto*, kad vsu Italija, tad jo vyriausyto*
NANKINGAS, gr. 16. — Ki paskiau iš naujo atidarytos,
MIRĖ AUTORIUS
ra uždaryta svaigiųjų gėrimų lus 517, iš naujo grasina strei
KELIO
, ir nusisuko prieš katalikų mo
nijos diktatorius gen. Čiang tos paimtos vyriausybės kon
NEAV YORK, gr. 17. — Mi per paštą siuntimas.
kuoti gyvulių skerdyklose dėl
kyklas.
Kai-šek oficialiai
paskelbė, trolėn.
rė autorius ir menininkas R.
nesusitaikymo atlyginimo kinu
POSENAS, gr. M — Len
O, rasi, “didžiai sąmonin W. Chambers.
kad Kiangsi
provincijoje jo
Albanijos
katalikams yra
sirnn.
Septyni, plėšikai šeštadienį
kų valdomam Poseno (Poznnkariuomenė kautynėse su ko negalimas gyvenimas be savų ga” albanų vyriausybė negali
ninus) krašte įvyko ant gele
apiplėšė Butler Brothers ofi
munistą plėšikų gaujomis 5,- jų mokyklų. Katalikai sudaro atskirti italų
valstybės nuo
BLACKMAN, Fln., gr. 17. sus, fanai ir Randolpb gat.
Ties parduotuve, 1552 Mil- žinkelio katastrofa susidaužns
OtY) pastarųjų nukovė ir apie 10-ąją gy ventoją dalį. Tad be katalikybėm. Paskiau tas pa — Apvirto mokyklos autobu
ivnukee nve„
susprogdinta traukiniams. 11 asmenų žnvo
mokyklą juos galėtų išnaikin aiškės.
tiek jų sužeidė.
sas. 10 vaikų sužeista.
ir 84 sužeista.
PLATINKITE “DRAUGĄ” bomba.
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surinktų pinigų užsienių lie-'į rinkų ir šiomis dienomis sutuviams remti draugija mano ėmė jų platintojų Vitkų.
užtikus pėdsakus, buvo juu
pirkti žemės, dalinti jus išei
AUKSAKASIAI LIETUVOJ si baigė. Žinia apie kasinėjimus viams, o taip put įsteigti bi nesunku surasti ir pačius kal
teatrų ir aprūpinti tininkus. Pėdsakai vedė į Pa---------- r
! Rambyno kalne pateko į už- bliotekų,
....
Iš senų laikų eina kalbos, sieli) ų spaudų, kur ji buvo taip1 J'U1 \l’li’“s s‘‘”n“s’ ^ur*os il)U0 žvėrio kaimų (Šilalės v., Tauįugės upskr.) gyventojo Českad Rumbyno kalne yru už- išpūsta, kati net juokus ėmė. lė į didelį skurdų.
nos kumarų. Padarius kratų,
kusto daug aukso. Vieni sako,'Autui, prancūzai parašė, kati
policija “fubrikų” rado.
SVARBUS ĮSTATYMAS
kad senovės lietuviai jame imi- Lietuvoje, Rumbyno provinciDEL LIETUVOS LAIS.
Pats fabrikas nelabai mode
slėpė šventyklos, kuri čia sto-'joj, tupo užtiktos aukso gvsrniškus. Tai kaladėje įtaisytas
VĖS PASKOLOS AME
vėjo, auksinius indus, kiti tei-Jjos ir kati aukso trunsportai
presus, kuriuo įspaudžiama
RIKOJE
gia, kad 1812 metais bėgda-'esų pasiųsti į sostinę. Kaip
tam tikroje masėje gera mo
mus iš Rusijos Napoleonas už-'matome tačiau, tai tik muilo
1919 — 1920 metais, kada neta. Išėmus monetų, susida
kasė dėžę pinigų, treti vėl dar 1 burbulai ir daugiau nieko,
kai kų prasimano. Tos kalbos,! Rambyno kalnas, senovės kūrėsi Nepriklausomoji Lietu riusi tuštuma pripildoma cino
matyt, sugundė lengvai įgyja lietuvių šventovė, yra ant Ne va, jos sūnūs užsieniuose bei ir darbus baigtas.
mų turtų trokštančius vokie muno kranto Klaipėdos kraš užjūriuose, be pažiūrų skirtu Česna dirbinėjo 2 litų, 5 li
čius, kurie šiomis dienomis te. Nuo kalno matyti antroj mo, stengėsi įdėti plytelę į Te tų ir vokiškas 5 markių mo
utvyko ir pradėjo jų ieškoti. Nemuno pusėj Ragainė ir Til vynės išvadavimo rūmų. Sta netas. Jo darbo pinigai mažai
labiausių paramų iš karo griukuo skiriasi nuo tikrųjų. “Pa
Ne taip sau vokiečiai pra žė.
vėsių kylaučiui Lietuvai su- brikantas” atsidūrė kalėjime
PRIEMONĖ APSISAUGOTI NUO
dėjo Rambyne ieškoti aukso.
Tsb.FAŠIZMO
teikė Amerikos Jungtinių Val
VISA LIETUVA REMS
Jie atsivežė kažkokį mokslini
stybių lietuviai, už apie 18,IŠEIVIUS
nkų, kuris apžiūrėjo vietų, pa
1909 — 1934
Europoje yra įsisiūbavusi fašizmo dik
000,000 litų (1,800,000 dolerių)
badė su sidabrine lazdele ir
tatūros banga. Fašizmas pirmiausia sužnybę
išpirkdumi Lietuvos Laisvės
pastatė dar vėl kokius tai in Užsienių lietuviams remti
Kitų metų sueis 25 metai
Jtalijų, o nesenai ir Vokietijų. Ši diktatūra
draugija jau per trumpų savo Paskolos bonų. Laisvės Pasko
strumentus
gulintiems
žemėse
Į
gręsia ir kitoms valstybėms. Fašizmo dikta-j
gyvavimo laikotarpį yra su- los išpirkimo laikus sueina kaip “Draugas” gyvuoja ir
metalams
surasti.
Ilgai
dar
tarnauja kutalikų Bažnyčiai ir
tūros sukėlėjus Mussolinis pranašauja, kati mokslininkas” galvojo," kol ,inkuBi
visoki«
P“ 1935 metais. Apie trečdalis bo
netolimoj ateity visa Europa bus fašizmo
nų Įvairiais būdais jau yra pa lietuvių tautai. Per tuos ilgus
pasakė galų gale, kati 16 me vidalų išdalinusi 20,000 litų.
žinioje. Visur bus sugriauta parlamentarinė
Tačiau ta suma yra tik lašas tekę į Lietuvą. Du trečdaliai metus šis vienintelis tikybinės
trų
gilumoje
esanti
apie
2,80
žmonių demokratiškos valdžios forma ir jos
vargų jūroje, kokį mūsų išei tebėra pas Amerikos lietuvius. ir tautinės minties laikraštis
meti*,
ilgumo
ir
1,20
metro
pla
vietų užims diktatoriai. Naujoje santvaikoje,
viai, ypatingai Pietų Ameri Kai kurie bonų laikytojai dėl Amerikoje daug kų nuveikė
tumo
skrynia
aukso.
Vokickaip jis sako, žmonija jausis laiminga. Kas
[ įvairių priežasčių net neėmė Tautai ir Bažnyčiai. Taip pat
koje, kenčia.
čiai
toje
vietoje
pradėjo
kasti
į
čia pasakys, kiek tos žadamos ir numatomos
I palūkanų už savo bonus. Kati jis pergyveno daug ir sunkių
Šiomis dienomis minėta drdidžiulę
duobę.
Garsas,
kad
ut
'
laimės galės būti. Tiesa, Italijoj gyventojui
jiems nebūtų skriaudos, Lie- [ hobygija išleido atsišaukimų į Lie
nejaučia didelės negerovės, bot neturi nė lais važiavo aukso ieškoti, paskli
tuvos vyriausybė išleido įsta-i Dabar “Draugų” slegia sutuvos visuomenę, kuriuo ragi
vės. Suvaržyta ir žodis ir spauda. Dauguma do imi visų kraštų. Iš apylin
tymų, kad nesumokėtos palū nkūs kiizio metai ir jam ypa
na visus Lietuvos piliečius įkių
pradėjo
plūsti
minios
žilio
turi pasiduoti mažumai. Gerai dar, jei ta ma
kanos už Laisvės Paskolos bo tingai reikia paramos. Jubilie
stoti į draugijų nariais rėmė
nių
pasižiūrėti,
kiek
milijonų
žuma yra kiek žmoniška. Bet štai Rusijoj ji
nus galės būti sumokamos dut jinis vajus juu prasidėjo ir
jais. Nariu rėmėju gali būti
bus
iškelta
į
žemės
paviršių.
yra daugiau, negu žvėriška. Ten komunistų
per 10 metų, tai yra iki 1945 tikimasi, kud visi pritars nuo
kiekvienas asmuo įmokėjęs
Baniutyti
tačiau
niekas
nieko
diktatūra užvis žiauriausia. Kas ne su ja ir
metų liepos mėn. 1 dienos. Pa širdžiai ir parems vajų. Konper metus 10 litų. Jei kas iš
negavo.
Kasėjui
iš
tolo
prie
jai nepataikauja, tas be jokio pasigailėjimo
tys hunai bus išperkami taip testininkanis skiriamos daug
karto tos sumos sumokėti ne
duobės
nieko
neprileidžia,
apžudomas. Daugiau pakenčiamosnė fašistų di
pat i)er 10 metų, pradedant šimtų dolerių dovanos. Kurie
ktatūra Italijoj, bet blogesnė Vokietijoj. Ita sitvėię spygliuotomis vielomis. gali, mokėjimas išdėstomas į nuo 1934 metų. Bonus įšpir- dabar neskaitome “Draugų”,
lijos fašistų diktatūroj yra dar kiek krikš Darbas ėjo dienomis ir nak kelias ratas, nemažiau vieno kinės Lietuvos iždas. Lietuve- užsisakykime. Kurie skaitome,
čioniškumo jausmo, o Vokietijoj nė tiek to timis. Aukso ieškotojai pra lito kiekvienų mėnesį. Dr-ja je litais, dolerio kursu, o A-' utnaujinkim prenumeratų,
kaitavo dvi savaites. Atrodė susirinkus 100,000 narių rė
kilnesnio jausmo.
menkoje doleriais. Luikas ir
Užsisakykime “Draugų” gi
kartų, kad auksas jau čia pat, mėjų kiekvienų mėnesį paskir
vieta, kur ir kaip bonai bus minėms Lietuvoje, giminėms,
Fašizmas Europoje pasireiškė tan” kad
nes kastuvai, atsimušę į kaž stys dovanas, iš kurių viena
išperkami,
bus paskelbta per'draugams, pažįstamiems Aniesukoneveikti komunizmo bangas. Iš pradžių
ką kietų sužvaųgėjo. Pasirodė bus 3,(XX) lt. ir daug smulkes
laikraščius ir kitais būdais.
rikoje, klierikams seminarijo
Šis reiškinys gal ir buvo geras dalykas. Tie
tačiau, kad tai ne geležinė nių. Tokių mėnesinių paskirs
se, vaikams, studentams kolesa, jis sutriuškino komunistų ir socialistų
skrynia, o didžiulis akmuo. tymų per metus bus 10. Pir
pajėgas, bet tuo pačiu laiku pats virto dide
VOKIŠKŲ IR LIETUVIŠKŲ gijose ir universitetuose. Už
Daug vargo teko padėti, kol mosios dienos parodė, kud Lie
liu prispaudėju. Mūsų gadynėje žmonija ver
sisakykime “Draugų” didmie
PINIGŲ FABRIKAS”
šį akmenį išritu laukan. Jšri- tavos visuomenė į šį draugi
sčių knygynams — tokiu bū
žiasi visokion laisvėn, o fašizmas to visa nctę, ieškotojai vėl įnyko kasti, jos paraginimų atsiliepė teidu skleisdami mūsų kultūrų ir
pri pažįsta. Jis pareiškiu, kati gyventojai ne
skverbtis gilyn. Ir galų gale giamai. Narių — rėmėjų skui-Į Prieš kurį laikų Žemaičių
mūs tautos pažinimų. Remki
turi sųvokos apie valstybinius reikalus, kad
į viską spiovė, padėję daug čius pradėjo didėti įr draugi- : rašte buvo pastebėta netikrų
me žodžiais, patarimais ir dajie negali skirti valdininkų ir būti krašto val
lanu sidabrinių pinigų. Policija pra i, , . T, . .
....
vargo ir išleidę daug pinigų, 'ja mano, kati 100,000 nai
‘ ...
....
, .rbais. Remkime biznierius, ku
dymo dalyviais. Sako, kad parlamentarizmas
».
Isrtlcio
sekti,
kas
mos
neleidžia
.
.
.
Taip aukso ieškojimas ii- pa- labai greitu laiku susiras. Iš į dėjo
juos paleidžia
______________________
ne garsinasi “Drauge . Payra jau per senas ir atgyventas dalykas.
>stoki"lc ' va« ir I,latinKad apsisaugoti fašizmo, štai Estija pa to valdžioje. Užtai gi ten ir gyvuoja suiruKitas Europos valstybes tiek šiandien
kime
“Draugų” arba gelbėki
spaudžia fašizmo banga, kad ieškoma prie seka J. Valstybių konstitucijų. Nesenai gy tas, plinta fašizmo idėja. Jei ši tvarka ne
me tiems, kurie įstoja ir dir
monių nuo jo apsiginti. Kol kas rasta tik ventojai betarpiškai išrinko prezidentų pen- bus pakeista, negali būt nė klausimo, kad
ba. Būkime katalikybės ir lie
vienų viena priemonė. Tai J. Amerikos Val kerienis metams ir jam patiektas ko plačiau fašizmas įsivyraus ir atsiras koks spalvia- .
stybių konstitucijos modelio priėmimas. Šiuo sias krašto valdžioje autoritetas. Kiek teko marškinis diktatorius. Prancūziją nuo fašiz- Į Dirbės apaštalais!
konstitucijos modeliu teikiamas platus kraš girdėti, ir Latvija jau -linkusi keisti konsti mo gali apsaugoti tik amerikoniškoj konsti- !
tucijoj numatyta valdžios forma ir tvarka. į
to prezidentui autoritetas. Parlamentas (sei tucijų — pripažinti amerikoniškų sistemų.
GARSHMIITES
Prancūzijoje parlamentas yra visagalis,
Kol kas ši priemonė prieš fašizmų yra;
mas, kongresas) neguli sugriauti kabineto,
“DRAUGE”
o respublikos prezidentas neturi balso kraš- į vienintelė priemonė.
nes šis yra atsakingas tik prezidentui.

visas darbas buvo nukreiptas daugiausia
prieš Katalikų Bažnyčių, kunigus ir pasau
liečius katalikus. Ir jiems tas darbus sekėsi
lfielnu kasdien, išskyrus sekiuudlvntus
.
PRENUMERATOS KAINA: Mulams — 36.00. l*uiki neįvyko tikrojo parlamento rinkimai. Per
Ml metų — 33.50; Trims mėneslums — 32.00; Viuuum
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams 37.00; I’usel me
šiuos rinkimus iš visų 473 atstovų katalikai
tų — 34-00. Rupija .03c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
laimėjo 200, o socialistai — vos 50. Kitų at
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųlinu, jei neprašomu tui padaryti ir neprlsiunčluma tam
stovų
dauguma yra taip pat dešinieji, kurie
tikslui pašto ženklų.
Reduktorius priimu — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
galės su katalikais dirbti bendrų darbų. Po
kasdien.
Skelbimui sekančiai dienai priimami iki
šių rinkimų socialistus apėmė desperacija ir
5 vai. po piet.
pugieža.
Matlrnlo katalikiškas dienraštis “EI Dcbate” kutalikų laimėjimų aiškina tuo, kad
“DRAUGAS”
katalikai, kurie sudaro Ispanijos gyventojų
LIT11UANTAN BAILY FIUEND
Published Daily, Except Sunduy.
daugumų, be galo pasipiktino socialistų ir
8UBSCRIPT1ONS: One Veur — 36.00; Slx Mouths
kitų kairiųjų darbais steigiamajam susirin
— 33.50; Three Muntlis — 32.00; One Moulh — 75c.
Europa — One Veur — 37.00; Slx Mouths — 34-00;
kime. Tad ir nusprendė jais nusikratyti ne
Copy — .03c.
Advertislng in "DRAUGAS" brlngs best results.
ginklais,
bet ramiuoju, teisėtu keliu — savo
Advertising rutes on upplicatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cliicago balsais. Tas atsiekti katalikams daug gelbė
jo moterų balsai ir jų pačių susipratimas.

“DRAUGAS”

DALYKŲ STOVIS ISPANIJOJ
Tomis dienomis Ispaniją išliko dar vie
na revoliucinio perijodo banga. Daugiau kaip
100 asmenų užmušta ir keletas šimtų sužeis
ta. Net dvylikoj krašto provincijų buvo su
kilę kraštutiniausieji radikalai — anarchis
tai, sindikalistai ir jiems artimiausieji so
cialistai. Kai kur padegtos bažnyčios, vie
nuolynai ir bažnytinės įstaigos. Kelios bažny
čios sudegė. Vidaus reikalų miuisteris Rico
Avelio praneša, kad nemažas sukilėlių skai
čius nukauta, daug jų vadų areštuotu.
Madrido dienraštis “EI Sol” pareiškia,
kud radikalų sukilimas perdėm sutriuškintus.
Kitas dienraštis “EI Dabate” sako, kad su
kilimai pasireiškė iš socialistų ir kitų kai
riųjų vedamos propagandos prieš katalikus
ir vyriausybę. Šis dienraštis reikalauja, kad
radikalai smurtininkai ir žudikai turi būt
nubausti. Laikraštis “ABC” aukština vyriau
sybės budrumų ir pasiryžimų kovoje su radi
kalais.
Patsai Ispanijos premjeras Barrios anų
dienų išaiškino sukilimo priežastį. Parlamen
to rinkimuose daugumų atstovų laimėjo ka
talikai ir kitos dešiniųjų partijos, o socialis
tai stačiai suvaryti ožio ragan. Tuojau po
įvykusių rinkinių socialistai pradėjo propa
gandų, kad rinkimus paneigti ir paskelbti ki
tus. Visi radikalai šių socialistų Idėjų ėmėsi
galvon ir suplanavo sukilimus. Jie galvojo,
kad bus galima nusikratyti katalikų laimėji
mo. Vyriausybė gi ryžosi šiam radikalų pla
nui griežtai pasipriešinti. Netrukus prasidė
jo sukilimai. Vyriausybės pusėje stojo kraš
to gyventojai — katalikai. Jų vadai turės
atsakyti už žmonių žudynių, bažnyčių degi
ninių, bombų sprogdinimų ir kitokį terorų.
Katalikų laimėjimas Ispanijoj yra visų
katalikiškų pasaulį džiuginantis Įvykis. Bet
ir įdomus. Steigiamajam arba revoliucijos su
sirinkime, kuris pagamino respublikai konsti
tucijų, o paskiau uzurpavo parlamento var
dų, socialistai turėjo 110 atstovų, kurie ben
drai dirbo su visais radikalais atstovais. Jų

UEIUVŪS GYVENIMAS

šešias valandas kovojusios ir nieko pa Žemaičiai nudžiunga pamatę tokį didelį
daryti neįstengusios, ėmė galvoti, kų. rei ponų ateinantį pus juos ir ėmė manyti,
kia daryti, kaip nunešti atgal į altorių kad jis atneša jiems atsakymų nuo caro.
Pulkininkas gražiuoju prašo užleisti
Švenčiausiąjį. Pagaliau sugalvojo. Kra
žiuose gyveno visiems žinomus pamaldus bažnyčių, tačiau jis užgirsta tik griež
(Tęsinys)
ir geras senelis ftirauskis. Aprengė jį ko- čiausių: ne!
Šiluvos dekanus Jastšembskis, prigr ų- mžu, uždėjo ant kukio baltų rankšluostį
Pulkininkas puikiai suprato su kuo
sytas, atsiuntė įsakymų Kražių klebonui ir liepė jum nešti Švenčiausių į altorių. turi reikalų ir grįžęs Klingenbergui pa
kun. Renackiui išnešti iš bažnyčios Šven “Tu šventas šmofUs, Barauske, tau gali tarė j>alikti kražiečius ramybėje.
čiausiąjį. Pats klebonas negalavo ir tai ma tai daryti”. Ir jis nešė, o šešios mo
“Kųf ir tu prieš mane!” — sušuko
padaryti pavedė vikarui kun. Aug. Ma terys su žvakėmis nešantį palydėjo.
gubernatorius ir pasiruošė jiuis eiti į Imžteikai. Šis kelis kartus bandė išnešti Šve
Klingenbergas įsakė apskrities virši nyčių žemaičių ramdyti. Pulkininkas, pa
nčiausiąjį, bet vis nepavykdavo. Kartų ninkui bažnyčių uždaryti. Šis tačiau tai tekęs gubernatoriaus nemalonėn, pasitrau
buvo benešąs iš bažnyčios, bet moterys puduryti neįstengė. Tuomet surinkęs iš kė ir išėjo pėsčius iš Kražių.
užpuolusios jį sulaikė. Lydėjęs jį ir gynęs kelių apskričių uredninkus ir žandarus
Ir kružiečiams neramu. Jautė, kad ar
uredninkas gavo nuo vienos moterėlės le lapkričio 21 d. vakarų važiuoju pats Klin tėja didelė ir lemiama valanda. Pats gu
nta per galvų.
genbergas. Yalsčiuus valdyboje apsistojo bernatorius sėdi valsčiuje pilnus mieste
“Čia mūsų švenčiausias, ne tamstos, pats gubernatorius, o uplinkui sužužėjo lis žundarų ir uredninkų. Sutarė tut ori
dvasiškas tėve” — šaukė moterys ir par raiti ir pėsti žandarai ir uredninkui.
ginalų būdų prayti, kati vis dėlto puliktų
vertė kunigų ant žemės.
Žmonių nuotaiku pakilusi. Giesmės Ir jiems bažnyčių. Kuziu kur suradę tris ca
Kun. Mažeika priverstus pustutė Šve maldos dar karščiau plaukia. Gubernato ro Aleksandro III portretus, gražiai juos
nčiausiąjį bažnyčioje ant žemės. Moterys rius siuntinėja žvalgus į bažnyčių, kurie pupuošė ir pastatė vienų bažnyčioje prieš
ėmė prašyti nunešti Švenčiausių atgal į visi praneša, kati jmdėtis rimta ir pavo ultorių, antrų — prie durų ir trečių aikš
altorių. Kunigas nesutiko, tai moterys jinga liesti sujudusius žemaičius. Paga telėje prieš šventorių. Čia aikštelėje, gre
pradėjo jį draskyti, suplėšė koinžų, su-' liau siunčia šiauietį žandarų pulkininkų, ta caro paveiksloJtomža aprengtų pastatė
gnaibė visų kūnų, nupešiojo plaukus ir gražiai išpuoštų, galionuotų į bažnyčių. Jonų Giniotį su kryžium rankose. Paveiks

TEN, KUR BUVO UEJAMAS
ŽEMAIČIĮ) KRAUJAS.MII

lų laikyti pavedė Benėliktui Steponkai
(dar ir šiandien tebegyvus, jau 90 metų
senelis). Jis buvo papuoštus baltom pirš
tinaitėm. Prieš portretų ištiestas baltas
rankšluostis ir iš šulių uždegtos žvakės.
Šie paveikslai reiškė simboliškų prašymų
pus eurų ir jo valdininkus palikti jiems
bažnyčių.
Apie B) vai. vakaro iš vulsčiuus pa
sijudino didelė svitų. Traukė bažnyčios
pusėn didelė armija žandarų, jmls guber
natorius, su juo drauge vyresnieji valdi
ninkui, žundarų viršininkui, ispruvninkui,
viršaitis ir poru kunigų.
Pumatę {Mistutytų caro paveikslų nu
stebo.
“Kų reiškia tus muskarudusf” —
klausė Klingt nbergus.
“Mes prušome carų butiuškų jialikti

mitins bažnyčių”, — atsakė žemaičiui.
“Kam tas rankšluostis č.iu ištiestas!”
— klausinėjo toliau.
“Tai pugarbai jo šviesybei...”
Klingenbergui pritrūko kantrybės ir
įsakė nuversti nuo tako pastojusius jiems
1 kelių. Kryžiui buvo atimtas ir sulaužy

tas, o caro portretas į tris dalis suplė
šytas ir ant žemės nusviestas.
Laikiusį kryžių Giniotį tuojuu suėmė
ir vedė areštan. Už trijų rublių kyšį jis
buvo žandaro paleistas, tučiau juitiunsiai
Giuiolis vietoje rublių įkišo žandarui ka
žin kokį pukvietimų, udresuotų Jaaiulai£iui. Žandarus manęs, kad tai pats Jusitilaitis buvęs ir jį apgavęs, todėl Jasiuluitis vėliau buvo suimtas ir kunkintus.
Visa šita svita ir apie 600 uredninkų
ir žandarų mušdami žmones sugužėjo į
bažnyčių ir šventorių. Bužnyčion įjojo apie K) raitų žundarų. .

Iš bažnyčios visus giedorius ir budė
tojus ėmė varyti laukan. Prie durų atsi
stoję keli žandarui ženklino kiekvienų iš
bažnyčios išeinantį bizūnais j>er galvų,
kud vėliau būtų galimu pažinti, kas esąs
“metežninkas”, kas dalyvavęs pasiprie
šinime vuldžiaL Ne vienam tokiu būdu ir
sinarkiuu nukentėti teko, kitiems ir akys
iškirstos buvo.
(Daugiau bus)
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paminklo statymo fondų. Ta .dabar laiškeliais guvau aukų -prašau gailestingos visuomeėiuu jų šmeižtai yra lygūs nuo Climovicli $1.00.
nės pusiguilėjimo; prašau nors
Iš Koseland, 111., nuo V. Ali- j žodeliu pratartį dr-jų, klubų
šuns lojimui j mėnuli.
tkaus $1.00.
, susirinkimuose, parinkti aukeMūs kolonijos veidmainiai
Kol jiems nepraeina jokis . Iš Indiana vul. ūkininkė Ja lių tarp savo pažįstamų ma
----- ■---reikalas turėti su lietuvių kle nkauskienė taip put aukojo. nęs, vargšo ligonio, sušelpiartistų - veikėjų grupė rengia• įjoUU ar parapijonais, tai pirIš Chieugo D. Bakutis $o.o0. mui.
. parapijos salėjo Naujų MetųjJUį tikėjimo griovikai, lietdvių
. pagalbų, kol gyvas
Čia, Cicero, vietiniai x kasi davęs
; sutikimo vakarų, tai yra gruo vienybės ardytojai. Kartais1 mėnuo mane aplanko. J. Alo- būsiu, skelbsiu jūsų vardų,*
KAS NAUJO LIETUVIŲ
džio 3 L d. Bus atvaidinta tri- prieš katalikų veikėjus daro tekuitis, Yovaruuskas ir Lab. aukodamas Dievui savo ligos
JUDĖJIME
jų veiksmų vaizdelis ‘ l’ražy-,ueį pasikėsinimus. Bet kai ku- Bų-gos 3 k p. aukojo $6.00. kančias, badų ir vargo ašaras.
Gruodžio 30 d., šv. Jono Kr. i do nuv\tusios gėlės . Po to, Į rįuul tokių veidmainių priseiTaip pat ir kiti vietiniai vi-išleisiu nuo Dievo visiems
pašelpinė
draugija .rengia sa- J'lls
..
*•' kitokio paįvairi- 11U reįkalukas: ar šliūbų gau- šokiom dovanėlėm mane varg- radėjams sveikatos ir gausių
vo iiietnię prainogii. kur, pyKS J|iluo Torontie.iai turSs pro.į
,
»
para|„JOs
Bus at.u.l,-,„„s 1h?„ Jrai 5Utikti Nttuju8
;
‘„‘„J
^unaa'j. Karpus, Bar,- malonių. Su dėkingumu lauk
siu pagalbos šiuo adresu: J.
įda 3 veiksmų drama “Ant
tus ii vieni kitiems Pabiikėti'jjgijyjy j^ikalų atlikę vėl varo monienė, A. Janušauskas, Ta- Lapinskas, 1417 So. 49th Ct.,
bedugnės kranto”.
Paskui
laimės 19o4 m.
j savo purvinų darbų. Tai tikri mkeliai, A. Petkus, Šenietul- Cicero, UI.
seks kalbos apie draugijos da
Choras Kalėdų pamaldose j veidmainiai.
skis, Yovurauskienė, Gilvidierbuotę. Ant galo bus šokiai,
LIETU VIJŲ DAKTARAI:
Lietuvių bažnyčioje Kalėdo-.
Darbai Bitynai pi pa
ne,
K.
Kavaliauskai,
Pasanpasilinksminimas.
. P. Motėjūnas rengia : Toronte duug lietuvių bedu kienė, groserninkas J. Grigas,
Tel. LAlujette 3057
Kiekvieno nario pareiga da-L,
oni, kinio gražus giedoji- j pĮjįų. Kurie dirba, tai irgi la- J. Smulskis ir kiti, kurių per
lyvauti vakare; taip pat tė
x... n,us»
abejo, sukels žinonė- |jaį niažui. Daugiausiai lietu ilgų ligų negaliu suminėti. Ta
vai tegul paragina savo
je didesni pamaldumų.
vių jįrūa siuvyklose; dirba riu visiems geradėjams širdin
gydytojas tr chirurgas
kus dalyvauti lietuviškoje pra
vyrui ir moterys. Šiaip, kitur, giausiai ačiū.
X—SPINDULIAI
Maksviniai
nenurimsta
niogoje, kur ne tik linksmai
Toronto maksviniai gizeliai K‘i kus ir tui’i darbus, dirba, Taupydamas tas sunkiai gelaikų praleis, bet sykiu ir dr3051 West 43rd Str.
per
savo
šlamštų
Toronte
šmei
(
v
i
e,
ių
ar
dvi
dienas
savaitėje,
radėjų
uždirbtas
gailestingiigijų parems.
(I’rie Archer Avė. netoli Kedzle)
žia Dariaus - Girėno darbuo-j^au keletas metų, kai dauge- jmo aukeles, šiais metais, šiaip Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
Naujų Metų sutikimo
Seredomls ir nedeliomis pagal
komisijos ..ui.u.?,
narius, ,įlls * lietuvių gyvena iš miesto taip, pragyvenau. Bet dabar
suturi)
vaKaras
,; tojus,
ivju°> ypač
.vi,tiv iu»uio.jue
vakaras
Vargo vaikas neturiu kuo maitintis, nei gy
Toronto lietuviu kataliku kurie darbavosi, kad paremti patalpos
dytis. Šalta žiema, liga ir vi Pilone GKOvebill 0027
Valaniioa: 2-4: 7-9 P. M.
GRABORIAI:
-sos bėdos spaudžia. Be gailes Trečiadieniais ir sckiuad. susitarus
tingos visuomenės pagalbos
liūdna man vargšui ligoninėj j
Telefonas YAIlds 113S
VYČIAI CICEROJE
Gyd) tojus ir Chirurgas
ateitis. Gėda imt spaudų žmo Lietuvis
LACHAViCH
6859 SO. UESTERN AVĖ.
Chicago, 111.
nių gailestingumo prašyti, nes
IR SUNOS
Lietuvos Vyčių 14 kuopa pa Į
Graborius ir Balsamuotojaa ! skutiniuoju laiku prudėjo la-Į daug žmonių varge yra.
UOUlevard 7589
LIETUVIS ORABORIUS
Rez. UEMIoek 7691
Tačiau kų gi daryti. Tat
Patamanju laidotuvėse kunplglansla.1 1 "tiriu AUtOUHlbiliUS visokiem* biau bruzdėti. Pav., susirinki
Reikale meldžiu atslAauktl. o mano
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama me lapkričio 27 d. pirm. Jonas OllM) Tel. CICERO 19
Tel. CANal 2515 arba 2516
Rez. Tel. CICERO 3656
DENTISTAS
3319 AUBUBN AVENUE Dainelis padarė įspūdingų pa2314 W. 23rd PI., Cliicago
įeiškimų
apie
kuopos
stovį.
4712 So. Ashland Avenue
Chicago, III.
ISusirinkusieji nariai pareiškė
Vai.: Nuo 10 rytu liti 8 vakaro
1439 8. 49th Court, Cicero, III.
Buvęs Cicero Į__________________________________
pasiryžimų
iš
naujo
gaivinti
TKU CICERO 49X7
miestelio pir- j
jnas Sveikatos,
kuopų
įvairiais
būdais.
Komisijonie, «fc|# ofiso llOUtevurd 5913—14
Ino.
rlus (tr laikė
LIETUVIŲ ORABORIUS
Ilez. VIClory 2343
Pbunc BOLlevaril 4139
Nutarta surengti šokių va
ti> garbės ofi
Palaidoja už |25.UU Ir auk&čiau
sų.
per
19
mo

karų
“
New
Deal
Shuffle
”
,
pa!
Moderniėka koplyčia dykai.
'a
tų) yra gerai
668 W. 18lh St.
Tel. CANal 6174
Cicen'ečiains
1 .t
lapijos salėje, sausio 20 d.,!
Chicago, III.
žinomas
per
756 W. 35th Street
ORABORIUS
1934. Komisijoj yra šie vy- i
27 metus. Da
bar
speciali
Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 4:30-8:30
čiai: O. Čekaitė, A. Jaukšiūtė,
zuoja gydyme
Musų patarnavimas
visuomet aųžinlngan Ir
Plaučių,
šir
GRABORIUS
nebrangus ne* neturi
J. Dainelis, J. Kasulaitis ir V.
dies ir
Reu- Office Fhone Res. 6107 S. Franclsco
me lėlaldų ailalkyrnul
Koplyčia Dykai
ninlizmo ligų.
.Malauskas. («ros gera orkes
įkyria.
I'rospeet 2230
Phono Grov. 0951
Valtuidos:
4830 WEST 15th STREET trą, kad visi turėtų “good!
Nauja, graži ko
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 2 iki 4
Cicero, Illinois
liine”.
vul. iiopiet ir 7 iki 8 vai. vakare;
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
šventadi'eiiiuis pagal susitarimų.
FI1YSICIAN and SURGEON
plyčia dykai.
Baigus susirinkimų, turėta
1 5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
4930 West 13th Street
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 I*. M.
3307 A ubui n A venas
“sočiai liour”, su pavaišini
Sunday by Appolntment
CICERO, 1LL.
mais.
Ištiktųjų,
per
šį
susirin

ORABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus
kimų visi nariai jautėsi norin
G R A B O R i A
718 W. 18th St.
tieji
pasišvęsti
savo
kuopos
Į
Tol. MOMroe 3377
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
reikalams.
VEDRJAH
Tel. LAFayctte 3572
Gruodžio 11 d. susirinkime
1646 WEST 46th STREET
J. Uulevičius
Tel. BOUIevard 520S—8411
kuopa turėjo svečių, sporto
Gr*barius
Ir
Tel. CICERO 294
RalsauiuotojM ' komisijonierius iš apskrities.
Patarnauja Chl- Kvietė dalyvauti šokių raka-1
SYREVVICZE
c&goje Ir aplellare ir “basketball” žaidimuo
ORABORIUS
Mje.
Laidotuvėms pilnis patarnavimas
Didelė ir grali se, kuris prasidės gruodžio 31
gailines ut 3J5 •»
Koplyčia dykai
KOPLYČIA DYKAI
d. St. Philip’s Gyni. Tikimės,1
3344 s. Rftth Av«„ Oirorn. Tl»
4093 Archer Ava.
kad viskas sėkmingai išeis, j
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
Nutarta suruošti “grub oug ’
savo rūpesčius. Pašaukite:
sočiui” gruodžio 20 d. Visi;
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
kviečiami.
Visi įsidėmėkite dienas šių 1
| dviejų šokių: suusio 20 d., Ciceroje, o gruodžio 31 d. St. j
Philip’s Gyni.
Žinutė
GRABORIŲ (STAIGA

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS
TORONTO IINT. CANADA

DR. A. R AČKUS

CICERO

DR. J. W. KADZEWIGK

STANLEY P, MAŽEIKA

LIETUVIAI

DAKTARAI:

Amerikon Liet. Dakturų Draugijos Nariai

DR. P. ATKOČIŪNAS

Tel. GROvebUl 1585

DR, A. L, YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak
8eredoinl» po pietų Ir Nedeldleulal
tik suRitams
2423 W. kLAJtŲL'KTTIC ROAD

DENTI8TA.S
1446 80. 49tb CT., CICERO, ILfc
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—0 vai.
* 0147 80. HALSTED ST., CH1GAG4
į Paned., Sered. Ir 8ubat X—9

Dienoms Tel. LAJ-’ayelte 6793
Naktimis Tol. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ

Tel. LAi'ayelle 7656

DR. F. G. WINSKUNAS

Office: 2643 W. 47th StrM<

GYDYTOJAS Ir CHIRUR0A8

Vai.: 2 Iki S popiet, 7 Iki 9 valą
Nedėliojo pagal autarU

I
4140 Archer Avenue

Offisc Tel. UEPubllc 7090
Res. Tel. GROvebUl 0617
0017 S. WASHTENAW AVĖ.

▼ai.; X—4 Ir 7—9 vai. vakar*

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

Office Phone
PROspect 1028

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CH1RUGAS
2423 W. MAKUUETTE RAJAI)
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12
Nedėlioj susitarus

Res. and Offi'ce
2359 8o. Leavlrt SU
CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS

Fhone CANal 6128

DR. S. BIEŽIS

PHYS1CIAN and 8URGB0N

2403 W. 63rd St., Chicago

GYDYTOJA* Ir CHI»UBOA»

OFFICE HOURS:

2201 W. Cermak R tart

X to 4 and 7 to 9 I*. M.
Sunday by Appointinent

Valandos 1—3

DR. M. T. STRIKOL'iS

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telefouas

J. F. RADŽIUS

DR. A. J. BERTASH

A, MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

4

DR. J. SZUKIEWIGZ

SIMON M. SKUDAS

Tel. CANal 6257
lUs.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo « Iki 8 vak.

Didžiausia ir Seniausia

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į 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, kuria
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisus

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. REP.3100

X Buneo pin ty rengia drau
gystė Visų Šventųjų gruodžio
20 d. vakare, parupijos sve
tainėje. įžanga tiktai 15c. Do
vanų Ims devynios galybės,
kiekvienus galės gauti. Nepra
leiskit progos. Pradžia 7:30 v.'
------------------j
VARGŠO PADĖKA
Širdingai dėkoju “Draugo”
red., kuri visados parodo var
gšams užuojautos, o visiems
geradėjams, lankytojams, au
kotojams ir duktarums J. Si
monaičiui, P. Atkočiūnui ir
visiems, kurie gailisi manęs
vargšo ligonio gelbsti aukelėmis nuo laido apsiginti ir svei
katu gaivinti.
Iš Centraliu, iii., pirmiau ir

2506 W. 63rd St.

7&M

PROspcct 6M|

DR. P. Z. ZALATORIS

Ncdėllomls pagal sutari)
Ofiso telef. LOl lcvarU 7826
Naanif teL PllOspect 1930

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 bOiiTU IEVLSTED 8TUSVS
Rezidencija 6COU So. Arteela« avia
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

Tel. UOLIcvard 7012

4 lkf 3:30 vakare

DR. G. Z. VEZEL'IS

Ofiso: Tel. CALumet 4639
Res.: Tel. HEMIock 6286

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

DR. A. G. RAKAUSKAS

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-3 vai. vaXt
ItezkbuMMjoe ofu*a«: 2ttM W. 6*1* Me

Tel. CANal 6122

▼alaodoe: 19—13 ryto

DR. G. I. BLOŽIS

Seredomls Ir N ed Alio mis pa<al MtM4|

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavltt RL)
Valandos: Nuo 9 Iki IX ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 1 iki 8 vaka-re

4142 ARCHER A VENŲ!

Seredoj pagal sutarti

TeL Vlltglnla 0636

I.J.ZOLP

J. J. BAGDONAS

REPubUo

4645 So. Ashland Avė.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

JOS. SHINGLMAN, M. D.

Ir T—S *fc.

Sercdouils ir Nedėliotais pa«a

ĮVAIBŪS
Rea Phone
ENGlewood 6641

DAKTARAI:

Office Phone
TRlangle 6644

DR. A. R. McGRAOlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. H&lsted Street
ROOM 210
vai.: 2-4 ir 7-9 vai.

vakare

DR. CHARLES SEGAL

Ofiso Tel. VICtory 4893

Rez. Tel. DlUuui »1»1

DR. A. A. ROTU
Rusaii Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted 8t»
Rampas 21ut Street
Vai.: 10—11 v. ryto, X—4, 7—X v.
Nadėli'oinla ir tventadlenlais 19—,

OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos
CHICAGO. ILL.

DR. MAUBICE KANN

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vul.
vakaro. Nedėliomia nuo 10 Iki 12 1
valandui dienų.

Telefonas MIDvvay 2880
Office:

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tol. YAItda 0994
««.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. lyto; 2-3 ir 7-9 v. *
Nedėidleniala nuo 10 Iki IX diena

Res.:

PROspect 2011 BEVeriy 0081

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite ;r plal
dienraštį “Drauge”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63 rd Street
remkite v:sus tuos pi
▼ai.: X to 4 Ir 7 to • P. M.
Ketv. Ir Sek mari. pagal eutart]
fesionalus ir biznieriuj
Ryto vėl. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III
kurie girsinasi jame.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kart*

WISSIGU
Specialistu
Rusijos

91DIEKV
PFU 28 min a w<ai
GYDO VIHAH LIGAH VYRUIH
----------------,------KAIP 1,381S KR PJ IBI <W ir MRftoYDOMDS
IKI*
JO« TKA
Hpeclellėket gydo Ilge* pilvo, pinučiu, tnkatų Ir pūslė*. utauo<)IJlm%
Jo, odos. Ilga*, žeivriae. rcumatiem*. galvos skausmus, skausmas n«Mn
roję, kosėjime, garklės ekauriėjlm% Ir pselaptlng >n Hg»« Jeigu Utį “
galėjo jus IMr-riytl. ateikite Čia Ir persitikrinkite k* i« Jums gn« “
ryti. Praktikuoja par daugeli metų Ir Ižgyd tukstnnčlus ligonių. I
mae dykai
DF18O VALANIMIAi
nu., io valandos ryto
valandai ir nuo t—l valandai vakar* Nedė'tomis ano 11 ryto lai 1
49AO wrwT ee.e ar
kamoaa «selw A»e
TeL CRAwfttV<

1'

I

1S

I

ĮyWV. I .

11

B H III O

C H IC A G O J E
DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO FONDAS AUGA
---------J. Mickeliūnas pridavė Avitacijos Dienos pelno likučius

j galę. Dėl to ir mažesnio išsilavinimo žmonės
(liaudžiai)
lengvai suprantamas. Žihrovams netenka daug galvoti ir
perdaug gilintis. Veikalo turi-

Lar panašų vaidmenį taip pat
gerai suprato ir atvaizdavo
tikrai “goliškų” pilies prievai
zlų. Buvo jaučiama, kad G-oliu8 galėjo būti dar tobulesnis
kai kuriais atvejais, bet, kaip
sakiau, nelaimingam šeimos
tėvui buvo sunku susitelkti.

1 $21.50.

-nys gražus, įdomus, pamoki-[Te«u kas kitas pamėgina vai-

A. Krušinas, Melrose Park,
^surinko $14.13.
Federacijos 3 skyr. Bestone — $10.00.
Art. J. Olšauskas už fotografijas — $5.50.
Ligšiol fonde buvo «,154.75.
Viso yra $4,205J38.
Kas daugiau!

nantis. Dėl to “Genovaitė,” |diuti mergininkų, kad* akyse
tur būt, dar negreit pasitrauks Btov^ sunkiai serganti mylimo
į§ lietuvių teatro.
> dukrelė! Pažarskis pagirti...
v ,
.
, 1 nas už tokį sunkų darbų. Jis
Girdėjau, šį kartų veikalas______ J_____ *
^uv0 vaidinamas iš nesenai geras ne tik operetėse daininkas, bet ir dramos artistas.
išspausdintos Lietuvoje knyDainininkė J. Gricaitė taip
,.s Swnos kMt pertvarky.
pat neblogai suvaidino nusimi
tos, suprastintos. Tokia refor
nusių, pašalintų tarnaitę, ku
ma gal ir naudinga (scenos
ri labai
gailėjosi ir mylėjo
mėgėjams lengviau suvaidin
Genavaitę. Tik trūko kiek jud
ti). Bet kalba bloga. Tas ne
dovanotina, nes knygelė visai rūmo ir balso stiprumo; o ji
,. ,
.j,
nesenai spausdinta
ir
dargi• turi puikų
r * balselį.t Tačiau Lie

’.INiOS Iš ŠV. 1YKOLO
W fflRTH
-------------

Lietuvoje. Teatro

vadovybė ‘“vių Auditorijoje nėra reuo-

B SV. JUOZAPO DRAUGI- turėtų pasirūpinti pašalinti t.} nans°' bat blja"
kas
JOS VEIKIMO
bloguma.
atatS — t,k jau ne menlnIn

R

Pirmadienis, gruodžio 18, 1933

RADIO

andžiai plėtojasi ir išeina, mefistofeliškas raganius, o da kai.

Nuo Išsinarinimų
Kuomet juras pasitaiko nikstelėti ko*
jos rietą, itatnarinti raukų ar gauti
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus
it proto varo, tai iisitriokite su
ANCUOR Pain Eapellertu ir apdengkit
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.
I kelias minutes skausmas pranyks
ir palengvinimai bus laimėtas.
Per suviri 60 metų Anchor PainEupelleris buvo ir yra vyraujančiu
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. Viso*-* vaistinėse kaina
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkai o vaisbaženklj.

Gruodžio 12 <1. vakare buvo
smagu pasiklausyti radijo pro
grūmos iš stoties WGBS, duo
damos pastangomis Peoples
Furniture Co. krautuvių. Pro
gramoj dalyvavo griųiė daini
ninkų vadovaujama, N. Kulio.
Dainavo dvigubu kvartetu ir i NUGA TONE SUTEIKS
Civinskas solo. Gana šauniai
JUMS NAUJĄ SVEI
padainavo keletą gražių dai
KATĄ
nų.
NUO A-TONE sutvirtina
visokius
organus žmogaus sistemoje, pataiso
Amerikos Lietuvių Daktarų apetitą, suieguh*uoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė
Draugijos narys dr. Poška pa-1 kų
raumenims, nervų sistemai Ir pa
daro ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti
teikė įdomia kalbų apie netik-j vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys t Hitai ( keletą
ras vaistus. “Palis Kepurė” i diinų
po vartojimui.
NUGA-TONE parduodamas visose
pakrėtė juokų. Buvo ir gra vaistinyčiose.
Žiūrėkite kad gautu
tikrą NUGA-TONE, nepriimki
žios muzikos. Klausytojus taip mėte
te pavaduotojų.
pat sudomino pranešimai apie
Chicagos ir lietuvių parengi
mus, o svarbiausia tai, kur ir Geriausios Anglys Už
kaip pasipirkti Kalėdoms do
Žemiausias Kainas
vanų. Kaip tik Peoples Furni
Dr. M. ‘f. tetriicolis, Lietuvių šv. Kryžiaus ligoninės gy ture kompanijos krautuvėse
dytojų štabo pirmininkas, žymus lietuvių gydytojas ir chi dabar eina didelis prieškalė
12132 UNION AVĖ.
rurgas, kuris lietuvių ligoninėj darbuojasi nuo pat jos atsi dinis išpardavimas numažindarymo. Jis beveik visų laikų buvo gydytojų štabo sekreto tom kainom visokių namams
Chicago, III.
rium, bet šiemet išrinktas pirmininku. Ilgų laikų buvo Lie
Phone PULlman 8296
tuvių Daktarų l>r-jos pirmininkas. Dr. M. Strikobo ofisas
BRIGHTON PARK
yra: 4645 So. Ashland avė. Rytoj Šv. Kryžiaus ligoninė mini
Dabar laikas prisipirkti
PARSIDUODA pigiai Gropenkių metų veikimo sukaktuves.
anglių dėl žiemos
cerv Store geroj vietoj, Rrighton. Parke, 4429 So. Fair- Res. 10742 S. Wabash Avė.
field avė.
Phone PULLman 8092

PAIN-EXPELLER

TUMONIS GOAL CO.

Nauja RCA Victor

RADIO

PARDAVIMUI ARBA MAI
NYMUI grosernė ir saldainių
biznis. Gera proga.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago, III,

3246 So. Emerald Avė.

Katrie perkate anglis ifi dralverių. siųskite juos j CRANE
ęOAEi CO. Gausite geresnes
anglis, ui mažiau pinigų
Pocalmntas M. R. tiktai $7.00
tonas.

SU TRUMPŲJŲ BANGI! PRIIMTUVU
GAUNA SVETIMŲ KRAŠTŲ STOTIS

PEOPLES GOAL GO.
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų vogų.

Yardas ir ofisas:
Ccrmanent $1.50 * np
Phone CANal 4674
Speciallzlnc tn Pemuuient U'avlng
and complete Beanty Service
2302 S. I.F.AVITT ST.
N. Drumsta. Prop.
Chicago

12132 SO. UNION AVĖ..
Tel. PULlman 5517

AVest Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iŠ

JOHN B. BORDEN

Peoples Coal Co.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

I, 2. or 4 tona
S tons or more

Telefonas STAte 7660
Valandos 9 ryte Iki ( popiet

Pochy M. R...............$7.75
Kent. M. R.............. $5.75
I-nmp
................ H I5
Black Band
Egg .......................... $8.50
litimp
................. $8.75

2201 W. Cermak Road

mąstyti apie įstojimą dykai į Bajorinaitę gerai suprato ir

tokias draugijas, kaip Šv. Juo vykusiai atvaizdavo nelaimin-; Drabužiai buvo labai tikszapo draugija.
Ros moteriškės išgyvenimus.
pritaikinti. Už tai ir už
Sausio 21 d. lai būna nortli- Lorytė Parkauskaitė (Benu- Ker9 veikalo parengimų vaisidiečių šventė, kurioje galė- kas) motinų mylintis sūnelis dinimui per tokį trumpų laikų
sime visi pasimatyti puikiame buvo labai drąsi scenoj, visai reikia tik sveikinti jaunas re
draugijos baliuje. Visi malo- laisvai vaidino, nors kai kurie žisorius I. Sakalas.
niai kviečiami. Jeigu ir bus lietuviški žodžiai jai buvo sun
Didelė naujiena buvo pama
tikietai, tki kiekvienas pasi-. ku ištarti. Abi visų geriausiai tyti meniškų programos vir
stengkite paklausti pas drau- vaidino; daug buvo natūralų šelį, H. Pavilonio nupieštų.
gijos narį, o gausite visiškai momentų ir net privertė dauStebino dar ir tas reiški
dykai.
Lietuvytis
gelį žiūrovų ištraukti skepetai nys. Skelbta, kad vaidinimas
tęs ašarai nubrauktu Baj-tė prasidės 7 vai. vak. Ir prasi
ff
GENOVAITĖ
gražiai vartoja lietuvių kalbų dėjo 7 v. 10 min.! Toks punk
ir, matyti, yra patyrusi vai- tualumas tai,
atsiprašant,
Dramos veikalų pasiilgusi dintoja; tik per silpnai pabrė- “nelietuviškas”. 7 vai. salė
Chicagos lietuvių visuomenė žė tragiškų momentų besiren- buvo pilnutėlė, artistai buvo
gruodžio 10 d. Liet. auditori- j giant jos ir sūnelio kirsti. Gė pasirengę. Ačiū energingam
joj turėjo progos
pamatyti ra režisūra jai padės
tapti režisoriui už tokį publikos pa
įV. Stanciko teatralės grupės j gera, žymia artiste. O L. Par- mokymų punktualumo ir už
paidinamų “Genovaitę”, ku- kauskaitė turi gabumų scenai, neapvylimų žiūrovų. Didelis
Įįos pasižiūrėti susirinko apie kurios ji neturėtų apleisti.
pasisekimas gruodžio 10 d.
ĮhOO žmonių.
Golius tikrai buvo toks, ko tegu sustiprina visų pasiryži
“Genovaitė” yra senas sce kiu jis šioje dramoje vaizduo mų tarnauti lietuvių teatro
nos veikalas,
lietuvių labai jamas. K. Pažarskis yra ne menui.
.Jūros Gilė.
mėgiamas. Dramos fabula la tik dainininkas, bet ir geras
bai lengva: dramatizuoti įvy vaidila. Ankščiau mačiau jį
Už blogos spaudos išsi plati
kiai sklandžiai susipainioja, “Raganiuje”; jis buvo tikrai nimų kalti yra patys katali-

reikmenų. Tai tinkamiausios
Kalėdų dovanos.
Kl.

RADIJO PROGRAMA SAU
NIAI IŠPILDYTA
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. ,
kas — architektas!
Naujai pertvarkytoje dramo, ,. .
. _ ,
je vra g veiksmai Bet pasku. I Š.mkus ir Parkattskas buvo
tinis veikamas (3olius kalėjį. tomai. Abudu gerai vaidino,
me) nabav0
tat tas. Ki„k k»vo laiav, Meno,e (kaipo va,
ri(.žastis svarbi: K. <!ilos). Tik Parkauskas trupuPažarskis nebuT0
; pasi. t, >*»>■■*>. kad 3» yra tarnas,
rengęa> nM na(urfjo, |aiko nors Golius ir buvo palankus
(s„nkiai 8ergantj j() dakre|4 jam.
p„ d
rt
,
Abu budeliai nebuvo bude
Į veikimų, todėl draugija dide- Dė| to režigorius (L Sakalas) liški: silpni, menki vyrukai
bais žingsniais žengia pirmyn. n(,Wd() paskutinio
veiksm0' ir nesugebėjo atvaizduoti tos
[ Savo skaičiumi yra antra dr. B(< d_, t<>
dvasinės permainos, pasigailė
r gija i.o,e parapijoje bet vei- ]as
nenuk(.ntsjo. Toii jimo savo aukų.
Perdaug
(kinie užima pirmųjų vietų, nes aplinkyte
, staigiai ta permaina įvyko
I iškilus kokiam nors reikalui,
ir perdaug paprastai. Reikė
veikalų. Drama vaizduoja Ge
visi nariai stoja į darbų drau
tų įsigilinti į budelio vaidine
novaitės išgyvenimus, bet ne
gijos gerovei ir todėl drauginį. Bet jie vis dėlto kreipė
Gobaus. Ir jei 5-me veiksme
f.' ja susilaukia gerų sėkmių.
į save žiūrovų dėmesį; pasiSigyto šeima vėl susijungė,
lavinę ir jie bus žymiai ge
Štai, kad ir dabar. Priešmetai tokia scena ir užbaigta vi
resni vaidilos.
tinis draugijos susirinkimas vsų dramos eigų. Po to rodyti
Į ra nutaręs rengti narių pageZiekaitis buvo geras pap
,.
,
m • ,
•
Golių kalėjime nėra prasmes,
rbimo vakarų. Tai bus pirmas
rastas kareivis, bet ne kariu
y. . , ,
w
. , . . nes iš 4-to veiksmo žiūrovai
šioje kolon. panašus įvykis, t.
omenės vadas. Moka vaidin.
.
,
, sužino, kad Golius uždaromas ,,
..
. ,.
y. vakaras bus rengiamas be . . ..
ti, tik nesijautė, kad jis vra
i j . .
...
, ... kalėjime. Dar butų galima ir
J
’
j
j
Įžangos, kad visi galėtų ateiti
a „ . .
.
-j—
vadas.
y.
• v ..
,
įtiktų 5-is ir 6-is veiksmai suįr arčiau susipažinti su drau-I, . .
Sigytas buvo kariškas, lais
gijos veikimu. Komisija išri- keia“ torpusavy: veikalui tas
vai vaidino, aiškiai kalbėjo.
ūkta ir, kiek teko girdėti, da- 1 1
n8U
! Tik kai kurios sakinius tarė
rbuoiasi kad sutraukus visus
. ^'gytų vaidino J. Poška,
.
t i’„ •
r , •
■ T Genovaitę - Z. Bajorinaitę, r’aprastai- be didelio susijanSios kolonijos lietuvius į tą
,
T
diuimo. Jam netrūko judėsiu,
naujovišką vakarą. Pasilinks- Bea”k» ~ L' parkauskaitč,
Nežiūrint tų kai kurių trū
i minimas visiems užtikrintas.
-arnaitę O:.erą
J. Oriraitė, jų tarną Vegą-K. Sim kn”?’ “°™ovaitė” gerai su
■ Taipgi nutarta per balių
vaidinta ir padarė gero jspfi
F priimti naujus jaunus narius ^us’ Pd*es prievaizdų Gobų
džio. Nors mažai
rengtasi,'
j draugijų be įstojimo mokės
P^&rskis, jo tarnų Berdų
bet vaidinimas buvo
sklan
f čio. Visi šios kolonijos vaiki- ~ J* P^auskas, kariuomemėeėiu ir nau-,
ki nai turėkite tai mintvie ir 21 ngs vad$ Brunų — J. Ziekai- . ’ g
g
'
i nai inreKite tai mintyje ir zi
.
jos teatro grupes nebuvo ga:
d. sausio, 1934 metais, dide- t19’ budelius Liudgardą ir ItQ
vjsj da)vTiaj,
liam baliuje įsirašykite į šią Pną - »• Armoska ir P. Kel )ur.
(jk ,ie|
draugiją, iš kurios turėsite nels*
.
l gabumai reikia dar daugiau
mažai sau naudos, nes kuomet Svarbiausias vaidmuo (ro- is(avinti ir ateit K grupū
paseusime, tada nebus taiko į) tenka
Genovaite., kūną

_______
ši draugija yra viena didžiausii), t. y. geriausiai yra
sutvarkyti jos finansiniai reikala, už bile kurių kitų Šios
apylinkės draugijų. Dr-joj susispietę rimčiausi ir veikliausi šios kolon. žmonės, kurie
gerai supranta organizacinį
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Panedėllo. Seredos fr PėtnyCloc
vakarais t Iki t
Telefonas CANal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
Vakarais 7 Iki t
Telefonas REPub'.lc $600

$7.25
$5.45
$$.$5

$$.00
$8.26

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

Lietuviškai

PUBLIC

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ

Kaina ......................................................... *72.50
•Tūsų seną radio priimame į mainus

GERIAUSIA KALĖDŲ DAVANA
------ o------

LAIVAKORČIŲ

AOIITCRA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LATayette 1083

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)
Laikrodininkas, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentą
Krautuvininkas
DVI KRAUTUVĖS

3417-21 S. Halsted St

Radio ir Rakandų Krautuvė

3343 S. Halsted St.

Jewelry Krautuvė

Sekmadieniais
WCFL, 920 k. Radio Programai 1 vaL po pietų

Ahlejona dldellauata panlrlnklmaa
žiedu, deimantų,
vlaokioa rflAlea
laikrodžių Ir mualkalfų Instrume
ntų. Taipgi taisome visokius laik
rodžius,
mustk&llus Instrumentus
Ir akinius pritaikome.
TnrJ*. 24 metus patyrimo

2049 W. 35th St.
Te\ Izafayette 3315

