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TURKAI DIRBA
SU JAPONAIS

Taip tvirtina visi atlankę tą
nelaimingąjį kraštą

ATLANTIC CITY, rūgs.
29. — New Jersey valstybės
metodistų episkopalų konfe
rencijoje šiandien sukelta
daug triukšmo, kada perskai
tytas blaivybės . boardoi ra
portas, kuriam buvo pažymė
./_______
ta, kad Baltuose Rūmuose
KAUNAS. — “Vastgota
pas prezidentą “rengiamos Demokraten” šiomis dieno
alaus vakaruškos.”
mis paskelbė ilgą kelionės po
Raporte pareikšta, kad Pabaltijo valstybes aprašy
boardas apie tai neturi tikrų mą. Straipsnio’ autoriui dau
žinių, bet tik girdėjęs apie giausia patiko Lietuva ir Es
tai. Dėl to, boardas ir nu tija. Į Lietuvą autorius nė
peikia tą įvykį. Girdi, Bal nebuvo manęs važiuoti, bet,
tieji Rūmai paduoda blogą Lietuvos generalinio konsulo
Helsinkyje, dr. Oelerio, pri
pavyzdį visam kraštui.
kalbėtas, atvažiavo ir neap
Pasireiškė
nepaprastas
sivylė. Vos peržengęs latvių
triukšmas
, konferencijoje.
lietuvių sieną, tuoj pasijuto
Protingesnieji dalyviai reika
esąs širdingų žmonių krašte.
lavo, kad tas boardo rapor
Policininkai, keleiviai, kariai
tas būtų atmestas. Fanatikai
ir ypač geležinkeliečiai auto
atkakliai gynė boardą ir ra
riui padarė kuo maloniausio
portą.
'įspūdžio. Visi maloniai svei
Tuo tarpu buvo susisiekta kinosi ir domėjosi autoriumi.
su Baltaisiais Rūmais ir iš
Geležinkeliečiais
autorius
ten pranešta, kad boardo ra
portas yra gryniausias prasi negali atsigerėti. Jo kūpėję
manymas, kadangi ko pana iš Rygos važiavo anglė turi
šaus Baltuose Rūmuose nebu stė su bukietu gėlių, kurios
vo ir būti negali. Raportas gerokai pavyto iki Lietuvos
■
atmestas.
sienos. Joniškyje Lietuvos
Metodistų sekta yra fana
geležinkelietis, pamatęs vy
tikų valdoma. O fanatikai vi
sados užsiima prarfianytais stančias gėles, atnešė pilną
vazą vandens ir, ponios di
dalykais ir plepalais.
deliam nusistebėjimui, sumer
kė gėles. •

Anglijos vyriausybė labai su
BERLYNAS, rūgs. 29. —
sirūpinusi įvykiais Azijoje. Šioje reicho sostinėje šian
Turkų vyriausybė statosi ka dien yra 475,092 katalikai.
ro laivyną ir laivų dirbimą Yra 65 katalikų bažnyčios, 89
koplyčios ir septynios salės
BERLYNAS, rūgs. 29.— pavedė japonams.
Per įvykusį Vokietijoje ple
Tai dar maža bėda. Ta susirinkimams, kur, prirei
biscitą apie 38 milijonai pilie čiau didžiausia yra tame, kus, galima laikyti šv. Mi
čių pasisakė už Hitlęrį. Sū-1 kad turkai pradeda vis dau šias.
Keletas naujų bažnyčių
kauta, žiūrėkite, koks popu- giau draugautis su japonais,
kuriuos laiko tikraisiais Azi- Matoma priemiesčiuose. Ta
larus tas Hitleris.
ciau jų nepakanka. Berlyno
Pasirodė, kad tas jo popu-’ij°s tautų vadais.
.
.
katalikai - reikalingi* daugiau
a kadangi daUK žm0.
Visa Europa yra daug susi bromas yra dirbtinas. Dan- (Anglija bijo Azijos tautų
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domėjusi Prancūzijos sąjun- J K«ma žmonių iš baimės paria- sąjūdžio, kuriam vadovauti} nių sekmadieniais privalo
Tokiam atsitikime vykti toloką gal.ų, kol pasie
ga su Italija. Glaudūs Ita vė už jį savo balsus. Kad ; japonai.
lijos ryšiai su Prancūzija tas teisybė, šiandien patys įr Indija greitai išslystų iš kus artimiausią bažnyčią. ’
yra labai neparankūs Jugo hitlerininkai pripažįstą tai. , Anglijos vadovybės.
Neseniai dvi naujos bažny
slavijai, kuri labai nedrau
Štai Šv. Marijos ligoninės,
čios pašventintos ir atidary
gingai sugyvena su Italija., Duesseldorfe, tik 50.nuoš. tar
tos Nowawes ir Siemenstaat
Šis nedrauginguraas padidė nautpjų balsavo už Hitlerį.
priemiesčiuose. Vienai šių
jo dėl įvykių Austrijoj, ka- Dabar hitlerininkai skelbia
bažnyčių žemės sklypą dova
da Jugoslavija pradėjo glo- I ligoninei boikotą. Pareišklaboti austrus nacius, kurie pa-1 ]rla, ųaj jeį ligoninė neremia i 2ENEV A, rūgs. 29.
T. nojo pramonininkas protes
tantas dr. von Siėtaaens. Jis
spruko iš Austrijos po nepa-' u^er fuehro” (vado), tai tuo s$iun£a vis$
atkakliai
vvlmain
Tinžn____ •___
» »vyriau___ . _
knvoin
kovojo nrieš
prieš U. S. Monroe dalyvavo ir bažnyčios pašven
vykusio in
jų snlrilimn
sukilimo nužujį ,kovoja
prieš
doktriną *— Amerika ameri tinimo iškilmėse.
džius kanclerį Dollfussą.
sybę.
kiečiams. Šiandien gi jau pri
Prancūzijos sąjunga su Ita
Abelnai imant, didėja kata
Matote, kokiu būdu Hitle
pažįsta
šią
doktriną.
lija subalansuos Europos po ris įgija sau “popnlarumą”
likų skaičius Berlyne ir jų
litinį stovį ir bus daugUu vokiečių Tautoje.
Štai prietiltis: 'T. Sąjun religinis gyvenimas yra pa
užtikrinta pastovi taika.
gai nepasisekė panaikinti ka žangus. Berlyno vyskupijoj
ro Grand Čako srity, piet. dirba apie 180 kunigų. Skai
Amerikoj. Tad šiandien ir čius per mažas ir jie turi
sako, kad tas reikalas priklau nepaprastai daug darbo.
* t'_______
f X1 v so U. S., Tegul, sako, J. Val
Kun. J. Martis (Martišin- stybės naudojasi Monroe dok
'BERLYNAS, rūgs. 29. — nas), Šv. Kazimiero paVapi- trina. < ;■ Diktatorius Hitleris išvyko į jos, Gary, Ind., klebonas, pa
Frankfortą. Kai kurie laik skirtas klebonu į Šv. Gabrie
raščiai mėgino paduoti visą liaus parapiją, Milwaukee,
Aną dieną nužudytas Chidiktatoriaus
‘ ‘ maršrutą. ’ ’ Wis., kur darbavosi a. a. kun.
cago Motor Coach Co. darbi
Propagandos ministerio pa A. Balinskaa.
ninkas J. Kelly. Policija suėgalbininkas įspėjo visus laik
Šiemet lapkričio m. 6 d., mė aktualų žudiką Al Semp•
raščius, kad jie nieku būdu
ant balsavimo baliotų Illi- le ir du kitus jo padėjėjus.
KAUNAS.
- “N. T. Kel.”
nepaduotų žinių, kur ir ko
I A .
Į
noise nebus komunistų parti Semple prisipažino prie Kel
rašo,
kad
viename
sename
kią valandą “der fuehris”
jos kandidatų. Taip nuspren- ly pašovimo, o kitu — prie
Į Šv. Kryžiaus ligonirię, dė valstybės elektoralis boar-l Kelly apmušimo. Toliau Sem kaime netoli Tilžės neseniai
lankosi, arba lankysiasis. Nes
tuo būdu pačiam “der fbeb Marųuette Parke, šeštadienį das.
ple pasisakė, kad jis buvo buvo toks įvykis. To kaimo
rui” ir policijai daromi dide atvežti trys sužeisti kunigai. ' šis boardas gavo komuni nusamdytas šiam darbui, už gyventojų daugumas yra lieTai Šv. Ritos bažnyčios, 63
tuviai, ir jie kaimo kapuose,
li nesmagumai.
stų peticiją su piliečių para- tai gavęs 10 dol. Dar prieš
reikia
mažiau tai jis buvo samdomas dauŽy- lakiodami numirėlius, ligi šiol
Be to, yra uždrausta per gat. ir Oakley avė., klebono
visas vado vizitas mėtyti į asistentas, kun. H. Wierman kft.p 2f)<000 Rasta Uk 23,926 į ti busų langus ir už tai jam lietuviškai • giedodavo, lietu
Boardas mano, kad • buvo atlyginama. Pagaliau viškus įrašus dėdavo. Tačiau
jį gėles. Toks “pagerbimas” ir kunigai A. Tiemey ir J. •
yra pavojingas, pareiškia Hlt Wilson. Šie du yra instruk (dauguma tų parašų kelių žmo Semple nurodė vyrą, kurs nešeniai, panašiu būdu laido
jant vienam sūnui savo tėvą
leno adjutantai. Nes, DieVas toriai šv. Ritos vidurinėj rao-j nių parašyta.
samdė jį. *
1 {M Vii
ir ant kapo padėjus su lietu
žino, kas gali būti tose gė kykloj.
Socialistų partijai taip pat
Policija areštavo Earl Ren
lėse.
Vismi tris ištiko nelaimė , buvo pavojaus negauti vietos nerį, 40 m. amž., iš Elrawood višku įrašu vainiką, tuo pasi
piktino kai kurie hitlerininvažiųfl^nt automobiliu. 63-' baliofo, kadangi susivėlinta
Parko. Si. savo keliu poliai- kgi ir įskundė žandarui. Gera
NORĖTA NUNUODINTI
• • •y
v•
1 J i
•
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*
ios ir Westem avė. skersgat-1 pristatyti peticiją. Tačiau kaž jai
išpažino, kad kovai vesti nors tiek, kad šis buvo, pa
APIE 100 KARININKŲ
vy šlapioje gatvėje automobi- į kaip šiai partijai vis gi pri- prieš busų kompaniją jis ga
lyginti, išmintingas žmogus,
lis paslydo ir susikūlė su pažinta vieta.
vo 400 dol. Aią sumą jam jokių represijų nedarė. Lie
Bl’KARERTAS, rūgs. 29. dviem gatvėkariais. Klebono
davė streikuojančių busų kom tuviai ir apylinkės gyvento
— Areštuotas buvęs militari- asistentui įlaužtos kojos ir 4 PABĖGO 1$ BAUSMINĖS
panijos unistų prezidentas jai tuo labai pasipiktinę.
nio klubo manadžeris, kum viena ranka. Kiti gi leng
SALOS
Ralph Stoltzmann.
kėsinosi nunnodinti apie 100 viau sužeisti.
Policija uždarė StoltzmanSTATYS NAUJĄ STOT!
rumunų karininkų įmaišius
PORT OF SPATN, Trininuodų į gaminamus klube vai TŪKSTANČIAI PALEISTA da<l, rūgs. 29. — Keturi ka ną ir kaltina žmogžudystėje.
ZARASIAI. — Dabartinė
liniai
pabėgo
iš
baisios
pran’
Areštuotasis
išsigina.
Sako
gius. Šio pasikėsinimo prie
1$ KALĖJIMŲ k
elektros stotis greičiausiai bųu
kad
jis
pirmą
kartą
matąs
žastis kol kas nežinoma.
cūaų bausminės Velnio salos.
parduota iš varžytynių. Mie
BERLYNAS, rūgs. 29. — Maža valtimi jie persiirė Rennerį. Bet policija yra ki sto s-bė pasiryžusį pastatyti
LONDONAS, nigs. 29* — Diktatoriaus Hitlerio paskelb apie 500 rpyliij jūros plotą. tokios nuomonės.
nuosayą stotį. Statyti vieta
Lnndon Midland keleivinis ta amnestija po įvykusiu plePolicija sulaikė atvylęusiuo
Grand jury patraukė tie- numatyta prie pat Iatvijoa
traukinys užlėkė ant lokalinio biscito iš Prūsijos kalėjimų siųs, bęt negrąžins jų atgal son Stoltzmaną ir kitus 6 jo, dienos, ant Avilaitės upės. Gžtraukinio Winwick Junction, paleista 238,832 kaliniai. Ain- į tą Šiurpią bausminę salą? padėjėjus.
.
tvankos įrengimą* atsieis apie
Lancashire. 14 asmenų žuvo . me skaičiuje yra daugiau įApriipiųs maistu ir lieps ke20,000 lit., o pati stotis apie
ir 50 sužeista, i
' kaip 60,000 politinių kalinių. I liauti sau toliau.
SKAITYKITE “DRAUGI” 30,000 litų.

RYMAS, rūgs. 30. -— Pran
cūzija ir Italija nusprendė su
sirišti sąjungon po ilgų me
tų nedraugingo sugyvenimo.
Patirta, kad artimiausiuoju
laiku Šios abi valstybės pada
rys politinę, militarinę ir eko
nominę sutartį. Kaip tik su
tartis bus pasirašyta, Pran
cūzijos bankas skirs Italijai
ne mažų paskolą.

te A 0 0 P Y
Telefonai: Ganai 7790

LIETUVIŠKUOSE KAPUO
SE DRAUDŽIA LIETU
VIŠKI ŽODĮ

ŠVEDASŠUŽA VĖTĄS LIE
TUVOS GELEŽINKE
LIEČIAIS

KAUNAS, (per paštą). —
Prancūzų laikr. “Matin” nu
rodo, kiek bolševikai savo
Rusijoj, nuo 1917 iki 1923 m.
yra išžudę žmonių. Išžudy
tųjų skaičius labai didelis:'
25 vyskupai, {1215 dvasiškių,
6,575 mokytojai, 8,800 gydy
tojų, 54,850 karininkų, 260,000
kareivių, 2,500 policininkų;
48,000 žandarų, 19,850 vali
ninkų, 344,250 šviesuomenės,
815,000 ūkininkų ir darbinin
kų. Kadangi bolševikai ir P»
1923 m. nenustojo žudyti žmo
nes, tai nužudytųjų skaičius
per visą bolševikų valdymo
laikotarpį yra žymiai dides
nis.

“Nesuprantu, kaip galii
gyventi Rusijoj I” pareiškff'
vienas amerikietis, buvę^Ru
sijoj.

Neseniai du žymūs ame
.kiečiai sugrįžo iš bolševikij
per Lenkiją ir savo įfj
džiais pasidalino su laiki
ninkais. Vienas jų buvo

atsargus kalboje, kaip kad
prastai būna atsargūs diplo
matai, bet ahtras, viceministerio gijrtinftitią, pareiškė:

“Kelionė po bolševiklją^
žlegančiai i mane veikė ir ne
suprantu, kaip žmogus to*
kiose sąlygose, kokios yra
Rusijoj, gali gyventi. Per vii
są mano kelionės laiką nete
ko matyti šypsančio veido,
nesimatė žaidžiančių vaikų,
bet visur matėsi daug elgetų.
Restoranuose valgiai, už ku
riuos labai brangiai teko mo
kėti, labai menki. Nesimato'
jbkios geresnės ateities, žreof
n ės, . esant tokiai tvarkai;
mirs kaip musės.

Kaune vėl autorius turėjo
laukti Berlyno traukinio, prie
kurio Kaune prikabinami tie
sioginiai vagonai. Autorius
norėjo tuoj į juos patekti ir
užimti patogesnę vietą. Ta
čiau vagono arti nebuvo. Ta
da geležinkelietis jam, nuro
dė, kur jie stovi už perono,
ir pasiūlė eiti į juos, ką jis
ir padarė, bet paklydo. Tada
geležinkelietis, kuris buvo nu
rodęs vagonus, pasivijo ir
JSIVES AUTOBUSŲ
nuvedė jį į tikruosius vago
' SUSISIEKIMĄ
nus. Taip gali elgtis, baigia ’
'
savo aprašymą autorius, tik
ŠIAULIAI. — Kilo projek-.
kultūringi ir paslankūs tar tas įyesti autobusų snsisicku
nautojai.
mą ir Šiaulių mieste. Tuo bū
du būtų pagyvintas susisieki
NEPATVIRTINA VIRŠAI mas mieste, ir dnrbininkams’
ČIO RINKIMŲ
nereiktų eiti pėstiems į ji
nes, esančias tolimo miesto
VILNIUS. — Rūdiškės vals centre.t Dabar tas klausimas
čius nuo šių metų pavasario svarstomas. Kni kas nori gan-,
neturi viršaičio. Mat jau bu ti koncesiją.
vo padaryti antrieji rinkimai,
bet starosta vis nepatvirtinA

nė vieno vaito, o gyventojai

vis išrenka tokį, koks nepatin

ką vyresnybei. Taip valsčius
ir gyvena be vaito.
DUBLINAS,

rūgs. 29. —

Po 9 savaičių baigės streikas
airių

laikraščių

spaustuvėse.

Padaryta ir darbininkų uni

jos ratifikuota sutartis.

KLAIPĖDA. - Šiomis die
nomis* šustabdv tas popiermak
kių vežimas per Klaipėdos
uostą iš Sov. Rusijos, nes Til
žėje, kur popiermalkės iškrau
namos iš baržų, nespėjama apsidirbti. Ateinančią savaitę i|
Sovietų Rusijos atplauks dar
6 laivai su popiermalkėmis
Tilžės ir Ragainės celiuJiozos
fabrikams.

( prievolę dalyvauti, prižiūrėti įr kariguoti, kas
auklėjimo srityje pasirodo klaidinga. Bažny
čia turi teisę netiktai prižiūrėti tikybos ir
*
< > *
doros mokymų mokyklose, bet budriai sekti,
kaip yra dėstomi kiti mokslai, pratimai, koks
yra mokytojų personųlas, jų nusistatymai ir
poelgiai, kurie liečia tikybų ir dorų. Ta Baž
nyčios teisė yra dieviškos kilmės.

kun.

dro ploto. Vidutiniškai imant, priuš didįjį karų pasaulinėje
vienam įkeistos žemės hekta miške rinkoje buvo plačiai ži*
n4lB* kasdien, raakyrus sekmadienius
rui tenka 133 litai. Jeigu sko- nonia, bet karas išardė plaMMRATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
s — >4.00. Pusei rustų — >«.6o: Trims mėnesiams
las išdalinti visiems ūkiniu- čiai išsišakojusių miško pla
yi.40; Vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybėse
kams lygiai, tai kiekvienam j menę. Prieš kelerius metus
•reta: Melams — $7.00; Pusei' metų — >4.00.
— .•»«.
išeitų mokėti po 22 litų nuo naujai atgimusios Klaipėdos
knų kainos prisiunčiamos pareikalavus
įdradarblams Ir korespondentams raitų nerrailna,
hektaro.
'miškų leutpiūvės pėr trumpų
BSpraAoroa tai padaryti Ir noprialunčtama tam tlks*aMs lenkių.
1853 m. vienoje parapijoje nnLpajėgia parvežti per visus Į 2^ Bankas da u iausin: Įeik* vėl užžmė prieikariucs
ktorfus priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vaL
*
Anglai užtikrina
yr8 jJdttvęfl Slauli, pozicijas.
8u Bažnyčia, kuri auklėjimo srityje turi girtavimui sulaikyti buvo į- metus išgeriam, degtinę,
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki
Klaipėdos pramonininkus, kad
primatų, harmoningai turi būti susijusi ant kurta su saiku geriančiųjų dr- tarpu kai putniau veždavęs Į-ąpskr „kini„kamg _ „et 17>
5 vai. popiet.
w ,itų Kržų
kr f|ki. per dabartines vykstančias Lie
ra auklėjimo galia — šeima. Tėvai tari na gija, bet ji maža kų tepadėjo. per metus keturis kartus <lė I
tuvos prekybos derybas
su
tūralių teisę ir pareigų savo vaikus auklėti. Praėjusio šimtmečio gale ir šio džiuliua dviejų stiprių arklių įlinkai Žemės Bankui skolingi
Anglija Lietuvos miško impo
“DRAUGAS”
Bet toji tėvų auklėjimo teisė nėra absoliuti: pradžioje būtis vis blogėjo. tepavežamus degtinės veži 8 milijonus litų. Panevėžio —
jinai turi koordinuotis su Dievo ir Bažnyčios
**
m- I^kytte misi- mus... Be to, pirma teismo eg 7,821,000 litų, Marijampolės — rtas iš anglų pusės gaus didoLITITUANIAN DAILY FRIEND
lę paramų, ypač dėl tp, kad
įstatymais ir su valstybės gerove. Leonas jos, bet ir šios nepajėgė pra zekutorius kelis kartus per 5,343,000 lt., Kauno 5,543,000
Publlshed Daily, Escept Sunday.
■UBSGRIPTIONtf: One Tear — >6.00: 81x Montbs
šalinti didžiojo girtavimo.
savaitę turėdavo darbo, o da- lt., Vilkaviškio — 5,820,OX) lt., pasaulinė medžio rinka visur
il*.6O: Three Months — >1.00: One 14-onth — 75c. XIII enc. “Sapientiae christianae” (1890. 1
— One Year — >7.00: SU Months — >4.00;
'
Tsb.
'V*8** čia nebesilaako. ' p^^įnių — 5,231,000 lt, Kė- yra gera. ~
10) rašo: “Tėvai iš prigimties turi teisę vai , Kai dabartinis klebonas at-|^ar
c.Oko.
In* ln ‘DRAUGAS” brl*«s best rssvlta.
kus auklėti, bet kartu turi pareigų auklėji vyko į 3i« parapiją, ji' buvo I Abatinent ų Draugijos dėka dainių — 5,172,(XX) lt., Rokiš
Adverttsln* rates on appllcatlon.
. .
plačiai žinomų girtuoklių pa- ž"‘°“s ir pralobo... Vienas ne- kio — 4,223,(XX) lt., Alytaus —
ĮRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicągo mų suderinti su tuo tikslu, kuriam Dievas
yra vaikus davęs... (Sielų išganymas ir žmo- rapija. Apskaičiuota, kad vie vedęs kalnakasys pasakojo, 3,531,000 lt., Šakių, Tauragės,
iiijos gerovė), todėl auklėjimas turi būti kri name parapijos kaime (iš 360 kad pirma jam vos pakakda- TeBįUj Trakų, Ukmergės ir Ukščioniškas, todėl reikalinga vengti auklėji sielų) per metus būdavo tik vę algos (160 markių per mė- ' tenos apskr. ūkininkai skolin KODĖL NAUJALIO MIR- DIENOS KLAUSIMAI
mo įstaigų ir mokyklų, kuriose vaiko sielai degtinei išleidžiama 30,000 ma nesj), o dubar, “aš esu nuo gi po du su viršum milijonų TIES ŽINIA 3UVĖLU0TA?
gręsia indiferentizmo ar bedievybės pavojus ’. rkių. Dėl girtavimo įvykdavo 1910 mt. Kalėdų abstinentas”, litų. Mažiausia skolų Žemės
jaunimo auklsjntAa
Tat tėvų yra pareiga mokyklų kryptį, nioky- netikėtinų žiaurybių:, mušty giriasi darbininkas, “ ir nuo Bankui turi Zarasų apskr. ū- Amerikiečiai lietuviai tapo
Visos tautos, kurios nori gyventi, rūpi- mo bei auklėjimo metodus, jose esančiose or- nės ir piaustymasis būdavo to laiko ne tik lengvai pragy kininkai — tik 830,000 lt, ir įžeisti, kuomet Lietuvos infor
venu, bet dar ir 1700 markių Seinų apskr. ūkininkai —- tik macijos biurai laiku nepadavė
savo jaunimo auklėjimu. Nors mes, lie- ganizacijose ideologiją prižiūrėti ir kontro kasdieniniai įvykiai... Kartų
žinios apie muziko Naujalio
paties klebono lempa, stovėju sutaupiau ’ ’.
x
'932,000 lt.
ir Lietuvoj ir čia, Amerikoj, turima liuoti.
Dailūs nameliai, gražiai ap
mirtį. “Draugas” apie visų
si ant rašomojo stalo, buvo su
Hpiokyklų ir jaunimo organizacijų, tačiau dar
Trecioji galio, kuri turi jaunimo auklė
Žemės Bankas Klaipėdos mylinio muziko Naujalio mir
rengtas
jaunimas,
supenėti
gy
gražu ne viskų esame padarę, kų galė- jimu rūpintis, yra valstybė. Bet jos teisė iš kulta. Slapti laiškai kankino
krašto ūkininkams paskolų y- tį puskelbė tik po trijų savai' jūtoe. ir galime padaryti. Amerikoj turime gakaip anų, taip ir šį klebonų. vuliai ir 1.1. Tai ženklas, kad
v*
esmės yra skirtinga nuo Bažnyčios ir tėvų
ra išdavęs daugiau, kaip 7 mi cių.
daug lietuvių mokyklų prie savo parapi'Parapija, nors gyvenama ge dabar gerovė viešpatauja, kur
teisės. Bažnyčios ir tėvų teisė yra Dievo ir
lijonus litų.
bet be visi leidžiame į jas savo vaikus.
rai uždirbančių kalnakasių, pirma tik kartus vargas buvo.
’ Kodėl Naujalio mirties ziprigimties betarpiškai (inunediate) duota,
e keletu aukštesnių mokyklų, bet daug
bet visiškai nuskurdo. Žmonės Religinėje srityje tas pats pe
nia suvėlinta?
valstybei tarpiškai (mediate). Valstybė, kaip
utių jų neremia ir savo vaikų ten nesiunviskų pragerdavo ar pralošda rversmas: vyrai ir moterys uo
sako Leonas XIII, tuomet tik atsirado, kada
Nuzikas Naujalis stovi pir
S? ' *
• ■ *
vo. Seinuose vykdavo šiurpuli liai eina Šv. Sakranęentų net
šeimoms padaugėjus jos pačios negalėjo sa
darbo dienomis; sekmadieniais
mose eilėse pagarbos nevien
'
Aia proga gal bns ne pro šalį pasiskai vo būklei ir pažangai palaikyti reikalingas ngos scenos. Daugelio religi iki gero popiečio bažnyčia pi
Lietuvoj, bet ir Amerikoj.
*'
1
S
7* •
tyti apie tėvų teises ir'pareigas vaikų auklė priemones sudaryti bei pagaminti. Valstybės nis gyvenimas buvo labai liū lna prisikimšusi; šventadienių
dnas.
Žmonos
skųsdavosi,
kad
ilan
išrodo,
kad
tokiu
pasi

jimo atžvilgiu. Kun. VI. Milvydas “P. B.” pareiga yra savo žalyje, gyventojams gerovei
vakarais
visur
ramu,
smuklė

jųjų vyrai, priėję gretimoje, pa
ę Į Klaipėdą dažnai atvažiuo elgimu Lietuvos informacijos
į^pie^tai rašo:.7 'pasirieti, tinkamas apystov&s sudaryti, nno
se
nutilo
bedieviškos
kalbos,
rupijoje išpažinties, grįždavę
ja su vietos lentpiūvėmis su biuras nusikalto; turėtų, mūs,
išorinių ir vidujinių priešų apginti, tvarkų girti ir. rytojaus dt<m<. eidavo n^'^rodo nė slapti laiškai.
Jaunimo
mokymas
bei
auklėjimas
yra
i/
sipažinti ir pasiderėti dėl Lie amerikiečių, atsiprašyti ir pa
iš pagrindinių visuomeninių pareigų ir ramumų palaikyti ir savo krašte krikščio- Sv. Komunijos... Labai snpranl .«* aBkili Skuteliai pasižadėti vengti panašių atsitiki
o ateitis yra autos, valstybės, žmoni- ! ”“kai ~ tautiD« kultūr» keltL Bet *» užda' tania, jog esant tokiai b«iai.rodė’. kas man 3au .seai" bn- tuvos miškų pirkimui įvairūs
i Anglijos miškų prekybos at mų.
ateitis. Jaunimas rūpėjo ir rūpi visiems: vinį atlikdama valstybės negali paskirus as ir jųją pašnekesiai buvo nedo- vo alsku: kur ^ngianaa yra
stovai. Jų kelionės tikslas yJei laiku lietuviai amerikie
Bažnyčiai ir valstybei. Todėl nau- menis ar šeimas niveliuoti, ar jų tiesiogines ri, o socialdeinokratiškos idė girtaujama, ten geriausia gali
ra
informuoti
anglų
pirkėju?
čiai būtų gavę žinių apie Nau
tš mokslo metams prasidedant, reikia pri- pffl'ėigas eiti. Valstybė turi teisę ir pareigų jos pliste plito. Klebonas į klestėti Abstinentų Draugija
apie
Lietuvos
miškus:
Lietu

steigti, jas hutais, mokytojais ir
.
. v. ..
jalio mirtį, užtikrinu, kad ir
Mat, čia pirmiau kaip kur kii ir įsidėmėti visiems, ypač. katalikams, mokyklas
.notajfe tirieraoDėflis aprtptatt,įstoi™ «,lia“8,u
vos
miškas
nuo
senų
laikų
an

didžioji Amerikos spauda bū
likų Bažnyčios nurbdyoius jaunimo aukj’
.
#
Bvartainn
mm nnnmlza.
skausmu, not!
nes ir
ir jojo
pamoks tur reikia žmonėms parodyti, glų yra laikomas tam tikrose
gtas
privačias
mokyklas,
jei
jos
nėra
Dievo,
tų paminėjusi.
A. Šnipas
jog norint šių blogybę patai
jimo klausime.
j
srityse
geriausias
pramonei
ir
Bažnyčios ar šalies įstatymams prasižengu lai nieko nepadėjo.
syti, reikalinga panaudoti, ra
Sv. Tėvas Pijus XI savė garsioje eneikli- sios, palaikyti ir subsidijuoti. Bendrai vals Tada klebonas nusprendė dikalų gydymų.
jau seniai yra išsidirbusi Klai DEMONSTRACIJA PRIEŠ
oje “Repraesentauti in terra” ^29. XII. 31) tybė turi rūpintis krašto švietimo reikalais, pamėginti įkurti Katalikų Ab
pėdos miško pastovi pagrindi
FAŠISTUS
Aiškiai išdėstė jaunimo auklėjimo pareigas, prižiūrėti, kad viešumoje, susirinkimuose, stinentų Sąjungos skyrių. Pir
nė kokybė. Prieš karų į "Lie
tfcftrišs turi atlikti Bažnyčia, šeima ir valstv- spaudoje, teatruose, kinuose etc. nebūtų sklei ma tyliai surado keletu pri
tuvos miškų buvo žiūrima,
kaip į rusų miškų. Tačiau, Lie Cliicagos universiteto tarp
•
džiamas papiktinimas bei ištvirkimas. Žod jaučiančių žmonių ir 1909 m
tuvai atgavus nepriklausomy tautiniuose namuose vieši 300
,
Bažnyčia, pildydama Kristaus įsakymų: žiu, valstybės pareiga yra šalyje taip sutvar- gruodžio 19 d. parsikvietė ži
bę, pasaulinėje miško rinkoje italų studentų, kuriuos į Aineftfcikite ir mokykite visas tautas laikyti vi- kyti gyvenimų, kad galima būtų ir laisvai ir nomų abstinencijos apaštalų
> - ' '.rf* _______
X
<
*
Z
vėl pasirodė lietuviškas miš rikų prisiuntė Mussolinio vy
^ų, kų tik esu juras įsakęs”, (Mat. 28. 29), lengvai tikrų krikščioniškai — tautinę kul Tėvų.Elpidijų. Abiejų pastan
riausybė draugingumo sume
gomis pasisekė beveik visų pa
Lietuvos Žemės Bankas lig kas ir anglų miško pirkliai
jjo aukščiausių mokymo ir auklėjimo teisę, tūrų skleisti, ugdyti ir stiprintu
žino, kad tas miškas yra la timais.
’ų pareigų Bažnyčia vykdė per amžius. VaJaunimo auklėjimui reikalingas bendras rapijų sutelkti į Abstinentų šiol yra ūkininkams išsikoliPrieš šiuos italus fašistus
Europoa kultūros istorija yra Katalikų Bažnyčios, šeimos ir valstybės susipratimas Draugijų; ėjo iš namo į na ’nęs 95,758,Q00 litų. Iš viso yra bai geros kokybės.
Lietuvos miškas, apdirba studentus sukelta demonstra
čios tautų auklėjimo istorija.
ir darbas. Bažnyčios teisių nevalia varžyti, mų ir ieškojo Draugijai narių. išduota 23JS81 paskola, kurios
, .•
Įžymesnieji alkolikai buvo iš ūkininkai gavo Žemės Bankui mas Klaipėdoje, jau nauja ma cija. Policija areštavo 11 vy
Bažnyčios mokymo misija apima ^visų pa- tėvai ir jų teisės turi būti respektuojamos, vežti ligoninėn...
įkeitę 520,938 ha. žemės. Jščia rke įgijo gerų vardų ir turi rų ir dvi moteris. Areštuotie
į ir visas gyvenimo sritis, kaip visam valstybė turi būti globėja jr padėjėja švie•f
>' . .
- • 1
Ir štai kaip pasikeitė šios paduotų davinių matyti, kad didelę paklausų. Lietuvos fi ji pasisakė, kad jie priklauso
iui ir visoms sritims yra skirti Kris tuno darbe. Taip harmoningai dirbant, mo parapijos veidas. Degtinės ve>- įkeista Žemės Bankui jau 8, nansinės įstaigos rūpestingai American ljeague Against
te Evangelijos dėsniai, l’odėl ir jaunimo kyklos galės atsiekti savo tikslų ir išauklėti žėjas skundėsi, kad dabar su 24% visų Lietuvos ūkių, b j- deda pastangas išlaikyti aukš-1 \Var and Faaeism organizaĮėjime Bažnyčia turi aukščiausių teisę ir ateičiai kraštui tinkamūs sūnus ir dukteris. vienu arkliuku ir vienu veži- keistoji žemė sudaro 12% beK tų miško kokybę. Klaipėda jau cijai.
I
— O, kaip kada...
krikščioniškoji monogamija. Juk Kristus čiu ir matrimoniališkų sutartį. Ji daros nūstebo ir kai kurie net abejojo, ar jis
A. Maceina
— Kurioj klasoje būsi T — pasiklau
susijungęs tik su viena Bažnyčia, jų vie nereikšminga, o josios laikymasis ir gy ištesės. Tėvai tuomi džiaugėsi. Tas labai
sė Juozas.
nų myli, jų vienų pašvenčia. O kadangi venimas moterystės gyvenimu yra nuodė patiko jaunam idealistui.
—
Kokia
čia
dabar
vieta?
—
pamąstė
moterystė turi būti šitų. santykių atvaiz mingas. Štai kodėl Katalikų Bažnyčia to
— Manau, kad šeštam skyriuje, nes
das, aiškų, kad ji tegali būti tik monoga- kius' žmones laiko viekais nusidėjėliais ir sau Jurgis važiuodamas pro šv. Jono ko esu baigęs gimnazijų. Bet man lotynų kal
legijos vartus. —- Gal viduj išrodys ge ba gan sunkoka.
minė. Poligaminė/moterystė galėjo būti neleidžia prie šventų Sakramentų.
|
t.
.
niau
nei
iš
lanko
pusės.
tik prieš Kristų,' nes ji iš esmės nevaiz
Ah, kų čia kalbi, viskas eis kuo
Štai keletas išvadų, kurios dar labiau
Tėvas
direlętorins
sutiko
jaunąjį
as

duoja
jokios
paslapties
ir
visiškai
neįeina
puikiausiai, — ramino Petras.
nušviečia antprigimtųjį krikščioniškosios
(Tęsinys)
į.antprigimtinę sritį.. Krikščioniškoji mo moterystės pobūdį. Mes matome, kaip pirantų prie durų.
Toks širdingumas ir priėmimas stu
i nesuardoiuybė
— Tamsta Jurgis Šimkus?
terystė nieku būda sa tuo nesųderin&ma.
dentų suramino ir sustiprino naujo stu
viskas šitoj srityj sujungta su ta didžių
Kristaus ir Bažnyčios paslaptyj yra
dento sielų. Prieš išvažiuosiant Jurgis geja Misterija, viskas joje randų išaiškini
e) Civilinės jungtuvės
™
moterystės neišardomybės pagrindas,
— Tai gerai. Tėvas prefektas jus vi rai atsiminė[ savo tėvo žodžius: “Jurgi,
Jurvi,
mų įr pagrindų. Ir ne tik šitoj srityj. Vi
ristus susijungęs su Bažnyčia yra ūm
Kadangi visų pakrikštytųjų žmonių sas krikščionio gyvenimas perpintas die su kuo aprūpins.
pirmiau tu buvai lauke ir žiūrėjai į vidų,
iai. O karangi krikščioniškoji inote- moterystė yra įjungta į antpri gimtinę sri
Kada Jurgis pasidėjo savo du baga o dabar būsi viduj ir žiūrėsi į lauka”.
viškomis paslaptimis. ’
’stė yra anos paslapties atvaizdas, tad tį, todėl yra negalima, kad jų moterystė
žus ir muzikalį instrumentų, gavo paskir
Visi keturi nuėjo sviedinio lanko link.
(Pabaiga)
ji turį tverti amžinai —- relatyviai ligi nebūtų sakramentas, o tik sutartis. Arba
tų vietų miegųmųjain kambary, studijos čia sutiko vienų profesorių ir pradėjo šne
Irties. Jeigu būtų galimas atsiskyrimas, moterystė yra ir yra sakramentas,. arba
kamlmry,
koplyčioj, tada prefektas paro kučiuotis. Kalba Jurgis, rankas susidėjęs
« A. P. Bandys
k> būdu tada moterystė vaizduotų am- josios visai nėra. Nvkfetant sakramenti
dė Jurgiui visų seminarijų. Ir, ištikrųjų, ant šonų, švarkas nesusegtas. Trys papi
Bųjį Kristaus susijungimų su Bažnyčia? niam pobūdžiui, nyksta kurtu ir satartis,
vidus btfvo gražesnis negu iš lauko pusės. rosų pakeliai matytiš iš kišenių. Pama
Odėl vedusiųjų perskyrimas galėjo būti nes ši sutartis nuo Kristaus jau nepri
Išeinant iš seminarijos, susitiko su čius tai visų vaiduose pasirodė šypsena.
majam e Įstatyme, kąda moterystė dar klauso prigimčiai, bet antprigin^čiai. Že
keliais* studentais: Juozu Linkum, Petru Jurgis pažiūrėjo j savo batus, gal, pur
jvo tik sutartis, tik grynai prigimtinis
mės valdovams palikta teisė tvarkyti tik.
Neapsakomas džiaugsmas kuteno po Gudu, Albinu Juodžiu. Tėvas prefektas vini; ne. Gal kaklaryšis netvarkoj; pasi
alykas, bet ne Nauja,jam, kada ji tapo tosios sutarties materiališkos pasėkos, bet nų Šimkų širdis. Jų sūnelis pareiškė noro supaiindino su visais ir pavedė Jurgį jų
taisė. Rodos, viskas tvarkoj. Mat, .Jurgis
tdiios misterijos atvaizdu.
ne pačių josios ošinę. Dabar bus aišku, įstoti į šv. Jono kolegijų. Nieks nei svajo globai.
nežinojo, kad čia draudėjai na rūkyti. .Jain
kad civilinės jungtuvės, išskirdamos iš to nesvajojo, kad šis jaunas vaikinas sto
— Tamsta loši sviedinį? — paklausė vakare tai Petras pranešė.
d) Monogamija
Albinas,
i ' .
feituo atvaizdavimu yra pagrįsta ir savęs sakramentinį pobūdį, ardo tuo pa* tų į kolegijų. Tat, kai jis išvažiavo, visi
(Daugiau dus) _
____
Dr. theol.

H. Veerto as
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Vinninlietii . spalių 1 d., 1934

Su rūgs. 14 d. Šv. Jurgio
šiuo mokslo sezonu pririrabažnyeioj prasidėjo Šv. Valan Įšė 240 vaikų, kuriuos mokina
da ir bus penktadieniais 7:30) septynios seserys Praooiškio16 SV. JURGIO PARAPIJOS v. v. žmonės turėtų guusiau į tės, Be tikėjimo ir kito mok**
lankytis.
"
lo>' jų tikslas yra išmokyti yaiKugs. • 20 d. pargrįžo iš ato
----------kus lietuviškai skaityti ir rastogų kun. V. Vilkutaitis. Bu
vo' nuvykęs Canados stebukli- Spalių 9, 10 ir 11 dd. bus
ngon vieton St. Anne Ėeauprc, Šv. Jurgio bažnyčioj 40 vai.
'
Kiekviena žmogų Dievas
Bus svečių kunigų.................. v
, r. .
25 mylios atstu nuo Quebeco. atlaidai.
..............
.
, . siunčia i pasauli, kad drąsiai
sakys pamokslų.
.
,
_
Ten matė neužmirštinai stebė Misijonierius
... •
...
. .
stotų už tiesų, sekdamas sven.
,7
tiną Nukryžiuoto Jėzaus 365x Minėtomis dienomis aiisus savo
kasdieniniu.
reiklius
ati35 pėdą. paveikslą.
dėkite į šąli, o ateikite į baž1
. K ^MB
Kun. V. Vilkutaitis pereitą njči,.
sekmadienį pasakė labai šiems
laikams pritaikintą pamokslą Kugs. 21 d. Šv. Jurgio pa
apie girtybę.
rap. choras išsirinko valdybą
ir pasiryžo uoliai darbuotis —
ADOMAS SAVICKIS
kas atgriežia apie dvidešimtį organizuoti gerą chorą ir ke
mirė rugsėjo 28 d. 1934 m. 1
vai. ryte, sulaukęs 44 metų .
koncertų į sezoną. Kitą laiką lti baž. muzikų.
amžiaus. Kilo Lietuvoj, Kražių
pašvenčia savęs tobulinimui.
miestely, Raseinių apskrido.
Amerikoje iš gyveno 21 meSmuiko praktikavimą jis ne Ačiū Nefčešauskui ir Shu
metug.
' .
'
Paliko didiliame nulifidinie
skaito kaipo darbą, kaipo už kui už pataisymą Šv. Jurgio
sūnų Edmunde, seserį Juzefų
Jjehavtėlenę ir švogerį Leoną
duotį, bet kaipo pasigerėjimą bažnyčios vargonų. Klebonas,
Lehavičių krik&to-dukterj So
fiją, sesers du sūnus Viktorų,
ir rekreaciją, arba žaislą.
ir Jonų ir sesers dukter} Ste
choras ir visi parapijonai yra

inas Pragos teatro prkestre,
kaipo smuikininkas. (Jau buvo
virš trisdešimts metų, kada
pradėjo sudominti žmoniją sa
vo kompozicijomis. Gavęs iš
vyriausybės pašelpos, tobuli
nosi studijuodamas kompozici
ją. Vėliau jis išsitobulino pasižymėtinai kaipo tautinis če
kų kompozitorius. Jo kompo
zicijos atspindi čekų -s|avoniška dvasia. Jis parašo operų,
simfonijų,. Stabat Mater, ora
toriją St. Ludmilla ir daug
dainų.

Muzikos Pijonieriai
Įkišo A. P. Stulga
CAMILLE SAINT

.1;į

C. Saint - Suens gimė Pn Ima yru imta iš Šv. Kasto, toryžiuje 1835 m.; mirė po Di- dėl opera yra.panaši daugiau
džiojo Karo (1921 pi.). Buvo | į oratoriją negu į operą. Tiegeras kompozitorius, pijams- sa, oratorijos giedamos be lo
tas ir vargonininkas. Mylėjo Šimo. Tat, šią operą galima
darbą. Pavargęs dirbdamas būtų pavadinti lošiamąja orabvieną dalykų, ėmėsi kito ir torija. Jos pradžia kitoniška,
tokiu būdu įsivaizdindamas negu paprastai -kitų operų,
sau kaipo rekreaciją. Jis dir- Prie to, ji vaizduoja labai gibo netik muzikoje, bet yru pa- lią senovę,* būtent 1100 metus
YEHUDI MENUHIN
rašęs knygų iš astronomijos ir prieš Kristų.
kitų sričių. Būdamas 70 metų Operą parašė Suint -zSaens
Iš šiolaikinių Jaunų muzikiamžiaus dideliu pasisekimu ko H877 metais. Ji yra svarbianninkų, gal, bus neprošalj pa
ncertavo.
sias jo kūrinys, arba vienas iš
žymėti jauną smuikininką, YeJis labiausiai yra minimas gerųjų.
hudi Menuhiną. Jis yra dar
už parašymą operos “SamsoOperos pradžioje scena vai
jaunas (apie 17
amžiaus),,
nos ir Dalile’’, kuri Europoje zduoja aikštę p. Gazos miesto,
rusiškas žydukas, gyvenąs Aįir Amerikoje statoma su gero- kur susirinkę žydai aimanuomerikoje, Californijos valst.
luis sekinėmis. Be to, yra pa- ja ir skundžiasi savo vargais
Muzikos karjerą pradėjo bū
rašęs simfonijų, pijaiį^ konce- ir nelaimėmis. Karalius Sam
damas keturių ir pusės metų.
rtų ir lengvesnių pijanui kuri- sonas mėgina juos paguosti ii
Penkių metų jau buvo solis
niųi Yra parašęs net ir baž- palinksminti.
ANTONIN DVORAK
tas San Franciseo simfonijoje.
nytinės muizkos, ypač gražiai Ateina Delila iš maldnaniic
Jo tėvai buvo mokyti ir mu
^skamba jo “Avė Maria”. Sa- lydima tarnaičių ir apsupti
Antonin Dvorak gimė Čeko zikos mylėtojai. Tat ir jį, nuo
int -Saens buvo žydą kilmės, būrio mergaičių, kurios bars
Operas “Samsonas ir Dalila’’j to gėles ir figūruoja - šoka slovakijoj, 1841 m.; mirė 1904 mažyčio priauklėjo prie muzi
Ši opera yra nepaprasta kai i Dailia dainuoja malonią pava metuose. Jis yra skaitomas kos. .
Jo metų jaunas smuikinin
kaipo didžiausias čekų tauto;
kompozitorius, lyginamas Sme
LIETUVIAI DAKTARAI: V
tanai, didžiąjam čekų kompo
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI zitoriui. Sakoma, kad Dvorakas daug ko pasimokinęs nuo
Tel. CANal 0257
Smetanos.
OFISAS
Dvorakas iš jaunystes pra
4729 So. Ashland Avė.
DENTISTAS
-.
S lubos
dėjo smuikuoti. Būdamas še
1448 SO. 49th OT., CICERO, DLL.
CHICAflO. ILL.
Utar., Ketv. ir Pėin. 10—9 vaL
šiolikos metų išvyko į Kragą
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
8147 SO. HALSTED ST., CU1CAGO
1S21
SOLTH
HALSTED
STREET
Paned. Sered. ir S ubąt. 3—9 vai.
niokytis vargonų. Mokydama uo 10 Iki 13 vai. ryt®, nuo 3 Iki 4
Ui. po pietų fr nuo 7 iki 8:80 vaL
Rezidencija 0600 So. Arteslan Avė.
sis jis užsidarbiavo grieždavakaro. Nedėllomla nuo 18 Iki 13
Dienoms TeL LAFeyette 6788
Naktimis TeL CANal 0402

Valandos; 11 ryto iki 3 popiet

Vai.: 3 tirt 6 popiet, 7 iki 8 vak.,
Nedėlioję pagal sutarti
Office Tel. REPublic 7898
Rea. Tel. GROvehlM 8817
7017 S. FAIKFIELD AVĖ.

6 Iki 8 v. vakare

labai dėkingi ir niekad jų ne
užmirš.

Rūgs. 26 d. Stonio restaura
cijoj tapo draugų pagerbtas
dr. Jonas Vitkus. Buvo susi
rinkę jo artimų draugų. Be
kitų profesi joną Iii ir veikėjų,
buvo jo keturi kolegai lietu
viai daktarai.
Į Šv. Jurgio parap. mokyk

PAMINKLŲ DI8BZJAI
\
)

t

a£h
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.:

2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.

Office Phonę

PKOspeet 1028

*

Kampas 31st Street
Valandos: 2—4 popfet, 7—9 vai. vak.
Nedėllomla Ir Šventadieniais 10—12

Telefonas MU>way 388#

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Ava. rietoll Kedzi’e)
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Seredomis ir nedėliomis pagal
sutart]
. '

Ofiso Tel.: LAFayette 3650
Rez. Tel.: Vlltgl

Rea.

Phone

ENGiewood 8«Ut

' Veskite paminklų reikalus tiehlal su P*, lal* lėdirbėjaia.

LKlangle 0044
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7890 So. Halsted Street
ROOM 210 .
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakaro

Tel. YAKds 0994
Rea.: Tel. PLAsa 2400
Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v.
Nedėldieniais nuo 10 iki- 12 dienų

Vienas blokas J rytas
didžiulių vaitų

Trys telefonai:
JAS

Rn. PKNSACOLA MII
KELMONT .8481
Office: H1LLSIDE SMI
Vlncent Roeellt, secr.

DENTISTAS
X - R A Y

4143 ARCHER AVENCE
Kampas Franciaco Avė.

Tel. CANal 6122

1 Specialistai iškalime Hr išdirbime visokių rūšių pamlnkSų Ir grabnnmlų.
Mūsų šeimyna specializuoja šlame darbe per šešias kartas.

Offfce Phone

Res. and Office

2359 So. Leavltt St.
CANAL 0708

lių Roclenę; o Lietuvoj moterį
Onų Ir dukterį Brdnlslovų, gi
mines ir draugus.
Kūnas pašarvotas 4134 S.
Rockwell St.
«2*į
laidotuvės J vyks Antradieni,
spalių 2 d. Ift namų 8 vaL bus
atlydėtas j Nekalto Prasidėji
mo Pan. Šv. Mar. parap. baž
nyčių. kurioj Jvyks gedulingos
pamaldos už vėllonio stelų. Po
pamaldų bus nulydėtas į Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugas-es Ir paSjstamus-.'ip dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę sūnus, sesuo, Svogeris, krikSto-duktė, sesers vai
kai Ir giminės.
laidotuvėms patarnauja graborius J. Liulevlčlus TeL LAF
ayette 3572.
,
.^3

ROSELLI BROTHERS, INC.,

Rusaa Gydytojas ir Chirurgas .

Moterišką, Vyrišką, Vaiką ir
visą chronišką ligą
Ofisas
- - _ 3102
• > So. Halsted St..

Tel. LAFayette 7650

Tel. ČANal 0402
2428 W. MARQl ErTE ROAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VaL 8-4 U 7-9 vak. Ketv. 9-13 r
Nedėlfoj susitarus
—

Ofl«o Tel. CALumėt 6»»3
Mes. Tel. DHEvel

valandai diena.

Tel. LAFayette 3057

Office: 2643 W. 47th Street

Mėgiamiausia jo muzika yra klasinė Bacho, Mozarto,
Beethoveno ir Bralnnso. Mėg
sta smuikuoti netik solo, bet
ir asamblyje. Jis jau važinė
ja su koncertais net ir po Eu
ropą. Jo ambicija yra likti di
deliu smuikininku.

PHYSIGIAN and SURGEON

DENTISTAS

2403 W. 63rd St., Chicagn

2201 V/. Oermak Road

OFFlcų ąoURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

(Kampas' Leavltt St.)

Valandos; Nuo 9 iki

DR. VAITUSH, OPT.

Nuo. 1 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cerm&k Road

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso telel. BOClevard 7820

Valandos 1—3 ir 7—8 vak. •

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutartį
REZIDENCIJA

LACHAWICH
IR SONOS

6631 S. Califomia Avė.

DR. C. Z, YEZEL’IS

Telefonas REPublic 78SS

DENTISTAS

LIETUVIS
OFTOMETItlCALLY AKIU
- SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuria
eetl priežastimi galvot skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu-1
mo, skaudamų aklų karitj, atitaiso1
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitlkimuoas egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klaldaa Speciali atyda atkreipiama 1
mokykioe valkus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 Iki 8 v.
NedSlfoj nuo 10 iki 13. Daugely at
silikimų akys atitųtaonsoa be akinių.
KalnoM
iainon pigiau kaip pirmiau.

4712 80. ASHLAND AVE.
Phone Bonlev&rd 7589

Ptrldte tiesiai ii dirbtuvės ir
, taupykite plnigua

527 N. WESTERN AVĖ

arti 47th Street
VaL; aue 8 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Pritaikyme akinių dėl viso
kią akią. Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinlą.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Grabnrius
ir
■ • Bal«tm.*^te>jas

Didelė ir fftaži
Koplyčia dykai
4092 Aretaer AVe.

Tel. BOUlevasg 3388—8418

DR. JOHN SMETANA

Office Tel. Wentvrorth <888

T(4. Vlltciata 0888
Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m.
sutarti

DR. SUSANA A. SLAKIS
Tel. Ofiso ROULevard 5918—14
Res. VICtory 3843

J. Lhilevlčius

1646 Weat 46th Street

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Re*. Tel. HEMlock 6141

OYDYTOJAH IR CHIRURGAS

pagal

Ot

MOTHRŲ IR VAIKŲ LtOŲ
BPECiALirre

Pastebėkit mano iškabas

Ofiso vaL nuo 1-3; fiuo 4:30-8:30

756 W. 35th Street

Phone Ganai 0523

6900 SOUTH HALSTED ST.

fibk

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas
Valandos nho 9:30 lyto iki
8^0 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtą valandų. Room 8.

GRAB0RIUS
Koplyčia dykai ' ,
1410 SO. 49th OOURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

Valandos:.

Nedėliomis

8.

GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
VEDRJA8

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

4157 AJ4CUER AVENUE

1439

W.

I'atarmmja Chica.
goję Ir ap> linkėjo.

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 2-4 ir 4-8 Vai. vak.

GRABORIUg
Toriu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
23rd FL, OMoago
3319 Lituanica Avenoa
Chicago, IK.
49th
Cicero, M.

TA. LAFayette 3572

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Reaidentlj<m Ofisas: 2858 W. Mth'St.
Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
ueredomis ir Nedaliomis pagal sutart)

STANLEY P. MAŽEIKA

Patarnauju laldatavėse kuoptfflausta
Reikale meldžiu atsMauktl, o mano
darbu bOaita užfaaMfati
TeL CANal 34U wte 8816

2314

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso: IcL LAFayette 4817
Uee.: Tel. HKMkxk 8888

LIETUVIAI OEABOKIAI

TeiefonM YARda 1138

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laidotuvese... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma
tuo pačia vardnį

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
T«l. Bonierard «139

ORABORIU8 ir BAL8AMUOTO J Ag
Patarnavimas garas ir neį rengus

718 Wast 18t.b Street
Telefonas MOMeoe M77

xaa

IgETUVIV ORABORTU8
Paleidėja už 335.00 ir eukž«au
Moderntžka koplyčia dykai
i«8 W. tžtta Nt. Tel. CANal 8174
Chlcago. UL

Pirmadienis, spalių 1 d,, 1984

D R A JU O A

yra tokių .lietuvių, kurie' j (Juk airiai turėtų savo celišką .Tuomet pradėjo kąlbėti JuJulė smarkiai nuraudo, o
svetimtaučiua kreipiasi reika kąlbą vartoti. Ar kad airiai lė. Ji įrodinėję, kad vieną va publika ėn»ė juoktis.
j
le anglių.. Keista, bet taip y- savo kalbą pamiršo tai mes, karą atnerikietis atėjęs pas ją
Kodėl nebus tikras... Ga«.
> lietuviai, turime pamiršti1, ir
širdį, t eat ei lanko kiekvienas į
Ciceroje kadaise bavo daūg ra.
ir nieko namie neradęs, ją iš lit gydytojui paskambinti.
paskui, sau amerikonais vadi
— Gerai. Tad kokios baus
gedulo paminėjimą į McKinley rądijo stočių. Paskutiniuoju
gėdino.
.
'
■
«
mės jūs kaltinirikui norėtu
Parko salę. Ten galingais bal laiku jos pranyko. Vasaros ka Kada mųsų lietuviai susip ntis. Būkime amerikonais, bet
— O dėl ko tamsta anksčiau mėt? — vėl kluusia teisėjas.
sais sušuksime: Ęi, pasauli! rščiams užėjus,, matyt, radijo1 ras sunku pasakyti. Kai ku mylėkime kas yra mūsų.
nesiskundei? — perkerta tei — Mes norėtumėm, kad jis...
Chieagos Fed. apskr. inici-jnies I* Vilniaus nenurimsim! operatoriai aptingo, o, gal, ki rie save vadinu net patrio
Jeigu
lietuviai
yra
nepada

tais,
bet
savo
“
patrijotišką
“
užmokėtų, — prasižiojo Julės
atyva, rengiamas bendras ViiKorespondentė tokiu amatu užsiundinėjd. J.
sėjas.
rę pažangos politikoje ir ki
posmą
pavcdd
arba
žydams
avyras.. Nuo to visa teismo sa
J. operatorius, sakoma, nesu.
niaus užgrobimo paminėjimas
svetimtauėiams.
tuose
dalykuose,
tai
tik
todėl,
—
Skundžiausi,
bet
bylos
lė
vos neplyšo juokais.
randa užtenkamai gilaus prū- r
»tio»ns
McKinley Parke.
kad negerbiame kas yra mūsų nekėliau... Turėjau sužadėtinį,
jau
do, .kuriame galėtų -savo ins-,Kaip
_ .
r varpą? , prispaudžia.
Šiam liūdnam paminėjimui
— Užmokestis... — nusijuo
trumo*, elektros violas sume-1 *r
įmklą tuo kart ir dėlto, kad patys sau pavy bijojau... .?
,bus pritaikinta programa, su
kė teisėjas. O, kas daktaro lin
rkti; na, ir operuos ratas!“sf“5
'.'T dime.
sidedantį iŠ dainų, kalbų ir
di jįme pertaisė metus? Ne^ ge
tuviai nori turėti pažangių bi
besisuka.
Tiesa,
J.;
J.
opera
kitokių pamarginimų. DalyBridgeport. -4- Rugsėjo 14
rbiamieji. Jūs nekaltai žmogų
znierių, patys turi juos dau CieeToje jau- koks trečias ar
torius
vasaros
laiku
kitokį
vaus visiems gerai žinomas ir d. linksmai išsiTengė atostoskundžiate.
giau remti.
penktas mėnuo kaip jau mirš
džiabą
turėjo
»
—
parapijų
ir
mėgiamas L. Vyčių “Dainos” ganus j tolimą Kaliforniją Ste
Tsb.
Lenkai išmokino ir rusai pa ta, tai vis po du. Dabar mirė
choras. Dainuos ir dainininkas Ha Bytautaitė, Vladas Rimutis draugijų piknikuose “pynaa. a. ekskareivis Zabulenskis
Kastas ^Sabonis. Kalbės pralo (jos sųžiedotinis) ir pp. Olson, cus’^ nuo visokių ligų kitiems dėjo negerbti kas sava, svetiir Jarytė. Reiškiame užuojau
Kazimieras Ručas
tas Krušas, dr. Rakauskas, vaidininkai New York Life pardavinėjo. Girdėt, kad už-. mani galvą lenkti ir todėl,
tos
mirusių
šeimoms.
mirt rugsėjo 18 d.. 1934 m..
Fed. Centro pirm. Bus ir dau Insr. Co., kurioj ir jaunas Ri darbio mažai turėjo, o radijo turbftt, net ir čia, Amerikoje,
6 vai. vakaro, r>>Iaukęe 42 me
Radijo S. A.
tu amžiaus. Kuo- ii Panevė
giau kalbėtojų, kurių vardus mutis tarnauja kaip “investi- stočiai ir tas užsiėmimas ke mūsų lietuviai mano, kas sa
žio apskričio ir parapijos.
Amerikoje, lžgyveno 21 me
nkt pradėjo. Mūsų stočiai atė va tai niekai, o kas svetima,
gatpr
vėliau paminėsiu.
tus.
ii
Paliko dideliame /nulludlme
Mūsų Vilnius, trečdalis Lie Linksmai tęsėsi kelionė su jo žinia, kad trumpu laiku vi tai gera. Kųdėl toks nežmo
moterj Grasildą. po tėvais JSIkaitė, sūnų Kasimi era, brolj
tuvos kenčia neapsakomą prie stojant įdomesnėse vietose, skas bus pafiksinta ir J. J. niškas pavydas mūsų tautoje
Antaną,
brolienę Teklę, du
pusbrolius Joną Ir Mykolą Abspaudą, po mūsų amžino prie kaip, štai, 19 d. rugsėjo pri stotis gyvuos kai pirmiau. Laū saviesiems? Jeigu jau mes pa-| Julė Šarkauskaitė buvo jau
ramavtčlus, žvogerj Ir žvogertys kas mūsų yra peiksime ir I
ką Longiną Ir Veroniką Jesešo lenko jungu. Laukia, kaiD važiavus visai arti Kaliforni kiame.
na, linksmai leido laiką ir dėl
vtčtus, Ir gimines: o Lietuvoj,
motiną Roąiliją, broli Joną,
neigsime, tai nelaukime kad to nustojo gero moters vardo.
paukštelis giedros, bene užšvis jos, vos tįk išvažiavus iš Los
seserį Oną ir gimines.
t
* y*’ r
Kūnas pašarvotas 3126 So.
Cieeroje yra vienas žymus kiti mus keltų gerovėn.
kada
ir
tam
kraštui
laisvės
Visos
pažįstamos
ir
nepažįsta

‘l
. . I* .'<7 , Vega*, Nevada,* miestelio, staiMorgan Bt.
,
.
.... ...
anglių pardavėjas biznierius
Laidotuvės Įvyks antradie
saulutės spindulėlis, bene su ga ,lūžo
mos ją pirštais badydavo, irni, spalių 2 d., 1S namų 8
automobilio asis ir an- . ,
,
.
t Adomas Bernadišius, kuris rei 'Net‘ir pavardžių keitimai. į vjsajp jtarinėdavo. Tačiau Juvai. bus atlydėtai J Bv. Jur
sijungs kada su nepriklauso tonaohilius, apsisukęs
ore ke
gio parapijos bažnyčią, kurlol
kalaujantiems anglių duoda turbūt, lietuvių tarpe daugiau
ne kiek nenusiminė,
Įvyks gedulingos pAmaldos už
mos Lietuvos kūnu.
lis kari, krito žemyn į smė
velionio sielą. Po pamaldų bus
z
‘t
geriausį patarnavimą. Yra ti-^iai apsireiškia. Jeigu jau a-, jj parpiančiai kartodavo gau
nulydėtas 1 flv. Kazimiero ka
Kad ateis toji diena, nėra lius. Trys jauni keliauninkai k ras praktikuojantis ^katalikas merikoniškų pavardžių lietupines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Mantį
šaunesnį
vyrą,
negu
jos,
abejonės. Bet, ar ateis toji lai sužeisti. Bitautaitė sukapota Į ir patrijotas lietuvis. Jis re- viai nopi, tai prisieitų indigimines, d raugus-ges Ir pažystamus-mas
dalyvauti
šiose
mingoji diena be mūsų pasta stiklais kakta ir užgautas šo-!Įinia visus lietuvių tikrus rei- joniškas pavardes savintis, nes apkalbinėtojos. Ir štai, po me
laidotuvėse.
Nultudę:
Moteris
SOnos,
ngų? Ar svetimieji pasiūlys nas; PP- Olšon smarkiai su kalus. Yra žymus labdarybės ■ tik indi jonai’ yra tikri amdri- tų laiko iš Amerikos grįžo vi
Brolienė, Pusbroliai, Svogeria.
švogerka ir filminės.
mums tą malonę? Ne. Tik mes žeisti, o Rimutis laimingiau rėmėjas ir šaunus parapijos.konaį šioje šalyje. Airiai yra dutinio amžiaus amerikietis
Laidotuvėms patarnauja gra
Zariašinskas.
Julė
sugebėjo
su
bortus 8. P. Mažeika. Telefo
sias,
nes
be
didelio
išgąsčio,
patys turime nuolat budėti.
nas Yards 1118. ,
patarėjas ir aukotojas - rėmė- tokie pat ateiviai, kaip ir lie
Mums, kaipo ištikimiems Lie nieko blogo .. jam neatsitiko. jas. Mato tai nevien mūsų ra- tuviai, tat kam savo pavardes juo susipažinti ir palenkti a- <1
tuvos močiutės sūnanis turi Kadangi katastrofa įvyko ty dijo stotis, bet yra patyrus airinti? Stoka,susipratimo! O nierikiečio širdį savo pusėn, i.-—- PMSftKūJIMAS U
buvo net susižiedayę
rūpėti tas istorinis kraštas, ruose, tai vargšai sužeisti, ne tai ir visuomenė. O visgi dar taip, ir daugiau nieko. Cice- Jiedu
„ t
.. .
, ,,
Paieškau sekančių-asmenų:
Bet gyvenime esti ir nelauktų vinf!J i^mbliauskij, Nevedis
kur ilsisix<redimino, Vytauto susilaukė pagalbos, kol nepriroje tokių “abiValelių” netrū dalykų. Dėl kažkokių prieža- kaimo, Kapmiesčio miestelio,
važiąvA kitas turistas, kuris ftv. Jnrgio par. komiteto Riir kitų* didvyrių kūnai.
ksta.
sčių, Zariašinskas nuo Julės į Šeinių apsk. ir Viktorijos ŠiUžtat, ši spalių 9-ji diena juos nugabeno į artimiausio rnučio.
atšalo ir pradėjo draugauti su ,kut|iūtęs, Meciskių kaimo, Ka
,,,, , T ii j
pmiesčio miestelio, Seimų ap- Pas Budriką didelis pasi
t esu judina kiekvieno lietuvio miestelio ligoninę, pirm, nuveBytautų ir Rimučių šeimos
Kai kurie net į savo bažny kita.
Aada
Jule
paleido
gan^j. Girdėjau, k:ul viršminėt: rinkimas
žęs į gasoline station iš kur Į
gVVena didelio rūpesčio it čią sekmadieniais neina, o j
dus,
kad
amerikietis
ją
nūs*
asmenys
gyvena Chicagoje.
RTATEMEhT. Of THE OWNERpašaukta ambulansaa. Geriau- Į 8irdg'e|os gavę telegramas apie airių dėlto, kaj airių, tai mat,
Philco, Zenith, Crosley,
SH1V. MANAGEMENT. C1RCIkriaudė, atseit — prievarta a- Prašau atsišaukti.
I.1TIOS, ETC., KBQVIRED BY
•s
si
vietiniai
gydytojai
globoja
nelaimtogą
jį
įyjfcj.
e c a Viųtor, Westinghouse
THE \(T OE OOKGRESS Ojf»
amerikoniška. Kai kurie"riet ir « rteka1tiAęr'Wrt ^ems
MARCH 3RD,
,
keliauninkus, kurie sveiksta
Radios, kainos daug piges
Po vyru Balinskiene
Of Drangas — Llthuanlan Daily
Jauniems keliauninkams li savo vaikus į’ airių mokyklų gandams mažai kas tikėjo, bet
Frlend publlshed dally exocpt 8un- ir kurių žaizdos pasirodė dau
107 Olive Street
nės- kaip kitur.
įlays at Chicago, Illinois for Octobcr
nkime greit pasveikt ir laimi siunčia todėlr- kad pas juos šiaip ar taip Zariašinskas tu
fleranten,
Pa.
1 st, 1914.
giau skausmingos negu pavo
PHILCO
ngai pasiekti namučius ir sa- amerikoniška. - Tai kodėl jau rėjo nemalonumų. Jį policija
State of Illinois)
County of Cook)
jingos. TikFa Dievo malonė,
vo tėvelius.
Rap. ne eeltiškaj (tark — keltiška). tardė, o sužadėtinė atsisakė PAItOAVIMTI — Ovlejų aukfičlų
Tlefore me. a Notary Public In and
M 8.00
medinis -narnąs — mūrinis pamatas
for the- State and county aforesald, kad toks baigus įvykis nesibai
• pcTaonally appeared J. Mariu’fjnia,
tekėti. Po trumpo laiko Julė — abu 6 kambarių. Karsto vandens BABY GRAND RADIOS
who. having been dūly sworn accord- gė tragingai.
žiluma.
Bargenas.
AtsiAauklte Ing to law, deposes and aays that he
{ištekėjo
už
kito
vyro
Rama

332(1
8.
HAL8TF.U
ST.
SURYS —
is the buslness mhnager of the Drau
* 9.50
Visi keliauninkai už tūlo lai
gas Publishlng Co. and that the fol
nausko, kuris vertėsi šunadvo-' doody — astonisen, ing,
io* Ing la, to the best of hls know10-tube RADIOS
ledge and belief. ą true statement of ko grįš traukiniu Chicagon.
katavimu. Sužinojęs iš Julės
the owne>rship, m«.nag«f»nent, etc..* of
Bytautaitė
yra
duktė
mote

the aforesald puDUcatlon for the date
apie praeitį su amerikonu, jis
*39.00
- . . . d . . . 2 ą į_ * U1
shown in the atrovė caption. reųuired
rų
dr-jų
veikėjos
Bronės
By

by the Act of August 24. 1913, etnnetik kad nesupyko, bet dar < FOTO4JRAFA8
12-tube RADIOS >
bodied {n vection 411. Postai Lawa
tautienės, dabartinės M. S. 1
Atsidarė nuosavą, moapsidžiaugė.
and Kcgulatlonn, to wlt»
dernižką
studlo
su
Hol1. That the narnės and addresses
*49.00 |
centro
of the pt^bliaher, edttor, managtng kp. pirm, A. R. D.
Mes
jį
pamokysime
ir
būi 4 20
«• I
A*
w
«>T
11
d
T
•
edltor. and buetneas managers are:
LENGVAIS
C
Publlsher —Draugas Pcbltshtng valdybos narės ir M. S. Chica1 sime turtingi — tarė jis žmo- Englcwood 5840—5883
Po., 2134 8o. Oakley Are., Chicago,
gos aps. iždininkės.
Įnai ir iškėlė amerikiečiui by
ISMOKEJIMĮAIS •
J”Edltor
' U
— Leonard Simutis, 9919 8.
Jaunas
Rimutis
yra
sūnus
■ ir*? f
S
» ■ V .•«
Maplewood Avė., Chicago, III.
lų. Bylų jis rizikavo kelti dar
Crane Coal Co.
Managtng Kdltor —- None.
Business Managvr — J. MaafulloIr malonus nhsijuokimas, jei ir dėlto, kad Julė prieš kele
Žiūrint pro delną.
5332 So. Long Avė.
nls, 2134 8o. Oakley Avė., Chicago.
Chlcatco. 111*.
■HA ' ■
kuri
valstybė kalba apie nu tu metų buvo pas gydytoją ir
Seno
krajaus
laikinoj
gtalvTE L. REFDBUO B4M
2. That the ownera are:
gavo liudijimą, kad ji yra ne
Draugae PUhllahlng Co., 2884 80.
čioj Kaune praėjusiais metais siginklavimą. ♦
Oakley A.ve., Chlcsgo. III,
3417-21 So. Halsted SL
Re v. Ig. Alhavldus, 717 W. 18th
buvo užmanyta ąurengti gy Advokatas j— grynas nuo kalta mergelė.
8t.. Chicago, TU.
praneša
Martan FaAhers, 2336 Ro. Oakley
vulių -ekspozišinas. Bet vėliau stolis tam, kas su juo reikalų Toks liudijimas jai buvo rei Į
Telefonas Boulevard 81C7
Atmaina ofisų valandose.
A ve . Chicago. III.
Thlg publicatlon 1» publlshed not
paskelbta rokunda, kad tokio* turi.
Dabar valandos šiokios:
kalingas parodyti tėvams, ku-J
Katrfa perkate anglis 18
for proflt.
dratvertų, siųskite jųoe
|
8. That the known bondholdera,
^dyvfr
Kaune
nebus.
Dėl
to
Bud rilio RŽulio progradins
Krislas — svetimoj aky nm- ‘rie kalbų/prisiklausę buvo sainortgageee. and other sečnrlty holdeca
CRANE COAL CO. Gausite
ownlng or holdtng 1 per oent or mere
Nedėldieniais, 1 iki 2 vai.
geresnes anglis, už mažiau
ža dulkelė, o savojoj — dide- vo dukterį įtarę nedorai gy
of totai ’amount of bonds. mortgages.
-ptnfgų.
or other eecurUles are: Martan Fapo piet, W C F L, 970 K.
2403 WB8T 63rd STRSST kį pikčeTį: banda visokių gy-:,ig r^tas
venant. Byla buvo iiketta.^eithers.
/
.
4. *That the tWo paragraphs nešt Kampas YTestern ir 63rd St.
vulių maršuoja į Kauną. Stasman atėjo amerikietis, Jule,
above. glvlng the nemes of the ownTelefonas
PROspect
1133
era atockholdors, and ssctsrlty holdlyčion meras, užsimojęs ilgu
Julės vyras ir... amerikiečio
ers, tf ėny contaln not only the liet Panedėtio, Utaminko, Ketver
—
Tamsta
esi
laidokas!
botagu
ir
pakėlęs
dešinę
koją,
of atockholdera and securlty holdere
PERKAM
sužadėtinė. . '
INSVRAKCE
ge ir Pėtnvčios vakarais nuo
sr they appaar upon the books of
■.«
—
Aš?
Dėlko?
sulaiko
gyvulius
sakydamas:
the ertnpany būt also. In rases where
7 iki 9 vai.
— Ar tamsta prisipažįsti
LIETUVIO
MOTART
the stockholder or securlty holder
—
Vakar
mačiau
automobi“
Pakankamai
čia
yra
nėra*
appeara upon the books of the comkaltu?
—
klausė
teisėjas
ame

pany as truatee er In ahy ofher
PUBLIC
RUS BONUS
liuotų gyvulių, ftįmet ir im liu važiavai su mali# mergina. rikiečio.
fldurisry relation. the name of thei
person or corporetlon for whom sueb
jūsų apseisime.” Visos karvės
— Meluoji f Meluoji!
truatee Is actlng. Is gtven; alf*> that
Ne. Aš su Jule neau blo
S R. 103rd PLACR
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
the nald two paragronhs-contaln statė-*
nustebusios
žiūri
į
merą.
rnents embreclng efflant's full knowKampas State ir 103rd PI
— Ką? Meluoju?! Savomis n gai pasielgęs. Ji meluoja, —
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
lcdge and belief es to the clrctimTelefonas PUUmąa 5950
Nuo to laiko negirdėt, kad kimis tai mačiau. <
ntancea and cosdltlons under whtch
ramiai atsakė amerikietiy.
Prisiraiykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
atockholdera and securttv holdere
Kas popietų nuo 3 iki fi,
Kaune būtų rengiami gyvulių
alio do not eppear epon the booka
ne
—
Tiesa,
važiavau,
bei
Seredomis
iki
9
vak.
of the rnmptny aa truateea. hold
2608 WBST 47th STREET
TeL LAFayette 1083
Jie perkeliami yaR
tiR užvakar.
irtock and eecurftlea in e. copacttv Subatoims visą dieną iki 9 v.v. ekspozišinai.
Nervuotis — Susierzinęs?
S
• ••
_, .
X 1•
1J
other than thet of a bona flde own«r;
į provincijos miestelius, kur,
ir
štai Greita Pagefba
*
and thU afftant has no reasoe to
be liovė Chat aer other pereon. aeaoKam būti ncrvuofU ar suaisrsinualu T
turbūt,
mažiau
tėra
neraliuo

rlatlon, or Corporation has any InA-TONE sutelks greitą pagelbą.
Parėjus Jonukui, pirmojo iiTOyra
tercat direet
Indlrect ln the eetd
(lenus nervą tinklui tonikas
ALEX ALESAUSKAS and SON
tuoju.
stock. honda. or other securltles than
'I# velkis akstinu visai nervų ststeskyriaus
mokiniui,
iš
mokyk
&a se atated by hln.
I. Nervingumas daro imnnea 8rLietuvi! Advokatai
Furniture and Piano
R That the average ntimbcr of'
zlata Ir nemaloniais, flnvaldvklt savo
los, motirta klausia:

VIETINES 21NI0S

CICERAS ŽINIOS

ARTINASI SPALIU 9 D.
PAMINĖJIMAS

NELAIMĖ LtETUViy

; mums;

1935
RAOIOS

MODERNIŠKA” ŠEIMA

P. CONRAD,

■ 'f'

Jos. F. Budrik, Ine.

AOyOMTAS
A P. W«TCHES

..

MARQUETTE PK. OFISE: '"i

i

f" * ■ • i

ROSELANPO OflSE:

f ■

JOHN B. BORDEN

eopt'es of each Istme of thls puhltca- ‘

tton sol d or dlatrtbufoN,. throogh the.
2201 W. Oermak Ruad
matls or •Othertrtse to pald subacrtb- i
era dnnnv ihe twalve rPoirtha preced-l
(W«rt 22nd M.)
ing the date ehown ąbove ta tt.Odft
(Mrtrnpolltan
State Benk Name)
’r- '1 d. JBMtaMtMĮe,
’
Bftrinaea Manngv-r
ValMtOfM Kasdien nuo 9 Iki I
Hwom to and auhorrlbed befor««
FasedAtto. Samdos ir PAtnyčlos
vakarafh I 99r9 9
me thls 34th >lay of 8ent«mbe- 1984
Ixv,lM,rr1 Rim Ila
Telefonas OAKal H7S

Netary Public
f RE AL)

My comųjleeSon et pi ros Aprtl 394h.

IMT

Kamai: 6450 S. RockweU Bt
RRFukUc M0«

Suprantamu žodžiy paaiškinknas

nervus su NITOA-TONE Ir greitai
užmlržlt hldaa. NVOA-TONE neturi
prsotto itkenlo. Jis vra plnhitelln for
maja ir lenąvas priimti. Psfmklt vi
so mlhfalo trytmentą ui Vieną Pe
teri. Jei rezultatai nanatenklna. Jūsų

—• Na, mamos vaikuti, ką
Politika — kitų išnandoji-j tu
vrikei mokykloj.
mas ir žiūrėjimas, kad pats* Jonukas (rodydamas
nebūtum išnaudotas.
M): — Aš du vaikus išmoki- nokit—ąa-tkit >*»"»«*
Nusiginklavimas — risnoti-Į nau, kad nevadintų daugiau Nuo ulkletAjlmo ,ImkltmM»_tTOA-Boi.
. —-Idealų Uuosuotoją vidurių 25c Ir
nas valstybių apsiginklavimas]manęs — mamos vaiku.
t 40c.

Movers

Seniausias Lietuvis
Moveria Chicagoje
71M 80. TAI.MAN ST.
71M SO. ROCKU'F.LI. ST.
T«l. REPubOc r»oe« (IOM

Mee parduodam anglis <emiaitslotn knlnnrn l*rM-«hoatas M. lt. g7.ft<) tonas.

r

