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Hitlerininkai, matyt, turi kokius
noi*$ slaptus planus
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ARGENTINA PINAI PASIRENGUS
EUKARISTINIAM KONGRESUI
Laukiamas Šv. Tėvo
vyksta maldininkai

Santa Fe geležinkelio sar
l/ONDONAS, spal. 4. — Ka
BERLYNAS, spal. 4. —
BUENOS AIRES, Argenti stas bus nupuoštas tomis skais
r o sekretorius lordas Haif- Diktatoriaus Hitlerio vyriau gas U. McBride vakare pašo
sham puola socialistus, ku sybė nusprendė rengtis karan,- vė Charles Verba, 14 m. amž., na,-spal. 4. — Viskas, kas tik čiomis šviesomis, kas specia
KAUNAS. — Spaudos pra
rie vyrauja darbo partijoj ir arba apsidrausti nuo kai o. 3802 W. 45 place, kurs su ki reikalinga, parengta 32-ajam liai parūpinta tik šiam kongre
nešimais, Tilžėje didinimą mai
kurie partijos suvažiavime Imtasi prieškarinių priemonių. tais keliais vaikais vaikščiojo ’’ tarptautiniam EukariRtiniam sui.
sto ir karo medžiagos atsar
Atplaukė jau keletas dide
nusprendė griežtai priešintis Daromi visų jaunų vyrų, pra tarp sustatytų prekių vagonų. kongresui, kurs prasidės
ga. (Visi sandėliai kimšte pri
*
■ * spalių m. 10 d. Baigiamas sta lių laivų su maldininkais.
I visokiam karui.
dėjus 18 metų amžiumi, sura
kimšti. Šioji atsarga šiais me
Vaikiukas
pašautas
į
nugar

I
tyti didysis altorius Palermo Tarp atvykusiųjų yra Chicašai,
kad,
prireikus,
būtų
gali

tais yra trigul>ai didesnė, ne
kaulį ir gali būt suparaližiuoLordas sako, kad socialistai
gos kardinolo atstovas kun.
VILNIUS. — Šiomis dieno
ma juos greitai pašaukti ka tas. Sargas sako, kad vaikei parke.
gu pernai. Daugelis stalių
yra nusprendę veikti prieš ka
Šventojo Tėvo Pijaus XI A. Terlecke ir kiti 27 ameri
dirbtuvių nespėja dirbti svie mis bus iškilmingai atidary rų, jei Anglijai prireiktų gin ro tarnybon. Taip yra buvę mėtę į jį visokiais daiktais
atstovas (legatas) Jo Emin. kiečiai kunigai.
diniams ir šoviniams dėžės. tas naujai nutiestas geležinke tis nuo priešo. Toks jų nusi kaizerio laikais.
ir jis šovęs į žemę, norėda
kardinolas Pacelli atvyks spa Maldininkams patalpos pa
Plečiama taip pat ir karei lis, kuris sujungia Druskinin statymas yra paikas ir pavo
Be to, Hitlerio vyriausybė mas tik pagųzdinti juos.
lių 9 d. Karo laivai įlydės uo- rūpintos viešbučiuose ir tūk
vinės. Šiomis dienomis laukia kų vasarvietę su bendru gele jingas, pareiškia lordas.
nusprendė visus didžiuosius
Pašautasis
gi,
kurs
yra
apstan kardinolo laivų.
stančiuose privačių namų.
fabrikus iš vakarų pasienio
ma dviejų naujų pulkų; vie žinkelio tinklu. Nauja gele
skrities
1
ligoninėje
sako,
kad.
Daugiau kaip 30 tautų at Kongreso rengimo komisija
nukelti kur į Vokietijos cen
no pėstininkų ir vieno artile žinkelio linija buvo nutiesta
jis
nieko
nedaręs,
tik
ieškojęs
stovai
ir maldininkų grupės užtikrina, kad visi maldininkui
daugiausia lenkų šaulių, len
trų, taip kad karo metu jiems
rijos pulko.
kų darbo tarnybos narių, sabūtų mažiau pavojaus, kad jie kaulų savo šuniui. Vaikiuko dalyvaus kongrese. įvairių turės pakankamai sau patal
Kariško mokymo aikštėse pierių ir bedarbių darbu. Li
nebūtų sugriauti, arba kad ne- mati?a ?ra naSlė ir visuomc- kraštų atstovybės jau atvyk- pų.
visuomet pilna jaunų vyrų, nija buvo pastatyta per 5
nės šelpiama
sta kartu su gausingomis mal Buenos Aires katalikų orga
Anksti rytų tarnui atida patektų priešams.
kurie mokomi kariškų daly mėnesius. Ueležinkelio statyba
nas EI Pueblo leidžiamas kas
dininkų grupėmis.
kų. Kai kurie tikrosios karo atsiėjo apie 2 milijonus zlotų. rius katalikų Išganytojo baž
Žodžiu, hitlerininkai iš ank
Vjsu kongreso laiku Buenos dien keturiomis kalbomis —
tarnybos kariai apvilkti civi Nauju geležinkeliu Druskinin nyčių, 1420 E. 56 gat., jauna sto gerai apsidraudžia, kadan
Aires miesto pakraščiais bus ispanų, prancūzų, anglų ir
liškais rųbais ir išsiųsti į įvai kų vasarvietė betarpiškai su puošniai pasirėdžius moteri gi taika nėra ož/ikrinta.
italų.
sukoncentruota
svarbiausios
x> - *
v
rias Rytprūsių lėktuvų sto jungta su Varšuva. Baltstoge škė įėjo į 'aHgį lr klausė tar •r
Argentinos laivyno dalys. Di įFormalus kongreso atidary
ano,
kaip
ji
gali
rasti
šalutinę
vyklas mokytis skraidyti.
PARYŽIUS, spal. 4. — delių pajėgų prožektorais lai- mas įvyks spalių m. TO d. Pa
• ir Gardinu. *i«' u --' • } rC • / « •
koplyčių. Tarnas parodė jai
Anot vietos laikraščio Midi, |vai naktimis nušvies miesto lermo parke iškilmingomis
Dabartiniu melu lenkų ge koplyčių ir užsiėmė savo dar
prancūzai militarininkai išra-į padanges. Pačiam mieste di- pontifikalėmis Mišiomis, ku
ležinkelių valdyba tiria pro bu. Neužilgo moteriškė aplei
do taip vadinamus apakina-! dieji namai bus iliuminuoti rias laikys Popiežiaus atsto
jektų nutiesti geležinkelio li do bažnyčių.
Dviem
' .
a • ’ vaikam
• - j " , žaidžiant
- s ša- muosius spindulius, kurie, esą,, elektros šviesomis. Visas mie- vas.
nijos šakų į garsų Naručio
Iš žingeidumo tarnas nuėjo lia dviejų aukštų senų meili
ežerą, Naujos linijos nutiesi į koplyčių ir ten ant altoriaus nių namų, 459 W. 46 gat, stai sekmingai veikia darant iš. HAjVANA, spal. 4. — Pa
baudyinus.
mo reikalu labai domisi len rado paliktas tris dėžutes. ga griuvo tų namų siena.
lei universiteto rūmus perei
kų vyriausybė.
Tais spinduliais, esą, gali
Apie tai jis pranešė bažnyčios
Užmuštas Raimondas Budtų naktį susprogdinta 12 bom
• _ ___
rektoriui, kurt. E. S. AVhite, i'rikas, 7 metų amž. Sužeistas ma laikinai apakinti lakūnus
bų. Kitos dvi susprogdintos
—
o pastarasis Hyde Parko nuo E. Sheehan, 12 m. amž. Bud- ir net žygiuojančias pirmyn
vidumiestvje.
MADRIDAS, spal. 4. -- KAUNAS. — Per kelioliką
gausingas kariuomenės gru
vados policijai.
rikas
mirė
dr.
Parker
ofise.
Kaip tik naujas ministeris gyvavimo metų mūsų ankšto
Santiago miesto įvairiose
' .
. »• '• • f » • : .3
pes. Suprantama,
išradimas
*
*•
pirmininkas Lerroux sudarė jo mokslo židinys — Vytauto
Atvykęs policijos seržantas
dalyse susprogdinta apie 20
yra didžiai naudingas karo
ministerių kabinetą ir pranešė D. universitetas išleido 1,763
atsargiai atidarė dėžutes ir
bombų
metu.
LONDONAS, spal. 4. — IŠ
■»
.i ir
•* nukirsti elektros paapie jo sąstatą, socialistų par baigusius aukštuosius mokslus
jėgos laidai. Į tamsias mie atostogų pagaliau grįžo An jose rado brangenybes; 6 kak
tijos vadai paskelbė revoliu žmones, kurių 199 mokslus bai
sto gatves pasiųsta trys es glijos ministeris pirmininkas lo papuošalus iŠ brangiųjų ak
DZŪKAI NORI GELE
cinį prieš vyriausybę streiką. gė šį pavasarį. Paskirais fa
kadronai kavai erijos, o pa MacDonaldas. Nėra žinoma, menėlių ; 3 bransolietus; 1 rieŽINKELIO
KAUNAS. — Per pirmąjį
Komunistai ir kiti radikalei kultetais baigusiųjų mokslus
skiau iSšaukti pėstininkai iš ąr jis pasveiko, b jei serga, šinį laikrodėlį; 1 aukso žiedų
vaizdas toks ((skliaustuose bai
su raidėmis E. M. W.; kitus Šių metų pusmetį iš Lietuvos
remia socialistus. .
vietos garnizono.
tai ar apleis užimamų vietų. 2 aukso žiedus; 3 sagas su' išvežimas pasiekė 85 milijonų
KAUNAS. - Dalis Alytaus
gusieji šį pavasarį): teologi
Išaiškinta, kad socialistai
Cienfuegpse vyksta šoferių Jis pats apie tai tyli.
apskr.
gyventojų
kreipėsi
į
>
• •
'Y jos-filosofijos — 350 (24),
brilijantais; 4 poras auska- litų, o įvežimas sudaro 81 mi
kovoja už savo buitį. Jie yra
streikas. Puolami ir degina
susisiekimo
ministeriją,
pra

Sveikatos atgavimui jis ato rių; 1 sagutę ir keletą kitų lijoną litų. Tuo būdu daugiau
evangelikų teologijoj — 17
įsitikinę, kad nauja vyriau
mi automobiliai gatvėse.
šydami
pravesti
geležinkelio
stogavo Nemfoundlande. Jam daiktų.
(4), humanitarinių mokslų —
išvežta negu įvežta 4 milijo
sybė stengsis sugriaut), ištei
liniją
“
Alytus
—
I>azdijai
—
116 (14), teisių (teisių ir eko
besant namie buvo kilę gan
Kun. White mano, kad tas nais litų.
sėti ir visiškai panaikinti jų
KOVOJA SU MAISTI
dai, kad jis bus skiriamas palikimas gali būt vienas iŠ
Išvežimas mėsos produktų Leipalingis. Toks geležinke
nomijos) — 603 (56), mate
partiją, kaip tas yra padaryta
NINKAIS
matikos-gamtos — 122 (8),
generaliniu gubernatorium Ka dviejų: arba “sąžinės” dova yra sumažėjęs 6 milijonus li lio ruožas šio krašto gyvento
kai
kuriuose
kitupse
kraštuo

medicinos — 464 (79) ir tech
nadai.
na bažnyčiai, arba paprasta tų, bet tai padengia didesnis jams yra labai reikalingas.
se
Europoje.
M.EXICO CITY, spal. 4. - nikos — 91 (15), Taigi dau
vagystė. Bažnyčioje galėjo miško medžiagos išvežimas,
Iš Cuatla, Morelos valstybės, STATYS PLENTĄ IŠ PA būt palikta, kad apsisaugojul kurs sudaro 5 milijonus litų.
AREŠTUOTA NUODY
Nauja vyriausybė imasi giausia mūsų universitetas
praneša, kad tenai federalinė
priemonių prieš socialistų ir yra davęs teisininkų, medikų
Palyginus su praeitais me
TOJAI
nuo. susekimo, je tai visa bu
NEVĖŽIO I KAUNĄ
kariuomenė turėjusi kautynes
kitų radikalų galimus sukili ir teologijos-filosofijos fakul
tais ir išvežimas bendroje su
vo pavogta.
su maištininkais, kuriems va
Chicagos policija suėmė du mus. Vidaus reikalų ministe- teto auklėtinių.
KAUNAS. - Panevėžio mie
moje yra padidėjęs.
dovauja E. Rodriguez. 10 mai sto ir apskrities savivaldybės
vyrus, įtariamus vieno kali rio įsakymu kariuomenė yra
SUIMTAS PLĖŠIKŲ
štininkų nukauta ir 23 sužei ruošiasi pradėti tiesti plentą
STREIKININKŲ RIAUŠES nio nunuodiji mu Cooko ap parengta galimiems įvykiams. AREŠTUOTAS IŠDAVIKAS
VADAS
sta.
skrities kalėjime, nunešus ten Civilinė gvardija pašaukta
iš Panevėžio per Ramygalų į
VIENA, Austrija, spal. 4.
Kaunu. Ūkininkai sutiksią pa Policija suėmė Bradford
BRIDOEPORT, Pa., spal. užkandžio su nuodais. Norėta saugoti valstybės įstaigas. ViHAUPTMANNUI BYLA
provincijų
gubernatoriai
nunuodinti
kitą
kalinį,
tačiau
'sų
4.
—
Ties
James
Lee
and
dėti privežti akmenų, o Pane Fieki, 17 m. amž., jaunų plė
— Areštuotas austrų vyriansy
, įz ’ • r
įspėti,
kad
jie
Rudėtų.
nepavyko.
Sons
kompanijos
tekstilių
t
’
ab
vėžio bedarbiai suskaldys ir šikų gaujos vadą, kurs jau
bės slapto kodo viršininkas
NEW YORK, spal. 4. -- atliks kitus žemės darbus. tris kartus pabėgo iš St. Char riku unistai darbininkai puo
dr. Fr. Sonnleithner. Kalti
KAUNAS. — Jau kelinta
Jei iki šio spalių mėn. 11 d. Ateinančiais metais to plento les reformatorijos. Jis išpa lė neunistus. Pasireiškė riau
KAUNAS. — Neseniai bu
namas / valstybės išdavimu.
B. R. Hauptmann nebus iš norima nutiesti 6 kilometrus. žino policijai, kad yra atlikęs šės. Vienas darbininkas nužu vo varžytynės pastatyti Kau partija iš Lietuvos į Pietų
duotas New Jersey valstybei,
no geležinkelių stoty šaldytu Ameriką išvyko rusų senti
apie 200 įvairios rūšies ąlėši- dytas ir keliolika sužeista.
čia jam prasidės byla ir bus
WASHINGTON, spal. 4.-- mų.
vus. Varžytines laimėjo ran kių — starovierių. Jie ten
r ’-J
kaltinamas už išgavimų 50,000 Vyriausybė pripažino po 2,500
RYMAS, spal. 4.
Dikta govas
Kaplanas, apsiėmęs gauna žemės ir persikelia gy
CHICAGO IR APYLIN
dol. išpirkimo iš lakūno Lind- dol. dovanų dviem East CbiTOKIJO, spal. 4. — Man- torius Mus solinis išvyko į žie juos pastatyti ligi ateinančių venti. Iš viso iš Lietuvos ruobergho ryšium su kūdikio pa cago policmonam už Dillinge- džiūko valstybė bus padalin mių Italiją. Nori ten patikrin metų balandžio m. nŽ 102,500 šiasi išvažiuoti daugiau tūk- KES. — Šiandien debesuota
ir kiek šilčiau.
grobimu.
rio nušovimą.
litų.
/
,
' stančio šeimų.
ta į 10*provincijų (gubernijų). ti fašistų ištikimumą.

LENKAI TIESIA GELEŽIN
KELIUS ŪKUPUOTOJ
LIETUVOJ

PALIKO BRANGENYBES
BAŽNYČIOJE

APAKINAMIEJI ŽMONES
. SPINDULIAI / '

i

UŽMUŠTAS 7 M. AMŽ.
VAIKIUKAS

. r-

KUBOJE VYKSTA TERO
RAS SU BOMBOMIS

ISPANIJOS SOCIALISTAI VYTAUTO D. UNIVERSI~ TETĄ BAIGĖ 1,763
SKELBIA STREIKĄ

MAC DONALDAS GRĮŽO
LONDONAN"

• W

.*

LIETUVOS PREKYBA SU
UŽSIENIU

ORAS

I

M.,
3. Lukoševičius
Išeina kasdien, iBskyrus eekmadlealua

PMNUMUKATOS KAINA: J Amerikos Valstybėse:
■tams — S«.OO. Pusei metų — $1 50; Trims mėnesiams
r HM; vteitam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse
■M** erota: lietame- — 47.00; Pusei' metų — |4.00.

Ji visą pasaulį valdo, visas
tautas moko ir valdo.
Šių metų pradžioje Lietuvoje buvo 64
^Mtratarblanm Ir korespondentams raitų nefrųžlua,
i M p( akom a tai padaryti Ir neprlstunClama tam tiks*
Nora spauda yra didolo# ir
aikų darželiai, kuriuose dirbo 87 mokytojos
■i-fMto lankių.
MMaktartne priima — nuo tl:#0 Iki 11:M vai.
galinga, bet ji yra nevienoda.
r juos lankė 2,804 vaikai. Savus namus turi
Mąas.)
■pftĮlmiii’ sekančiai dienai priimami iki
Ji yra dviejų rūsių: geroji Ir30 pradžios mokyklų, kukiuose telpa 1,411
(Tęsinys)
utSv'
5 v&L popiet
<omplektų. Visų pradžios mokyklų iŠlaikyJįe čia atvykę nerado nei spauda ir blogoji.
nas dabar valstybei kuštuoja 23,613,733 Ii- aukso, nei sidabro kalnų, nei Geroji spauda moko ir auk“D R A U G A S
,us per metus. Tų išlaidų 73 nuoš. padengia turto prikrautų kalnų, bet ra- lėja žmones būti gerais, o blovalstybė, o kitas duoda savivaldybės if orga- do tiktai skurdų, vargų, ne- goji — blogais. Kurių spaudų x
LITHUANIAN DAILY FBI
Publlshed Daily. Eicept Sunday.
nizacijos. Vidutiniškai vienos mokyklos iš- laimes, nepalankias "jiems gy- pasirinksi, toks ir pats patap- f
IRIPTIONS: One Tear — 44.00; Slz Montha
; Three Months — 12-00; One Month —- Tie.
laikymas pereitais metais kaštavo 10,280 Ii- veninio aplinkybes, sunkų dar si: jei gerų — geras; jei blo- x
— One Tear — >7.00; Slz Months — 14.04;
,
Lų, o vienas pradžios mokyklos mokinys — bų, biaurias jo sųlygaa ir sve gų — blogas...
ftttna to ‘DRAUGAS" brtaga beat remta
Geroji spauda* yra panaši į j
rttitac rotee on appllcatlon.
100 litų 40 centų.
timų, nesuprantamų jiems kažiūronų, kuris mūsų akinis pa- (
.UGAS” 2334 S. Oakiey Avė, Chlcago
Prieš didįjį karų, 1912 metais, visoje da- Ibų.
bartinėje Lietuvoje, drauge su okupuotuoju
Jie daug čia vargo, skurdo rodo nematomus dangaus j,
Vilniaus kraštu, buvo tiktai 490 pradžios mo- ir kentėjo, kad galėtų sau šio- skliautuose esančius kūnus —
DIENOS KLAUSIMAI
kvklų ir 14 dviklasių, vadinumųjų gelžkęlių kį tokį pragyvenimų padary- žvaigždynus. Taip ir gera .
mokyklų. Tuo laiku visame šiame krašte, į-J ti, kad nereikėtų badu mirti, spauda mums pasako iš visų j
ŠVIETIMO DARBO PA2AN0A.
skaitant drauge ir rusų činovninkų vaikus,
Pagaliau, tarp svetimųjų be- šalių, iš tolimiausių pasaulio
LIETUVOJE
pradžios mokyklos mokinių skaičius neprašo- gyvendami, pamatė, kad išsi- kraštų įvairiausius žmonijos
Jei kur spauda yra suvar- skaityti, patinti ir remti tik
ko net 1000. Vadinasi, per tų trumpų .laikų sklaidžius gyvenimas nekoks, gyveninio įvykius ir visokius
atsitikimus.
žyta, tai reikia žinpti, kad gerų ir katalikiškų spaudų,
šešiolika nepriklausomo Lietuvos gyvenimo pradėjo organizuotis, kurti jGera
spauda,
geras
laikraš

ten nėra gero gyvenimo ir kuri yra geriausias būdas su
metų padaryta didelė pažanga. Ir ta pažan- vairias draugijas, steigti patis
ar
knyga
yra
geriausias
laisvės.
| idėjos priešais bedieviais koga nuolatos kyla, pradžios mokslas nuolatos rapijas, savo centrus ir net
Geras laikraštis, galima sa- Voti, nes jei mūs bedieviai
tobulėja.
laikraščius lietuvių kalba lei- mūsų sielos penas, mūsų gyve
nimo
draugas,
mokytojas
ir
kyti,
yra gyvenimo veidrodis, puola spaudų, tai mes irgi tu•
*
•
sti.
kuriame atsispindi visas žino- rime juos tokiu pat ginklu —
Į Cliicagų atvyksta aušrininkas kun. AnPirmutinis Amerikoje lietu- vadovas.
Gera spauda žmogų pamoko, nijos gyvenimas, visi įvykiai spauda atremti.
tan&s Milukas, LUKŠA garbės narys, vienas vių laikraštis pasirodė 1879
nuliūdusį
suramina, sužadina bei atsitikimai.
Mes turėjome daug seimų,
seniausių Amerikos lietuvių katalikų veikėjų, įlietais vardu —- “Lietuviška
ir
sustiprina
žmogaus
tikėji

Gerų knygų galime prilygi seimelių, įvairių suvažiavimų
seniausias redaktorius ir rašytojas. Chicagoj Gazieta”. Už kelių metų vėmų,
kelia
dorybę
if
yra
jo
gy

nti į mokytojų, kuris mus mo- kongresų ir susirinkimų, bet
jis duos eilę paskaitų apie aušrininkus. Be' liau išėjo “Unija”, “Lietuvišvenimo
vadovas,
kuris
jį
vien
ko, bet užmokesties nereika- tas viskas praėjo ir baigėsi,
to, spalių 9 dienų jis kalbės McKinley parke'kas Balsas”, “Vienybė”, ‘Lie
tik
tiesos
ir
doros
keliais
ve

lauja, ir kada tik pas jį atei- Praeis ir šitas mūsų seimas,
apie Vilniaus vadavimo reikalus. Be abejo-! tuva’, “Katalikas”, “Žvaigžda,
neduodamas
jam
paklysti.
plukto, 854 — dviejų, 222 —r- trijų, 112 — jimo, chicagiečiai gausingai susirinks, kad dė” ir daugelis kitų.
si, jo miegančio nerasi. Jis vi- kurio nutarimai ir rezoliuciGera
spauda
yra
lyg
koks
suomet tavęs laukia. Kada tik j°» tik liks užrašyti. Vieni iš
keturių, 34 — penkių, 14 — šešių, 11 — sep
išklausyti kalbos mūsų veterano veikėjo.
fttandiena. nraslinkus keliostebuklingas
tiltas,
nutiestas
tynių,. 5 — aštuonių, 4 — devynių ir 2 —
jo paklausi, jis tau atsakys ii J d bus įkūnyti gyveniman ir
per didelius, plačius ir neiš- tave pamokins. Jis niekuomet vykdomi, o kiti pasiliks knydešimties komplektų.
' matuojamus erdvius vandeny ant tavęs neužpyks. Jis nie- gd lapuose užrašyti,, kaip lifl...
Švietimo ministerija laiko 166 pradžios
nus, per kurį ateina mūsų ap kuornet tau nesumeluos. Jei dininkai mūsų veikimo ir durmokyklas su 346 kdinplektais, savivaldybės
lankyti iš tolimiausių pasaulio kuoniet apsiriksi, jis tave ne- buotės. Bet yra 'kįtąs vienas
2054 mokyklas su 3817 komplektais, organi
i kraštų galvočiai ir patiekia išjuoks^ bet tavo klaidų; a ti- didelis ir labai nuostabus seizacijos sū Švietimo ministerijos pašalpa —
1 mums savo žinias.
taisys.
.
i tu*8, kuris niekuomet nesibai30 mokyklų su 5^ komplektu, orgąnifcą&ijos*
Į
Per jį ateina net ir tie gal
Šimtus tūkstančių prilygini S»- Tos seimas,- tai yra mūsų
be švietimo minią|ęrijos pašalpos — 43 mo
vočiai ir išminčiai, kurie jau mų galime apie gerų. spaudų katuli kiška spaudą, mūsų laikyklas su 66 komplektais. Yra dar mokyto
labai senai, apleidę šį pasaulį* surasti ir pasakyti.
kraščiai^ prie kurių, priklauso
jų seminarijos 4 pavyzdinės mokyklos su
juoduose kapuose ilsisi, ir su
Kiek gera
spauda^ duoda
darbininkų organas
Sovietų Rusija yra apsiginklavusi nuo
8 komplektais.
* mumis šnekasi, suteikdami žmonijai gero, tiek " blogoji “Darbininkas”, ir yra šio seigalvos ligi kojų. Ji karų bile kada gali pra
Dėstomos kalbos atžvilgiu pradžios mo
mums savo brangių minčių, h spauda — blogo.
Ino dhiyvish
dėti, nes prie jo gerai prisirengusi. Tačiau
kyklos pasiskirsto taip: 2129 mokyklų su
’ pareiškia savo sielos galybę.
bolševikų agentai kituose kraštuose rengia
Tik pažiūrėkime it panagri Ja“ dvideSimtas meta*, kaip
r
3V$4 komplektais lietuviškų, 105 mokyklos su
prieškarinius kongresus, protestuoja. Jei bol
nuolat laBeskaitydami gerų spaudų, nėkiiue, kodėl šiandien', tarp J“ manW
262 komplektais žydiškų, 14 mokyklų su 25
r mes sužinome maždaug kas y- žmonių verda kovos ir nesu- nko mfls« n8mus su l™.r.omi,
komplektais vokiškų, 4 mokyklos su 9 komp ševikams rūpi pasaulio taika, pirmiausia teį ra dangaus erdvėse, kas ran- tikimai, tiek daug' žmonių, pi ,S ™° P““ul'o žiniomis ir
lektais rusiškų, 15 mokyklų su 20 komplektų jfjįlginkluoja Sovietų Rusiją.
į dasi jūrų gelmėse, kas yra že- met« katalikų tikėjimų, alsi Panešimais, ir aprūpina mūlęnįriškų ir 19 mokyklų su 34 komplektais — Šiomis dienomis Europos visuomenė yra
susirūpinusi Tautų Sųjungos posėdžiais, didė
. mės gilumoje, kas darosi toli- traukdami nuo Dievo, nuo švo- SIJ r**’kalo3.
mišrios.
jančiais karo pavojais ir kitais panašiais rei
ntos Motinos Bažnyčios, pa3Mums to neužtenka, mumi
į. minusiuose kraštuose.
Vidutiniškai viena pradžios mokykla Liekalais, kuomet amerikiečių galvoje pirmų ir
Mums visa tai pasako ii kendę nedorybių ir ištvirkimo reikia, kad “Darbininkas” latuvoją. aptarnauja 990 gyventojų, o vienas
svarbiausią vietą užima “baseball series” ir
•- praneša vien tik gera spauda, purve, tiek daug patapę netų ukytŲ kiekvieno lietuvio namokyklos komplektas — 530 gyventojų.
t- Jei šiandienų griūva minis- kįnčiaįs, taip daug paniekinę mus, kad jį skaitytų kiekvie6ių metų pradžioje visose pradžios mo futbolės žaidimai.
j terių kabinetai, tarp tautų ky katalikų tikėjimų, Dievo jsaky nas lietuvis, darbininkas,
kyklose dirbo 4313 mokytojų, kurių 2045 bu
•
li la visokie nesusipratimai ir mus ir visų kas gera dora ir
vo , vyrai ir 2268 moterys. Tuo pat laiku vi
Socialistų laikraščių redaktoriai tiek suviskų šv,
'- nesantaikos, visa tai yra spau- šventa. Juk/jie kadaise buvo f Mūsų pareigų
sose pradžios, mokyklose buvo 235,033 moki sibankrutavo, kad ir jioleinikos vesti nebe
bet į Kryžiaus ženklu pradėti. Krya dos darbas, nes ji išplėšė jiems geri, dori ir katalikai,
niai, kurių. 124,229. berniukai ir 113,.804'mer- pajėgia. Vietoj atsakyti į statomas jiems klau
juos tokiais padarė blogi ir Į žius turi būti mūsų mėgsta
Ii pasitikėjimų, ji sukėlė žmonių
ERČfr. Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje rimus, šlykščiai koliojasi. Matyt jie to išmo
bedieviški raštai. Visa tai a t' miausiųs ženklas.
s. tarpe nesutikimus.
pradžios mokyklų mokinių skaičius padidė- ko nuo savo vakarykščių draugų bolševikų.
HtM -r 0,0

■Mlblmų kainos prisiunčiamos parelkalavua

uvoje tenka 103 pradžios mokyklos mokinių,

nėj guli didokas: iš šiaurės į pietus 4 ki
lometrų ir iš rytų į vakarus 2 kilometrų,
ežeras Mastis. Ežero vakaruose yra nedi
(Atsiminimų bruožai)
delis, vandens varomas, malūnas. Jis stovi
Dirkstelio dvaro žemėj. Malūnininku yra
Gaisras
žydas. Ežeras daug papuošia Telšius savo
(Tęsinys)
didumu ir gražumu. Vasarų koks reginys:
Gražiai Atrodė rūtų darželis prižiūrimas
tykus esti Mastis, it tūtų apsiklojęs plonu
jaunų, dailių lietuvaičių. Myli jos rūtas,
pirmuoju rudens ledu. Išplauki vienas vah
jas nešioja ir dainas dainuoja. Taip se
teie ir nuplaukęs į salukę gali ramiai at
niau atrodė Telšių miestas, Žemaičių sos
sikvepi grynu oru ir niekeno netrukdo-,
tinė. ;;
Nemažas tai žemės plotas, liet kalvo mas pasvajot.
Didysis Telšių kalnas yra bažnyčios,
ta*. Aukščiausioje vietoj — vidury mies
to— pastatyta aukšta bažnyčia, kurį sa- kurio viena šaka eina į rytus iki Gedivo bone ir kryžma iškilsta aukštai ir yra mino kalno (tas kalnas vadinosi cerkvės,
toli, toli, net už kelių mylių, matyt, bet, o 1924 mt. per gegužės 1 d. jį pavadino
žinoma, žiūrint ne iš pakalnė#, stovint, Gedimino ir ant jo pasodino “Vįtniaus
kur ndrs, ant kalnelio. Pl iki balta mūri- Madįg ąžuolą), tarp kurių yra nedįi|įs
nė bažnyčia ir turinti nemažai mėtų. Ją ikinkią atstumoje % kilometro. Gcdjftunn
pastatė Povilas. Sapiegas, 1624 n»t. .lis kalnas antra* rr«‘lšįp puikorėlis, aplinkui
buvo augalotas y|ra*. Nešiojo didelę, juo apaugęs aukštais luedŽiąis. o viritoi, vi
dun- pastatyta cefKvė, n;o kurios j pin
dų barzilų. Stambaus kūno sudėjimo. Pla
čiy pečių. Puikaus, veido ir aštrių, rūsčių tus už kokių 30 žingsnių įmūryta patran
ka. Jį apgriuvusi ir savo senumu primena
senut laikus. Nieks jos nebžiūri. Kada,
t Nuo bažnyčios kalno į pietus paka

(ftefęratas, skaitytas LDS.
19-tame Seime, lugsėjo 24
^'» 1934 m., Montello,

Gyveno rainiai žmonės ir klausės pau Ašaros... Verksmai... Nuliūdimas.., ir vi
kštelių čiulbėjimo. Gyveno ir maitinos, be sas turtas..
Gaisrininkai norėjo ugnį sulaikyt, bet
Nuo Gediminų kalno į vakarus iki to, Dievų garbino ir džiaugės, kad Jis
pasirodė, kad persilpnos jų pajėgos ir kad
miesto galo yra Lkiūn. ft ta linija eina jų neapleidžia. Nejautė tokios nelaimės.
ugnis narsesnė. Nesiliovė dirbę, bet ser
tiesiai. Kad nebūtų kalnelių, tai galėtų
Štai, nežinia kaip tai kįlo gaisras ir
matyt, kas dedas antroj miesto daly. Va ugnis greit, vėjo padedama, apžiojo, net gėjo dar neužsidegusius namus bijodami,
karuose yra irgi kalnelis; tai rusų kapai, Visus namelių stogus. Kas Bykis ji darės kad miestelis nepaliktų panašus į išde
o už jų į vakarus tęsias kalvotos plikos piktesnė ir karštesnė, čia kildavo aukš gusią girių.
l*iko keli namai apsaugoti nuo ugpies;
miesto ganyklos. •
tyn, tai paleisdavo savo ilgų liežiuvį, tai
jie ir šiandien tebestovį ir, gal, dar ilgai
Antra bažnyčios kalno šaka siekia puldavo į vidų, tai išsitiesdavo iki pasie
stovės.
,
gan aukštokų jkalnų, į kurį dayg yta nu kdavo kitų stogų ir, pasiekus, plyšdavo,
Vargo žmonės glaudės kur kas beiš
keliavę Žiftoftfr) ir daug nukeliaus; tai ka dalį palikdama kitoj pusėj. Viskų naiki
manė ir kovojo su gamta. Gulėjo už mies
pų kalbai. Kapų kulnus irgi nemažas. Prie no, kaitino orų. Nesibijojo gaisrininku
katalikų
ant to paties kalno, yru liejamo vandens. Naikįūo namus, medžius, to galvijų kūtėse ir šaltuose klojimuose.
sodelius, tvoras, net nebijojo kast šimta- Nusibodo toks gyvenimas ir iš kur nors,
jn-isigįaui^ ir vokiečių ir žydų kapai.
Užlipą! .žmogus ant bažnyčios kal^o niečianjs ąžuolams. Viskų-ji vis rijo ir gavus pinigų pradėjo vėl statyt namus o
ir matai po.sftve visų miestų: čia narnų rijo. Subėgo daug žmonių gelbėt, o kai slaugiausiai mūrinius, kad ugnis neįveiktų.

nekada tik užeina, koks keleivis ir jų ap

nameliai, ten ežeras rbanguoja, o. dar to
liau laukai'Ir girios tęsiąs, kiek galt akis
apimt. Atsisuki kiton pusėn — cerkvė
medžiai ir namai..Dar sukis ir štai prieš
akis stoja medžiają apaugęs Kapų kaina*
ir tada atsimeni kad ręįkits kada nors
nprt, kad po to jau ncbžlūrėsi ir nebsigerėsi gamta.

kurių vogt. Vienį norėjo išgelbėt miestų,
o kiti pasiplėšC’Vogė, nešė degtinę. Ug
nis vis lakstė nių> vieapt pilkutės prie
kitos ir aukštai susiliejus vigiiumon darė
didį kąrštį, o naktį toli, toli kvietė. Bai• *
• .
*
ir
sus ir nelaimingas atsitikimas!... Žmonės
norėjo gelbėt savo turtus, bet išgųstis...
9

-

Prabėgo keli metai ir Telšių miestas
atgijo, bet daug puikesnis ir panašesnis
į miestų, o ne į sodžių, kaimų, kaip pir
ma. Pasirodė daugiau aukštesnių, gražes
nių namų, o galų gale, ir tiek, kad visi
turi kur prisiglaust. Atėjus žiemai nerei
kėjo kur nors lauke šalt.

‘

.

.... *

(Daugiau dus)

Penktadienis, spalių 5 d, 1934
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Domininkas pasigaili
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jos. mokslas buvo tik geriau pasi-t

apleistinos tik, kaip nepilnaSutinka parduoti save ir jai turintiems prieinamas. Pappročiams. Vienas paklaustas,
jos sūnų išvaduoti. Kų būt ir rasti dprbo noragai jei tik iš Kaįp kiekviename krašte, besibasto nesutvarkyti ir ke! kodėl jis čia pateko, atsako:
padaręs, jei ne valdžia, kuri toliau į jas pažvelgdavo.
• TLietuvoje
• ,
. pasitaiko darni armyderį.
. ,...
— AŠ angelų karalaitis, Lie
taip ir
tokį žygį jam uždraudė.
'vienas kitas nuošimtis žmųpių,
{domu pažymėti, kad nepil tuvos karaliaus giminė, esu
Spalis primena ražantėlį;
Nekartų slaugė atrado Do
'Domininkas sumano Dievo kurie dėl įvairių priežasčių napročių skaičius Lietuvoje vargšas. Lietuvos karalius bagi ražantėlis primena visų ei mininkų, kurį da tik nesenai
Kitų kart išpardavė savo mokslų ir prie tamsuolių ar
nustojo savo protingumo. Tuo vis didėja. Trečdalį jų sudaro gotas nori manęs nusikratyti,
lę saldžiausių praeities nuoti- buvo užmigdžiusi, prie lovos, knyga8 ir net paskutįnę plunk čiau pristūmėti.
atveju jie kitai visuomenei da žydai. 1922 metais šioji ligo todėl čia ir atvežė.
kių, kurių užsimiršti jokiu bū ant kelių, širdingiausioje mal- gną beięlpdamas vargo kaKitas vėl sako, kad jis yra
rosi pavojingi ir reikalingi ninėje buvo 92 nepilnapročiai.
du negalima.
doje pasinėrusį.
muolės užtiktuosius.
Susišaukia apie keliolikų sa tam tikros izoliacijos. Protinė 1928 — 387 ligoniai, o dabar, garsiausias pasaulyje daininin
vo minties vyrukų, gerai, kaip liga šiandien dar yra sunkiai kaip jau matėme, 466. Sulig kas, todėl valdžia bijo konku
Minint ražantėlį, kai matai
Aštuntus metukus DomininMokslas prie Domininko li- ir pats moksle išsilavinusių, ir pagydoma, net ir geriausiose tautybių ligoniai taip suškir- rencijos ir jį čia talpina. Kiti
prisimena vardas šv. Domi kėliui einant, prie bičių spie-, po j<aj mataį pasižymi muzi- nutaria visi iki vienam, ne
styti: lietuvių 277, žydų 117, Vjėl skundžiasi, kad giminės it
ninko. Tas dievotas vyras čiaus priėjus, perpykusios bi- koje ant tiek| kad ižlaik6 kvo. tiek gražiomis mokslo įstaigo pasaulio gydyklose.
Lietuvoje nustojusiems pro lenkų 37, rusų 11, vokiečių {*, pažįstami turi rojų ir jų neį
daugiau, negu kas kitas, šios tės jį taip apspietė, kad, ro timus giedoti katedros chore. mis, jų' palaikymu rūpintis,
to žmonėms yra tokia gydykla latvių 4, totorių l. Turint Lie sileidžia. Tai vis jų tariamės
maldos būdų tikinčiųjų tarpe dės, jį jos į purvelį sukan
Kitose šakose nemažiau at kiek darbo žmonių apšvieta. Suvalkų Kalvarijoje, Marijam tuvos gyventojų nuošimtiuj priežastys, dėl kurių jie atsi
prigydė.
džios. Ypač veidas ir lūpos sižymi. Bet už vis geriausiai,
polės apskrityje. Pati Kalva paskirstymų, daugiausiai ne dūrė tokiame apverktiname
žiūrintiems atrodė joms visas ' tai moksie apįe Dievų. Šių
Šisai būrelis kai matai į ga rija visiems prieškariniams pilnapročių.turi žydai ir ma padėjime.
Jam da negimus, geroji jo pateks.
Sunkiai sergantieji ligonys
mokslo dalį jis labiausiai pa na diktokų spiečių išaugo. lietuvių veikėjams yra žino žiausiai lietuviai.
mamytė sapnavo jį mačius
----------myli. Ir galutinai tik jai vie Žmonės iš visų pusių prie jo ma. Ten caro valdžios laiku
Nepilnapročių
gyvenimai , gyvena labai nešvariai, nes jų
kaipo nepaprastos ištvermės» Priešingai. Apsigynė neį- nai visus savo gabumus ati glaustiesi supuolė.
buvo garsus kalėjimas, kuria Kalvarijos ligoninėje visados,lova jiem8 P* ™ka8' Oi lenS<
vyrų su liepsnojančia balana kastas. Kas-kas, bet gi tėvai duoda.
me rusų žandarai pūdė ne vie vra vienodas. Sunkiai sergan.l™“ senieji visą-dien,
rankoje. Taip, kad žėrinčios ant tų pėdų nutarė, jog jis
Ir kadangi jie juodų rūbų nų lietuvybės apaštalų. Šian tieji ir pavojingi kitiems, yra vaikSt° la“ke' turi daresni®
•alanos šviesa apėmusi veik turėsiąs būti nepaprastos iš
Vos dvidešimt penkių metų dėvėjo, paprasti žmonės, neiš dien -Kalvarijoje to kalėjimo griežtai izoliuoti ir niekur ne ka'“l’ari'lS kartai’ paskaitė
kalbos žmogus, kurio klausys sulaukęs jau turėjo garbės ne manydami kaip pavadinti,
ūsų pasaulį.
jau nebėra, tik maža žymė be iSleidžiami. Čia sutiksime bai laikraSėiue, o išimttnais» it
VISI.
tik universitete mokytojauti, i “juodais broliukais” pravar- likus, kad čia stovėjo tie niū gūsių aukštuosius mokslus vy- blaivesniais atsitikimais leidO Domininko motinos sesuo
bet ir kitas aukštas vietas It džiuodavo.
rūs narnai.
rų, savo laiku užėmusių gana žiami ligoninės rajone pasi
Klara sapnavo mačiusi jį su
Domininkas rodė ne vien Bažnyčios valdyme užimti.
Psichijatrinė ligoninė Kai- atsakingas valstybines vietas, vaikščioti.
viena žvaigžde kaktoje, su ki ženklus neišpasakytų gabumų,
Skurdus ir klaikus vaizdas,
Panorėjus, kad juos Domi varijoje dabar telpa prieš čia rasime daktarų, inžinierių,
ta viršugalvyje. Gi žvaigždžių bet gailestingumo irgi taippat.
Bet kadangi daugiausiai mė ninkonais vadintų, vėl kaip karų buvusiose rusų kareivi-' kunigų, ūkininkų, darbininkų, žiūrint į tuos nelaimingiuospinduliai siekė kur ten toli
go kalbėti apie Dievų, ilgai užsibaigia,
nių patalpose. Tik yra naujai amatininkų ir kitokių kito- sius, atskirtus nuo pasauli?
net ir už vaidentuvės palėpių.
Lyginai tada ispanai daug nelaukęs tik šion savo veiki
pertvarkytos ir ligoninei pri kiausių profesijų žmonių. Čia ir susikūrusius savo atskirų
nukentėdavo nuo maurų. Kaip mo pusėn ir vįsų ir galėtinų
Dominus lotynų kalboje taikintos. Ankščiau šioji ligo jie visi vienodi. Niekas nieku, pasauli, atskirų gyvenimų. Ar
1170 m. Domininkas gema.
kitados lietuvius germanai, laikų pašvenčia.
nesiskiria. Kartais paprasčiau jie žino, kad jie yra neprotin
reiškia Dievas. Gi canes išei ninė buvo Tauragėje.
Feliksas da Guzman ir Joana
gi, ar jie žino, kad yra gyvi
taip tada ispanus maurai už
na šunys. Vadinasi, Dievo šu Šiuo metu psiclnjatrinėje Ii sias žmogus čia daug protin
Aza, — jo tėvai ne vien nupuldinėdavo, mušdavo, par
Jo laikuose daug vienuoly nys. Kai kada ir taip juos goninėje yra 466 nepilnapro gesnis už baigusį aukštuosius jų artimi giminės ir tie, kurie
džiūgsta, bet ir nusimena. Gal
dėl jųjų skaudaus likimo sie
duodavo, darydavo, kas jiems nų ir vienuolių būta. Jie dau vadinta.
čiai. Iš jų 262 vyrai ir 204 mokslus vyrų.
voja, kaip ir kur tokį nepap
patikdavo.
giausiai užsiimdavo mokyklo
moterys. Lietuvoje jų yra Visi neprotingieji kalba kiek lojasi, — tai klausimai, kurie
rastų kūdikį priglausti.
pirmiausiai kyla kiekvienam
mis ir mokslu. Būta daugybės
Tik, reikia suprasti, ne vi- daug daugiau. Šiuo laiku tik- vienas sau, kasdien tų patį,
Visų pirma, kokį vardų jam Vienų kart girdi, kai tūlo pačių garsiausių jnokslo įstai suomet vien tik blogoje pras-'taį pusė jų ligoninėje galima atsilankusiam nepažįstaman nepilnapročių ligoninę aplansuteikti. Ilgai ir gerokai ap- ji motina gailiai verkia už tat, gų, da garsesnių mokslo vyrų mėje. Dažniausiai pasakyta ir sutalpinti. Kita pusė dar te atvirai skundžiasi savo bėdp- Į^’us‘ Specialistai sako, kai
... ibedo-v
kai kurie blaivesniais moraensvarčius, Domininkas — “Die kad jos sūnų maurai nusitvė vienuolių.
mis, nors jos visos tik
suprasta taip, kad išėjo Dievo
vui paaukotas” jiems į galvų rę laiko ir kankina tol, kol jo
Gediminas kur-kas gudriau mis ir atrodo. Tačiau ir tos tais tatai supranta ir juos tas
Sargai.
užeina. 1
'
'*1 ' ji neišpirksianti.
su jais elgtis pradeda. Vieto bėdos labai nesųminingos ir supratimas dar labiau kanki
Betgi tos mokyklos ir jų
na.
--X Tsb.,
“Dievo Sargai” ir Lietu- je germanams pataikauti, iš
li, tau toe klausimo išvirožyti. ’ V08 istorijų pasiekė. Mindau- jų krikščionybės laukti, vadi
Kreipkis tiesog į antrojo skri- Į
Lietuvos valdovas, norė- na juos Lietuvon tik kaipo
strajytojus — asosieišinų.
. damas germanų ir kitų, kų su kultūros žmones ir prie pap
į buože lietuvius neva Kristaus rastų darbų pristato, o Kris
Prašau nesijuokti
praneša
I mokslo mokinti ateidavo, kai taus mokslo darbų paveda
Atmaina ofisų valandose.
Buy gloves wlth what
Jono Tamuko grožių dūk- nor8 a‘sikra‘y‘i. PatBai krik- “Dievo Sargams”. Atminė.
Dabar valandos šiokios:
“
Dievo
Sargai
”
ir
su
ražanrelę jamylėjo žydukai. Pašilai Stų priima. Tuo nieko nėjai
it savęs
tėliu
Lietuvai
daugiau
gero
pu
mėjo.
Kadangi
jiems
ne
lietu

Nerelk
mokėti 60c. ai
kius progai žydukas bučiuoja
dantų mest). Llsterlne
darė
vienais
metais,
negu
ge

vių
išganymas
rūpėjo
da
ar

Tamukui rankų ir prašo, kad
otta Peete gaunama po
2403 WEST 63rd STREET
rmanų kardai ir jietys amžiais.
šiau elgtis pradėjo.
T*myk. kaip gerai ji
leistų už jo savo dukterį.
kla. Jų TartoUdamae per i
Kampas Westem ir 63rd St.
Kaip pas mus, taip ir ge- kus. Dabar sako, tas farme
matus sutaupai
Telefonas PROspect 1133
Mielas tamsta, — sako
f. 1
nam krajuj ne visiems depre- ris, mūBų baltųjų gulbę laiko
Panedėlio, Utarninko, KetverTamukas. — Negaliu paten INSURANCE
PERKAM
USTERINE
'•“•C*
’
go ir Pėtnyčios vakarais nuo
šinas. Kurie moka šokti su pašiūrėje, kaipo atlyginimų už
kinti tavo prašymo. Viena, mes
7 iki 9 vai.
LIETUVIŠ

TOOTH PAŠTE
lig muzikės, kokių viso kra- nuostolius.
NOTARY
Pijus Smirdalis
esame katalikai, o tu žydas,
BAHKERS,
jaus muzikantai nustrajija,
KUS BONUS
PUBLIC
Atsakymas.
Neturėdamas o, kita, ir svarbiausia, tu ne
25‘
tiems gyvenimas eina lyg avie
evidensui tų septynių karvės turi pinigų, o mūsų giminėj
REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
2 E. 103rd PLACE
stu pateptas. Gi tiems, kai ie
plaukų, negaliu, pons Smirda- nėra žydų.
Kampas
State ir W3rd PI.
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
nenori sulig tos muzikės šok
Telefonas PULlman 5950
ti, tenka ubagiškas rokundas
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
Kas popietų nuo 3 iki 6,
vesti. Taip yra netik su ra-'
Seredomis iki 9 vąk.
2608 WE8T 47th STREET
Tel. LAPayette 1083
Subatomis visų dienų iki 9 v.v.
zumu dirbančiais, su gaspaA*''
doriais, bet ir su gazietomis.
Vienas poetas aiškiai pagieALEX ALESAUSKAS and SON
rengia
)jo:
Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali boti
EILINIAI NARIAI CHICAGO FLAT JANTTORS
Furaiture and Piano
pavojingas. Palengvinkite J] J 6 mi
Lietuvis Advokatas
“Pavyzdžiui “Lietuvos Ai
nutes su Musterole, “eralnlmo stab
UNION LOCAL NO. 1
Movers
dytoju”! Vartojant vienų kana va
das”:—
2201 W. Cermak Road
landoje per penkias valandas, atneSeniausias
Lietuvis
1
šeštadienį, Spaliu-Oct. 6 d., 1934, 7 v. vak.
Sa palengvinimų. Vartotas milijonu
Sveikas ir nutukęs veidas.
(West 22nd St.)
Moveris Chicagoje
per SO metas. Rekomenduotas gy
WEST SIDE SVETAENfcJEf 2244 W. 23rd Place
dytoju Ir staugtų.
noo
80.
TALMAN
ST.
(Metropolitan
State
Bank
Name)
Visai jaučias atsigavęs,
Uit SO. ROCKWEIX ST.
Valandos Kasdien nuo t Iki 6
I
Visokių užkandžių ir gėrimų.
,
Gera muzika
Tel. REPuKIc 50M-U0.il
Švediškos mankštos ragavęs.
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčios
vakarafc 6 Iki 9
Mes parduodam anglis Ke
ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS
Imkime “Žinias” ar “Ry
Telefonas CANal 1115
ru įaustom kainom. PocaltnaKomitetas
Įžanga 25c
tų,”
Uu, M. R. $7.00 tonas.
Runai: 8459 S. RockweU St.
Telefoną. RRPeblk? MOO
Čia jau gaunasi kas kita.
Ir fokstrotų blogai šoka
Ir per galvas virst nemo
e:
ka.”
NEAHE S A
Ir be, mano delno žinosite/
&EE-I
/
DlD HE GET
DOCfOR
AAtt) ĄH
kame čia rakunda.
kLOOKI
THAT NKM
CARVEMUP

KAIP GYVENA BEPROČIAI LIETUVOJE

IŠ PO MANO BALANOS

ADVOKATAS
J. P, WAITCHES

J

■

MAROUETTE PK. OFISE:

ok

ROSELANDO OFISE:

Don’ t
neglect
Colds

ŠOKIUS

2W

JOHN B. BORDEN

OUR OFFICE

Mb

Godotinas l’rof. Kampinin

n

ke!
Kad loska išvirožykite man
šį klausinių:

Ar teisybė, kad Lituanika
Antroji lėkdama, andai, į Aviacijoa (Atsisveikinimo) Die
nų, buvo priversta nutūpti
VVisconsino valstijoj, kažko
kio farmerio lauke. Ir kad tūp
dama (Lituanika) užgavo to
farmerio karvę. Sako, kad pro
peleris nukirto 7 karvės plau-

-z.

■Z

.z:

. n-

T> R

5£

5 d., 1934

TT Oi1 R

me, nes mūsų šeimai nebuvo vo pastatytas gatvės vidury ta pirmoje eilėje iš gatvės ma-

ir simfoninis teatro orkestras tomą. žemėje iškasta duobė,
atsiųsti pakvietimai.
Lyg kų nujausdama motina išpildė Beethoveno beroiškos toje duobėje medinė dėžė iš
siūlė jam pasiimti su savimi simfonijos 11 dalis. Buvo sn- viršaus padengta toliu, ant
vaistus, kurie jau nekartų jį stota ir ties gedulingai deko- viršaus žeme, vainikui, gėlės,
kryžius. Tai laikina poilsio
gelbėjo, bet jis šypsodamas pa ruota konservatorija.
vieta.
sakė, kad šiandien jis yra. geEisenoje giedojo jungtinis
Per visų spalių mėnesį tre &U ANTINO PARAPIIAl Tuonii ir baiKės programa.Iros nuotaikos, gerai jaučiasi Bazilikos, seminarijos, operos Kas gi daugiuu rašyti/ Nečiadienių ir penktadienių va 011 AnifUlO iHIlRriJn, pasj.uį yįenj §oko> i^į SUsė- jr vaįstui jam nebus reikalin- ir šaulių, choras, buvo orgaui-iben^ kad visų laikų buvo stedę prie stalų ir vaišinosi.
oras lrir kad
1 ’H't *
karais bus laikoma iiamuldos.
zacijos moksleivių, skautai. ' bėtinai
,,euilul gražus oras
Rūgs.
30
d.,
Lietuvių
svet.
JJug.s. 29 d. mirė h. u. <)nu.
Paskutinieji motinos žodžiai Pamaldos ir eisena buvo tra- nbnbJ minios lydėjo įį į ka
G. Ivanauskienė laimėjo le
Morkūnienė. Pirmadienį palai į Šį' sekmadienį Sodalicija ir visos dr-jos Šv. Antano para
mpų, kaurų dovanojo A. Ban- buvo “laimingai, grįžk svei nsliuojama per radijo, rodos Pusdota su bažnytinėmis jiamal Maldos Apaštalystės draugijos pijoj buvo surengusios sutik
kas“.
Girdėjau, kad tveriasi kokai kas buvo ir filmuojama.
tuves gerb. kun. I. F. Borei- sevičienė.
domis.
Nuėjus
jam
į
teatrų
pasida

eis in corpore prie šv. Komu šiui. Skirtu laiku Lietuvių sve
Vieta kapuose buvo parink(Tęsinys 5 pusi)
Publikos matėsi iš visų k ra rė staiga bloga. Artimųjų prie
nijos.
Trečiadienį atlaikyta trejos Sodalicija turės susirinkimų tainė jau buvo pilna — virš štų ir visi linksmai vakarų jo nebuvo, vaistų neturėjo li
400. Visi prie statų netilpo.
praleido.
LIETUVIAI DAKTARAI:
mišios su egzek\ijomis už dū-Į^uoj p0 pirmųjų mišių
tas galėjo dar pabloginti jo
šių Lietuvos muzikos tėvo a.'
______ __
būklę. Nežinodami kas daly AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Vakaro vedėjas muz. J. A.
Spalių 2 d., L. Vyčių 102 kp. ti, nes reikėjo pradėti iškil
a. Juozo Naujalio. Mišias lai Pereitų sekmadienį, Birutės Blažys paaiškino tikslų ir L.
Tel. CANal 0257
įvyko
susirinkimas.
Nutarta
Kės. PROspect 6659
kė klebonas kun. J. Cižauskas, darže llamtramcko klubas re Vyčių 102 kp. choras, jam va
mes, gydytojai iškvietė grei
knn. K. Valaitis ir kun. V. ngė piknikų. Nors oras buvo dovaujant, šauniai padainavo surengti šokių vakarų ir lap tosios pagalbos auto, kuris jį
DENTISTAS
1446
SO.
49Lh
CICERO, ILL.
kričio
mėnesį
didelę
prograMasevičius.
dar gyvų nuvežė ligoninėn, i Utar., Ketv. IrCT.,
vėsus, bet žmonių suvažiavo “Kur Nemunas ir Dauguva“
Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
kur jis netrukus pasimirė. Už >147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 1621
(A. Aleksio), “Broliams vil-|m$pusėtinai.
SOUTH HALSTED STREET
Paned. Sered. lr Su^aL 1—9 vai.
Muz. J. Cižauskas kelioms
pusės
valandos
buvo
jau
na
mečiams
“
(A.
Vanagaičio);
Kun.
1.
F.
Boreišiš
pranešė,
Matyt, piknikui žmonėms
ltczldcuclju 6600 So. Artcslan Ave.1
dienoms buvo išvykęs į Nev dar nenusibodo.
Tylutė į O. Bakšiūtė su pora svetimtau kad Lietuvoj .Pavasarininkai mie.
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet
Dienoms Tel. LAFayette 8798
Yorkų muzikos reikalais.
Naktimis
Tel.
CANal
0403
Šiame
sunkiame
smūgyje
di

čių išpildė gitaromis kelis šve prašė ir palikęs keletu desėt6 Iki 8 v. vakure
delė
parama
mums
buvo
kau

lnius
llovajaus
muzikos
kūrikų adresų Vyčių merginų ir
SĖKMINGAS PIRMAS ŠIŲ
Oruį atvėsus, parapijos kny
Tel. LAFayette 7650
nėlius. Kun. L. Praspalius, bu- ■ vaikinų, su kuriais Pavasari niečių pareikšta užuojauta.
METŲ KUOPOS VA
Office:
2643
W.
47th
Street
gynas ir klubas vėl atsidarė.
Buvo žmonių, kurie bučiavo
vęs
porų savaičių pava ninkai žadėjo susirašinėti.
KARAS
2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.
jam rankas ir kojas, verkė, Vai.: Nedėliojo
duotoju kun. Boreišio, pasakė,
Knyg ynas atdaras kas tre-;
pagal sutarti
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Susirinkime daugiausiai .ka meldėsi ir kitaip reiškė savo
kad
ir
per
trumpų
laikų
pa

čiadienio vakarų, nuo 7 iki 10
Rugsėjo 27 d., Moterų Su
4140 Archer Avenue
lbėta angliškai. Valdyba gra susijaudinimų. Dvasiškija pa Office Tel. REPublic 7694
vai. Knygyne randasi daug jungęs 54 kuopa buvo suren matęs, kokia graži klebono
lies. Tel. GROvchlU 0417
Vai.:
2—4 lr 7—9 vai. vakare
žiai moka lietuviškai, reikėtų, darė daugiau kaip mūsų buvo
7017 S. FAIRFIELD AVĖ.
įvairių ir naudingų knygų, gus banco ir pinokiio vakarų, tvarka parap. ir kaip visų eRes. 2136 W. 24th St.
ypač pirmininkui, sus-mų ves tikėtasi, visa kapitula dalyva
..taipgi vėliausių iš Lietuvos kuris gerai pavyko. Orui at sųs mylimas. Sugrįžusiam iš
Tel. CANal 0402
ti lietuviškai, kas d įlotų dau
vo iškilmingose pamaldose, o
laikraščių. Mylintiems skaity šalus, žmonės mėgsta susirin Lietuvos ir visiems linkėjo ir
2423 W. »LLRQLE1’TE KOAD
giau gyvumo pačiame susirin muzikai... nėr žodžių pareikšti
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
mų patartina naudotis knygy kti ir linksniai laikų praleisti, toliau darbuotis sutikime. KaRes. and Office
Office I’hone
kime.
VaL 8-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryto PROspect 1028
2359
So. Leavltt St.
jų
pasidarbavimui.
nu.
Nedėlfoj susitarus
o ypač. kaip Moterų Sujungęs 1 lbėjo Ed. Zarrett ir dar pora
CANAL 0706
Lietuvių dirbtuvė
politikierių. Nekantriai buvo
1/aidotuvės
įvyko
rugsėjo
12
kuopa
kų
rengia.
Parapijos klubas - atdar.as
Tel. CANal 6122
kas vakarų. Klube randasi vi Darbščios mūsų kuopos vei laukiama, kada pradėsiųs kal Master Tool and Die Co. gy tokios, kokių Kaunas dar ne
bėti kun. I. F. Boreišis apie vuoja jau keli metai. Daugiau matė. 15 vainikų, gėlės, kai-J
PHYSICIAN and SURGEON
si jaunimui patogumai. Jauni kėjos buvo tam vakarui įdėsavo
patirtus Lietuvoje įspū sia išdirba automobiliams rei bos, bažnyčioje keli chorai, o-l
jusios
daug
pastangų;
sugebė

2403 W. 63rd St., Chicago
DENTISTAS
mas kviečiamas lankytis
į
džius.
Jam
pradėjus
kalbėti,
peros
solistai,
simfonijos
or

OFFICE HOURS:
jo
sukviesti
gražų
būrį
svečių
2201 W. Cermak Road
klubų ir kas vakarų gražiai
kmenis. Vedėjai John H. Hub2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavltt St.)
visi
su
didžiausiu
įdomumu
kestras,
pamokslas,
eisenoje
į
Už tai rengimo komisijai: O.
Sunday by Appointment
praleisti laiką.
bard, Anthony J. Stark ir W.
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Banionienei ir A. Gustaitienei klausėsi. Nenorėdamas ilgai P. McCluske. Šioj dirbtuvėj kapus prie teatro grabas buNuo 1 Iki 8 vakaro
stovinčiųjų varginti,. Idebonas dirba visi lietuviai, išskyrus
: Rūgs. 29 d. klebonas kun. nuoširdus ačiū.
DR. STRIKOL’IS
Seredoj pagal sutarti'
TcL LAFayette 3057
Gražių dovanų aukojo sų- nupiešė tik svarbesnius patė- ' vienų svetimtautį. A. J. Stark
J. Cižauskas pakrikštijo Jono
mijnnus. Vilniaus krašte, sa Aukštakalnis yra pasižymėjęs
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Elenos Keručių dukrelę va jungietės: M. Vaičiūnienė ir
TeL CANal 6123
A. BJaževičiėnė? Dovanas lai kė, sunkiai vargsta Lietuvos muzikantas ir orkestro vedė
4645
rdu Joanna.
O So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
mėjo: V. Jurgutienė, A. Za- piliečiai. Kiekvienas žingsnis jas. Jo sūnus irgi gabus akorX—SPINDULIAI
Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak.
balavičienė, Balčiūnienė, M. sekamas ir tai dažniausiai at dinistas.
3051 West 43rd Str.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS '
Nedėliomis pagal sutartį
(Prie Archer Avė. netoli Kedzi’e)
Ofiso telef. BOL'lcvard 7820
Bartkienė, V. Mikalauskienė, lieka lenkų papirkti lietuviai.
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
2201 W. Cermak Road
Seredomia ir nedėliomis pagal
Namų Tel. PROspect 1030
M. Aukščiūnienė ir Barzdienė. Viskas lietuviams Vilniaus
sutartį
Valandos
1
—
S
lr
7
—
8
vak.
APSIGYVENS DETROITE
Visos buvo patenkintos. Ren krašte uždrausta, o Lietuvoje
Seredomia lr Nedėliomis pagal sutarti TeL BOULevard 7049
Ofiso Tel.: LAFayette 36 50
ginio komisija be to svečius lenkai laisvai veikia, Kaune
REZIDENCIJA
Rez. "Tel.: VIRginla 0C69
pavaišino gardžiomis “ausukė net iš valdžios iždo lenkų mo Pas detroitiečius Bansevi
6631 S. Califomia Avė.
kykla užlaikoma ir visokie su čius svečiuojasi jų giminaite
mis”.
DENTISTAS
Telefonas REPublic 7868
Bronė
Verbus;
iš
Scranton,
Pa.
DENTISTAS
sirinkimai
leidžiami.
Lietuvos
Ačiū ir gerb. dvasios vadui,
O A S .
X - R A Y
4645 So. Ashland Avė.
4143 ARCHER AVENUE
6flso:
Tel.
LAFayette
4017
kun. J, B. č’ižauskui, už pas vyriausybė turėtų imtis prie Besisvečiuojant tenka plačiau
arti 47th Street
Kampas Franclsob Avė.
▼ai.: nuo I Iki S vakare
Kan: TeL HEMlock 6286
ir
daugiau
susipažinti
su
lie

monių,
kad
nedavus
taip
len

kelbimų mūsų vakaro ir pa
Berodo! pagal sutartį
Visuomenė greitai grįsta prie
kams Lietuvoje šeimininkauti. tuvišku judėjimu. Viešnios gi
vartojimo skystų lluosuolojų. Žino*
raginimų
žmonių
paremti
mūDės ĮSrado, kad tiuaania doza ge
s
minaitė K. Bansevičaitė, pri
rai sutaisyto
skysto lluosuotojo
sų pastangas.
Metai, sakė, labai derlingi.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
priduos daugiau gamtlfiką. vidurių
klausydama
prie
L.
Vyčių
102
4142 ARCHER AVĖ.
vlrSkinfmą. be jokių nesmagumų
Komisijai už pasidarbavimų, Viskas pigu, kas tik parduo kp., choro, stengėsi ir savo gi
tuo laiku, ar vėliau.
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas lr Gydytojas
Reaidencijos Ofisas: 2656 W. 69tb BL
Doza skysto lluosuotojo gali liū
dovanų aukotojoms ir toms, dama, o iš krautuvių perkant minaitę supažindinti su choro
2515 WBST 69th ST.
Valandos: 10-18 lr 8-8 vai. vak.
lį pritaikinta kiekvienam reikalui.
DB. VAITUSH, OPT.
Veiklumas
gali būti reguliuoja
kurios pagelbėjo parduoti ti- begalo aukštas kainas reikia vedėju muz. 3. Blažiu ir cho
SeraAomls lr NsdBllomls pagal sutarti 0f. ir Res. Tel. HEMlock 6141
mas. Kūdikiui' lengva duot! tin
mokėti. Žmonės gražiai apsi
LIETUVIS
kietus, dar sykį ačiū.
kamų. dožų.. Ir malonūs skysti lluoro bariais, •
•
OPTOMETRICAI.lv AKIU
Valandos:
suotojai neerzina inkstų.
rengę. Sunku, sakė, būtų vis
SPECIALISTAS
2-4
popiet;
nuo 6-8 vakarais
akly Įtempimą, karts
Sunkiai susirgo
r
Gydytojai
kuone visi sutinka,
ką papasakoti. Prie progos pa Viešniai paliko Detroitas ir estiPalengvins
priežastimi galvos skaudėjimo.
kad sėnna yra gamtinis ItuvsuoGYDTTOJA8 IR CHIRURGAS
akių aptemimo, nervuotnSunkiai susirgo sųjungiefės rengimuose kun. Boreišis ža pasiryžo apsigyventi. Prisira vral<lmo
t'ojas. Neiftsemia sistemos
kaip
mo.
skaudama
aklų
karSt|,
atitaiso
4157
ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth (229
liuosuotojai. kurte padaro trošku
lr tollreffystt- PrtreBB. Druškauskįenės vyras; ta dėjo plačiau kalbėti.
li. Df. Caldwell’s Syrup P.-psln
TeL Tntdnla MM
šė prie L. Vyčių 102 kp., cho trumpareostę
ifa tslalnfal akinius. Visuose atsiti
Res. Tei. Hyde Park S89|
yra skystas liuosuotojas, kuris paOfiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
kimuose
egsamlnartmas
daromas
sn
po
išvestas
į
Fordo
ligoninę.
stremlant aenna
dėl iluosavinio
NedSUomts pa*al sutarti
Publika didžiausiom ovaci ro ir. aktyviai dalyvauja. Turi elektra, parodančia mažiausias klai
Švelnini pagelbsti normalaus žmo
das. Speclalė atyda atkreipiama |
Linkime, kad greit pasveiktų, jom palydėjo kalbų:
gražų soprano balsų.
gaus uikietėjusi'ems viduriams kol
' mokyklos valkus. Kreivos į akys ati
gamta atitaiso jų rcguliariSkų vei
taisomo*. Valandos nuo 10 Iki • ▼. Tel. Ofiso BOULevard 5912 -14
o savo bendradarbei reiškiam
kimų.
NedilfoJ nuo 10 iki 12. Dsugely at Res. VICtory U43
MOTERŲ m VAIKŲ LIGŲ
užuojautos.
sitikimų akys atitaisomos be akinių.
Jūs visuomet galite gauti Dr.
SPECIALISTE
Kainos
pigiau
kaip
pirmiau.
MIRTI
CaldwcU’B Syrup l’cpsin bite vais
Pirm.
J.
H.
Medinienė
4712
80.
ASHLAND
AVĖ.
6900
SOUTH
ILALSTED ST.
tinėj, priruoštų vartojimui'.
*• ’ A - « .
‘e
Phone Boulevard 7589
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 8:89-8:10 Valandos: 1 Iki 4 po pietų. 7 Ud 8 vak,
Š. m. rugsėjo mėn. 9 d. iš
Muz. J. Cižauskas, varg. ftr.
Hskvvoa RsrsdoHM
756 W. S5th Street
Jurgio parap., Detroit, Mich., ryto jis buvo nuėjęs sveikinti
artimas a. a. J. Naujalio bi Prezidentų jo 60 m. jubilie
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
čiulis, šiomis dienomis nuo ve jaus proga. Grįžo labai susi
į \ Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:
Pritaikyme akinių dėl viso
lionio sūnaus, gavo laiškų, ku jaudinęs ir skundėsi, kad jam kių akių. Ekspertas tyrimo aOfL<w Tel. CAIsiinet 6898
Re>. Tel. DREsel 9191
Irių
ir
pritaikymo
akinių.
bloga, bet netrukus pasijuto
rį žemiau dedame.
vėl gerai.
OFISAS
Gerbiamasai!
4729
So.
Ashland Avė.
r
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vyač
Drauge pietavome, paskui
RuBan Gydytojas ir Chlru ritas
S
lubos
Skaudžių žinių turiu prane
\ kupai, vaistytas prezidentas, ministeriai, rektoriai, proCHICAGO. ILL.
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
buvau
ift$jęs,;bet
6
vai.
vaka

, fe,šoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
šti gerbiamam mano tėvo drau
OFISO VALANDOS:
visų chroniškų ligų
ro grįžau ir arbatų gėrėme
Nuo 10 Iki 12 vai. ryta. nuo 2 Iki 4
Ganytojiški Laiškai.
gui.
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:20 vaL
drauge: jis, motina, aš ir jau
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina 11.90.
Š. m. rugsėjo mėn. 9 d., mąž
vakaro. Nedėliomis nuo 16 Iki 11
Kampas 21«t Btreet
valandai dienų.
daug, 9 vai. vakaro mirė Juo niausioji sesuo Zosė.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
OPTOMETRISTAS
Nedėliomis lr Šventadieniais 10 — 12
Telefonas MIDuray 98M
tuojaus pareikalaus.
Tų vakarų buvo jis nepapra
zas Naujalis.
Čia nuplėtk:
Jan keli metai airgo jis ne stai gerame ūpe ir nieks ne 1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.
pagydoma ir jo amžiuje (65 pagalvojo, kad tai jo pasku
Oftfce Phone
Res. Phone
"DRAUGAS ’. 2184 KO. OAKEEY A VE.. Chlcsgo. LI.
2 aukštas
T.KIanglr <W>»4
ENGIcwo<n1 6641
metai)
pavojinga
liga
“
astma
tinės minutės. Buvo linksmas
Siunčiu >1.94) už kuriuo, strtųuk'.te man knygų '•ARKIVYSKUPAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
pectoris“ (širdies liga). Prie
Pastebėkit mano iškabas
JURGIS MATULEVIČIUS."
*
• ,
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
kai retai kuomet toki iš namų
pnoliai, ypač paskutiniu laika
Tel. YARds <1991
Valandos nuo 9:30 ryto iki
GYDYTOJAS Ir CHIRVRGA8
Res.: Tel. PLAza 2400.
padažnėjo ir daž.nai dienų nr išlydėjome į teatrų kur Jis vy 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
7850 So. Halsted Street
Valandos:
naktį reikėjo jį gelbėti. » Bet ko į Prezidento jubiliejaus iš- skirtų valandų. Room 8.

DETROITO LIETUVIU

5V, JURGIO PARAPIJA

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVAIS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. RAUKUS

DR. S. B1EŽ1S

"
KAM
SKYSTI LIUOSUOTO
JAI IR VĖL MĖGIAMI

DR. C. Z. YHEL'IS

DR. V. E. SIEDLINSKJS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

DR. T. DUNDULIS

DR. SUSANA A. SLAK1S

DM JOTE

X

M>. PRBF. J. NMIUIO

M TIK ATĖJO 1$ LIETUVOS

DR. A. J. BERTASH

25 MEiy PRITYRIMO

Aririvyskipas Ingis Mrtfemns

DR. CHARLES SEGAL

DR.A.A.RDTH

DR. JOHN SMETANA

DR. MAUMCE KAHN

DR. A. R. MČCRADIE

| viskam yra galas...

kilmeB. Drauge eitį negalėjo-

Phone Ganai 0523

ROOM no
VaL; s-4 te 7-1 vai. vakaro

Nuo ,10-lJ v. ryto; 2-3 lr 7-8 v. v.

N«4ėldl«alaia ,&uč 10 tkt U dl«M

v /•
X'
1) R A tl O t

Penktadienis, spalių 5.d, 1934

H

kurioje pasirašę Ekvadore Dabar Antanavičiūtė irgi |jau gal koks desėtkas kėlu t H*
prezidentas, Panarnąs prezi- norėtų dar toliau keliauti, ta-j ja aplink pasaulį.
Tsb
bėjui.
dentas, Čilės prezidentas, Bo- čiau pačiai pradžiai jai trūk
Jei panorėsit daugiau, ar
. livijos “Junta Militur” va- sta pinigų. Norėdama jų guukokio daiktelio atminčiai —
OŽKABALIŲ
£ ’v ;
'
das
ir
kiti.
Ekvadoro
preziti,
keliauninkė
sutinka
par

parašykit
man
ir
bus
išpildy

Vilkaviškio apskrityje,
Spalių 1 d., Beethoveno ko- už mirusio V. S. Garbės nario,
žų
valsčiuje, Šilkalnio kaime ■ dentas Antanavičiūtę ir jo3 duoti parašų knygų.
nservatorijojc įvyko Chicagos prof. komp. Juozo Naujalio ta*
Reiškiu Tamstai širdingų gyveno Marija Antanavičiūtė, asmenyje Lietuvę, kuriai reiš- Tai jau nepirma lietuvaitė,
Vargonininkų Provincijos skai[ sielų. Visi Provincijos vargonurinktos D—ro J. Basanavičiau^
nininkai prašomi suvažiuoti i dėkonę už suteiktas jam ma Kaip daugelis anuo laiku Lie-, kia didžiausios simpatijos, la- kuri keliauja aplink pasaulį. Dviejose dalyse. Viena 25c, abiotlingas suvažiavimas.
Pirm. Vladas Daukša atida šias liūdnas iškilmes, taip gi lonias minutes (laiškai, recen tuvos gyventojų, taip ir An-'^ai nuoširdžiai priėmė ir-drau
vi, 50c. Dabar galima jas gauti
Tačiau Antanavičiūtė iš jų vi
“DRAUOE”
rė susirinkimų, paaiškindamas V. S. vardu pasiųsti uŽuojuu- zijos), kurių neperdaugiausin tanavičiūtė sumanė laimės ieš- Sc nusifotografavo. Belgijos
sų
upėjo
daugiausiui
ir
turėjo
2334
So. O akley Avė.,
koti ir 1927 metais ji išvažia- karalius Antanavičiūtės kelio
gyvenime tujėjo.
tą velionio šeimynai.
suvažiavimo tikslų.
Cbicago, III.
Buvo kuklus.žmogus ir pra- vo į Braziliją. Tačiau čia ra-!*ei paaukavo net 400 frankų. daugiausiai nuotykių. Iš vyru
Rast. J. Brazaitis, perskai Surengti vienų bendrų par.
Antanavičiūtei keliaujant
tė užrašus iš kurių pauiškėjo chorų, šokių vakarų, o vėliau ktikuojųs katalikas.. 7 d. rug- dusi tuos pačius vargus, kaip
sejo buvo išpažinties ir Ko- ir visur, nusivylė, tariama teko pergyventi sunkių valan
<
visos vasaros Chicagos Vargo “Dairių Šventę”.
“Draugo” jubiliejiniame ko munijos, 18 d. griežė ir diri- Brazilijos laime, ir sumanė dų ir pavojų. .Ją pereinant iš
nininkų Provincijos veikimas:
PERKĖLIMAS KŪNO
turėta vienas bendras šeimy- ncerte, kun. J. MaZdulionis, gavo bažnyčioje, o 9 d. svei sap laimės ieškoti plačiame Argentinos į Čilę užpuolė plė
lt
šikai, bet ji vieną plėšiką nu
niškas išvažiavimas į Powers kvietė Chicagbs Vargonininkų kino Prezidentų — toks buvo pasaulyje.
šovė, o kitus du sužeidė ir pri
Luke, Wis.; Dariaus ir, Girė- Provincijų, reprezentuojant vi- galas.
1930 metais Antanavičiūtė statė Čilės karo valdžiai, kuri
MAE CIJONĄ VYŠNIAUSKIENĖ
no statymui paminklo sureng- sas parapijas, surengti progrrf Apie mūsų skausmų nerašy iš Brazilijos išsileido į didelę
<Po pirmu vyru Stonkienė)
toje Lietuvių Dienoje išpildy-lmų. Programai sutvarkyti iš-'.siu — gali gerbiamasis tai į- kelionę apie pasaulį. Nuo ta plėšikus sušaudė. Pragyveni
kuri mirė kovo 17 d., 1933
ta šauni programa su jungti rinkti: komp. A. S. Pocius, pi sivaizdinti. į laidotuves šuva da ligi -šiol ji apkeliavo Bra mą Antanavičiūtė užsidirbusi
m., kilusi iš Tauragės apskri
čio, Švėkšnos pa ra Į)., Padagtj
niais parapijų chorais; rugp. rm. V. Daukša, rast. J. Bra žiavo visi. Be mūsų kauniečių ziliją, Uragvajų, Čilę, Bolivi savo prakalbomis, gatvėse,
aikštėse,
kino
teatruose
ir
t.
t.
kaimo.
atvyko mano jirolis su žmona
22 d. į Varg. Są-gos seimų, zaitis.
ją, Perų, Kolimbijų, Ekvado ir taip pat pardavinėdama sa
Paliko dideliame nuliūdime
Cleveland, Ohio, iš mūsų Pro Susirinkime įsirašė V. S. iš Klaipėdos (tarnauja L. Ba rą, Venecuelų, Sales, Trinida
dvi dukteris Anastaziją ir
vincijos važiavo net 9 vargo jaunas Chicagos Vargonininkų nke), sesuo su vyru (įgaliotas dą, Martin i ką, Koloną ir to vo atvaizdus. Ji pati sako, kad
Veroniką, tris sūnus: Antaną,
Pnmciškn ir Domininką ir
nininkai; vadovaujant komp. Provincijos, Visų Šventųjų pa ministeris Estijoj) ir vaiku iš liau, Panamą, Kostariko; Ni medžiagiškai galėjusi lengvai
verstis,
nes
visur
ir
visų
buvo
į
tris anūkus; o Lietuvoj du
Talino,
net,
motinos
brolio
vai

A. S. Pociui surengta specialė rapijos, Roselande, varg. Sta
ką ragua, Šansai vado rą, Gua- : remiama ir užjaučiama.
r
sūnus Kazimierą ir Juozapą,
kai...
programa bažnyčioj, per radi sys Rakauskas.
seserį Marijona ir gimines.
temalą, Hondorasąj Meksiku,
Šeimos reikalai tokie: velio
V. S. centro sekretorius N.
jo ir svetainėj; rūgs. 6 d., ShoŠeštadienį, spalių (i d.,
Portugaliją, Ispaniją, Prancū
nis
jau
beveik
baigė
statyti
Petro
ir
Povilo
parapijos
bažnyčioje, Wost l’ullman,
Kulys
padarė
pranešimų
iš
pi

reland viešbutyje, Chicagos
ziją, Belgiją, Latviją, Estiją.
8
valandų
ryto
bus
laikomos
šv. Mišios už a. a. MarciVarg. Provincijos vardu su rmutinio leidinio “Muzikos dviejų butij mūrinį namelį;
Suomiją ir dabar vieši save
jonos sielų. 10:30 vai. ryto, Šv. Kazimiero kapinėse,
Dar ko norėčiau prašyti: tai gimtoje šalyje Lietuvoje.
rengta bankietas pagerbimui Žinių”, kad didžiai gerb. pra
a a. Marcijonos kūnas bus perkeliamas į nuosavą lokomp. A. S. Pociaus, minint lotas kun. M. L. Krušas pilnai paprašykit grąžinti p. Olšaus
tą su bažnytinėmis apeigomis.
Su savimi pasaulinė keliau
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines. Iraugus-ges ir
jo 50 metų jubiliejų, 20 metų užgyrė mūsų leidžiamas “Mu ko paskolintą “Ruduo” tai
ninkė nešasi parašų knygą,
Į,
pažįstanius-mas
dalyvauti pamaldose
Pctro.ir PoSTANISLOVAS
sukaktį jo įsteigtos Beetliove- zikos Žinias” ir užsisakė vi rodos vienintelis egzemplio
| vilo parai), bažnyčioje, ir perkėlimo apeigose Šv. Ka
RAMANAUSKAS
no konservatorijos ir oficia siems metams. Vėliau užsisa rius.
zimiero kapinėse.
nę
joje
nori
ir
numirti.
Po
jo
Persiskyrė
su šiuo pasauliu
liam įteikimui D. L. K. Ge kė “Muzikos Žinias” kleb.
Dovanokit už nesklandu lai
Nuliūdę: Dukterys,Sūnai, Anūkai ir G mip j.
spalių 4 d. 2 vai. ryto, 1934 m.
kalbos
visi
gausiai
plojo.
sulaukęs
gilios
senatvės,
gimęs
dimino ordino kuriuo jubilia kun. J. Mačiulionis, kleb. kun. škų, bet dar neatsipeikėjau.
Pustapėdžiuose, Vilkaviškiu ap-.
Ex-Amerikietis
skričlo, Suvalkų rėdybos.
tų apdovanojo Lietuvos vy- P. Vaitukaitis, St. Barto, iš
Tamstų gerbiančio J. Nau
1’ali‘ko dideliame, nuliūdime
„ sūnus Jonų, Stanislovų ir duk
(iTand Rapids, Mieli., Justa jalio šeimos vardu vyr. sūnus
riausybė.
terį
Kastanciją Kazlauskienę,
Daktaras Sako Kaip
ROSELLI BROTHERS, INC.,
k žentų Petrų, aštuonis anūkus ir
Karpiūtė iš Westville, III. Nau
Nutarimai
Zigmas Naujalis
keturis proanūkius.
Išvengti
Slogų
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Kūnas
pašarvotas
randasi
Spalių 9 d., 9:30 valandų ry jų prenumeratorių vardai ei?
Žymus sveikatos specialistas yra pa
graboriaus
Masalskio
koplyčioj,
reiškęs, kad 83 nuoS. Šios Šalies as
Specialistai iškalime ir išdirbi3307 Lttuanica Avė. Laidotuvės
to turėta iškilmingos pamal per “Muzikos Žinias”.
meny yra paliesti slogų. Jis nurodo,
mc
visokių rūšių paminklų ir graįvyks
su
bato,),
spalių
6
d.,
8:30
kad "raktas” išvengimui slogų. yru
Syluk
dos: egzekvijos ir šv. Mišios,
vai. ryto iš koplyčios bus nuly
palaikyti atsparą, kuri nugali daug
bnamių.

ų MŪSŲ VARGONININKAI PER VASARI VEIKĖ
IR KĄ RUDENĮ VBKS

jo draugui ir jo talento ger

LIETUVAITĖ KELIAUJA
APLINK PASAULĮ
.

»

,

j

DAINOS

ŠS.

IŠKILMĖS MAIŠTUOSE

dėtas į šv. Jurgio parapijos ba
maž pakenčiamai susirgimų prie
žnyčių, kurioje atsibus gedulin
žastį.
’ gos pamaldos už velionio sie
NUGA-TONE pasirodė
stebėtinu
lų, o iš ten bus nulydėtas į Šv.
tonikų būdavojimui Ir palaikymui
Kazimiero kapines.
atsparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu
Visi ą. a. Stanislovo gi'misius organus. Telkia jiems daugiau
nės, draugai ir pažįstami esat
jėgos, ir jl<\ iSmeta nuodus, kurte
būna priežastimi įvairių negalių. Da —.nuoširdžiai kviečiami dalyvauti
£ laidotuvėse ir sutelkti J® n pasbar laikas Jums bfldavoti atsparų.
E kuti’nį patarnąvlmų ir atslsveiImkit NFGA.TONE tik trumpų lai
klnlmų.
kų ir tėmykit stebėtinus rezultatus.
Pk.rd.uoda ir garantuoja vist aptiev Nuliūdę liekame: Sūnai ir
koriai Dlnigal grąžinama, jei esat
nepaten kinti. Mėnesio lryfme.ntas už
K Duktė.
Vienų Dolerį. Lengva priimti Ir pa
Laidotuvėse patarnauja gralaiko Jus tvarkoj?
borius Masalskis.
Telefonas
Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
Boulevard 4139.
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c
Ir 50c.
-V,
-

M ALĖTAI (Uteno aps.).
DAR APIE MIRTĮ KOMP. rkdamį skaitėme prie jo gra
Rugsėjo 9, 10 ir 11 buvo Švč.
PROF. J. NAUJALIO
bo.
P. Marijos Vardo atlaidai ir
Š. m. rugsėjo mėli. 8 d. dar
40 dešimtė, taipgi sykiu.su(Tęsinys iš 4 pust)
griežė vargonais . ir dirigavo puolė ir valstybės prezidento
mitetas paminklui jam staty chorui per iškilmes Preziden 60 metų gyvenimo sukaktuvių
ti. 5 d. rugsėjo teatre bus jam tui. Lyg tyčia atėjo koks tai jubiliejus po visą Lietuvą.
fotografas, kuris tėvų su cho Taigi, žmonių suvažiavo dau
ir jo* kūriniam
X skirta akademija (paminėjimas). Baziliko ru prie vargonų nufotografa gybė į Maletus.
je, dvasiški ja žada įmūryti ja vo. Tai buvo jo pirmoji ir pa
Pirmą dieną sumą laikė
bareljefą. Žodžiu, gaunu įspū skutinioji fotografija Bazili
kun. B. Novelskis, Žibalu kle
dį, kad tėvų visi vertino,* bet
kos chore, kur jis dirbo 42 bonas. Pamokslą sakė kun. J,
jam mirus, daug kas įsisąmo
metus, o prie fortepijono ir Bielskis, Suginčių klebonas.
nino ko neteko.
Vakare po mišparų pamokslų
Kuomet tėvas buvo pašar visai fotografijos neliko. At
sakė kun. J. Zabulionis, Riju
votas, gavome gerbiamojo lai- skira laišku siunčiu gerbia
tiškio klebonas. Antrą dieną
šką ir laikraščių iškarpas. Ver-įmam keletą fotografijų, kaipo
sumą laikė kun. J.Zabulionis,
pamokslą sakė kun. K. Ribi
n.
kauskąs, Dubingių klebonas.
akare pamokslą sakė kun. J.
l^apinskas. Aluntos vikaras
Trečią dieną sumą laikė kun.
J. »Dzekauskas, Labanoro kleJau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
senąją Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
bonas, paskutinius užbaigimo
liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj
40 valandų mišparus laikė kun.
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
‘J. Žvinys, Čiobiškio klebonas,
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
paskutinį pamokslą pasakė
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
kun. B. Novelskis.
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
Per visas dienas netik di
suomeninį veikimą, dabar laikas yra važiuoti.
džiulė bažnyčia, bet ir didelis
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
šventorius buvo pilnas žmonių
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
Pirmą dieną visos organizaci
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
jos dalyvavo pamaldose su sa
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
vo vėliavomis, po sumos ėjo į
miesto piečių, kur surengta
.programa ir prakalbos prezi-'
i
įlentui pagerbti.
»

Mūsų šeimyna specializuoja šta
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjals.

■
1

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
Vienos blokas | rytus

didžiulių vartų

—

HIILSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Attred Roselli,

1

GRABORIAI:
LACHAWICH Telefonas YARda 1138
IRS O NŪS
STANLEY P. MAŽEIKA

Diditausla paminklų dirbtu vi
Chlcagoj
Suviri 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

------ „-------

atlikome darbų daugeliui iyi
alų Chicagos Lietuvių.

527
Všta . N. VVESTERN
•’Ki AVĖ.
T".

dr

LIBTUVIAI OfiABOEIAI

- i
GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
Tei. OANal M16 arba 9*19
reikalams. Kaina prieinama.
2314
23rd PL, Ohioago
3319 Lituanica Avenue z
Chicago, III.
1439 S. 49th OL Cicero, UL

Patarnauju laidotuvės* kuoplglausla
Baikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsit* uiganėdi'ntl

W.

Tek ČIOBRO 6897

t

arti Grand Avė.

Teč. LAFsyette 8572

J. Liulevičius

SEEIey 6103

Gra burtus
ir
Balsam. ♦ .tujas

Illinois

I*atamatija Ch Ha
goje Ir apylinkėje.

■aaMBMaaaoHNHBMUMaNMiafl

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

Visi Telefonai:

I.J. ZOLP

fards 1741-1742

kad po 25 metų grįžęs į tėvy-

J. F.EUDEINIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty
4605-07 So. Hermitage Avenue

GRAB0RIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th 00URT
Cicero, Illinois
Fhone Cicero 2109

.U

A. MASALSKIS

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. BOI Ierard 5203—8418

T«L Boulevard 4139

GRABO HlUS Ir LAIDOTUVIŲ
VBDBJA8

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

ANTANAS PETKUS

4092 Archer Are.

z

Per tas dienas daugybė žino
nių ėjo išpažinties ir Sv. Sa
kramento. 16 kunigų buvo už
tektinai darbo. Užbaigai atvy
ko Želvos naujas klebonas,kun.
A. Deksnis, nesenai grįžęs iŠ
(Amerikos.' Per pietus Malėtų
dekanas kun. M. Lajauskas ir
visi buvusieji kunigai pakėlė
po taurę už kun. A. Rėksnį.
Kun. A. Deksnis širdingai
padėkojo visiems ir pasakė,

Rez. PEMSAOOLA 9011
BELMOJfT 3485
Office: HIIJjSIDE S8«5
Vinoent RoseUl, secr.

JUOZAPAS EUDEIK1S
J

,R ™

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su finui
tuo pačiu vardui

SIMON M. SKUDAS

GRABORIUS ir BAL8AMUOT! ■ i *H
Patarnavimas geras ir nebrangu.

718 West 18th Street
Telefonas MOMros 987 T

J. F. RADŽIUS
Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už *26.09 Ir aukščiau *
Moderniška koplyčia dykai
W. 18U> St. Tel. OAJUi SlM

Cktaa<O| UL __ _

Pegktmllęnls, spaliu 3 d, 1934

l«teC9B9e93S=S9=S=!!=SB9HV

jPPer vasaros kursčius lig ir
apsnudęs buvo mūsų kolonijos
veikimas, bet, atėjus rudeniui,
visur prasideda bruzdėjimas.

rai inteligentiška moteris galį suprasti ir įvertinti organizacinį darbų, kuris reikalauja tiek daug pasišventimo. '

Vieni rengiasi prie teatro, k i-

------------

ti prie šokių, treti prie bunco.
Girdėtis, kad L. V. kuopa
Moterų Sujungus 20 kuopa Brighton Park mano tapti pa
rengia bunco partv sekmadie- vyzdingiausia visoje. Ameriką
nį,* lapkričio 18, l v. popiet, je. Ir nėra abejonės, kad jiems'
Yųškos svetainėje. Ši pramo- *as P®'
n‘*s
tarpe
ga pasižymės tuo, kad visos Jra
cenvro dvasios vadas
dovanos bus rankų darbo, ku- ^unValančias, didis jaurias padirbs pačios sųjungie- n’ino prietelius.
skyriaus mėnčfeinis susirinki
tės per siuvinėjimo kursus.
Jau iš anksčiau yra žinoma, h. R- K- Federacijos skyrius
mas įvyko sekmadienį, spalių
jog sųjungietės savo bunco pa-'su Vaičkausku priešakyj daug
7 d., lygiai' 2 v. popiet, para
Pranešimai
rtys turi labai gražių dovanų,'yra pasidarbavę šioje kolonipijos svetainėje. Kviečiame vi
o šįmet žada ypatingai pasi-Jjoje, bet šių žiemų žada dar
Dariaus - Girėno paminklo sas nares atsį lankyti ir atsi
žymėti rankdarbių gražumu ir'daugiau veiklumo parodyti. fondo komiteto susirinkimas į- vesti naujų narių.
Valdyba
gausumu.
Jau iš rudens rengiasi , prie vyks spalių 5 d., 8 vai. vaka
y. šokių vakaro, kurių įvyks spaBridgeport. -* Šv. Kazimie
re, Aeroklube (3718 So. Hal
Reikia pastebėti, kad šių
,
..
. A
„ .
c .
nA ,
hų 7 d., parapijos svetainėj, sted) Bus svarstoma svarbūs ro Akad. Rėmėjų 2 sk. v susi
metų Moterų Sąjungos 20 kuo _
A ,
IfcgL
.. . , ,v Renge ai tikisi susilaukt daug
rinkimas įvyfcš spalių 5 d.,
reikalai.
pos valdybų pasizvim darbs „ ,
o
, šokėjų, jaunų ir senų.
Komiteto sekr. P. Jurgėla tuoj po pamaldų, parap. mok.
tumu ir sumanumu Su gabia'
svet. Visos narės prašomos su
ir energinga pirm. H. Statkie-' Daug darbštumo parodo ir
ne, priešakyje, jau daug dar- Į kitos draugijos, kurių BrighTown of Lake. — Dr-ja Šv sirinkti. Išgirsite raportų iš
bo yra atlikta. Daug priside-įton Parke yra nemažas skai- Agotos moterų ir mergaičių įvykusio “Indijonų Vasaros”
laikys mėnesinį susirinkimų išvažiavimo. Taipgi prašome
da*'simpatinga vaispirmininkė
spalių 7 d., parapijos svetai atsiteisti už pikniko bilietus.
Baliunienė, mūsų mylima nu
nėje, 2 vai. popiet. Narės kvie Prašome atsivesti bent po vie
tarimų raštininkė M. Panavie
'
Valdyba
čiamos knoskaitlingiausiai at nų naujų narę.
nė ir linksmabūdė finansų raŠ- FLAT “DŽIANITORIŲ
DĖMESIUI
silankytu
Valdyba
tininkė M. šriupšienė. Daugi
dirba ir kai kurios narės, kaip j
M&rąuette Park. — šv. Ka
tai Jonukienė, Vaitkienė ir ki-1
zimiero Akademijos Rėmėjų 8
tos.
Janitors

UČIO-NOV. 18 D., 193
AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

į

H*H|O

|Į

ki&i Nemunėlis teka”. Trio Šv. Baltramiejaus dr-ja spajų | ųj
z
(Juozaitienė, Romanas ir Čia- lių 6 d., Lietuvių svetainėj, 7
*
' pas) taip pat keliais atvėjais vai. vakare. Programa susidės
taip gražiai dainavo, kad klau iš dainų, kalbų ir kitokių paLabai įdomi programa buvo sančiam norėjosi dar daugiau marginimų.
iš stoties WGBS praeitų sek-' jggįrsti malonios sutartinės.
Vienas iš mūsų lietuvių demadienį. Tos programos leid-i Debiutui gražiai išėjus, tiki- ' mokratų tikietu varosi į Coužiamos pastangomis Progresą mės, kad tų trio ir vėl kada nty Treasurer; tai Antanas J.
Fumiture krautuvės. Dainavo iggįrsti. Gražus taip pat buvo Sutkus. Jis visų yra gerai žiSteponavičių mokiniai,: S. Ri- Romano ir čiapo duetas. “Ča-'nomas; yra daug pasidarbavęs
mkaitė, A. Trilikaitė, P. Pu- no Kepurės” juokai dar la-lwaukegan lietuviams, būdakis ir V. Tarutis. Vadovavo biau pasaldino malonių vala-Įmas dabartiniu Asistant Supati mokytoja Steponavičienė. ndų. Nuo žmonių tenka girdė-< pervisor. Taigi remkime jį.
Visos dainelės gražiai išėjo. ti, kad tas gabusis juokdarys
Į salę (programai) įžanga
------------------turi daugiausiai klausytojų. bus dykai, o į šokių laikų j-

j

Klauaytojaa ianga 25c. Bus gera muzika.

Peoples rakandų išdirbėjų
Visi kviečiami.
valanda praėjusį antradienį,
galima sakyti, buvo viena gra
žiausių dainavimo atžvilgiu.
Gražiai dainavo keliais atvė
Waukegan, UI. — Demokra
jais O. Juozaitienė solo, ypač
gražiai skambėjo ‘‘Tykiai, ty- tų balių su programa rengia PLATINKITE “DRAUGĄ1

ANT MINDOS. Išrenduojama šešių kambarių-su visais
įtaisymais, flatas su centraliu
apšildymu, refrigeratoriu, garadžius. Renda pigi. Vieta gra
ži ir patogi- Kreipkitės 2546

, . .ir kuomet mes
kalbame apie cigaretus

W. Marąuette Rd.

Nemanau, kad Tamsta kada
nors buvai sandeliuose kur jie su
krovę laiko bačkas tabakų. Vistiek
čia kas nors įdomaus:
Liggett & Myers, imones, kurie
^gamina Chesterfields, turi apie
4V2 mylės sandelių kur jie sendina
tabakų.

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuoaava, modernitk* studio su Hollywood Šviesomis.

Pauc Italu mos — InaJal pelenų; įkę
rąs utvaAuotojas dėl
Pocahontas;
Black Gold. lump arba ««X. $«.»<►:
Mine run. ,6.75: •creeninjrs »4.7B.
GRINDY MINING COMPANY
Cedarcrest 201*

Pietuose kur tabakas auginamas žmonės sako ...
Nėr stebėtina, jog tiek
daug žmonių ruko Chester
fields. Visų pirmiausia taba
kai yra lengvi ir nunokę ir
paskui jie pasendinti tinka
mu budu kad pagaminus
lengvesni ir geresnį cigaretą.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP
Neri* Plonus ir Stonu Vilnonius
Svodevtas dėl Vyn,, Moterų,
McrfcalCIų Ir Valkų
NF.RIA VIIiNONRH PANCIAKA8 DEI, MOTERV IR
VYBV.

Taiso senus svederius

(Netoli Normai Are.)

Tel. V i ctory S48«

Atdara dienomis, vakarais Ir

sekmadieniais.

Gausite

Pinikų-

mailių

Naujoj Vietoj

cigare tas, kuris LENGVESNIS
Cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

12100 So. Halsted St.

Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092

