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ARKIVYSKUPAS OIAZ PASISLĖPĖ DARBAS TURI
BOT
VISIEMS
NUO VYRIAUSYBĖS AGENTU
Jis išleido ganytojišką laišką,
smerkia mokyklų socialistinimą

BANKININKU
SUVAŽIAVIMAS'
100

TUO KLAUSIMU PLANUO
JAMA BALTUOSE t Į
ROMUOSE

APIE

WASHINGTON, spal. 22.
— Sužinota, kad krašto vy
riausybė gamina gerovės grą
žinimui naują programą 1935
metams. Vyriausybė planuo
ja panaikinti bedarbių šelpi
mą pinigais ir daiktais. Vie
toje to, norima parūpinti dar
bą visiems, sukėlus viešuosius
projektus, daugiausia tokius,
kurie vyriausybei apsimokė
tų. Fiziškai negalaujantieji ir
negalintieji dirbti žmonės tu
rėtų būt paduoti savo valsčių
globai.

sus taifūnas i(viesulas) ištiko
Camarine pro-Vineiją Luzou
saloje.
Anot pirmųjų žinių, 5 as
menys žuvo ir apie 10,000 ne
teko pastogės.
Keturis kartus baisūs >tai-'
funai ištiko šias salas per
viehą mėnesį. Apie 100 as
menų žuvo ir apie 90,000 ne
teko pastogės. I

ŽUVO; SUVAŽIAVUSIEJI LAUKIA
PREZIDENTO ROOSE90,000 BE >ASTOG£S
VELTO ŽODŽIO
MANILA, ųlal. 23. — Bai-

PRANCŪZIJA DIDINS

ORO LAIVYNĄ
Vyriausybės nusistatymas:
krašto apsauga pirmoje vietoje

WASHINGTON, spal. 22.
PARYŽIUS, spal. 22. —
Per karo laikų prezidento R.
— Čia vyksta krašto banki
MEXIC0 CITY, spal. 22.
ninkų organizacijos — Ameri
Poincare laidotuves Prancūzi
— Meksikos raudonoji vyriau
can Bankers Association, me
jos vyriausybė atsiminė karo
sybė atnaujino kovą prieš
tinis suvažiavimas. Prez. Roo
BELGRADAS, spal. 22. — baisybes ir pasiryžo dar dau
Bažnyčią ir kramto gyvento
seveltas rytoj, ar trečiadienį, Jugoslavijos premjeras Niko- giau dirbti krašto apsaugai.
jus katalikus, kurie protes
WASHINGTON, spal. 22.
kalbės suvažiavime.
la Uzunovič atsistatydino su Be to, įvykusios tarptautinės
tuoja prieš mokyklą sociali - Prez. Rooseveltas šiandien
lakūnų lenktynės iš Anglijos
stinimą.
vakare kalbėjo per radiją
Šis suvažiavimas yra svar visu ministerių kabinetu. Tuo
į Australiją stačiai verčia
Šio krašto arkivyskupas vargšų šelpimo reikale.
bus. Bankininkai nuspręs, ar būdu regentūrai duodama pro
prancūzus daugiau ginkluotis
Paskualis Diaz paskelbė tiki n
Prezidentas ragino visus at
jie turi remti naujosios san ga, kad pasiskirtų tinkamą
ore.
tiesiems ganytojišką laišką. skirus krašto valsčius (comtvarkos programą ir ar turi ministerių kabinetą.
Regentūros iš trijų prieša Pasirodo, kad Prancūzijos
Smerkia mokyklų socialistini- munities), kad ateinančią žie
pagrindo pasitikėti vyriausy
vyriausybės šiandien svarbiau
mo rdarbą ir išaiškina, kaip į mą jie patys rūpintųsi savi
bės vykdoma programa. Tas kyje yra serbų princas Pau
šioji problema yra krašto ap
tai atsineša Katalikų Bažny škių vargšų šelpimu. Ragino
priklausys nuo prez. Roosevel lius. Sakoma, jis siekia pa
sauga. Tik šią problemą tin
čia
labdarių organizacijas, kad
to nusistatymo. Nežinia, ką naikinti Jugoslavijoje nužudy
to karaliaus paliktą diktatū kamai išsprendžius Prancūzija
Kai kurie laikraščiai at jos rūpintųsi vargšais ir be O tų viešųjų apsimokančių
jis praneš bankininkams.
pasijustų laisva nuo baimės,
rą.
spausdino vyskupo laišką ir darbiais, kadangi pati vyriau projektų yra daug visam kva- i MADRIDAS, Ispanija, spal.
kolegija
Karaliaus rūmų maršalas kuri šiandien slegia kiekvieną
vyriausybė sustabdė jų leidi sybė turi per daug tos rūšies Ste. Visuose didesniuose miė- 22 _
stuose yra daug senų namų, cijon(! pakei,ta ligonine su
gen. A. Dimitrevič ir jo pa- prancūzą patriotą.
mą. Vyriausybės agentai pa darbo.
Vyriausybė planuoja, kad
kurie tik ir laukia, kad būl 700 lovų sužeistiems sukilė
gelbininkas pulk. J. Pavlovič
siųsti suirųti patį Vyskupą.
sugriauti ir pastatyti nauji — liams iš Gviedo, kur vyko di
pašalinti iš užimamų vietų. be jokios atodairos, nesigai
Jo nerado, nežinia kur jis pa
moderniški.
sislėpė, kad pasilikus savo tiBedarbi, Šelpimas Iilinoisoj0*"- Mmitreviž tav» P“hi- lint jokių išlaidų, daugiau
džiausios kautynės. ,65 sužei
ginkluotu, ore - didinti oro
Alai, didelių {įlotų nualin sti kareiviai kaso laivu paim valsta-MJe yra didelie biznis. 8t88 » M“8<uUes P"ei
laivyną, ypač rytų pasieniais,
tos Genies ūkiuose nesiseka li į ligonines Santandere.
Tas paaiški iš Illinois Emer- liB“ nu'Tkim» t8"- kad J™
MIAMI, Fla., spal. 23. — ūkininkams gyventi. Yra su Santandere viena ligoninių gency Belief komisijos paskelbI Popini, karaliui apsaugo iš kur visada gali pasireikšti
priešij puolimas.
Amerikos le manymas, kad Šiuos ūkinin pakeista našlaitbučiu, į kur to raporto. '
1,,,lMr iis kal“"ara“
karagiono (pastarojo karo vetera kus nukėlus ir įgyvendinus paimta keletas šimtų našlai
Pagalvokite, Si komisija liftU8 »«žudym,.
1
t
derlingos
žemės
plotuose.
—...—.
Tas pat premjeras pakvie
nų organizacija) metinis su
čių, kupų tėvai žuvo sukilimo vieneriais metais per savo
Vyriausybė nori rasti prie metu Asturia provincijoje.
PORTLANiD, Ore., spal. 22. važiavimas.
rankas praleidžia apie 120 mi stas sudaryti naują kabinetą.
— Nepaprastai didelė audri,
Krašto vyriausybės priešai monių, kad visi žmonės gan
Santandero uoste yra karo lijonų dolerių. Komisija sa
kuri kas metai pasikartoja lukeriuoja, kad legionininkų tų darbą ir dirbtų.
;
laivas
Alfonso, kuriam laiko vo žinyboje turi 9,344 tarnau
■I*
i
BELGRADAS, spal. 22. —
spalių mėnesį, ištiko žierttių suvažiavimas padarys rezo
ma apie 300 suimtų sukilėlių. tojus, kuriems, per vieną mė
Paaiški, kad serbų karalius
vakarų pakraščius
liuciją prieš naujosios san
Barcelonos anarkistai ne nesį algomis išmokama dau
*- ^ •* •* 4I* *
**'V*
Aleksandras paliko apie 10
tvarkos programą.
rimsta. Iš naujo pradeda giau kaip 853,000 dolerių.
Kiek sužinota, 16 asmenų
-» » ■* milijonų dolerių privataus lo
triukšmauti. Vakar jie sude
žuvo. Spėjama, kad padidės
Rugpiučio mėnesį ši komi LONDONAS, Anglija, spal. bio. Daug pinigų sudėta bnn
gino vieną gatvėkarį.
sija išleido viso 9,517,670 do 22. — Iš 20 lėktuvų lenktynė
žmonių aukų skaičius, ka
KAUNAS. — Šiomis die
se iš Anglijos į Australiją kuose Šveicarijoje, Prancūzi
dangi su kai kuriomis vieto
lerių.
joj ir Anglijoj. Jugoslavijoj
nomis valstybės saugumo po
TARPTAUTINIS GELEŽIN
mis dar nesusieja. Sudaužy
Minėtos komisijos priešaky laikosi tik 13. Vienas lėktu
paliko didelius žemės plotus.
licija sulaikė Klaipėdoje žino
KELIAIS SUSISIEKIMAS je yra x M r. Reynolds, kurs vas su dviem anglais lakū
tas nemažas skaičius laivų.
Tai visa tenka karalienei na
Pagyvėjo respublikonų par mą vokietininkų organizaci
PER LIETUVĄ
per metus gauna 8,000 dole nais sudegė Italijoje, o kiti 6
•išėjo iš lenktynių dėl ivairių
tijog veikla prieš- ateinančius jos tarnautoją Legartaitę, kuę
rių algos.
HITLERIS NE ŽODŽIO
Karalius Aleksandras per
ri
iš
vienos
Klaipėdos
banko
nepasisekimų.
rinkimus.
Sekmadienį apie
KAUNAS. —* Didžioji tarp
PRANCŪZAMS
25,000 respublikonų raliavo paėmė slaptai prisiųstą iš Vo tautinė geležinkelių konferen STEVENS IŠTEISINTAS
Lenktynėse pirmąją vietą metus imdavo algos vieną mi
kietijos stambią pinigų sumą cija Kaune savo darbus bai
užima anglų lakūnai Scott ir lijoną dolerių.
BERLYNAS, spal. 22. — savo susirinkime šalia St.
— 21,000 litų — prisiųstą vo gė jau galutinai. Be kita ko,
Pastaromis dienomis Prancū Charles, III. Vakar vakare
Illinois valstybės vyriau Black, kurie su savo lėktuvu
kiečių
“
Kulturbundui.
”
POVILO MATULIONIO
joje, susitarta dėl tiesioginio sias teismas nusprendė, kad gal šią naktį pasieks tikslą.
zija ir vėl iškėlė aikštėn, kad respublikonai turėjo milžini
FONDAS
Si organizacija, vadovauja susisiekimo su Rusija, Vokie Ernest J. Stevens, kuris su Paskui jos skrenda du olan
Vokietija palaipsniui ginkluo šką politinį susirinkimą Cbima neumannininko Puodžiaus, tija, Čekoslovakija, Austrija, savo šeimos nariais kontrolia dai, o šiuos vejasi du ameri KAUNAS. — Mūsų tautos
jasi ir tuo būdu peržengia cago stadijume.
Respublikonų partija pa- vokietina Klaipėdos krašto gy Italija ir Suomija. Šis susi vo Stevens ir La Šalie viešbu kiečiai.
veikėjui prof. Povilui Matu
taikos sutartį. Tas duoda pro
lioniui atminti žemės ūkio mi
gos Hitleriui karštai atrem staraisias kelerais metais yra ventojus, juos papirkinėdami. tarimas1 leidžia keleiviams, čiU8, taip pat Illinois Life Tn-{
materijos ir žemės ūkio aka
ti prieš tuos Prancūzijos skel daug ką praradusi krašto ir Ir sulaikytieji pinigai buvo vykstantiems Iš Lietuvos į surance kompaniją, nėra nu
valstybių politikoje. Tad de skiriami gyventojų papirkinė tas valstybes arba iš tų val sikaltęs, jei jis daugiau kaip
biamus faktus.
demijos mokytojai bei tarnau
kad atsign- jimui. Policija veda kvotą. stybių į Lietuvą, nusipirkti vieną milijoną dolerių iš mi
Tačiau kancleris tyli. Jis damos •pastangos,
KAUNAS. — Paskutinė tojai nutarė įsteigti jo vardo
A•
’ ' 4- .
»
r.
/
tiesioginius bilietus ir siųsti nėtos apdraudos kompanijos
nusprendė neįsileisti į jokius VUR.
mis dienomis vokiečiai pradė fondą. Šio fondo tikslas —
rimtus ginčus su Prancūzija,
ADVOKATAI NEUMA- tiesiog bagažą. Be to, mūsų iždo panaudojo Stevens vieš
jo įsileisti iš Klaipėdos kra paremti asmenis, einančius
kad tuo keliu nepakenkus bu (KALTINTI 3 ROBINSONAI
geležinkeliai tarnauja dar kaip bučio gelbėjimui. Teismas ra što raguočius ir kiaules. Gy miškininkystės, žemės ūkio ir
NININKŲ BYLOJ
tranzitinis kelias tarp Suomi do, kad tą sumą nusprendė
simam plebiscitui Saaro kra
vuliai perkami iš vokiškų K lai veterinarijos mokslus Lietu
LOUI8VILLE,
K
y.,
spal.
šte.
KAUNAS. — Penktadienį jos, Rusijos, Estijos, Latvi skirti kompanijos direktoriai
pėdos krašto ekonominių or voje ar užsieny.
22. — Ryšium su Mrs. Alice pradėta įteikdinėt kaltinamie jos, Vokietijos, Čekoslovaki ir Stevens negali būt baudžia
- —------------ ’
ganizacijų.
Stbll pagrobimu ir nž jos pa siems kaltinamąjį aktą neuma jos, Austrijos, Olandijos ir mas už tai.
ORO LINIJA TARP U.S.
Policija
puolė namus ir gaVokiečiai matyt, jau rengia
leidimą^
50,000
išmokėjimu
nininkų
ir
sassasininkų
bylo

Italijos. Manoma, kad šis su Cooko apskrities kriminali- si būsimiems Klaipėdos
radžių, 3412 W. 54 plaoe. Ten
IR SIBIRO
grand jury įkaitino pagrobė je. Iš viso šioj didžiulėj by sitarimas, kuris duoda kėlėt- ni. (eismas buvo
nubaudęs „
Bei
rinkinura> ir
rado du vogtus automobilius
•
•
«
Isj?
V
•
d
_
j
'
ją
Robinsoną,
jo
žmoną
ir
tė

loj
kaltinamuosius
gina
Šie
viams patogumų, padidins ke jį kalėti nuo 1 iki 10 metų.
VLADIVOSTOKAS, spal.
dėl iš anksto atnaujino savo ir kelių kitų automobilių da
advokatai: Stankevičius, Bu leivių judėjimą į mūsų kra
22. — Per čia iš Maskvos iš vąlis. Areštuota trys asmenys.
seną “kiaulių” politiką.
Pats pagrobėjas kol kas lota, gen. Zarinas, Bataitis, štą.
vyko į Japoniją Amerikos
IŠVYKO AFRIKON
Toraau, Našlifinas ir Lichten
ambasadorius W. C. Bullitt nesurandamas.
WASHINGTON, spal. 22.
MILWAUKEE, Wis., spąl.
Jis pareiškia, kad netolimoj
šteinas. Manoma, kad bylos
CATANTA, Sicilija, spal. — Federaliniai agentai Oliio
LONDONAS, spal. 22. — nagrinėjimas užtruks per mė 22. — Sudegė V. L. Bergero 23. — Italijos karalius ii čia valstybėje pagaliau nušovė
ateity h|us įvestas oru susi
CHICAGO IR APYLIN
siekimas tarp Amerikos ir Rytoj Londone atidaroma ka nesį laiko. Kasdien teismtą mokykla. Apie 900 mokinių išvyko į Somaliland kolonijų, pagarsėjusį plėšiką Žudiką Ch. KES. — Šiandien debesuota
ro laivynų konferencija.
laimingai išvesta gatvėn.
r Afrikoje.
posėdžiaus po 7 valandas.
Sibiro.
ir kiek šilčiau.
Floyd.
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LIETUVIAI KNYGOJE APIE
KARDINOLĄ

reiSkęs:

Lietuvių tautos likimas, sako, sujungtas
su visomis mūsų planetos dalimis. Mes da
bar esame gilias šaknis įleidę į Am. J. Val, etybių žemę. Ten yra mūsų brangiausiasis
. perlas. Jie išsiilgę tėvynės. Milijonas parašų
{teiktas Vilsonui, reikalaujant Lietuvai ne
priklausymo, kat. galingos organizacijos, tik
r knrių vienas fondas yra įteikęs atstatymo

■bįėloidsioe jo draugas, pa-k u i koukure..-

nįnias>

lai-

*>as

/

kurks

SU(‘S’}}S

nepasise-

*’

^uo

dar

vidaus

aukš-

lojimo,

S-gai bus lemta ant savo pečių išt laikyti visų Am. J. Valstybių lietuvybę, tolįt.-ci at-kai turėtų neužmiršti, kokio didelio
r ir atsakingo jie ėmėsi darbo”.
Ta pačia proga amerikiečiams gerai paI žįatamas prof. K. Pakštas tokių mintį pa-

E* Mnrjkomunizmas yra nelegali partija, svrlMatUi Maskvos atlystai nesivadina —
boaNmistais. Tuo tikslu komunistų šefas.
Mayade le Toito, tikras Mariategui įpėdi-

a-

lūsų

Tai

ftios Mariategni idėjos šiandien yra
platinamos daugelio Peru žurnalų ir laik
Ivaftirt}/ kaip VHTignrdin, universitetinių
|M|({Uiistų grupės orgnno ir Jierra, akiUMftkai antireliginio laikraščio.
F Politikui, atvirai pasisaką už MastcR
Peru nėra mėgiami. Jiems vadovauja
J1 Rabines. Tat pngal Maskvos įsakymų, kuk
panašus yra duodamas visoms šalin*.

mūsų

reaguoja-

, “Bendradarbiavimo aktų jų seimas šieulei .priėmė ir proklamavo liepos 2 ir 3 d.
Nors jų daugumas savo tėvynės Lietuvos nė
ra matę, bet tų džiaugsmingų žinių sutiko su
ašaromis akyse ir su entuzijazmu sustoję už
traukė Lietuvos himną.

(Tęsinys)

iš

įsų

■K*-*

Vertė Jonas Labanauskas

tai

tiktai

Perduodamas tų aktų prezidiumui, at-kų
.atstovas Amerikoje prof. B. Vitkus savo kal
boje pažymėjęs, kad at-kų idėjos ir siekimai
rado plataus atgarsio ir anapus vandenyno,
kur gyvena apie 1 mil. mūsų tautiečių. Ten
ftas idėjas praktikuoti "ėmėsi drauge su savo
••Vyresniaisiais draugais daugiau kaip 1,000
aukšt. mokslus einančio lietuvių jaunimo.

pirmininkas

šita

ejingumas |kad

Tuoj po Katalikų Veikimo Centro kon
ferencijos, Kaune įvyko Lietuvos Studentų
LAteitininkų Sąjungos konferencija, kurioj
paaiškėjo, kad Lietuvos katalikų studentų or
ganizacija gerai gyvuoja ir šauniai darbuo
jasi. Nors ji susilaukia daug kliūčių, tačiau
jų nepaisydami organizuojasi ir veikla.
Šioj konferencijoj daug kalbėta apie Amerikos lietuvių studentiją. Tų progų davė
Ateitininkų ir Amerikos Liet. Kat. Studentų
Organizacijos bendradarbiavimo akto priėmi
mas, karts buvęs sutiktas milžinišku entu-

Parašė vysk. M. d’Herbigny,
Pontifikalinės Komisijos “Pro Russia

raos, jau tų seniai mums nurodė, bet mes, kurie realiai ir'
gyvai susiduriame su pačiu
»ukiėjimu vaškai
u apsi
eiti negalime. Tad prieš kų ir
-------------' kada privalo būti sukeliamas
į lo tėvai ar auklėtiniai visiš- juose. baimingumas, kuris taididesnius ka* nenaudoti įbaiminimo Prie|pgį veda ir prie nepasitikėji, juo au-.savo auklėtinių, paimsime ke-jmo
baimė privaistatome,
pavyzdėlių ir pasiaiskin i į0 būtį sukelta prieš jus paipam abe- s^me- Taip pav. jūsų kūdikis
į y. tėvus ar auklėtojus
imingesni Įmigina eiti j balų, kame ji8 ant kiek ji bus neišvengiama,
ii savimi
prigerti. Jūs bijodami to, |
jokiu būdu ne prieš daiktbaigimo; kax^
tikro kas panašaus su tu^ ar veiksnius, kurių jie sie
lų troški- Juoni neatsitiktų, pradedate kja; ^įtaį vra pagrįsta tuomi,
iiau pasi- g$Z(linti jį pačia bala, jog ji kaj kiekviena baimė sukelta
mais mes savyje turinti varlę, kuri jo prįeg tų žmogų iš kurio daž
tuo juo r&nkas ar galvų tuojau jam nįaugįaį patiriame malonumų,
tnas turi nutrauksianti, kaip jis prisi- kokiais yra ir tėvai ir auklėužsimoji- artinsiųs prie jos pačios ir p. tojai, daug mažesniame laips
ikro juose ^ar toliau jūsų vaikas tamsu- nvje pasirodo, neg prie visa
^pasiseki- in(>Je 8«idžia išeiti i ,auk^ P*' kita, kas nuo mūsų stovi at
įčiuose pi- ai'aikščioti. Jūs rūpindamies, stuiue jr neaiškume. Šitai dai
Juomi kas nors bloga yra gvarjjU dėlto, kad šitokį
nea^siriktų, pradedate baugin- tgVų ar auklėtojų pasiprieši
es^ lauke via kažkoks baunekuri bauda ir įbai
ji pagausiųs, mįnįmag> pakerta savymeilėi
kitaip. Dar to- jr užsispyrimo šaknis vaikuo
liau jūsų kūdikis nuolatos gei-Le> kas begak) yra svarbu soči
nu^°i^ nuo namų: jus ji aiįnįain žmonijos gyvenimui
bauginate avimi, ožka, šunimi Be^ nežiūrint to, nors ta bai
suP' Bet ar Jus šioks pasielyrn nukreipta prieš savi
įimingumo gnnas v ra ištikro giltinas? Ne auklėtojus, nors ji nėra tai]
irie pasta- 7j8ak. Delko! Dėlto, kad jūs rj’ški, bet ji vis vien vėlybes
iyse. Todėl išaugindami savamjam kūdi- niame amžiuje palieka neigiu
■a įgimtas, k*u* ar auklėtiniui nuolatinę m|^ pėdsakų prie mūsų pasi
ei visiškai t>ainię prie daiktų ai veiksnių, sekįlno Todėl ir tėvų ar auk
jnižįtu, pa- kur’1.1 J*s siekia išugdote jame pitojų griežtumas, vartojimu
vis silpnai nejuntamai abejingumų (nepa- jr grasinimas įvairiomis baunuo pat įtikėjimų ir baimingumų), ku mginįg į Savo auklėtinį priva
pradžios rĮs’ iastinktyviai jau pasireiš- jQ baB labai saikingas. Iš či
ndimo laiPr*e kiekvieno jo užmany- kiekvienam tėvui, motinai i
ts tam tik-'m0
geidavimo, kad jis ne- auklėtojui ir iškyla prievolė
jo augi- pajėgdamas ryškiai atskirti sudrausti savo auklėtinį, ki
r išplaukia pač'us daiktus ar veiksnius mg yra
mažiausios gal
ams parei-'v’en^ n,xo kito, negali taipgi myjjgs> nUo ko nors bloga ta
savo vai- derama^ nuvokti kame jisai kįU) pųožirdžiu ir žmonišku b
tis geresnės £al* būti nubaustas ar nuken- ju. Q reįkalingų įbaiminimų i
) ir didės-rxan^s ir kame jis iš tikro ga- nekurįas bausmes prie paki
fti drąsų ir P Į būti ir nenubaustas ar pa- Bino saVymeilės ir užsispyr
ekurių gei- sisekimų ir džiaugsmų turintis mQ gakny auklėtinyje savain
juose bai- ir P- Bet už vis garbiausiai igaukg tQg gpragos arba tol
daiktu ar Uvaras ar auklėtojams yra auklėtinių palinkimai| kur
) jie siekia Į žinoti tai, kad šitas giliai į- negajpg ramiu, švelniu ir žm
įtikinti e-1 segdamas į kūdikio prigimtį, nižRu badu gulaikytį bQti B
> persilpnus I kaiP >u min?ta’
paveldi- mės negaliuguma prie aukl
tus jėgų ir|ma8 subrendusio, kuris nejun- jįmo yra gupratęg įr yokiečj
vaikas ar darnai pasireiškia ypatingai (jį(jjįausįas poetas ir tiesos n
iti nekurtos Prje ankštesnių jo tikslų ir j^|ojas gįieris, kuris išsirei
«eidavim’ir kas- kaiP bus
kia,
esą “žmogų būtų
Paa«k“‘»’ ’>e8al° Įima padaryti pusdieviu, j
sti tvirtinti! neigiamai veikia prie pačio ja auklėjant būtų rūpinimąsi \
udraudimnt pasisekimo. Bet ar galima kft- saį paliuosuoti nuo baimės
būtų pagTį- dikį tinkamai išauklėti visiš- nors iš vienos pus: s prie 51
s. Bet kad kai be jokio įbaiminimo? Ide- reikia pridėti, kad tas vis
lame priva- alistiniai - utopistinės slste^ kas paliuosavimas praktini)
engimas, •

ginčyti;

tas, 1924 m. įkūrė naujų partiją, kuri
nesivadina komunistų, bet panamerikiečių.
A. P. R. A. (pirmosios raidės tos parti
jos pavadinimo) su pasisekimu platina
Maskvos programų, ypač jos antireliginę
programų. Kada vidaus reikalų ministeris išardė komunistų partijų, Apra nuda
vė esanti Maskvos komunizmo operaci
joj. Jie skelbia, kad lotynų Amerikoj, kur
nėra didelės pramonės, negalima užsiimti
klasišku
marksizmu, kuris yra taikomas
v
dirbtuvių darbininkams. Tik agrarinis ko
munizmas turi kovoti su užsienio ekono
miniu imperializmu, paliekant nuošaly
vietinį kapitalizmų.

s

Aitų užsienio imperijaiizmų reikia iš
vyti iš Pietų Amerikos. Jis žVėrina liau
dies mases ir trukdo vietinių gyventojų
pažangų. Prieš jį kelti revoliucijų turi ne
tik darbininkai, bet toji revoliucija turi
remtis vidutiniu luomu, valdininkais, mo
kytojais, visų kategorijų
Ji
tūri sujungti į kompaktiškų blokų visas
Piėtų Amerikos respublikas ir sndaryti
iš jų sąjungą. (Nuo 1926 m. Apra turėjo
narių ir skyrių Meksikoj, Argentinoj, Centralinėj Amerikoj. Jie visi priklauso Li
mos. “Tas naujasis internacijonalas, saprofoftijomis.

kad

•

net

liau. kiek

g

me gyvenime nėra galimas ir
iš kitos pusės jis būtų nei ne
vaisingas, kad minėtos savyineilės ir užsispyrimo pradų
pašalinimas ar pakirtimas be
nekurios baimės ir griežtumo
kitu būdu pasirodo negalimas.
Kaip plačiai reiškiasi, išsikiša abejingumo reiškimai žino
gaus gyvenime ir į jį atsilie
pia!

(Daugiau bus)

GARSINKITĖS
“DRAUGE"

buvo paimti per kratų iš vienos Apros Montevideo, įeina veik visa Pietų' Ame
jaČeikos Limoj. “Apra, sakoma pirmame rika, išskyrus Kolumbiją, Venezuelų ir
laiške iš 1929 m., turi vengti komunizmo Gvinėją, kurios sudaro 8 regijonų. Bet
vardo. Jis būtų tik baidyklė, nes be jo 1932 m. vasarų įvyko pertvarkymus. Ųrames dirbsime geriau revoliucijai... Ruošti gvajus, Argentina ir Paragvajus, paliko 7
revoliucijų, Štai tikrasis moksliškas vei propagandos regi jone, Čili ir
kimas... vardų ir pareiškimų ieškotojai y- išskirtas į naujų 9 regijonų, o kilos vi
ra tik romantikai ir metamizikai...”
sos paliko 8-me regi jone. Čili ir
Salia Apros, kuri stengiasi (pagal an pagandos centras nustatytas Valparaiso.
trojo laiško žinias) organizuoti vi«ų Pie Nors spausdiniai paprastai ateina iš Mon
tų Ameriką po Peru įtaka, kiti Maskvos tevideo, tačiau jie turi būti pažymėti Bue
emisarai organizuoja kitus susigrupavi- nos Aires ar kito miesto, esančio ne Uramus. Čia yra pritaikymas Maskvai tokio gvajuj, vardu. Peru yra užtvindoiųa bro
brangaus principo, kad reikia palaikyti šiūromis ir skrajojančiais lapeliais ma
revoliucijonieriškas varžytines tarp visų žiau antireliginio turinio; kai kurie kinai,
revoliucijos bendradarbių -— varžytinės ypač esantieji dideliai) i estų priemiesčiuo
tarp mokyklų, tarp sričių, tarp atskirų se, tarnauja komnfifftinei propagandai,
kraštų — jš čia varžytinės ru Čili, tea taip pat ir Gonzales Prada liaudies uni
tralinės Amerikos ir kitų Pietų Amerikos versitetas, kurį valdžia turėjo uždaryti.
Maskvos komunizmas lenktyniauja su Ap To universiteto agitatoriai tiesiog ragino
ra, kuri yra grynai pemietiška, su pagal pagrobti valdžių. Bedieviški, kruvini ir
ba kiti) panamerikoniškų organizmų, ku baisūs žiaurumai pažymėjo Trujillo komu
rie turi savo centrus kitose respublikose, nistų dienas 1932 m. liepos mėn. Dienos
Šūkis buvo žudyti visu# valdžios agentus;
ypač Montevideo.
reikėjo suorganizuoti ištisų kariškų eks
Žurnalas ei Comercio 1932 f. kovo 19
pedicijų, kati numalšintų komunistų riau
d. paskelbė, kad lotynų Amerika pasau
liniame sovietų plane pažymėta kaip 7 ir 8 šes. Aprištai aktyviai bendradarbiavo aa
regijonas. Į 7 regijonų, kuriam diriguoja viešai besivadinančiais komunistais
Perų

Peru

buvo

pro

spalių 23, 1934

nn a
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die jau vos gali pažinti, jog nų dalykų. Buvo sakoma, kad
SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI KARO MUZIEJUS PER-' ATEINANČIAIS METAIS
JHF
“S» tai viso pasaulio katalikų sos Šv. Tėvas parodė daug suma
numo įvairiuose dalykuose,
Vatikanas.
'OJE 1 KELIAMAS į VYTAUTO KAUNE BUS DIDŽIULĖ ' KAIS----------DOLERIAIS ! — Tai jau ,mano dalykas — tinėKur—pirma
buvo apleisti šen kad nebuvo to įžymesnio da>
MUZIKOS
ŠVENTĖ
DIDŽIOJO MUZIEJAUS ’
gadyniški, savo laikų atgyve bo, bei naujausio įrengimo,
Ne kažin kiek tų dolerių atsikirto Jadvyga.
r
Ligšiolinės Lietuvos miestu
apskričių ir valsčių savivaldy
Lietuvoje simfoninė muzika Rinknaitis iš Amerikos persi-1 — Ak, šitaip. Aš jai, pone nę namai, dabar pastatyti rui kur nebūtų buvęs ir prisidė
ROMUS
bės buvo išrinktos 1931 me
dar nėra prigijusi. Ūkininkai, vežė, bet keletu tūkstančių vis teisėjau, jokių pinigų nėsu da- mingi, vėliausios architektūros jęs su savo naudingais pata
JĮ-

9 •

*

•

tais. Dabar baigiasi jų išrinki Prieš ketvertų metų minint darbininkai ir kiti sluoksniai turėjo. Pasigrožėjęs Lietuvos, vęs. Aš jų norėjau vesti, bet namai, k. t. gubernatoriaus rimais. Jam padėjo Vatikano
mo terminas. Todėl ligšiolinės Vytauto Didžiojo 500 metų simfonijos muzikos nelabai te pažanga, paviešėjęs keletu sa- j pasirodė, kad ji yra lenkė ir rūmai, geležinkelio stotis, me civilinių reikalų gubernato
savivaldybės buvo paleistos ir mirties sukaktuves, Lietuvoje supranta, nes jinai jiems bū Vaičių Kaune, jis grįžo jias ,«a-|tlar vagi’lka. Kur mano pro- no galerijos rūmai, telefono.- rius C. Serafini.
Yra sakoma, kad populiaripaskelbti .nauji rinkimai. Mie buvo sumanyta pastatyti jam davo neprieinama. Jeigu ir bū vo giminę ir apsigyveno Uk- tas buvo su tokia pradėti drau telegrafo stotis, radijo stotis
(abiejų
bangų),
dvi
kolegijos,
ngiausia
Šv. Tėvo vieta yra
stų savivaldybės bus renka gyvų ir kultūringų paminklų davo rengiami simfoniniai kon mergės mieste. O ten taip pat gyrię. Su lietuvaite būčiau pui
elektro jėgos stotis ir daug naujieji Pinacoteca rūmai, nuo
mos lapkričio 9 dienų.
Šių — jo vardo muziejų. To'ilgo ceriai, tai tiktai miestuose. jau nebuvo1 liūdna, visi ginti- kiaušiai gyvenęs.
dienų rinkimai įvyks visuose darbo, aktingai dalyvaujant Šių spragų matydami, kai ku- nės ir jaunystės draugai turti Pas Jadvygų buvo rasta tik kitų mažesnės reikšmės namų. kurių aiškiai matosi toji vie
pirmaeiliuose ir antraeiliuose visuomenei ir Lietuvos vyriau
Lietuvos muzikai neseniai ngų amerikonų sutiko, kaip 2000 dolerių. Kiti pinigai di- Pertaisyta Šv. Petro bazilikos ta, kur senovėje stovėjo gar
miestuose. Kaimų seniūnijose. I sybei, muziejus jau baigiamas i įsteigė populiarų dr. Vinco Ku žmonės juokiasi, su orkestru. ngo. Teisėjas amerikonų apvo- bokštas, Vatikano knygynas, j sūs Nerono cirkas, kur buvo
rinkimai jau dabar yra prasi-, įrengti. Į jį netrukus bus per dirkos vardo simfoninį orkes- Vieni jį lietuvišku alučiu gir gūsių Jadvygų nubaudė 6 mė vietų cemento volų, sudėti ge nukankintas apaštalas Šv. Pe
ležies balkiai. Taipgi perdirb tras, o dabar toj vietoj stovi
dėję. Tai renkami seniūnijų kelti visi svarbiausieji Kauno trų. Šis orkestras labai pigio dė, kiti panas piršo, arba siū nesiais kalėjimo.
—
Jau
jei
tik
lenkas,
tai
ti, atremontuoti visi Vatikanu garsi visame pasauly Šv. Pet
atstovai j valsčių tarybas. Dau muziejai. Tai bus muziejų mu mis kainomis kiekvienų sek lė ūkius pirkti. Vaišinosi, klau
^inok,...
—
tarė
kažin
kų
Rin

namai, kad jie šiandie atrodo ro bazilika.
gelyje vietų šie rinkimai nusi ziejus.
madienį per Kauno radio duo- sėsi gųgžių žodžių, piršlybų, o
knaitis
išeidamas
iš
teismo
sa
kaip naujai pastatyti. Kur ki
tęsia net 10 dienų. Išrinkus se
da plačiajai visuomenei sim kadangi dar buvo nevedęs, tai
Šiomis
dienomis į Vytauto
lės.
ti popiežiai turėdavo per savo
nutarė sukurti -šeimyninį gv-.
niūnijos atstovus j valsčių ta
foninius koncertus.
Didžiojo muziejaus rūmus pe
venimų ir įsikurti savo tėvy Jis grįžęs Ukmergėn, nusi poilsį vaikštinėti lapų išklo
rybas ir patikrinus tarybos na
rkeliamas karo muziejus. Jis I Šio orkestro organizatoriai nėje. Bematant ir gražuolė at minė dėl prarastų dolerių ir tais takais, kur krūmai buvo
rių teisėtumų, bus sudaromos
pirmiausiai perkeliamas to i ir dalyviai sumanę ateinan sirado, tačiau toji gražuolė bu vietoj gerai Lietuvoje . įsitai užversti virbais, šiandie tie
jskričių tarybos. Valsčių ta
čiais metais Lietuvoje suren
dėl, kad šio muziejaus rūmai
vo ne kaimietė, gimusi ir au syti pajėgė nusipirkti nedide takai išcementuoti, nelygūs
rbos statys kandidatus ir į
jau yra pasenę ir pavojingi gti didžiulę muzikos šventę, gusi Kaune, suktais auksiniais liūs namelius, iš kurių šiek laukai perdirbti į gražios iš
nršaieius. Kaip ligi šiol, aps
eksponatų saugumui. Gi karo kurioje pasireikštų visas Lie plaukais Jadvyga. Mat, Rink- tiek dar iš šalies užsidirbda vaizdos žemvaizdį. Naujai ce Milk Foods Add
krities tarybų sudarys valsčių
tuvos muzikos gyvenimas, jo
Variety to Meals
muziejaus eksponatai, tai gy
Tsb. mentiniai išdirbti keliai šian
pajėgumas ir kultūra. Šventėn Į na^is su Jadvyga ūliojo Kau- mas ir gyv ena.
atstovai nuo kiekvieno vals
va karų medžiaga, liečianti
čiaus po vienų. Ligi lapkričio
bus sukviesti visi Lietuvo® ne’ lna^ dolerius ir pagaliau
< die užveda keliauninkų ant vie
Lietuvą. Karo muziejaus bokno kalno, nuo kurio matosi
15 dienos turės būti sudarytos
muzikai, solistai, orkestrai ir nu^arė apsivesti. Ir koks di
Įšte, kaip žinome, yra ir Apiedelis
buvo
jo
nustebimas,
kai
visa Šv. Miesto statyba. Trajau visos apskričiu tarybos.
jrikos lietuvių Lietuvai dova geriausi chorai. Ši šventė j- jis pabudęs vienų rytų, nera
nsportacijai tais naujais ke
Lietuvoje valsčių ir miestų notas Laisvės Varpas, kuriuo vyks nuo birželio 1 ligi 10 die
do
netik
savo
Jadvygos,
bet
liais yra daug Amerikos išdirsavivaldybės renka visi Lietu skambinama tik ypatingai iš nai. Per jų įvyks 27 koncer
Rašo
P.
J.
Vitkus
ir... dolerių. Iš pradžių jis ma
bystės autobusų bei automo
vos piliečiai, kurie turi tam kilmingais atsitikimais. Karo tai ir 3 paskaitos. Bus pasta
nė, kad tai šposai, bet sulau
bilių.
tikrų rinkimų cenzų. Kaimuo- , muziejus Vytauto Didžiojo mu tytos 2 operos, 3 lietuviškos
IŠ VATIKANO MIESTO
kęs nakties įsitikino esųs išVatikano miesto sumodernise seniūnijų atstovus turi tei ldejaus rūmuose užims atski simfoninės muzikos koncertai
tikrųjų apvogtas ir šaukėsi
klasinės
muzikos
koncertai
2
zavimui buvo sutraukta netik
sę rinkti visi tie Lietuvos pi rų dalį ir bus labai gražiai su
policijos. Po keletos dieni) Ja Pastarųjų laikų keliaunin
1
naujos
muzikos
koncer

ir
paprastų darbininkų, dailydliečiai, kurie moka žemės mo tvarkytas.
dvyga buvo sulaikyta netoli kai į Šv. Petro sostinę gali
tas.
Be
to,
bus
3
koncertai
kokesčius ar verčiasi kitu vers
demarkacijos linijos ir atiduo pastebėti, kad Šv. Tėvas Pijus žių, amatninkų, bet reikėjo vi
lu, už kurį valsčių savivaldy- valdybių rinkimus, Lietuvos I nierinės muzikos, 2 vargonų ta teismui.
XI yra modemiškų mokslinių sokių artistų ir kitokių spe
bėrus reikia mokėti tam tikri opozicijos grupės j tuos rinki- 2 dčdų orkestro ir 1 jaz-orke— Iš kur tamsta gavai 5000 pažiūrų žmogus. Visur, kur tik cialistų, taip kad einančių iš
stro.
mokesčiai. Tokių rinkikų Lie mus nėjo ir juos boikotavo. Gi
dolerių? — klausė teisėjas Ja pažvelgsi, pastebėsi didelę at darbo, pro Šv. Onos vartus
Užbaigiant šventę numato
tuvoje yra arti milijono žmo dabar tiek opozicija, eina ir
mainų, taip kad kurie maldi būdavo šimtais darbininkų.
dvygos.
*
Milk Vsėd in Cooking Gives Foods
ma
Kauno
Vytauto
parke
di

ragina visus Lietuvos gyven
nių.
Čia
galima
pridėti
dar
vie

ninkai
yra
buvę
seniau,
šianddded Richness and Flavor.
— Tuos pinigus man dova
tojus, turinčius teisę juose da riguojant pasauliniam dirige nojo ponas Rinknaitis, tarė
HETHEtt oi
Miestuose savivaldybes ren
booli furntture, sports,
ntui Artūrui Toskanini bus iš
, V V clothes, tooks,
lyvauti.
J
ramiai kaltininkė.
ka visi tie, Lietuvos piliečiai,
įfood, or in any of bundreds ot
pildyta Bethoveno devintoji
ther thlngs, the searcli today is tor
kurie miestuose išgyvena ne Svarbiausia yra Lietuvoje
— Už kų?
lotnethlng*
“new and differeut,” and
simfonija,
kurioje
dalyvaus
amažiau, kaip 1 metus, kurte renkant savivaldybes seniūni
sometliing new can't be found,
—
Nežinau...
Tur
būt
iš
mei
pie 200 žmonių simfoniniame
hen sometliing dlfferent ia sought.
nuomuoja butus ir moka butų jų rinkimai, nes nuo jų tiesio- orkestre ir apie 700 asmenų lės.
19-tas
Metinis
'And beeause there n re a few ha sic
fo«ds that mušt be tneluded in
nuomos mokestį, kurie yra bai giniai, ir netiesioginiai parei
— O dėl ko tamsta norėjai
every dlet, it Is the business of the
na, koki bus valsčių ir apskri- j choras. Visi koncertai ir opcgę aukštųjį mokslų, kurie mo
housewlfe \vhen planning menus to
pabėgti
į
Lenkiją?
oiviv'Mvhm
nro-nnui
viros
vyks
valstybės
ir
vasaros
čių
savivaldybių
organai.
Vi
serve these foods—fruits, vegetaka darbo pajamų mokestį ir
— Aš nebėgau. Nbrėjaų gi
hles, and milk—in new and dlffefteatruose, kitose miesto salė
si
Lietuvos
gyventojai
tatai
kurie turi lūieste uždarbį.
!ent guises.
supranta. Vadinasi, nuo Li*»- se *r taip Pa^ bažnyčiose. Tsb. mines aplankyti...
Siūloma gražiausios prekės nantams
i Milk to drink can be dresaed up
by the addition of a few tablespoons
Kandidatus į savivaldybe? tuves ūkininkų noro daugiau
of fruit Julce, honey. or ebocolate.
Mažiausios
Kainos
Mieste
stato taip pat turintieji teisę siai ir pareina visų savivaldy- j.
A most nutritlve drink is an egg
nog, made by addlng a beaten egg,
rinkti. Juos gali statyti ir or- bių sudarymas. Savivaldybės
a few drops of vanllln. n tdaspoon
ganizdcijos. Iš kandidatų y- Lietuvos vidaus gyvenime vai- j
of aagar, and a bit of nutmeg or
cinnamon to two-thlrds of a glass
patingų rinkimų cenzų nerei dina nemažų vaidmenį. Todėl
of milk.
For luncheon on a raw Antumn
kalaujama, tik jie turi turėti jas rinkdami Lietuvos gyven- ,
day or a clear, cold wlntry one
tas pačias kvalifikacijas, kaip tojai ir stengiasi parinkti į ta
there is nothing qulte so deliciotis
and nutritlou8 ns steamlng hot
ir rinkikai.
rybas sumanius, darbščius ir
cream sonps. Milk slightty thlcfcened wlth flour and sensoned wlth
teisingus
žmonas.
Tsb.
Lietuvoje šiais savivaldybių
salt, pepper, and a Wt of bntter tnoy
rinkimais labai domimasi ir
be added to almost any vegetable
pnree to make a cream soup. Served
$75.00 puikūs oonsole, 7-8
$75.00, 3-jų dalių Miegamų
visos grupės juose aktingai SKAITYKITE IB FLATTfc
with crackers and butter, head lettiubų radios
Kambarių setai
tuce or combination salad, and a
dalyvauja. Per 1931 metų saviKITĘ “ DRAUGĄ”
glass of milk one ha s an ideal

j

GARSIN KITĖS
“D R A U G E" 1

MARGOJO PASAULIO
ĮVAIRENYBĖS

W

DIDIS

SUCH IS LįFE—

$39.75

$29.50

$100 00 Mohair ar Frieze
Seklyčiom setai

$10.00 45 svarų, baltos
vatos matrasai

$4.88
r

4707

K

S.

Halsted

St
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BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
Neg šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEKR.
tlos kokybės Ambrooian alų išdirba.

Z

SOUTH SIDE BREVING CO.

$100.00 3-jų dalių modefn.
Miegamų Kambarių setai

$9.00 Garantuoti Lovom
Springsai

$54.50

$3.98

$30.00 gražūs, naujos ma
dos, 9x12 kaitrai

$3000 5-kių dalių Breakfast setai

$19.75

$14.95

$G3.00 7-nių dalių Valgyklų
setai

$32.00 gražūs nauji Lounging krėslai

$30.95

$18.75

$38.00 Oramafono mados
Šildomi Pečiai

$22.00 Lietos Oeležies
Kitchen Heaters

$19.95

$12.95

$2.75 Pilnos mieros šiltos
Vatinės Kaldros

Naujos Mados Garantuoti
Midget Radios

$1.49

$8.95

}tS^

Imame senus Rakandus į Mainus ant Naujų

Didelė Nuolaida.--------------------- - Lengvfls Išmokėjimai.

BAKING
POVVDERl

C

Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

z..

lnncheon.
Easy to prepare gnd qulte lnexpenalve are the many varietlea of
frosen deaaerts now ao popnlar.
These may be made gulte early in
the day and placed In the refrigerator uotll wanted. Served in attractive dlsbea wlth plaln cooklee they
are decorative as well aa dellcious.
i Lett over vegetablea auch aa peaa,
aaparagna, carrota, or onlons may
be creamed by addlng to them a
iwhlte aauce made of one tableapoon
of flour, tw© eupa of milk, butter
[and aeaaonhig. Creamed vegeUblea
[may be served on toast for luncheon
wlth fruit and milk to drink. Such
a menu ia very good for achool chlldren or for persona vrhoae work Is
of a aedentary nature.

;

m

L. M. NORKUS
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Oreoter tora kati M
ckato.

thu to teka Mt Us brlde’a
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3225 So. Lituanica Avė.
Tel. Yards 2084 ----------- arba — - ------- Boulevard 7178

ytars Aqo

4179-83 Archer Avė.
Prie Richmond Street

2516-40 W. 63rd St.
Prie Maplewood Avenue
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MIIUONS OF POUHDS HAVC 0t
UUD OUR COVERNMEN’

Antradienis, spalių 23, 1334
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KUN. JONAS KR1PAS,
46 Congrcss Avenue,
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATERBURY, CONN.

Linksma žinutė
Jack
Sv. Juosipo spaustuvė (St. rio tempijonatų, kaip
tralinės organizacijos vieuuo
Sbarkey. Smagu, matyti, kad Šiomis dienomis išgirdau li
Joseph s Printery)
lijos ir laikraščių redakcijos.
Tai Šv. Juozapo parapijos lietuviams plačiame pasaulyje nksmų žinutę, kad Eddie KaSeimo garbės prezidiuiuan
Atvyksta f. E. Vyskupas
spaustuvė, kurioj atspausdina sekasi. Valio, Eddie! Mes sek raban, kuris loŠių futbolų su
pakviesta J. E. vyskupas T.
Matulionis
ma visokie tikietui, plakatai sime kiekvienų tavo žingsnį Brown university (ProvidenWaterbury, Oonn. — Mene
IŠKILMINGAS pamaldas Matulionis ir kdn. K. Urbona
ir 1.1. Spaustuvė pirmiau bu sporte, t Linkime prasimušti ce), yra lietuvis iš Beacon
vičius. Darbo prezidiuiuan įė sinis Wttterburio Studentų su
LAIKi J. E. VY3K.
Šiomis dienomis gauta luitai
vo vedama Digrio, bet jam iš taip, kaip ir Jack Sliarkey.
jo: kun. J. Karalius — She- sirinkinias įvyko senoje mo
(Tęsinys 3 pusi)
T. MATULIONIS
linksma žinutė, kad šio mėne
važiavus
į
Lietuvų,
jo
vietų
naialoah, Pa. pirm., kun. A. kykloje, kurioje studentai tusio 28 d. į Waterburį atvyk
Marianapolis. — Spalių 16 Bruža-s — Nashua, N. H. —jrį savo gražų kambarį ir kv.- sta J- E. vyskupas Matulionis užėmė Jonas Mažeikų. Dabar
LIETUVIAI DAKTARAI:
d. Marianapolio kolegijos rū vice pirm., kun. P. Kneižys, j riame įvyksta kas penktad. Gerb. klebonas su svečiu bu dėl svarbių priežasčių Mažei
muose įvyko labai svarbus su- Nortvood, Mass. ir kum J. Ba-J vakarų kalbos klesas. Susirin- vo nuvykęs pas vietinį vys kai pasitraukus, jo vietų užė AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
važiavinias; kurio sekinės daug j Ikūnas, Maspeth, N. Y. — raš-jko iki 75 studentų-čių. Visi kupų J. E. McAueliffetir su mė broliai Jankauskai. Jie y- Tel. CANal 0257
Ros. PROapeet 665#
kuomi atsiliepė į S1OS
šios šalies 'tininkais. Rezoliucijų komisi- • bei visos buvo geriausioje nuo pažindino. Mūsų vyskupas sve ru patyrę spaudos darbe ir ga
DENTISTAS
lietuvių katalikų visuomene jon paskirta: kun. J. Balkū- taikoje taip, kad lengva buvo ęių gražiai priėmė ir davė lai lės lietuviams sųžiningai ii
1446 80. 40lh CT.. CICERO, ILL.
Tų dienų seimavo Kunigų Vie- Į naK> kun. S. Stonis ir kun. P pirni. Edmundui Jenušaičiui svės Hartfordo diecezijoje, lie greitai patarnauti
Utar.. Ketv. Ir įįėtn. 19—9 ral.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
>147 80. HAL8TED 8T., CHICAGO
vesti ir jį baigti prieš Stude tuvių parapijose laikyti pon
nybė. Suvažiavo Amerikos lie- JurasPilė progos turiu pranešti. 1821
SOUTH U-UJSTUD STREET
Paned. 8ered. Ir Subat. 2—9 vai.
tuvių katalikų išeivijos vadai, Popiet centro valdybos na ntų bovlinimų. Studentų Lyga, tifikalines mišias. Tat spalių kad dar galima gauti (kis fot. Rezidencija 6600 Su. ArUf-Uui Avė.
aptarė jiems pavestų žmonių riai ir centralinių organizaci arba ratelis, jau turi 50 bov- 28 d. J. E. vysk. Matulionis Brazauskų paveikslų klebono
Dienoms TeL LAFayette B7M
Valandos; 11 ryto iki 3 popiet
jų
dvasios
vadai
seimui
išda

Naktimis TeL OANal 0402
lerių.
Susirinkimo
nutarta
pa

sielų reikalus ir pramatė prie
laikys sumų 11 valandų su ke- 20 metų jubiliejaus bankieto.
6 iki 8 v. vakare
mones bei būdus, kuriais pa vė savo raportus. Ilgų ir įspū kelti skaičių iki 60 bovlerių, tūriais kunigais ir pasakys pa- Į Paveikslai labai gerai išėję,
sinaudodami galėtų šių užduo dingų kalbų pasakė J. E. vys nes daug iandasi jaunimo, no mokslų.
į Parsiduoda už 1 dolerį. l\urie Tel. LAFayette 7650
Office: 2643 W. 47th Street
kupas T. Matulionis. Organi rinčio bovlyti su studentais.
tį sėkmingiau atlikti.
dar negavot, arba neužsisakėt,
Vai.: 2 liti i popiet, 7 Iki 9 vak.
Lietuviai iš Waterburio ir
Nedėlioję pagal sutarti
Seime dalyvavo suvirs 40 zacijos tikslų ir reikalus pla Kalbėta apie studentų šokių apylinkės nuoširdžiai kviečia kreipkitės Į Brazauskų. Tai
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
čiai
ir
nuodugniai
paaiškino
vakarų,
kuris
įvyks
lapkričio
geriausia klebono 20 m. kuni
dvasiškių iš Conn., Mass., New
Office TeL REPubUc 76N
mi tų dienų skaitlingai daly
4140 Archer Avenue
kun.
K.
Vasys.
Padaryta
daug
10
d.,
ŠV.
Juozapo
salėje.
Vigystės ir 15 metų klebonavi
Res. Tel. GROveblU 0917
* York, New Jersey, Penna..
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakar*
vauti.
7017 S. FA1RFIELO AVĖgražių
rezoliucijų
lietuvių
ka

^is
jaunimas
nuoširdžiai
kvie
mo
jubiliejų
.atmintis.
New Hampshire valstybių. Ku
Res.
2136
W.
24th
St.
čiamas dalyvauti, taipgi ir
rie kunigai iš tolimesnių mie talikų visuomenės reikalais.
TeL CANal 040#
kun. Gauronskas, adv. Balan
Lankėsi Eddie Hogan
Naujon
Kunigų
Vienybės
mūsų
apylinkės
lietuviai,
k.
a.
stų kolegijon buvo jau iš va
S4» W. MARQUUTTE ROAD
da, šerifas Jenušaitis, Jonas
(Juškis)
centro
valdybon
pateko
šie:
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
iš
Hartford,
Bristo!,
Nep
Bri
...
Res. and Office
karo atvykę. Iš svečių tarpo,
Office Pitone
, .
_ . ,
.
I Kairys, prof. Aleksis ir kiti
VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. »-l> ryto
Šiomis dienomis AVaterburyj PROspect 1028 2350 So. Lcavltt SI
Brjdgeport, Ansonia,'
, . . ,
... ,
NedėKoj susltarui
kun. Kelmelis, Newark lietu kun. J. Karalius — Shenan- tam,
Po
vakarienės
buvo
pasilink
CANAL 0706
doah,
Pa.
—
pirm.,
kun.
P.
New
Haven,
Naugatuck
ir
U
lankėsi
sunkiojo
svorio
kumš

vių paapijoa klebonas spalių
sminimas
tininkas vaterburietis lietuvis
15 d. kolegijos koplyčioj atlai- Juras — Lawrence, Mass. — nion City.
Vakarėly
suteikta
kun.
Oac
E,lvar(laB JuSkus . Hogan A
Išrinkta komisija, kad nu
kė spalių mėnesio pamaldas. rast., kun. M. Pankus — BriPHYSICIAN and SURGEON
Tel. CANal 6122
dgeport, Conn. — ižd. Įvairių eitų į Waterbury miesto kny ronskui ir dovanėlė pinigais. nglų spauda plačiai ir įdomiai
DENTISTAS
Suvažiavimas prasidėjo an2403
W.
63rd
St.,
Chicago
provincijų pirmininkai yra pa gynų ir pasiteirautų, ar jis Anglų spauda plačiai apra aprašė jo apsi laikymų pas tė
OFFICE
HOUR8:
2201
W.
Oermak Road.
tadienio rytų* iškilmingomis
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
skirti Centro vice pirminin negalėtų parūpinti lietuviams šė pastaras kunigų permainas vus ir drųsiai kalbėjo apie ga
(Kampas Leavltt St. >
pamaldomis. Šv. Mišių aukų
Sunday by Appointment
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
kais.
ypač studentams lietuviškų mūs parapijoje ir apie kun. limybes pasiekti sunkiojo svo
atnašavo neseniai iš Lietuvos
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Tų pačių dienų įvyko “Mo knygų žiemti. Neužilgo, gal, Gauronskų, kad jisai buvęs
i atvykęs garbingas svečias SeredoJ pagal sutarti
tinėlės” draugijos seimelis. Brooklyno daly j, Waterbury duosnus, darbštus ir visa šir
DR. STRIKOL’IS
TcL LAFayette 8057
kankinys, J. E. vyskupas TeoNaujon Centro valdybon išrin- turėsime daug lietuviškų kny dimi atsidavęs savo darbui sa
GYDYTQJĄ8 Ir CHIRURGAS
X Filius Matulionis. Jam aaistaTeL OAKal >121
draugijomis,’ o’ ypatingai su
' . .
,
ktje kun. dr. Končius — Mt. gų.
• •'
.;č
’
.
4645
So.
Ashland
Avė.
vo kunigų vienybės pirm. kun.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Carmel, Pa., pirm., kun. \T. Kun. G&uronskui išleistuvės Šv. Vardo draugija. Jisai pra
X—SPINDULIAI
OFISO VALANDOS:
F K. Vasys, kun. J. Karalius,
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
Balkūnas, Maspeth, N. Y. — Šv. Vardo draugija, kurių dėjo išleidinėti ir “Holy Name
3051 West 43rd Str.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
£ kun. P. Juras, kun. dr. KonNedėllomis pagal sutartį
(Prie .Archer Avė. netoli Kedzi'e)
rašt. ir kun. N. Pakalnis, Broo kun. Gauronskas savo veikla Bulletin” kas mėnesį.
Ofiso telef. UOUlcvartl 7820
Valandos:
nuo
2
Iki
8
vai.
vakaro
| cius, kun. M. Pankus, kun. J.
2201 W. Cermak Road
Seredomia ir nedėllomls pagal
klyn, N. Y., ižd:
Namų Tel. PROžvoct 1030
Tikimės,
kad
ir
dabartinis
sutartj
taip
stiprino
ir
augino,
suren
A Vaškevičius, M.I.C. ir keletą
Valandos 1—S Ir 7—8 vak.
________________
kolegijos mokinių. Per šv. Mi- Buvo tikimasi Kunigų Vie gė išleistuves. Dalyvavo keli dvasios vadas kun. Gradecka.-s ‘ ■
') Tol. IJGlbevard 7042
Baredomls Ir Neddllomts pagal sutarti
LAFayette »6bo
; šias giedojo kolegijos bernai- nybės seime sustatyti J. E. šimtai vyrų iš Šv. Vardo drau tęs pradėtųjį darbų ir jį vii <' 01180 TtL: Res.
REZIDENCIJA
Tel.: VIRglnla 0669
vyskupui
Matulioniui
maršru

gijos. Gražias kalbas pasakė
t Čių choras. Per Ofertorijų so6631 S. C&liforma Avė.
r lo giedojo stud. B. Voveris, o tų, pagal kurių J. E. galėtų klebonas kun. Valantieji^
DENTI8TAS
Telefonas REFubllo 7868
DENTI8TAS
Girdėjau, kad Lietuvos Vy
| po komunijos duetų mokytojas aplankyti šios šalies lietuvių
GAS
X - R A Y
4645
So.
Ashland
Avė.
4143 ARCHER AVENUE
parapijas. Seime nutarta, jog
K4 KITI SAKO APIE
čiai žada surengti kun. Ražai-1
Ofiso: TeL LAFayette 4017
| J. Varnaitis ir B. Voveris.
arti 47th 8treet
Kampas Franclsco Avė.
Vai.:
nuo
•
Iki
•
vakare
Bes.: TeL HEMlock >280
Marianapolio kolegijos vado
KOLEGIJOS KATA
Čiui išleistuves, o kun. G radę-’
Berado]
pagal
sutarti
J. E. per šv. Mišias pasakė vybė sustatys šį maršrutų.
LOGĄ "
ckui rengia išleistuves Hart
progai pritaikintų ir turinin
Kun. Direktorius grižo
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
gų pamokslų, kuriame paragi Spalių 15 d. kolegijos dire Kun. dr. M. Ražaitis. Vilka fordo Švč. Trejybės mokyklos
4142 ARCHER AVĖ.
alumniečiai. Tai bus šių sa
no dvasiškius sųžiningai ir at ktorius, kun. dr. J. Navickas, viŠkio Kunigų seminarijos
Ofiso valandos: 2-4 Ir 9-8 vaL vak.
vaitę, turbūt, 24 d. Matyt, vaLietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
Retidendjos Ofisas: 2636 W. 8*th St,
sidėjusiai eiti savo ganytojavi- M.I.C., sugrįžo kolegijon. Jis
profesorius:
2515 WEST 69th ST.
Valandos: 10-12 Ir S-2 vai. rak.
terburiečuų ir hartfordiečiai
DR. VAITUSH, OPT.
mo pareigas. O kad jiems šis atvy^0 su kun j Simonaičiu,
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141 Baredomls Ir NedSUomls pagal sutarti
nenori vieni kitiems užsileisti.
LIETUVIS
darbas sklandžiai sektųsi, ir kuris buvo tuomet atvykęs į “Brangusai Kun. Jonai:
OFTOMETCUCAlAiV AKIU
Valandos:
fcFKCTALlSTAS
kad tikintieji kas kart geriau Kunigų Vienybės seimų. Visi Nuoširdžiai dėkoju už atsiųĮO kun. Gauronskui Bridgepor- Palenrvlna
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
aAlų (tamplm*. kuria
priežaatlal galroa skaudėjimo,
pažintų tikėjimo dalykus ir studentai buvo susirinkę savo stus Marianapolio Kolegijos te spalių 14 d. surengta priė aatl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sralgimo aklų aptamlmo, aervuotumimo
vakarienė.
mo, skaudama aklų kar*t|, atitaiso Office Tel. Weniworth tise
4157
ARCHER AVENUE
pagal jų gyventų. J. E. pata mylimo direktoriaus pasitikti. metraščius. Jūsų kolegija h*
trumparegyste Ir tollrsrystę. Priren
k;
Tel. VIRglnla 00M
tiesų
atrodo,
kaip
kokia
už
gia
teisingai
akinius
Visuose
atsiti

rė, kiek galima, skleisti ir ra- Šia proga žinoma nebuvo jo
Linkime visiems kunigams kimuose egaamlnarimas daromas su
Rea Tel. Hyde Park 1291
Ofiso ral.: 2—4 Ir t—t p.
NedSUomls pagal sutarti
parodančia mažiausias kldginti žmones prie artimesnei kių iiki|miy ar pag(,rbtaviUj burta pilis. Kų gražesnio ir kaltininkams ir nuoširdiems
HiužMiiuKiu,'. •»•****•
ggoclalė atyda atkreipiama 1
įsivaizduoti sunku. Nė valan jųjų priedeliams bei rengėjams mokyklos valkus. Kreivo# akys ati
anuoSirdesnio pamaldumo „eg kun. direktOMui reikėjo
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S *.
Tel. Oftao BOULerard MIS—14
Meddlfoj nuo 10 iki 12. Daugely agprie Svč. Sakramento.
Į luoja„ gu|U ,ovon> nes buy0 dėlę neabejoju, kad toje pily ilgiausių metų.
Res. VICtory 2S48
' X>
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
sttlklmij akys atitaisomos be akintų
je mokosi ir auklėjasi gražiau
i Kainos pigiau kaip pirmiau.
BPECIAl.ISTt
Tuojau po Sv. Mišių, KuniYorke susirgęs.
Į 4712 SO. ASHLAMD AVĖ. 6900 SOUTH I1ALSTED ST.
sias Amerikos jaunosios lietu
gų Vienybės pirm. kun. K. Va
Mokiniai begalo džiaugiasi vių kartos žiedas, o kad šios
Phone Boulevard 7589
Valandos: 1 Iki 4 po pfstų. 7 Iki I rak Ofiso ral. nuo 1-2: ųuo 1:28-1:20
sys oficialiai atidarė seimų, J. mylimo tėvo kun. direktoriui
756 W. S5th Street
įstaigos Direktorius yra visa
’ E. vyskupai sukalbėjus mal sugrįžus. Gydytojui patariant,
jos siela, spiritas”.
dų, seimų sveikino J. E. vys kun. Navickai uždrausta ku
•\
, '
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
praneša
kupas, Tėvai Marijonai, cen- riam laikui griebtis bent ko Foreign Dept., Providence,
Pritaikyme akinių dėl viso
— .i —.... - n 11 M— | „I- i ,
Atmaina ofisų valandose.
kių akių. Ekspertas tyrimo aOrto Tel. CALumct M8S
’,\ '
R.
I.
Public
Libratry:
kio darbo, bet gerai pasilsėti
Dabar valandos iiokios:
Res. Tel. DREsel 0101
kių ir pritaikymo akinių.
-it
ir atgauti prarastas jėgas.
“Reverend and Dear Father:
DON’T
OFI8A8
Tbank you for tbe c&t&logue
Kolegijos Rėmėjų seimas
4729 So. Athland Avė.
z/
*
'"•J -■ . V •
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
• ‘labos
Šiuo metu kolegijoj sparčiai of Marianapolis High Sehooi
NEGLECT
CHICAGO. ILL.
MoteriAkų, Vyriškų, Vaikų ir
63rd STREET
ruošiamasi prie N. A. Mari and Collegę, whieh you so ki- 2403 WEST
'• *
. '
...
OFISO VALANDOS:
visų chroniškų ligų
jonų Kolegijos Rėmėjų seimo, ndly sent us. lt has been add Kampas Westem ir 63rd St.
A COLO
Nuo 10 Iki 12 ral. ryto, nuo 2 iki 4
ral. po pistų fr nuo 7 Iki S: 16 vaL
Telefonas PROspect 1133
Ofisas 3102 So. Halsted St.
kuris įvyksta Marianapolio ed to the resources of our ver•------------ -------vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 12
Kampas Sint Street
Panedėlio,
Utarninko,
KetverŽpltts krfltlnėj guli paversti Į su
kolegijoj, spalių 28 d. Tikimo- tical file where it will be o‘ go ir Pėtpvčios -vakarais nuo
valandai dienų.
0PT0ME TEISTAS
Valandos: 2—4 popfct, 7—9 vai. vak,
nkia Ilgą. Tankiausiai niutonus,
Hln'aotln Musterulr gr*lt atlofdtla
NedOliomls tr trentadlenlais 10—13
si, jog šis suvažiavimas su value..
Telefonas MlDway M88
7 iki 9 vai.
BA.HČ*
Mušt e role NftRA ttktsl
1801 S. ASHLAND AVENUE
rnoatM. Jl« .vrn •tviunicr-lrrttnnt'.
trauks daug gerb. kolegijos I know that you irill be InPlatt Bldg., kamp. 18 st.
kuria 'X'*1bR»l palengvlnlm* aka.-.rėmėjų bei geradarių ir, be a- terested to leam that the Laam.t. Vartojamas milijonų per 25
2 aukštas
Ros. Phone
Offi’ce Phone
metus. Trijų rflUlų. Rekomendtiobe.įo, susilauks gražių pasek thuanian books arhieh you
Jn.rna.3 daaigeltn gjrdytoj j Ir slau
ENGIewood 8841
TIRIangle 0044
Pastebėk
i
t
mano
iškabas
gių. Vltoae valstlnėso.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2 E. 103rd PLACK
Imve suggested for library
mių.
, 1
,
Valandos nuo 9:30 ryto iki
4631 SO ASHLAND AVĖ.
Teko nugirsti, jog su šiuo purchase have been received Kampas State ir 103rd PI. 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
Tel.' YAJRds 0004
Telefonas PULlman 5950
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
seimu žadama taiposgi pami and are now on the shelvas
Res.: Tel. PI.Asa 3400
vai. vakaro. Nedėliomis nėTa
K«« popietų nuo 3 iki 6,
7850 So. Halsted Street
Valandos.
skirtų valandų. Room 8.
nėti Tėvų Marijonų 25-erių me ready for eirculation”,
Ser.domis iki 9 vak
Nuo 10-12 V. ryto; 2-2 ty t-> ▼, y.
ro
m
210
tų gyvavimo jubiliejų.
A Miciftnae (L. K.) Snbatomi8 visų dien§ iki 9 v.v.
Phone Ųanil 0623
NodėldlenlaU nuo 20 iki L) 4t*aa
VaL; I i Ir T-l raL vakaro

P

SEIMAS

STUDENTU SUSI
RINKIMAS

EKSTRAI _EKSTRA!

DR.P.ATKOČIDNAS

DR. P. Z. Z ALATŪRIS

DR. A. J. JAVOIš

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KŪWARSKAS

DR. G. I. kOŽIS

DR.A.RAČKUS

DR. S. RĖŽIS

tob
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DR. Y. E. SIEDLINSKIS

DR. C. Z. VEZR'IS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. RDSSELL

DR. T. DUNDULIS

DR. SUSINA A. SLAKIS

ADVOKATAS
J. P. WAITCHES

DR. A. J. BERTASH

25 METŲ PRITYRIMO

DR. CHARLES SE6AL

DR. A. A. ROTU

MAROUETTE PK. OFISE:

DR. JOHN SMETANA

RŪSELANDO OFISE:

DR. MAURICE KAHN

DR. A. R. McCRADIE

O

■■■
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Antradienis, apatių 2Jr 1934
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“Draugo’1 sidabrinio jubi
liškai lengviau išgyventi Skri
dimo maršrutas nurodomas: liejaus paminėjimo vakaras įKaunas —r St Louis — 6,009 vyks lapkričio 1S dieną, Lie
J——
Cleveland, Ohio. — Spalių
kilometrų, ir iš Louis per At tuvių Auditorijoj.
Cicero lietuviams yra svar
Rochester, N. Y. — Šv. Jur 16 d., Šv. Jurgio parap. svetai
lanto vandenynų 3,160 kilom.,
(Tęsinys iš 4 pilni.)
gio parapijos Studentų kuo nėj Kat. Federacijos 30 sky bu naudotis proga, kad savo , Pasirodykinie, kad mūsų, į Natai, Pietų Amerikoje. La
ĮDOMŪS JUDAMIEJI
Falls (netoli VVaterbury) Ji- jas įvykusiame susirinkime rius surengė Vilniaus užgrobi namus aptaisius per Federal lietuvių, yra čia didelis būrys
PAVEIKSLAI I
kūnai numatų, kad skridimui
ir kad mes suprantame, kas
sai netik lošia, bet y m tymo spalių 16 d., išrinkta šokanti mo paminėjimo'vakarų. Prog Housing Act.
Pamatykite
reikėsių ne daugiau, kaip 60,
kapitonas! Užpraeitų šeštadie valdyba kitiems metams: dva ramų vedė adv. P. Česnulis. Federalė valdžia sudarė pro! tai yra vienybė.
ŠVC. PANELES
000 litų. Lėktuvų galima esu
nį lošė su Yale universitetu. sios vadas — kun. donas Bak Kalbėjo Ona Miheličienė, Šv. gramų, kad kuodaugiausiai na
APSIREIŠKI
Pastarojl demokratų valdžių pirkti iš skaičiaus tų lėktuvų,
Kai kurie lietuviai iš VVater šys, pirmininkas — Bernardas Jurgio parap. klebonas kun. mų amatninkų gautų darbo. yra davusi mums daugiau įkltrie šių vasarų dalyvavo Bu
MO VIETĄ
bury buvo nuvykę pamatyti, Rumbutis, vice pirmininkais Vincas Vilkutaitis ir naujas Tani tikslui bankai ii- spulkos vairių darbų negu respubliko
ropos lėktuvų lenktynėse ii
—LIURDĄ
kaip jų tautietis Karaban lo — Enoch Urbonas ir Alfred parap. klebonas kun. A. Ka- skolins nuo $HXXiki $2000.00 nai, tat, jei šiame vakare • pa-Į jau tuo būdu yra išbandyti
Atėję į šiuos paveikslus pašia.
Stulgis, sekretorė — Julia Ju ružiškis. Šv. Jurgio bažn. cho 3 metams nežiūrint, ar namo sirodysime skaitlingai, neabe tolimam skridimui,
matysite tų garsųjį visame puWest Point futbolo ratelio rgelionytė, iždininkė — Kot ro nariai protarpiais dainavo savininkas turi mortgičių, ar joju, kad gausime dar dau
Mūsų bendradarbis sužinojo, Į šaulyje Prancūzijos miestų
kapitonu šiais metais yra lie rina Nevidanskaitė, finansų solo, duetus ir kvartetus. Iš ne. Tik reikalaujamu, kad na giau ir geresnių darbu.
kad šio sklidimo sumanymų •LIURDĄ, kur 1858 metais
-•
tuvis Josepli Stancock. Yra sekretorius — Juozas CickeviPanelė apsireiškė Šv.
parduota už $5.00 Vilniaus že mo savininkas uždirbtų 5 ka
Tat visi ateinantį penkta žadanti paremti ir jo organi Švenč.
Bernadetai.
Tenai suvažiuoja
rtus
daugiau
algos
į
metus,
ir daugiau, bet apie juos kitų čius. Valdvbon išrinkta darbš nklelių. Žmonių prisirinko pu
dienį į Liuosybės svetainę 1 V žavimo imtis pirmiausiai yra iš viso pasaulio ligoniai nepa
negu kad reikėtų atmokėti.
sykį pakalbėsim.
tūs asmenys ir tikimasi, kad sėtinai.
pažadėjusi užsienių lietuviam) gydomomis ligomis sergantie
Jei kuris namo savininkas
* mūsų parapijos studentų kuoremti draugija.
Tsb. ji, kad gauti stebuklingų per
Švenč. Panelės užtarymų išgy
Šiomis dienomis susituokė' pa augs pirm. B. Rumbučio
Spalių 14 d., Mot. Sųj. 26 norėtų savo namų aptaisyti,
NAUJA KNYGA dymų.
Grinčiūn&s su Puškiūte. Lin- vadovybėj, klišai yra pasižy- kp. turėjo gerų vakarienę pa remontuoti, naujų foundation
Be to lar pamatysite;
kitne jaunajai porelei laimiu- ,n(jęs darbštumu,
gerbimui savo naujų narių, padėti ir neturi užtektinai ka1) Istoriškus paveikslus iš
“Pašaukimas į Dvasinį
gų dienų.
Lietuvos,
Šv. Jurgio jiarap. svetainėj, j pitalo, dabar yra proga pasiLuomą”
2) Dariaus ir Girėno išskri
Valgiai buvo labai skaniai su- skolinti.
_ Lietuviams tuokianties su
Parašė ir išleido
dimo ir žuvimo vietų — Sol
taisyti. Kuopos pirm. Marti
fcįtėniis, geriau atsigin
Aš mielu noru suteiksiu in
dino miškų,
Lietuvos aviacijos atsargos
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
sime ™p ištautėjimo ir ilgiau
Rochester, N. Y. — Šv. J u šauskienė pakvietė kalbėti: formacijų tiems, kurie mano leitenantai Vladas Adomavi
Knyga 95 puslapių įtalpos 3) Pasaulinę Parodų (Worlds
galėsimi palaikyti lietuviškas (i'gio lietuvių parapijos vaka kun. V. Vilkutaitį, kun. A. pertaisyti namų, jeigu dienos
Pair),
čius ir Kazys Lisauskas pas ir gražiai iliustruota šventųjų 4) Komedijų, kur dalyvauja
parapija^, kurias šių dienų’i rienėj dalyvavo tiek žmonių, Karužiškį, kun. J. Andziulai laike kreipsitės į Cicero Town kelbė atsišaukimų į Lietuvos
paveikslais Tvirtais popieri Charlie Chaplin.
jaunimo! tėvai savo kruvinai kad visi negalėjo prie stalų tį ir adv. P. česnulį. Jie visi llall, 2517 South 50tli Avenue, visuomenę, prašydami paremPaveikslus rodys A. PEL
niais viršeliais tik 25 centai,
gyrė vakarienę ir davė daug o vakarais nuo 6 iki 7 į na-'pį jų sumanytų skridimų iŠ
sutilpti.
DŽIUS sekančiose vietose:
uždirbtais centais sukūrė.
vienų imant, dar reikia pridėti
Utaminke, Spalių 30 d. Šv.
Ši vakarienė buvo pradžis kredito mūsų darbščioms mo mus.
Kauno
j
Pietų
Anierikų.
Jiedu
už persiuntimų 5c.; o gražiais Kazimiero parap. Pittsburgh.
Ekstra
Ni w Dcal mūsų. parapijoj, nes terėlėms. Po valgių dainuota,
Cicero Building Comniissio- būdami patyrę lakūnai, žada audeklo viršeliais 50 centų.
Pa.
Lapkričio 21 d. prasidės pa
jau pradėtas didelis darbas — šokta ir kortuota iki vėlumos. ner,
Lietuvų neapvilti. Atsišaukime Reikalaukite:
rapijos bazaras. Kleb. su kun.
Įžanga 25c
Vaikams 10c.
statyti Šv. Jurgio bažnyčia.
Juozapas
J.
Mockus.
sakoma,
jog
lietuviai
per
daug
Visur
pradžia
7:00
vai. vak.
“
DRAUGAS
’
PUB.
CO
Gradecku išvyko į New Yor-I
Spalių 7 d. pakvietus- būre
Visi atsilankę džiaugėsi, kad
1243 So. 49th Avė., išaugo ir subrendo, kad ten
2334 So. Oaklcy Avė..
kų papirkti bazarui daiktų. I
Užsisakant šiuos judamuo
jų svajonės jau realizuojasi. lis clevelandiečių nuvažiavo į
Tel. Cicero 3615. kintus! tautų rykiuotėje pas
sius paveikslus rcū.-ia adresuo
Arba pas patį Autorių
Tam darbui visi žada sukau Akronų pas brolius Hpllišius
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fairkutinėmis eilėmis, tad ir šių
8801 Saginaw Avė.,
field avc., Chicago, UI.
pti savo pajėgas, kad mūši. paviešėti. Broliai Hollišiai iš
Cicero. — Lietuvių Demok metų Lietuvos karo eskadri
kolonija būtų viena gražiau kėlė didelius pietus. Visi tu ratų klubas ruošia pasilinksnii lės trįuudališka kelionė ap
šių lietuvių kolonijų visoj rėjome gražų pasilinksminimų ninio vakarų, spalių 26 d.,'link Europų įrodė, kad Lietiu
ROSELLI BROTHERS, INC.,
Clevelandiečiai ilgai minės bro Liuosybės svetainėj. Klubas! va Raugino jėgas, galinčias
Amerikoj.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Teko dalyvauti Šv. Antano)
Vakarienė buvo sujungta su lių llollišių vaišingumų ir kviečia visus Cicerus ir Chi- būti pavyzdžiu didelėms ir ma
Specialistai Iškalime Ir lšdlrblI
lietuvių parapijos bažnyčioje Vilniaus gedulos paminėjimu draugiškumų.
me visokių rūšių paminklų Ir gracagos lietuvius atsilankyti į šį terijališkai pajėgesnėms tau
40 vai. atlaiduose ir pastebėti Pasakyta daug kalbų. P-a,
bnamlų.
Clevelandietis pasilinksminimo vakarų. J va- teans. Toliau nurodo, kad šis
Mūsų šeimyna specializuoja šia
gražių parapijoj tvarkų. Pasi Svetikas, Vilniaus Vadavimo
skridimas turi aukštų tikslų'
me darbe per šešias kartas.
rodo, kad dabartinis klebonas Sųjungos pinu., Rochesteryje. AMŽ. RAŽANČIAUS DR JOS kalbų ragindamas žmones ra aplankyti Pietų Amerikoje inū
Veskite paminklų reikalus tie
kun. Kazlauskas “on tbe job kalbėjo apie Vilnių. Klebonas
siai su pačiais išdirbėjai*.
zv/c VAKARIENĖ
šytis prie SLRKA.
sų išeivių naujokynus, susti-1
every minute” ir kad lietuvių kun. J. Bakšys savo kalboje
Teko nugirsti, kad A. Pel- printi jų dvasių bei ryšius si*
parapija Ansonijoj gali^ net džiaugėsi, kad šis kilnus dar Rudeniui atėjus, clevelondie džius šiuos paveikslus rodys tėvyne ir pakelti jų vardų bei!
pralenkti kai kurias didesnes bas Rochesteryje randa para čiams ne tik Bingeliams, bet ir antradienį, spalių 30 d. Šv. Ka garbę svetimuose kraštuose
parapijas.
mos, ir kad jį remia visa i»a vedusiems retai kada reikia zinriero parapijos salėje, Pitts tarpe svetimtaučių, kad mūsų
blokas | rytus nuo
Svečių kunigų atlaiduose da rapija. Svečias iš New Jersey vakarieniauti namie. Nepaspė burgli, Pa. Verta visiems pa-1 vargingiems broliams išeivijodidžiuliu vartų
Atsilankęs je būtų morališkai ir materia
lyvavo: Ambotas, Gradeckas, kun. J. Vanagas taip pat kai jai vienų vakarienę suvalgyti, matyti. '
Valantiejus, Karkauskas, Pan- bėjo. Jis tų sekmadienį laikt o čia, žiūrėk, jau gauni orde *
Trys telefonai:
kus, Gauronskas, Ražaitis, Kri sumų ir pasakė gražų pamok rį į kitų. Ne tik kviečia, bet
Res.
PEMSAOOLA MII
ir prašo. Žinoma, dėl manda
pas, Lutkus, Virkus, Beauleau, •slų.
BELMOST 1485
, Office: HlfJLSLDK SUS*
Stonis ir kiti. Pamokslus sa Rocbesterio lietuviai, į dar gumo paduoda ir tikietų, bet
Alfred RoeelU,
Vlnoeat Hnfinll* seer.
kė kunigai: Gradeckas, Lut bų! Pasirodykinie visiems, kad tai tik dėl mandagumo.
Štai, Mot. Sųj. 26 kp. va
kus, Kripas ir Karlonas. Žmo mes esame tautiniai ir tikybi
IMlrMJal
nės gausingai ėjo išpažinties niai susipratę. Visi dirbkim* karienės laiku ir man kas ten
G R A BOR I A I :
1 vienybėje.
J. C. M įleido į kišenę porų žalios spa
ir prie šv. Komunijos.
Didžiausi* paminki dirbtu t*
Telefonas YABda 1138
LACHAVVICH
Ghicagoj
lvos tikietėlių. Sako, tik ne
IR SONOS
pasididžiuok ateiti į Amžino
Suvlri KO melų prityrimo
------o
—
Ražančiaus da geresnę vaka
LIETUVIAI ORABORIAI
GRABORIUS
Pirkite tiesiai Ii dirbtuvės Ir
Patarnauju
laidotuvėse kuopiglausia
rienę, kuri įvyko spalių 2L d.
taupykite pinigus
Reikale meldžiu atsiėauktl. o mat
Toriu automobilius visokiema
-------o------darbu būsite užganėdinti
Šv. Jurgio parap. svetainėj.
Mes atlikome darb* daugeliui žymes
Tel. OAMal MIS arba MIS
reikalams. Kaina prieinama.
niu Ghlcagoa Lietuviu*
Ar
ne
gerai.
Vakarienė
da
2314
W.
23rd
PL,
Chicago
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
3319 Lituanica Avenue
už savaitės, o jau orderį turi
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
Chicago, III.
1439 8. 49th Ct. Oioero, UL
kišenėj. Sakau, tik ir darbš
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
Tel. C1CRRO seai
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
čius tos Clevelando moterėlės.
arti Grand Avė.
Tol. LAFayette 3572
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
A.
J. Llulevlčius
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
Telefonas SEEIey 6103
Graborius
. GRABORIUS
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
Ir
SLRKA
8
KP.
VAKARAS
Chicago, Illinois
Koplyčia dykai
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi*Balnami*>tojas
PUIKIAI
PAVYKO
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
1410 SO. 49th OOURT
Patarnauja Chlca

NAUJA STUDENTŲ
KUOPOS VALDYBA

NAUJOSIOS ANGLIJOS
ŽINIOS

TRUMPOS
- ?. t ŽINUTĖS
•* * »•

CBS ŽINIOS

RUOŠIAMAS SKRIDIMAS1
IŠ KAUNO I PIETŲ
AMERIKA

NEW DEAL VAKARIENĖ

KETURDEŠIMTĖ
ANTONIJOJE

karų yra pakviesti p. Toman,
kandidatus į šerifo ofisų, ko
letus teisėjų ir daug kitų po
litikierių.

į
t

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

STANLEY P. MAŽEIKA

Važiuojam!

527 N. WESTERN AVĖ,

ANTANAS PETKUS |

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

jMcįįIU

■

Cleveland, Ohio. — Spalių
19 d., Lietuvių salėje SLRKA
8 kuopa buvo surengusi vaka
rų. Tam vakarui programai iš
pildyti buvo pakviestas A. Pe
Idžius su judamaisiais paveiks
lai r. Jis parodė įvairius ir jdomius paveikslus: “Liurdo
Stebuklus”, Dariaus ir Girė
no išskridimų iš' Amerikos ir
žuvimo vietų, Klaipėdos atė
mimų iš prancūzų, Chicagos
pasaulinę parodų ir juokingų
komedijų. Programa žmonės
buvo labai patenkinti. Publi
kos prisirinko pilna salė. Ma
tyt, kuopai liks gražamUpelno.
Prieš rodysiant paveikslus
P. Muliolis, SLRKA 8 kp. pi
rmininkas, pasakė gražių pra

4

goję Ir apylinkėje.

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Didelė Ir graži .
Koplyčia dykai

Visi Telefonai:

Yarils 1741-1742
LAIDOJAI! PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieng ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

4002 Archer Avė.

i.

j, zTlY

A. MASALSKIS

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. BOClevard BIOS—8411

Tel. Boulev&rd 4139

GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite•••

SIMON M.

718 West 18th Street
Telefoną* MONroa 8877

J. F. RADŽIUS ']

REPublic 8340

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su finui
tuo pačiu vardai

SKUDAS

GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJi
Patarnavimu garaa Ir nebrangu*

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už f >t •«
MBmHE
Modaroižka koplyčia dykai
a
,M.i,
T,.| t.ANai t III
„

14.

j

'Z
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ką, gauH 3 dienas dirbti kas
savaitę ir $3 į savaitę algos.

Miehael J. Flynn, demokra
tų kandidatas į County Clerk,
šią savaitę pradėjo darbuotis
visu smarkumu, kad taptų iš
rinktas ateinančiuose rinki
muose,
Vardų ir pavietų susirinki
muose, Mr. Flynn kalbėjo di
delėm ir entuziastiškom mi* • i' r * •--* *«v.' ' * t ' •
niom, išpasakodamas rekordą
demokratų partijos šaly, val
stijose ir apskrityse. 'Jis savt
kandidatūrai vartoja obalsį;
“Biznio žmogus dėl biznio ofi

Jau išgeso pačios Morro Ca
stle laivo liekanos, o tyrinė
jimas gaisro priežasčių vis va
romas pirmyn. Spalių 16 d.,
Steamboat inspectiop service
formaliai apkaltino laikinų kn
pitonų William F. Warms ir 4
oficierius apsileidime. Teismas
įvyks spalių 29 d. Kiekvienas
iš apkaltintųjų gaus progų tei
sintis. Po gaisro, kuriame žu
vo 134 akmenys, Steamboat in
spection Service pradėjo save
tyrinėjimą. Ar neturėtų toji
komisija dažnai apžiūrėti ir
kitus laivus, kad apsaugoti vi
sus laivus nuo tokių šiurpių
atsitikimų? Jei ne kas kitas
pati valdžia turėtų rūpintis
šiuo klausimu.

Marųnette Park. — ftv. Ka
zimiero Karalaičio draugija
darbuojasi, kad surengus
draugijos 20 metų gyvavimo
sukakties paminėjimų — va- ii
Balsšavikų stalyčiu Maskva. nešti, kad jis tuojau turįs ma
karą. Vakarui rengti išrinkta n
Otelis. ‘ ‘ Palengva pradėjau jorų matyti.
»
komisija iš gabių Marių.
r
lipti laiptais žemyn. Iš abiejų — Pavardė? — paklausė ma
.Praėjusiam dr-jps susirinki Ii
pusių ant kiekvieno laipto joras tarno.
me komisija pranešė, kad va- ž
stovi vazuonai gėlių. Kamba — Louwenstein - Wertheim
karas įvyks spalių 28 d., sek- t
rinės pasipuošusios teatrališ - Fredenberg, — atsakė tarnas.
madienį, 7 vai. vakare, para- /
kuose kostiumuose lenkia gal- — Dabar neturiu laiko! —
pijos svetainėj. Tikintai jaui
Daugelis miesto ir beparty- t
vas kiekvienam praeinančiam sušuko majoras. — Grįšk ir be
gauti iš “Draugo” spaustu
vių organizacijų prisidėjo prie $
po karei ir po dešinei. Grindų jokių ceremonijų tuos tris žy
vės, išdalinti visiems nariams ž
Flynn’o kampanijos, pripažin ,
mazgotojai stovi štyvi lig ak dus pro duris išmesk.
ir smarkiai platinami. Kaina s
darni jo ilgą patyrimą ir at
toriai Gogolio dramoj “Miru
tik 25c.
siekimus politikos ir biznio (
sios Dūšios.” Laiks nuo lai Yra daiktų, kurie geriausiai
Sukaktuvių proga, spalių
pasauly.
,
n. '
ko girdisi rūstūs įsakymai iš matos t$da, kada primerki a\
*
P.
Flynn
yra.
atmenamas
už
28 <1., 7:30 ryto draugija in
NUBAUSTAS UŽ PAGAL vieno, tai iš kįto kampo.
kis.
jo pasidarbavimą kaipo City
eorpore eis išklausyti šv. Mi- *
Kas čia bus?.
BOS ĖMIMĄ
Treasurer 1913-1915 m., kuo
šių. ir prie šv. Komunijos. Po
“Svetimšaliai turistai pri
Po sunkios ligos, sugrįžęs
met įvedė planą apmokėti mie prie savo kasdieninio darbo,
^Mišių parap. salėj bus benJ. Cardarella, 2855 South bus už valandos,’’ jie jam
sto darbininkams kas antrų dėkoju visiems prieteliams, ge
dri pusryčiai ir apibudimus 1
Union ąve., nutaustas 30 die pasakė.
savaitę, vietoj kas mėnesį. Pa radariams, ypatingai kurie
dr-jog darbuotės per 20 me-.1
nų kalėti ir 328 dol. 24c. grą Šitaip Rasiejau balšavikai
tų. Be kitų, ir kleb. kun. A. į'
staraisiais laikais, kaipo South meldėsi už mano sveikatą ir
žinti Ulinoiso šelpimo komi ' svetimšaliams rodo “darbi
Park Boardo Civil Service Co- aukojo šv. Mišias.
P. Baltutis pasakys kalbų. į
ninkų rojų.”
sijai.
Spalių 9 d. Šv. Kryžiaus mmssioner, jis parodė tikrą su
Paskui bus pagerbimas pir
Gal būt, tik per geraširdžių
Cardarella buvo šelpiamas
vaikučiai gražiai pa pratimą darbininkų samdymo
mųjų narių, dr-jos steigėjų ir mokyklos
1
maldas ir šv. Mišių auką Die ilgiau vienerių metų pasisa . Vienos, Austrijoj, miesto
,
visų veikėjų.
j!minėjo. Kadangi tų dienų pri klausimo.
vas grąžino man sveikatą.
kius, kad jis ir jo šeimos na majoru buvo didelis antisemi
puolė važiuoti į ‘ World’s Fair’
Gyvenęs pietinėj daly mies
Reikia priminti, kad $v.
Dėkoju gerb. kun. L. Drau riai yra bedarbiai. Paskiau tas Lueger. Sykį pas jį svar
| Kazimiero Karalaičio draugi-1 tai paminėjimas įvyko spalių to, Flynn vienu Ifciku buvo geliui, M.I.C. Jis, būdamas to susekta, kad jo žmona turi bia vizitą atėjo kunigaikštis
ja viena tiktai yra vyrų dr- 8 d. Patriotiškomis dainomis ward committeeman senojo 31 limam krašte^, sužinojęs iš nuolatinį darbą ir dirba visų Lomvenstein - Wertheim - Fre
■ ja visoj parap. Prieš porą prisiminta mūsų Vilniaus1 už i vardo, ir praėjusiam baland dienr. “Draugo” apie mano laikų.
denberg. Majoras per tarną
grobimas.
j žio mėn. buvo išrinktas vardo susirgimą, meldėsi per šv. Mi
" metų nutarta priimti moteris
liepė palaukti. Kunigaikštis įcommitteeman
13
warde.
Pie
6 VALANDŲ DIENOS
ir mergaites lygibmis teisė
šias, prašydamas Dievo svei
sakė tarnui antru kartu pratinės
dalies
gyventojai
atsime
mis. Keletas moterų jau įsi
DARBAS
katos. Nemoku kaip atidėkoti
na
jo
ilgą
darbavimosi
su
vie
rašė. Dabar yra geriausia.
kun. L. Draugeliui už atmin
Nepriklausomįeji kontrakna
iš
didžiausių
maisto
firmų
' proga visiems pasinaudoti. 1
toriai Chicagoj pagaliau su
mioste. Dabartiniu laiku ji*PINIGAI DEL BIZNIO
Balio vakare, kurie išpildys i
tarė su karpenterių unija įve
laiko prezidento poziciją Indr-jos aplikacijų, bus paliuosti 6 valandų dienos ir 5 die-Į
land Rubber kompanijoj, vie
KOMK.KCINKS PASKOLAS
suoti nuo įstojamojo mokes
nų savaitės darbų.
noj iŠ didžiausių organizacijų
čio.- Po nario mirties dr-ja!
MODAMI". ĮSTAIGOMS
Kontrafctorių sąjunga taip' guminių lankų išdirj^ysfgs praP pašelpgaviui išmoka $55.00 ir
pat sutinka pripažinti 30 va l»i \ll \\ I JI-.S JI Ki-KOKI ii
1 monėj.
nariai sudeda po $1.00. Ligo
landų savaitės darbų, bet
Nusistatęs kuosmarkiausiai
je pašėlpos moka $5.00 į sa
HALSTED EZCHANGE
griežtai stovi už 8 valandų
vaitę. Mokestis 25c. j mėnesį.
vesti kampaniją iki pat rinki
dienos darbų.
HATIONAl BANK Ant Radio, pirkėjas šutau
APIPLĖ&Ė LIETUVĮ
. Priklausantis (langeliui dr-jg.
mų vakaro, Flynn ateinančių
Halsted St. ir 191 h PI pys daug.
LIETUVIŲ
DEMOKRATŲ
Brilgeport. — Naktį iš šeš
Midget Radios po
Narys FEDERAL
INSI.’RA \.CE KORDUI \CIJOS
SKAITYKITE IR PI.ATIh tadienio į sekmadienį apie 1
*7.90
KITF ‘DRAIKIA
vai. Petras Stučas ėjo namo
SĖST. V AK., OCT. 27, 1934,
10 tūbų Radios verti $75.00
pas Kalėdas, 658 W. 35 St.
Lietuvių Auditorijoje
nž
‘39.00
Įžanga dykai.
Bežengiant pro duris užpuolė
(12 tūbų radios po
plėšikai, prismaugė ir atėmė
Lietuvis Advokatas
‘49.00
$9, laikrodį, skrybėlę ir numo
6 tūbų radios po
2201 W. Cermak Road
vė nuo rankos žiedų. Plėšikai
PAIN-EXPELLER
(West 22nd St.)
buvo jauni lietuvių vaikėzai,
Praėjusiam klubo susirin- i
Nuo Neuralgiškų
•* : •
• ■
(Metropolitan
State Bank Name)
nes vienas jų išsitarė: ar jau lame, aptarus daug dalyku,
Skausmų
0
Valandos Kasdien nuo 9 Iki I
naudokite
Panedėllo, Heredos ir PėtnyCIoa
SAULR/AMOfl MAŠINOS
viskas?
/
adv.
C.
P.
Kai
įnešė,
kad
klu

vakarais « Iki 9
ANCHOR
Telefonas
CANal
J
178
•
Nukentėjusia Petras Stučas bas kiekvienam savo susirin
PAIN EXPELLERJ
Pain-Expelleris visuomet
yra duonkepis ir dirba Kalėdų kime rengtų pusvalandžio pa
Nuošimtis tik už liknNamai: 6459 S. Rockwell St.
palengvina skausmas
šią
sumą,
ant
lengvų
atTelefonas RKFubJIo ®<IO9
kepykloje. Minėtą naktį jis skaitąs. Įnešimas priimtas
Į
*
mokėjimų
nuo
5
iki
20
buvo užėjęs į M. Zakaro už vienbalsiai. Išrinkta korfiisi..-JLa
metų. Įstojimą ir jokių
eigą, 3437 So. Union Avė. ir ja iš sekančių narių; adv. C
bausmių nereiks mokėti.
Nemc.l.'mas Įveiktas —
Įstok Į šią draugiją siten keitėsi dešimkę. Spėjama, P. Kai, J. J. Juozaičio ir Al.
FOTOGRAFAS
Dabar Valgo Viskq
\V
stematiškai
taupyti piniAtildarė nuosavą, mokad
plėšikai
ta
pastebėjo
ir
Kumskio
P-nas J. K. IS Monlreal. Cnnnda radsrtuAką studlo su Hol£ūR- Draugija moka divs
So.kad .Jam daupr pa/relbėjo NUGA-1' pasekė.
lywood Šviesomis.
Rap.
TONK. Turi daurfau gyvumo Ir ne- .
1 Paskaitos bus svarbiomis
dendą nuo 4% iki 6% kas
420 WKST #3r(l ST.
Užjaučia pilvo skausmų.
Tai nėra
Englew<»otl 8M40—8SMS
z "
mėnesiai. Taupymo skyšokamas lltldym-is. Jla buvo atstųsį temomis, kaip adv C. P. Kai
Bia lluoea jo valia. Jtatig kitu pra?
* 1
rių gali pasirinkti, pavy
Ri'Aa panaAiua rezultatus. . NIIGAĮ kalbėjo. Visiems reikia žinoti
Naujos po
zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba
■BONR vartojama metų metais kaip
■ftgelba malinio sistemai. Tai yra
apie taksų tvarką, kad mūsų
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
*37.50 iki *69.
Hektaro r«wptas Ir turi gyduoles.
Rudos didina malimo organų veik
namai būtų teisingai apkaidividendą vŽ sumokėtą Šurną.
-o o - mę. Jei JOsų apetitas prafctas arba
fti Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Valturi vargo «n nematiniu — pam?.
nuoti. Mes galėsim pasikvie
.
ALIEJINIAI
PEČIAI .
ginkite NI'OA-TONK. Pajusite naudą
} keletą dienų. Mes žinome, kad pasti miesto valdininkus ir jie
OraAūs Parlor Setai ver
tarslt h- kltmn. Mt'm-slo t rytmentas
mums išaiškins, kaip kas yra
už Vieną Doleri. Parduoda visi ap,
tės $65.00, po 139,00
tlekorlsl su gAmnliJa grąžinti pini
daroVna. Sykį kalbės teisėjas,
gus, Jei būsit n .-patenkint I. Nepri
imkite pamainų.
Graži Dovana Kiekvienam
Nuo nžkleiejimn Imkit—UGA-ROt
kitą sykį taksų kainuotojas,
Katrie
perkate
anglis
Ii
Pirkėjui: Eastman Kodak
• —- Idealų I.luonuotoją vidurių tfc
dralverfų, siųskite juos
Į
Ir Stic.
tretį sykį aldermonas ir «t. t.
ederal
ar Auksinė Plunksna
CRANK COAL CO. Gausite
NO LOAN ASIOCIATION
geresnes anglla už mažiau
Taigi visiems klūbiečiams
Plnf»ą.
OF CHICAGO
. svarbu bus lankytis į klūbo ĮL
, susirinkimus. .
Klūbui priklauso daug Mar-1
Ale kristalai yra paminint! i*
3417*21
PERKAM
ųuette Parko profesijonai ų, I INSURANCE
- _ *9 So.s Halsted
• 4 St
IJigaravtmo Natūralaus Texns Mi
Naujoj
Vietoj
neralinio Vandens. Juos gerai yra
Telefonas Roulevard 8167
. biznierių ir Žymių veikėjų. Į
LIETUVIO
vartoti nuo Rcumat įmo, Sąnarių
MOTARY

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

I

'’n 8«oo

įML ,

Rsnio

Savings

p

Strflnų SkaniMIJlmo, Netinkamo Vi
durių Vrikltnd.

Parduodami per:

1314 So. Cicero Avė.
Cicero, III
ltl-.IKAI.AVJA.MH
PAROAVftJV
VlfM'n.

- Daug gero klūbui padarė ir

- daro B. J. Vabrin, 6922 So.'
- Campbell avė., agentas gerų Į
l| anglių. Kuriems reikia an- ;
s ' glių pirkti, patartina paremti

PUBLIC

REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
.
Prlairaiykite } Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

- savo narį, pašaukiant Pros-1 ,
Korettp. (L2608 WB8T 47th STREET

T pect 3926.

BUDR1K JEWELRY
3343 So. Halsted St.

KUS B0NU8

TeL LAPayette 1083

12100 So. Halsted St.
Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092

Lietuvių radio programas
nedėldieniais: 1:00-2:00 vai.
po piet, W C F L ,970 K.

