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LIETUVOJE
ARKIVYSKUPO MATULEVIČIAUS KŪNAS PERKELIAMAS Į MARIJAMPOLĖS BAŽNYČIĄ
iu bus pamaldos už Marijonų Atnaujintoją jų vienuolynuose Ryme, Amerikoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje,
Baltgudijoje, Anglijoje ir Mandžurijoje

CHICAGOS LIETUVIAI RYTOJ RINKSIS PAGERBTI LIETUVOS BAŽNYTINES PROVINCIJOS ĮKŪRĖJĄ PAMALDOMIS AUŠROS VARTŲ
BAŽNYČIOJE 9 VALANDĄ
KAUNAS, Lietuj (“Draugui teleg.). — Arkivyskupo
Jurgio Matulevičiaus kūnas,
kuris ligišiol buvo Kauno ba
zilikos kriptoje, rytoj perke
liamas į Marijampolės bažny
člų. Ta proga bus iškilmingos
pamaldos Kaune ir Marijam
polėje. Sykiu bus už šventos
atminties arkivyskupu pamal
dos visuose Marijonų vienuo
lynuose

arkivyskupu ir pasiuntė savo
atstovu į Lietuvą, ir pirmų
kart istorijoje, sudaryta at
skira Lietuvos Bažnytinė Pro
vincija ir sykiu įkurtos trys
naujos vyskupijos.

Lietuvoje, . Ameriko

je, Latvijoje^ Lenkijoje, Baltgudijoje, Anglijoje, Italijoje
ir M&ndžurijoj$
Chioagoje iškilmingos pa
maldos už arkivyskupų Matu
levičių bus Aušros Vartų baž
nyčioje 9 valandų. Celebran
tu liūs Marijonų provincijolas

C. Pamokslų apie arkivysku
po šventų gyvenimų pasakys
Marijonų Seminarijos rekto
rius kuo. “Vincas Kulikauskas,
M.I.C. Asistuos kun. Anta
nas Andriušis ir kun. Petras
Biskis, M.I.C. Mišių metu gie
dos M&rijonų Seminarijos

klmrkų^ choras .

* ii . J*
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Arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Mahllevišius, .M.Į.C., yra
didelių nuopelnų žmogus lie
tuvių tautai ir Katalikų Baž
nyčiai. Jaunu kunigu būda
mas jisai iškilo kaipo įspūdin
gas pamokslininkas ir darbi
ninkų organizatorius. Kaipo
eocijologijos žinovas, jis tapo
pakvieetas tai mokslo šakai
dėstyti Katalikų Dvasiškoje
Akademijoje Peterburge. Jo
profesoriavimas buvo taip sek
mingas, kad į jo pamokas
rinkdavosi visų kursų studen
tai, gi ne sykį ir kiti profe
soriai. Būdamas labai pamal
džios dvasios ir/aukšto ascetiiiio jausmo, jisai išrūpina Po
piežiaus leidimų slaptai at
naujinti mapvidžioa' uždrac

stųjį Marijonų vienuolynų
Lietuvoje, į kurį pats įstoja
ir buvo tos kongregacijos .vy
riausiu vadu ligi pat mirčiai.

Lietuvių tauta jį garbingai
minės ir kaipo pirmąjį prisi
kėlusios Lietuvos sostinės vy
skupų, kuris tėviškai globojo
Vilnių ir tuomet, kuomet Vil
nių apleido lietuvių valdžia,
ir jį užėmė svetimi gaivalai —
bolševikai ir lenkai.

HITLERIUI YRA KUN. NAVICKAS MILIJONAMS BUS MEKSIKOS VALDOVU SAMDYTOS
SVHKESNIS

DARBO

THOMPSON, Conn., Spal. APIE TAI PRANEŠĖ KRA
BAŽNYČIOSE PASKELB
Amerikos lietuviai irgi ar TAS KATALIKŲ VYSKU 23, 1934. (“Draugui” tel.).-ŠTO ŠELPIMO ADMI
Marianapolio kolegijos direk
NISTRATORIUS
PŲ PAREIŠKIMAS
kivyskupo Matulevičiaus uo
\yASHINGTON, spal. 23/
BERLYNAS, spal. 23. — torius, did. gerb. kun. dr. Jo
nas
Navickas,
M.I.C.,
kuris,
— Krašto vyriausybės šelpi
Pereitų pavasarį Vokietijos
sutinkant
New
Yorko
prie

mo administratorius H. L.
katalikų vyskupai savo suva
plaukoje
iš
Lietuvos
atvykusį
Hopkins pareiškia, kad admi
žiavime pagamino protesto
vyskupų
kankinį
J.
E.
Teofi

nistracija
turi pakankamai
pareiškimų prieš Hitlerio vai
lių
Matulionį,
staiga
susirgo
įvairios rūšies projektų ir į
domų nacių partijų. Po vy
ir
turėjo
pasilikti
gydytis
prie
dvi savaites gali apie 3,500,000
skupų suvažiavimo Hitlerio
savo draugo Elizabetho lietu bedarbių duoti darbų.
vyriausybė griežtai uždraudė
viešai skelbti tų pareiškimą. vių parapijos klebono gerb.
Tačiau Hopkins pažymi,
kun. Juozo Simonaičio, jau
Pranešta, kad Si sekrnadio-■ . ...... , , .
,. kad kai kuriems projektams
;
.....
'tiek sutvirtėjo kad pirmadie
ni visose katalikų bažnyčiose
šiandien kol. kas trūksta rei
ny grįžo į Marianapolį.
kunigai iš pa mokslinių skaitė
' ■■-i?t
kalingų fondų. Jis tikisi, kad
Kunigas direktorius sveik artimoj ateity bus galima
tų pareiškimų, neatsižvelgiant
sta, bet dar yra pereilpnas ei- gauti.
į vyriausybės uždraudimų.
Pareiškime pažymima, kad . mokytojaus pareigų.
Katalikų Bažnyčia Vokietijų- I Kun. dr. Jonas Navickus 1 inoinn 1JIP 1111(1 011(111
je yra vykdomų persekiojimų yra uolus lietuvių tautos dar- ArOlUnAUO N U U rUULr
ir neteisingumo auka ir kalbininkas. Jo nuopelnai dikunivai kiekvienam žingsnyje
žinersnvie ’dsii, kuriant ir vedant lietukunigai
j vių kolegijų, organizuojant ir
spaudžiami.
BERLYNAS, spal. 23. —
Žiniomis iš (Municho, j0 i vadovaujant Amerikos lietuČia sukeliama kampanija, kad
Ernin. kardinolas Faulhabe.-,IJ»”"dnui į “Vyčt,” .r
karo metu nuo pavojų apdrau
Municho arkivyskupas, nu- “ Studentų” draugijas, bū' -v
sprendė ir gi veikti prieš na- nttnl “v“rbiu Blaivininkų Sū sti motinas ir vaikus. Daromi
rių piktus darbus. Dažnai pa <dvienyjuno propagatoriumi planai, kad kiekvieniems gy
sireiškia gandų, kad naciai ir rašinėjant į lietuvių laikraš venamiems namams įtaisius
areštuos kardinolų už jo kc- čiua Amerikoje ir Lietuvoje. bombų nepramušamus rūsius,
Ligos priežastis yra jo di į kuriuos būtų galima sau
vų prieš nacių skleidžiamų pa
delis uolumas. Pasilsiui ski giai pasislėpti puolus miestų
gonizmų.
<
riamų laikų ir tų jis panau
priešo lakūnams.
Pranešta, kad kard. Fauldoja darbui. Vasarų atosto
haber yra gavęs specialų Po
Tų darbų atlikti sudaromas
gų metu ir tuomet jis nežino
piežiaus leidimų tuojau pa
bendras fondas, prie kurio
paailsio.
skelbti savo aririvyskupijai
Amerikos Marijonų Kongre kiekvienų namų savininkas
interdiktų, jei būtų areštuo
gacijos išauginime jis turi turi prisidėti įmokant 5 mar
tas. Interdiktas reiškia visų
kes už kiekvienus savo nadidelių nuopelnų.
bažnytinių funkcijų ir šv. 8t
Kun. dr. Jonas Navickas mus.
kramentų teikimo nutrauki
yra karštas smerkėjas lietu
Tuo būdu bus atliktas nau
mas.
vių
anglikanizacijos
Ameriko

Jo Rnin. Kardinolas Mundingas miestui dvilypis dar
je
ir
griežtai
kovoja
prieš
delein, Chicagos Arkivysku
bas: bedarbiai gaus darbo ir
ITALAI NEIŠDUOS
anglikanizavimo
pasireiški

pas, vakar įteikė Popiežiaus
bus padaryta reikalinga nioAREŠTUOTŲJŲ
Pripažn,^ ftv. Grigoriau. «r.
mus lietuvių bažnyčiose
tinofhs ir vaikams apsauga
draugijiniame gyvenime.
dinų dr. Petrui Latz, žymia
TURINAS, Italija, spal. 23.
jam kirurgui Aleksį jonų B.o — Iš patikimų šaltinių suži
Skaitlingi kun. J. Navicko PO 100,000 DOL LAIDAS
lių ligoninėje. Iškilmės įvyko noma, kad Italija atsisakys auklėtiniai ir bendramaniai
ligoninės koplyčioje.
Areštuotiems
gatvėkarių
išduoti Prancūzijai, arba Ju laukia savo vado greito pa
viršininkams Taber ir Kehoe
goslavijai, čia areštuotus įta sveikimo*.
KOMUNISTAI PUOLA
teismas paskyrė po 100,000
riamus sankalbininkus dr. An
KONSULATĄ
ITALŲ LAKŪNŲ
dolerių laidų. įGrand jury
ton Pavelich Ir Egon KvaterREKORDAS
juos įkaitino ryšium su atlik
nik, kurie būk prisidėję prie
HAVANA, Kuba, spal. 23. karaliaus Aleksandro ir nu*
tomis žudynėmis, pasireišku— Apie 200 komunistų puolė nisterio Bartbou nužudymo.
DE ŠEN ŽANO, Italija, spal. siomis iš busų darbininkų nni
Ispanijos konsulatų Cama23. — Lakūnas Įeit. Fr. Aget- stų streiko.
guey mieste. Įsiveržę į vidų
Sąryšy su pašto krepšio, Io padarė naujų pasaulinį grei
sunaikino visus baldus ir pa kuriam buvo 200,000 dol. pini čio rekordų, skrisdamas jū JkASHING'TON, spal. 23.
degė arkyvus.
gais ir bonais, pražuvimu ros lėktuvu ant Garda ęžem. — Lapk r. 15 d. prezidentas

lumo vaisiais apsčiai naudo
jasi: ūmai po Marijonų at
naujinimo, Matulevičius atvy
ko Amerikon ir įkūrė čionai
tos vienuolijos šakų misijų
skelbimui, parapijų vedimui,
lietuviškų knygų ir laikraščiu
leidimui, aukštojo mokslo lie
tuvių įstaigų įkūrimui. Bot
ypač Amerikos lietuviai, ku
nigai ir pasaulionys, turėjo
progos arčiau pažinti tų kilnadvasį 1926 metais, kuomet
arkivyskupas atvyko į Tarp
tautinį Eucharistini Kongre
sų Chicagoje ir ta proga at
lankė kone visas lietuviškas
parapijas. Žavintis arkivy
skupo asmuo paliko neišdildo
mo malonaus įspūdžio visuo
se, kurie su juo susitiko. Jam
mirus, jo neužmiršta tauta ir
mini jį kaipo švento gyveni
mo žmogų. Pats Popiežius
priimdamas Marijonus jų si
dabrinio jubilėjaus proga, lie
pos 16, 1934, minint arkivy
skupų, pavadino jį “virum vė
rė, sanet-vm” (”tikrai šventu
vyru”). Nestebėtina, tat, kad
Marijonai pasirūpino perkelti
jo palaikus į savo bažnyčių
Marijampolėje.

MO Iš ORO

KATALIKO KIRURGUIPRI
PAŽINTAS ORDINAS

Santarirei palikus Vilnių
Jyenkijai ir Vatikanui suda Iššaukta kariuomenė. £mė Neenah, Wis., rugp. 14 d. po
rius konkordatų su Lenkija, apie vienų valandų išblaškyti licija ieško advokato Ralpho
Popiežius pakėlė Matulevičių raudonuosius užpuolikus.
Sharp.

I

355

Per valandų skrido 435 mylių
greičiu.

1933 m. jo rekordas

buvo 423 myli ūš per valahdų.

GAUJOS VIS LABIAU SELSTA PRIEŠ
KATALIKŲ BAŽNYČIA JI
dentu elektu Cardenas ir bu
— Meksikos vyriausybės Įsa vusiu prez. Gailės.
kymu kai kuriose krašto du-; Savo keliu atskirtose val
lyse, kur gyventojai labiau stybėse vyriausybės šalinin
išjudę prieš vyriausybę, už kai atnaujina katalikų perse
draustas ginklų pardavinėji kiojimus. Antai Queretaro
mas. Aišku, vyriausybė bijo mieste, Colima valstybėje, vy
riausybės šalininkų gaujos
žmonių sukilimo.
užpuolė tikinčiuosius bažny
Prezidentas Abelardo Ročiose. Juos išvaikė ir bažny
driguez dar nenusprendė, kas<
čias uždarė. Sužeista daug
jam daryti su kongreso rei
katalikų, kaip- vyrų, taip nvkalavimu, kad iš Meksikos iš
terų.
tremti visus kųtalikų arkivy
• Tabasco, Chiapas ir Šono-’
skupus ir vyskupus. Sis khmra valstybė*? visi kunigai iš
simasr kaip pranešta, atidėtas
tremti iš valstybių ribų ir vi
keletai dienų.
sos bažnyčios uždarytos.
Prez. Rodriguez aplankė
Socialistai ir kiti jų sėbr*
Tehuacanų ir tenai turėjo pa radikalai remia vyriausyly
sitarimus su kitais dviem ka nelaimingos Meksikos krūvi
talikybės priešais — prezi- nuosius valdovus.
,MEXIC0 CITY,

spal. 23.

NAUJAS SERBŲ MINI- ,SERBO STUDENTU
STERiyjĮABINHAS - MONSTRAGIJOS PRI
BELGRADAS, spal 23. —
Nikola Uzonovič šiandien su
darė naujų ministerių kabine
tų, kurin įeina kone visi tie
patys atsistatydinę ministeriai, kurie dirbo per kara
liaus diktatūrų.

BELGRADAS, spal. 23. Vietos universiteto ail št.-jf
serbai studentai sukėlė trini
šmingas demonstracijas pri<
Italiją šūkaudami: P Sali n
Mussoliriis!” “Paduokite Pu
Kroatai ir slovėnai nusivy velichųl”
lę. Jie buvo manę, kad po
Policija išblaškė demonj
tos tragedijos serbai daugiau strantus.
vaduosis protu, siekdami vicnybės. Pasirodo, kad serbai
niekus daro iš tos kruvinos
pamokos. Tokiu būdu Jugo
slavijos gyventojų vienybė ne
įmanoma.
MADRIDAS, spal. 23.
Vienam kareivių troke su
sprogo dinamitas Asturiii
provincijoj. Žuvo 27 karei
viai.
/Numalšinus socialistų si
CADIZ, Ohio, spal. 23. — limus, kai kur palikta da
Prieš pat 3.-00 popiet netoli dinamito. Kareiviai pasiųi
čia iš dausų (stratosferos) suramkioti šių spi
nusileido su balionu uždary (medžiagų. Ir štai iš neats
toj gondolėj d r. Jean Piocard 1 gumo vienam troke pasire
sprogimas.
su žmona.

ŽUVO 37 ISPANO
KAREIVIAI

PICCARDAS APLANKĖ
STRATOSFERĄ

Į dausas iškilo anksti rytų
Michigan valstybėje studijuo
ti kosmiškus spindulius.

ORAS

.Iš

CHICAGO IR APYL
Rooseveltas planuoja vykti kilo, kaip sakoma, apie 60,000
apžiūrėti Tennessee slėny ve pėdų aukštai ir tenai ėmė let- KĖS. r— Numatomas lie1
stis žemyn.
t kiek šilčiau.
damus darbus.

?■<

Tr^lftdleitk, kpflHų 24. I93i
y >'«

ma*

PAKEIKTA 551 RE

yra galimas galite turėti ii *
prie mažesnio pasiruošime,!
tMin* koadlen, nakyrus aekinadlenlua
šiuo atveju ir su mažesniu šo
»»AB0;eTriOr^
#•; Vienam mėnealul — 76c. Kitose valstybėse
vinių skaičiumi; jūs nesųmo
tikrai nuoširdžiai pasidžiaugs sušiorganifcalt*: Metams — >7.00; Pusei* metų — >4.00.
— Jie.
ningai manote, kad kas nors
vimu tų lietuvių gydytojų ir dentistų, kurie
lų kainos prisiunčiamos parelkalavua
is Ir korespondentams raitų nefrųtlna,
gali atsitikti ar įvykti ir jūsų
>ma tai padaryti Ir neprlalunCtaina tam tlka- savo dvasia, įsitikinimu ir veikimu yra pil
Lietuvos steigiamasis seimas,
ti,
kad
patį
pasisekimų
sau
(Tęsiriys)
Itskll
pasiruošimų padaryti nepaka
niausioj
harmonijoj
su
mūsų
tautos
daugu

jrfus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL
išleisdamas žemės reformos įAbejingumu kiaurai yra pe aiškesnį, tikresnį padaryti, nkamu, t. y., šiuo atveju pri
Ibimai sekančiai dienai priimami iki
mos nusistatymu.
statymų, numatė, kad rusų va
rsunkta visa žmogaus prigim kad ištikro jūs save patį nori vesti prie šovinių trūkumo,
5 vai. popiet
Tat, į darbų, nes dirva plati ir joj dar
ldžios svetimšaliams Lietuvo
tis; todėl ir jo apsireiškimas te tikrai matyti galinčiu jfisu nors kitam (žmogui) užklau
je leistų įsigyti žetnę tam tik
bo labai daug!
esu galima pastebėti prie kie geidžiamų daiktų pasiekti; to sus kas tftl yra “tas kas nors”,
romis sąlygomis leido parduo
kvieno žmogaus Veiksnio ai dėl jūs ir eidami į teatrų dau jūs niekuomet deramai atsa
LITHUAN1AN DAILY FRDSND
TAI
IALAID06
ti Lietuvos piliečiams per ket
krustelėjimo it juo jis yra ai giau pinigų pasiimate, negu kyti negalėtumėte; jūs pats čia
Daily, Bkcept Bunday.
verius metus. Dabar paaiškė
tON9: One f«Or — >4.00; 8tZ MdutBO
škesnis juo mes prie
aukštes- kad jums kiek reikalinga yra susitveriate galimybę prie di
t
.M; Three Months — >1.00; One Moath — 76c.
Chicagos
socialistų laikraštis įdėjo nių tikslų arba didesnių dar Jums sustojo laikrodis. Jūs desnio laimėjimo t. y. kau jo, kad žemių Lietuvoje turė
ka — One Tear — >7.00; 81x Months — >4.00:
ALTASS neva atskaitų, po kuria pasirašo
•oy
OSe
jo įsigiję ir visoki kiti svetim
bų, kaip jau esame minėję sa jį nunešate pas laikrodininkų, jums po ranka gali papulti
a m DRAUGAS*’ brM«a bert rOOUta
ALTASS auditorius O. Stungis. Atskaita pa
šaliai. ,1 Tokių svetimšalių že
*rt vertini:ttg rkteh ob tppllcattoa
ve išstatome ar ruošiamės. Ma kurį jūs žinote visados labai daugiau jūsų medžiojamų gy
gaminta
tik
iki
rugsėjo
1
d.
Stungis
skelbia,
mės, jiems skirtu laiku nelik
»U.\l GAjS' 2334 S. Oakley Avė., Chicago
žuose užsimojimuose ir noruo gerai laikrodžius sutaisantį vių, negu kad papulti gali ir;
kad ligi tai dienai ALTASS surinko $30,781.vėlittu ppr ui manote kad vidavus, pagal paskelbtų pa
se, kurie reikalauja neperdau- Laikrodis yra pataisytas; jūs
17. Išleista: lėktuvui $17,901.51, memeografui
keitimų, gali būti ta pačia tva
giausiai iš mūsų pajėgumo, a- jį atsiimate. Ir vos tik jus iš- jqs prįe įų galimybių galite
DIENOS KLAUSIMAI
$50.00, pinigų kasoje $547.73. Skaitytojams,
rka parduotos ir valdžios ati
tydos ir atsargumo ir kuriuos einate nuo laikrodinihko, tuo- bQtį sutrukdyti, kurį sutrukbe abejonės, mesis į akis milžiniškos išlaidos,
jaus j.ūs pradedate žiūrėti į
šiame atvejuje numato- tinkamų įstaigų. Žemės refor
mes
dažniausiai
pasekmingai
MAOJA DAKTARŲ DRATOHA
'padarytos keliant kapitalų. Reikia tik įsi
mos įvedamuoju įstatymu nu
užbaigdavome, mums beveik laikrodj ir nuolatos klausyti, |C šovinių nepakankamume:
vaizduoti — sukelti $30,000 ALTASS valdvkad sužinoti ar jis dar eina todėl ir jūs, kad pasistatyti savintieji atvirieji vandenys ir
Siame dienraščio numery yra įdėta mū- bai, sulig Stungio atskaitos, kainavo $8,781.ar nestovi, nors patys žinote, dabartyje sau aiškume ir tik ežerai buvo grąžinami jų sa
c -• į / '
' J* 4
. ,ske ,a"C‘° ,ve‘ks,n“';
>ų bendradarbio korespondencija, pranešanti 93. Ui toki, sumą būtų galima “Lituanica
vininkams ligi 150 hektarų,
, .. . 7
,, ,. .
. .,. . nors deja reikia pasakyti, kad kad tas laikrodininkas visa rume savo ateities pasisekimų, jeigu gtęžinimas nėra žalin
«fte isiSteigimų naujos lietuvių daktarų drau- III” nupirkti
ir transatlantiniam skridimui l ..
....
.
jis ir prie šito yra visuomet dos reikiamai sutaiso. Delko kad tikrai žinoti, kad pasise gas valsft/biniam vandenų ūgtyafc Amerikoje. Ši Žinia, be abejojimo, už- prirengti. “Lituanica I” nė tiek nebuvo su
jūs tai darote? Dėlto, kad kinias įvyks toks kiek jums
mteresuos visus mūsų gydytojus, dentistus rinkta. Mat, socialistai visų darbų dirbo ne paėmęs nekuriu dalį, bet kuri jūs esate abejingi pasisekimu:
kiui. Dabargi ežerai, kurių va
tik galimybių pasirodys — jūs
dėl
mūsų stebėjimo ir suprati
if kitų profesijų žmones. Ji sūdomihs ir visų iš patriotizmo, pasišventimo, bet, kaip jie
jūs nesąmoningai neįtikite į visados tam daugiau pasiruo ndenvse bei pakrantėse vei
mo
ribotumo
ir
trumpumo
ne
tirtuVių visuomenę.
patys yra pasisakę, “Maniškai”. Taigi biz- ^aii mums save apreikšti. Tik'tai’ kaiP «•» P™5 1"» vi™ šiate, negu kad ištikro reika siasi reta gyvūnija ar augme
Žinant, kad tai bus jau antra lietuvių niškai visuomenės pinigai ir mėtyta.
nuolatinis stebėjimas žmogaus ibūti ‘“P’ kaiP iūs geidžiate, linga yra, kas prie šito pavyz nija, kuriai saugoti nuo išny
(.gydytojų ir dehtistų draugija, reikia laukti
kad būtų t. y. kad laikrodi? dėlio reiškia, kad jūs visuomet kimo reikia ypatingos globos
Reikia
pasakyti,
kad
atskaita
toli
gražu
veikimo,
mų^tyhias
ir
atsižvel
Ar neigiamų atsiliepimų bfei komentarų. Kils
gali būti savininkams negrą
nėra pilna. Pasakyta, kad lėktuvo nupirki girnas į patį save gali atsklei būtų einantis, jūs jį vis dar daugiau prie medžioklės šovi žinami, grąžintieji gali būti
imas Apie skaldymų jėgų senoje draumas ir jo įtaisymas kainavo $1?,901.51, ta sti tų gaubtuvų, kuriuomi jis manote galint būti tuojau pa nių pasiimate, negu kad jų pakeisti kitais vandenimis to
ijoje, apie vienybę ir t.t.
(sugadintu) kaž-ko, sunaudojate. Ir taip panašiai
čiau nepaduota po kiek atskirai už lėktuvo yra pridengęs save ir paro žeistu
kios pačios vertės ir be savi
Mes žiūrime rimtai į naujos draugijos
dalis užmokėta. Yra ir kitų neaiškumų. Be dyti jį visame jo aiškume ir kaip kad pirmiau su juo yra jūs atsinešat prie be galo pla ninkų sutikimo. Pagal žemės
imu ir iniciatorius nuoširdžiai sveiki^,
to, po atskaita pasirašo tik Vienas Stungis. platume. Taigi kų kalba gyve atsitikę, jūs vis dar netikite, taus veiksnių skaičiaus, paro reformos įstatymą, žemę galė
& .
' '■* f •> i
Rodos, kad ALTASS turi finansų komisijų, nimas? Jūs einate į teatrų, jūs kaip sugadintas daiktas, kuris dydami save abejingais esant jo gauti bežemiai mažažemiai,
Ar šiaip ar taip kalbėsime, senoji drau- kurios pareiga visuomenei pranešti smulk žinote bilieto kainų, jūs žino suteikė jums nekurio nemalo prie pasisekimo. Šitoks abeji
nepajėgė ir nepajėgs sutraukti visų lie- meniškai kiek buVo įeigų ir kiek už kų iš te dar tikrai ir tai, kad jums numo, gali būti paverstas į ngumas niulns gyvenime visi Lietuvos kariuomenės savano
gydytojų ir dentistų. Dėl ko taip, apie leista. Toji komisija turi peržiūrėti knygas ten neteks turėti kitokių išla.1 jums nekurį pasigerėjimų ir škai nustotų svarbos, jei jis riai, nors jie ir nebūtų žemės
teks vėliau pakalbėti. Dėl to bus la- ir patikrinti visas išmokėjimų bitas. Vien dų; bet kodėl jūs visados sten-! naudingumų teikiantį objektų, mus neatitolirttų ir neatstuiii darbininkai. Dabar lygiai, kaip
ftveika, jei naujoji draugija su nauju už- auditoriaus pranešimu visuomenė nebus pa giatės pasiimti daugiau pihi , kurį čia suteikia reguliariai tų nuo didesnių mūsų užsimo savanoriai, žemės galės gauti
einantis laikrodis, jūs atjau- jimų ir geidavimų atbaigimo. ir Lietuvos tarybos nariai, pa
u ir gabia valdyba stos į darbų ir tenkinta.
gų,
įiegu
kad
žinote
kiek
jŪ3
sirašiusieji 1918 metų vasario
f.į
tiks j krūvų visus mūsų gydytojus ir
-a—
iŠleisite? Jūs es^t abejingi pa- čiat savyj kokį tai neaiškų Jei mes prie mažesnių sava 16 dienos Lietuvos nepriklau
baimingumų, kas link to, kad tikslų ir užsimojimų realiza
ičiiJatus, kurių vąidrauo lietuvių gyvenime
TAI htttiAUOAftž- .
^sekimu: TO> gausio pa
somybės aktų.
a i>ea bejoti?#1 Ta^^pfjtois ir jie. bus dar
fm
"'t A1 mato manote, kad kas nors vėl tasai to daikto naudingu vimo ar įkūnijimo nedrįstam^
A
j# ji« .visi bus susiorganizavę.
mas nenupultų t. y. kad laik eiti be nekurio jėgų ir pasi
A’
Iš privatinių ūkių savinin
BAto’
ii ■ juAi u
A ' ' Nužudytasis Jugoslavijos karalius Alek-, ?
JL»* v'm ,Lrt i
Didelis lietuvių bubsimus kažkodėl dar
...
, . .
.... ,
.
....
jums pastoti kelių pne to kų rodis nesustotų; dėlto jūs; kad ruošimo pertekliaus, pervir- kų, kurių žemės reforma ne
įtiki nei sūvakiaift profesionalais, nei ... -p ... .
. .
<< «
jus geidžiate teatre pamatyti save tikrai pertikrinti, neku šiaus — tuo juo mes mažiau liečia, žemės gali įsigyti tie,
rikis. Jiė dar neįsitikino, kad obalsik
a j i •
T*
m • ar pasiekti, jūs vidiniai nepa- riuo lyg pasisekimu, kad iš galime drįsti eiti prie daug kurie patys ne mažiau, kaip
“laV&š pas savų” vra svarbus dalykas
.
......
... ,
• siūkite, kaip kad jūs taip len- tikro matyti tų pasisekimų tu aukštesnių tikslų ir geidavi 10 metų yra vertęsi vien že
1
f . ,
.'
i
yra viena iš pnezascių dėl ko Žihohių dauJ*
Š žvilgsniais ir Vis dar pasiduoda sva- ...
. ,
,. .
m 1 • • gvai galėtumėt apturėti džiau rint — jūs visados žiūrite ir mų, kuriems jau mes to jėgų mės ūkiu, arba dirbę vien Že
.
. ,, gttma nusistato prieš monarehistus. Tokioj ®
.
klausote tokį laikrodį. Jūs e- ar pasiruošimo perviršiaus mės ūkyje ir tie, kurių tėvai
W, visokiu ar.gav.ky neva “ profanų „ j Mlavljdį knr kfMt„ rtra turtingM> tao. g*™» » pasitenk.nanuun,, kuindojimui. Tai yra labai liūdnas r’eiški.
.-itačiau
„■
j-jmi
ri* jums
teatre statomas daly- sate pasirengę medžioti ir ži prie savęs ar savyje rasti ne arba senoliai verčiasi ar yra
nes skursta,
pats karalius didžiausia**
...
su kuriuo visi sąmoningieji lietuviai tu-i.
-j
.
•
kelis
suteiks, jūs nesųmonm- note tikrai kiek daugiausiai galime. Taip, jei jūs einate Į' vertęsi žemės ūkiu arba dirba
me pertekliūje gyvena, imdamas nežmoniškai_ . _ . A
d
i
Uttųrgingai kovoti. Dėl to naujajai lietuvių
gai pasistatote sau kliūtis ar jūs galite savo medžiojamų teatrų ar ruošiatės prie rtied ar yra dirbę žemės ūkyje. Ši
didelę algų. Dėl to ir netenka stebėtis, jei
rų draugijai darbo nepritruks. Jos nabet kokius veiksnius, kurie gyvių sutikti ir su kiek šovi žioklės, jūs galite prie savo tokios žemės nurodytieji as
tokiuose kraštuose kįla nepasitenkinimai,
tekš rimtai ir organizuotai padirbėti,
gali atitolinti jus nuo jūsų nių jūs visados apsieiti gali tikslo pasiruošti daugiau, ne menys gali įsigyti su ta sąly
riaušės ir prieinama prie politiškų žmogžu
išauginti mūsų plačioje visuomenėje piltaip norimo ir geidžiamo vei te; bet ar jūs tuo pasitenki gu kad ištikro reikalinga yra ga, kad į vienas rankas sU tu
dysčių, kurios įgija tarptautinės reikšmės.
{^hiaurių pasitikėjimų lietuviu gydytoju
ir
ksnio; štai kodėl jūs prieš a- nate? Niekados. Jūs visūotnet kad jūs turite daugiau pinigų rimąja žeme nepatektų dau
»
♦
♦
! kis sau susitverdami priešų ir pasiimate du ar tris kart dau negu, kad teatro bilietas kai giau, kaip 150 hektarų. l*s,b.
istu, kuris yra ėjęs tas pačias mokykVokietijos protestantų dvasininkai sūkį- įsUtydarni
į neaiškumų giau šovinių, negu kad jų su- nuoja, kad jūs turite daugiau
ir tuos pačius mokslus kaip ir blle kitos
^sekimo ir i rtėktirį naudojate. Kų tai reiškia? Tai šovinių negu, kad medžioklei
įtos profesionalas. Susiorganizavę gydyto- 10 prieš Hitlerio “vyskupų" — diktatorių
“Draugo” sidabrinio jubi%
reiškia, kad jūs esat abejingi
ir dantistai į rimtų sąjungų, dar labiau Muellerį, jo nepripažįsta ir pasiryžo veikti
sunaudojate; bet kų jūs gali liejaus paminėjimo vakaras įpagilinti žinias savo profesijos moksle nepaisant diktatoriaus įsakymų. Vadinas, na- ^P881** čjimų, visa s sten savo pasisekimu: jūs nepajė te daryti, jei jūs geidžiate tur
vyks lapkričio 18 dieną, Lie
dai savo netaktais nustatė prieš save ne tik giatės daugiau pasiruošti, kad giate save įtikinti, kad jū«
toje.
1,
tuvių Auditorijoj.
1 tų priešų prie reikalo nugalė- ištikro pasišekimų koks tik
(Tęsinys 3 jgusLĮ
Mes neabejojame, kad organizuotoji A- žvdus, katalikus, bet ir protestantus
--•-r■
tfc.
,
1
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Sv. Bonifaco bažnytinėj provincijoj lę. Jie kartoja nuolat Sovietų Rusijos kar- kelis mėnesius atėjo į arkivyskupijos ku
UI. — Kanadoj
,
Pirmu žvilgsniu atrodo, kad komuni komunistai skleidžia antireliginius pam- tojamų argumentų, kad kunigai ,yra ka- rijų. Dažniausia jas lydi ir atgailos ak
stų Kanadoj yra nedaug. Šalis tradicijų, fletus, spausdinamus Wifinipege ir skiria- ; pitalistų sąjungininkai; jie profeguoja tas, tačiau reikia pažymėti, kad komunis
religiškai ištikima ir rodosi, kad antire mus specialiai lenkams ir slovėnams Kec- I turtuolius, kad su jais kartu galėtų išnan- tai, nots ir neturėdami valdžios, darbų n
suteikdami, reikalauja atsisakyti Bažny
liginei ir antimoralinei propagandai yta vratin regijohė, Le Pas mieste, komunis- doti darbininkų klasę.
visai neprieinama, nes katalikų episkopą- 1 tas agitatorius Petras Ogortiik, gimęs ir
Kosmopolitiškame Montrealy komuni čios. Kų jie darytų tada, kada jie, kaip
tas ir kunigija pripratus savo tikinčTuo išmokytas Rusijoj, pirmiau įkūrė komu- stai įsteigė liaudies universitetų, kur kon Rusijoj, taptų vienų gražią dienų valdy
sius prie evangeliškų praktikų. Gerai or *nistinę jačeikų, paskui mokyklų, kurių ferencijomis ir raštais stengiasi įtraukti tojais?
Angliškojoj Kanados daly, Toronto,
ganizuotas socijalinis katalikų veikimas lanko 30, daugiausia rusų pravoslavų vai į apostazijų kai kuriuos Kanados prancū
nesitenkina tik labdarybės vykdymu, bet kų. Mokytojas kažkoks Buttler yra su zus, įpuolusius į vargų dėl pasaulinio kri- komunistai turi svarbiausias savo jė£aFParašė rysk. M. d'Herbigny,
I
tifikalinės Komisijos “Pro Russia”
stengiasi materijaliai ir moraliai padėti formuotas Maskvoj. Jis skiepija tiems zio. Tie pirmieji laimėti turi pasiaukoti 1924 m. darbininkų partijos kongresas pa
. . v pirmininkas
ir pakelti darbininkų klasę. Visuose kata vaikams komunizmą. Jis sako, kad suau propagandai ir laimėti kitus. Tš tikrųjų, siūlė religinius santykius su Maskva. Nuo
Verte Jonas Labanauskas
likų regijonuose darbininkai yra ištikimi gusieji jam visai nerūpi, bet jam svarbus 1932 m. vasarų, kad gautų provizorinį da- to laiko partija vadinasi Communist pari
Kanadoj gimę vaikai, nes jų negalima bus i rbų, keli bedarbiai įsirašė j komunistų ty of Canada. Daug narių nuo jos atitrau
Bažnyčios moralei.
Tačiau šalia uolių katalikų yra to ištremti. “Tai yta tie busimieji, su ku partiją: tačiau jiems buvo pasiūlytas duo kė, tačiau dabar ji rekrutuoja sayo narius
(Tęsinys) .
kių, kurie išsprūsta iš Bažnyčios Veikimo. riais mes užkariausim valdžią”. Jie atvi ti darbas tik tada, kada jie prie Ii Odinin ne Kanadoj gimusių darbininkų tarpe, yf Verū, kaip ii* kftų lotynų kraštų nia-t Tokių daugumų sudaro rusai emigrahtai rai skelbia, kad pirmoji auka bos kata kų pareikš esu ateistai. Daugelis jų gai pač slavuose. 1928 m. toji organizacija
rija, yra burzunziškn ir ImsistaČiusl ir Lenkijos žydai. Tš jų tat tarpo rekru likų Basnyčia. “Jeigu jūsų tėvai jums lisi taip padarę. Grįžę atgal į Bažnyčių, pasidarė tokia pavojinga, kad policija pra
koniunizmą dėl visų kitų atžvilgių, tuojamas komunistinis elementas, kuris liepia melstis, pasipriešinkite”, taip mo jie atidengia tas šlykščias priemones, ku dėjo tardymą, kuris baigėsi 1932 m. va
tyrus antireliginę kovų, kurioj ji daž- ypač aktyviai dirba Montrealy, Toronto, ko vaikus tas Bnttier. Įsteigtas ir ma- rios buvo naudojamos jų valiai palenkti; sario 19 d. Ontario teismo sprendimu. Jos
(4f „
' \
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\
teatras, kur yra išjuokiama religija. tie nelaimingi bedarbiai Žmonės neturėda aštnoni vadai buvo jau nuteisti pirmojoj
komunistus ne tik paremia, bet juos Winnipeg, Sudbury ir Regina. Komunistų
partija atvirai skelbia, kad svarbiausias Juokingai ir biaittiai yra vaieduojami po mi duonos savo vaikams ir šlykštėdamie- instancijoj 1931 m. lapkr. 12 d? Toronro
ikia. Būdama Perti negausi, ji jujos priešas vrn Katalikų Bažnyčia ir dėlto piežius, vyskupai, kunigai, vienuolės. Vie si atskleisti savo slaptų skurdų, yra pa aukštesniojo teismo. Proceso aktai, Išleis
su visais sąjūdžiais, kurie tik koji puola ją įvairiausiomis priemonėmis, šai bnvo mindžiojamas kTVžius.
statomi prieš tokių nttematyvų: “Jeigu tu ti brošiūromis, iškelia aikštėn daug da
i- 9 *
M Bažnyčia; ktramnistfii juos laiko prisitaikydama prie dominuojančios pro
,
Daūgely didelių miestų komunistai išpažinsi apostaziją, vaikai turės dnonos”. lykų.
Bąjuugininknis.
vincijos kalbos.
(Daugiau bus)
atvirai atakuoja Bažnyčių, dogmas, morą- Kelios tokiu būdu išgautos formulės per

“DRAUGAS”

merikos lietuvių katalikų visuomenė, tūloda
ma tiek parapijų, mokyklų, organizacijų ir
Į
gydytojams svarbių įstaigų — ligoninę,

Abejingumas Pasisekimu,
Didžiausias Priešas Pasisekimo
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ABEJINGUMAS PASISEKI
MU. DIDŽIAUSIAS PRIE
ŠAS PASISEKIMO

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

užpildyta: Lietuvos vals Netolimoje ateityje numato
KLAIPĖDOS LENTPIŪVĖS LIETUVOS VALSTYBINIS Jau
tybės teatras turi visą eilę mą steigti operą Klaipėdoje.
gabių, prityrusių savų režisie Didelis smūgis Lietuvos val
BAIGIA APDIRBTI
TEATRAS
rių ir dirigentų, nekalbant jau stybės teatrui buvo gaisras
1933 metais kuris sunaikino
RUSĮMIŠU
I Lietuvos valstybinis teatras apie kitą personalą.

Lietuvos teatro ugdymui lė bemuž visas dekoracijas, bet
gausingas narių skaudus, daug j tingu ar išmintingu ar garbės Klaipėdoje yra didžiausios yra palyginti dar labai jaunas.
reikalų apsvarstė, į seimą at- turinčiu pastoti? Čia jūs suda- miško apdirbimo dirbtuvės Teatras, tikra žodžio prasme. šų nesigailėta: jam kasmet bu dabar dekorarijų vėl jau pa
Artinasi Liet. K. K Lahdn- stovus išrinko ir aukų pasky ryti to viršaus (perviršiaus) Lietuvoje. Jos apdirba netik Lietuvoje buvo įkurtas tik po vo skiriamos gana didelės su gaminta, tiek, kad joms pa
rių sąjungos 15 semias. Jis rė. Pranešta, kad ir kitos drau negalite, nes kiekvienas iš jū- vidaus miško žaliavą, bet ne didžiojo karo, tačiau per 15 mos iš švietimo ministerijos talpinti teko statyti net atsar
ginius sandėlius. Šiemet iš pa
bus lapkričio 4 d., Dievo A p- gijos atstovus į seimą išrinko sų beveik visados manys e- mažai apdirba ir Klaipėdon metų jis padarė didelę pažan biudžeto.
1932 metais buvo įsteigtas grindų pertvarkytas Lietuvoj
vaizdos jiarap. salėj. Visos la- ir aukų, kiek galėdamos, lab sant turtingumą nepasiekiamą pristatyto Sovietų miSko. Ap gą. Valstybiniam teatrui už
valstybės teatras rugsėjo 15
bdarių kuopos turi turėti iš darybei paskyrė.
be nekurio jau turimo turto, dirbimas šiemet buvo pradė uomazgą davė grįžę po karo valstybės dramos skyrius Šiau
Tsb.
iš Rusijos keli lietuviai artis liuose, kuris aptarnauja visą dieną pradėjo sezoną.
rinkusios atstovus, kurie pa Taigi, mūsų organizacijoj išmintingumą be nekurios sąvėliau, negu kitais metais.
sveikins seimą ir įteiks aukas. veikimas eina. Svarbiausias monės ir garbės įgijimą be ne Todėl darbą reikėjo paskubin tai ir režisieriai. 1920 metų šiaurės Lietuvą, statydama
Taip pat išduos raportus iš rūpestis — tinkamas prisiren kurios jau turimos garbės ir ti. Dabar lentpjūvės jau bai pradžioje buvo įsteigtas nuo spektaklius įvairiuose dides Šv. Kazimiero Seserų Vie
latinis dramos teatras, o grį niuose miestuose ir mieste- nuolyne galime nusipirkti
kuopų veikimo. Laiko nedaug, gimas prie seimo, kuris jau dar prie to kiekvienas iš jūsų gia apdirbti rusų mišką.
žus iš Rusijos Petrogrado Ma i liuose. Dažnai lankosi Šiaulių rankomis padirbtų gražių ro
toks matydamas ir žinodamas
Reikia pasirūpinti, kad viskas visai nebetoli.
Vis dėlto tikimąsi, kati iki rijos operos solistui Kiprui
žančių įvairios spalvos.
teatras ir Klaipėdoje.
to viso (nekurio turto ar gar gruodžio pabaigos pirkėjams
būt atlikta laiku ir gerai.
P. Fabijonaitis,
Petrauskui, tų pačių metų paTaip pat perdirbame sutru
La lala rių kuopos kituose
centro sekretorius bės) neturint ištikro patampa bus išsiųsta dauguma apdirb i baigoje buvo įsteigta ir ope Šiemet valstybės teatras tu kusius rožančius.
bejėgiu jo (perviršiaus) suda tos medžiagos. Nors miško ko
miestuose, kurios negalės sa
ri apie 350 žmonių personalo
Šv. Kazimiero Seserys
ryme. Bet jei žmogus prie ko njunktūra Europos rinkoje pa ra, kuri 1920 metų gruodžio Pernai teatrui buvo skirta dau
vo atstovų į seimą prisiųsti,
PAKVIESTI SU REFE
31 dieną pastatė “Traviatą”.
2601 W. Marąuette Rd.f
kio nors geidavimo ar tikslo skutiniuoju laiku yra pablogė
raportus ir sveikinimus siųs
Dar vėliau buvo įsteigtas ir giau, kaip 2 milijonai litų, o
RATAIS
Chicago, Illinois.
atbaigimo toli nepakankamai jusi, tačiau Klaipėdos lentpiūkite raštininkui P. Fabijonaišiemet lygiai 2 milijonai litų.
baletas.
jėgų ar pasiruošimo mato —
ėiui, 2222 W. 23rd Place, ChiŠių metų labdarių seimas., tai jis nuo to tikslo ar geida- vių reikalai dėl to nė kiek Savo gyvavimo pradžioje, Iš viso per savo gyvavimo lai
;o, III. Visas aukas reikia
nepablogėjo.
ką, valstybės teatras yra pa
bus ypatingai svarbus, nes tai
Lietuvos
valstybės
teatras
sa

.
vimo
atbaigimo
visuomet
atsifti centro iždininkui, kun.
jubiliejinis. Dėl to pakv.est.
kod-, mūs ,aip daug Dabar Klaipėdos medžio ap vomis jėgomis apseitį negalė statęs apie 100 dramų, bei ko
Mačiulioniui, 2334 So. Oukdirbimo sindikatas veda tam
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PAIN-EXPELLERĮ
keletą operečių. Siame sezone
kad ir ateinančiais me
Pain-Expelleris visuomet
du. Sumanymus bus galima iš paruo ti r. Jonas Simon i isĮgumas įšaukdamas mūsų są
taip pat manoma pastatyti
palengvina skausmus
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gauta ir Klaipėdos lentpiūvės
jau ėjusių atnaujinti.
įdomūs. Dėl to svarbu, kad norg siekio atbaigimo' nėra turės pakankamai darho.
Per vasarą rengėme pikni jų pasiklausyti
susirinktų reikalillgaSi mus ir atstumia
—
Šios Klaipėdos lentpjūvės ykus ir išvažiavimus. Bet orui
daug veikėjų, profesionalų ir nm) tokių siekių atbaigim0 (a. ra garsios ir užsieniuose. Jose
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pia. Žiemos vakarais tenka rū
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dėlė. Vietos užteks visiems. . u negahme Bet kartu prie
čius Lietuvos žmonių iš jų
pintis rengimu visokių vaka
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
rų su tinkamomis programo Nepamirškit, k»t semias jvy fo r(,ikia n(,u?.gin/.yti to faklo, pragyvena. Klaipėdoje joms
ksta lapkričio 4 dieną.
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Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
RENKA SKELBIMUS
Įtik pajėgia ir deda pastangas, se, nes jos yra pačiame uoste
reina nuo jos narių veiklumo
2608 WBST 47th STREET
Tel. LAFayette 1083
' kad būti atsiekti koki nors di- ir todėl daug lengviau su nū
ir sumanumo.
Jonas Dimša yra darbštus t dėsni tikslai pav. didelis tur
t
ško eksportu.
Štai labdarių 1 kuopa ren žmogus. Kokį darbą jis neaptas,
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27 d., parapijos salėj,, Towp sąjungai jis dirba su ypatin
of Lake. Labd. 8 kuopa dar gu pasišventimu ir atsidavi prie šito kartu reikia paste kuriam vadovauja buvęs Lie
buojasi, kad jai pasisektų kau mu. Prieš seimą J. Dimša su bėti ir kitą faktą, kad iš jų tuvos ministeris pirmininką0
liukų žaidimas, kuris įvyks šilęs laksto po biznierius ir beveik nei vienas siekiamąjį inž. Ernestas Galvanauskas.
tikslą neatsiekia t. y. neturi
Tsb
spalių mėn. 28 d. taip pat pa profesionalus rinkdamas skel
Ant Radio, pirkėjas sutau
Nuošimtis tik už liku
rapijos salėj 3 vai. po pietų, bimus į seimo programos kny pasisekimo. Bet kodėl? Todėl
pys daug.
sią
sumą, ant lengvų atkai
relatyvūs
iš
atžvilgio
kad jio siekdami yra abejin
Brighton Parke.
gutę. Šiame darbe tą uolųjį gais. Bet kaip abejingumas vei mūsų valią ar noro didumą — Midget Radios po
mokėjimų nuo, 5 iki 20
metų. Įstojimą ir jokuj
Be abejojimo, visuomenė sa mūsų darbininką reiktų pare kia kad jie tokių tikslų nepa tai visai suprantama yra, kad
$7*90
bausmių
nereiks mokėti.
vo atsilankymu parems 1 ir 8 mti ir jam padėti. Kuo dau siekia? Abejingumas užpaka- jų beveik visiškai negali būti 10 tūbų Radios verti $75.00
Įstok Į šią draugiją sikuopų parengimus, kurių pel giau bus gauta skelbimų, tuo lyje savęs nešdamas nepasiti- ten, kur paskutiniai tikslai
stematiškai taupyti pini
<39.00
nas eina kilniam lietuvių lab daugiau medžiaginės naudos kėjirną ir nekurį baimingumą mažame laipsnyje, apsireikšti ,,ž
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mūsų organizacijos kuopos, viais, vaisingas nutarimais ir, li; į tąją, kuri geidžia ir į tą
zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
kuri ką nors nesurengtų šio be tę, įdomus.
Labd. ją, kuri tam geidimui pasi
<18.00
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yra po U. S. Government priežiūra ir Val
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“ DRAUGAS”.
ri galvoje labd. 7 kuopa, kuri
palieka tai, kad mūsų valia
džia deda pinigus į šią Draugiją. Dėl platesnių žinių
savo mėnesiniame susirinkime Katalikiškas!
kreipkitės į Draugiją.
arba noras nustoja savo stip
galima
gauti
nutarė surengti kauliukų žai Lietuviškas!
2324 S. LEAVITT ST.
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Tos Šaunus receptas turi tam tik
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Sale fer Inžant ar Adult. At all Druggiats.
Gražūs Parlor Setai ver
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Murinę Campany, Dept. H. S., Chicago
pasiektas. Abejingumas susilp Ir sveikesnių raumenų Ir sugrąžini tės $65.00, po $39.00
mui spalvas Ir pilnumo IBblySkui nindamas mūsų valią atima iš slems, ploniems veidams. Be to,
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Trečiadienis, spalių 24, 1934
vienas išmintingas asmuo, ku-< Tūli da pasakys, kad ir gė josios kuopos lubui ir, reikia, Simutis,
ris jaunimu užsiimtų! Peikti rose Vyčių kuopose būna ne- tikėtis, kad daug nudirbs.
Nors kuopa sutverta, L. Vy V ycių dvasios vadas bus vy- jaunimo, truku nuvažiavęs
jaunimų, juoktis iš jo, pasine-• susipratimų ir susikirtimų. Ar
rkti jį — atsiranda daug, o,tas reiškia vienybės, sutikimo čių Chieagoa apskr. vajui jau riausieji suvažiavimo referen- prie 123 ir Kean Avė. išlipo
ir kokias 6 mylias ėjo pėsčias
paremti jaunimų — nėra kam. Į ir broliškos meilės? Ne! Bet gerai įpusėjus, vienok 1G kuo tai.
---------| kol pasiekė vietų, kur trokaa
Net tokie, kurie apie idealų ir kadangi ši organizacija susi pa žada smarkiai kovoti už
Girdėtis, kud visos L. Vy-plaukė su “winnies”. Pasival“Draugo” jubiliejiniam numeriui, kurs išeis tiksiu gyvenimų mažai, arba deda iš įvairių žmonių, tai jų pirmųjų vietų.
čių kuopos Chicagoje, priima gius, pažaidus, truku parvalapkri čio 17 d., žymiai padidintas, paskirta kiek nieko, nesupranta, taipgi nio- tarpe ir atsiranda nemaža toL. V. ‘ Dainos ’ choras
nutarimus suvažiavime daly- ' žiavo namo. , Šios pramogos
ka jaunimų peikti. Tai vienu kių, kurie nenori organizaci
koncertuos
vienai kolonijai agentai parinkti tam leidiniui ske jaunimo priešų rūšis.
vauti “in corpore”. Puikus ir komisijoj buvo V. Miškiuaitė
jos įstatams pasiduoti ir keIbimų. Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo Tokiose vietose, kur randa , lia prie kiekvienos progos ne L. V. “Dainos” choras di girtinas pavyzdys.
. ir S. šaulinskas.
skelbimą priduoti skirtam agentui, arba tiesiog si žmonių, laikančių savo pilei reikalingus ginčus ir kivirčus, džiausiu “karštumu” rengiasi
prie savo pirmojo koncerto.
VYČIŲ HIKE
Sekantį antradienį buvo kp.
pasiųsti į “Draugą”, nes mūsų katalikiško dien derme auklėti ir gaivinti tau- Taip visur yra.
Choro vedėjas Juozas Sauiki šiol niekai
tos ir tikybos jausmus, vėl
susirinkimas. Po susirinkimo
ris, šiam koncertui yra parin Marąuette Park
raščio, jubiliejinis numeris pramatoma išeis 32 jaunimas be globos pasilieka, i
(Tęsinys z pust)
kęs specialiai naujų liaudies
puslapių. Be to, šio jubiliejinio numerio bus eks Jie rūpinasi apie jaunimų tiek, i
dainų, kurių ikišiol Chicagos
LIETUVIAI DAKTARAI:
tra daug kopijų spausdinama. Ratos pagarsini kiek kitas žmogus apie visai <
lietuviai
dar
nėra
girdėję,
pav.
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
nepažįstamų sau asmenį. Dau- 1
mų pasilieka tos pačios. Taigi visiems biznie gelis tokių mūsų vadų ypač <
kaip angliškai dainuojam ‘Old
Tcl. CANal 0257
Mac Donald’s Farm’, taip lie
riams verta šios progos nepraleisti ir savo biznį sunkiai prasižengia prieš tau- I
Res. PROspect 6059
tuviškai
“
Kai
pus
ponų
bu

DENTISTAS
paskelbti “Draugo” jubiliejiniam numery, lap tų. O kų besakyt apie tokius, 1
vau!
”
ir
daugelį
kitų.
1446
SO.
4»U>
CT., C1CE1
kuriems visai nerūpi jaunimo I
kričio 17 d.
Utar., Ketv. Ir I’ėtn. 10Profesijonaių, biznierių ir
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
sielos ir dvasios padėtis? Ne- '
>147 SO. UALSTKD ST., 1
1821
bOLTU HALSUI)D STREET
Paned. Sered. Ir Subat. 2
Kolonijų agentai sekantieji:
“
Dainos
”
choro
rėmėjų
pra

galima pasitenkinti tuomi,
Rezidencijų 6000 So. ArU^don Avė.
šoma pagalbos. Yra išrinkti
Marquette Park - S. Staniulis.
kad mūsų jaunimas da nėra
DUnoma Tel. LAFayette 6791
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet
asmenys
iš
kiekvienos
koloni

Naktimis
TaL CANal 0402
sunkiai
prasikaltęs.
Jei
teisė
1
6
Iki
8
v.
vakare
Brighton Park P. Gubista.
jos. Kai jie pas jus atsilankys,
jas da nėra parašęs mūsų jau- i
Aštuoniolikta - P. Varakulis.
prašomi paremti.
nimui apkaltinimo akto, tai 1
Tel. LAFuyette 7650
Office: 2643 W. 47th Street
North Side A. Bacevičius.
Vienų linksmų žinutę turiu.
tas mūsų vadams nedaro di- !
Vai.: 2 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak.
Į chorų grįžo žinoma dainini
dėlės garbės.
Bridgeport - A. Giliene.
Nedėlioję pagal sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
nkė
Sofija
Šaulienė
ir
daini

Dvasinių
ir
fizinių
jaunimo
West Side - Br. Vladas Cibulskis.
Office Tel. REPubllc 76*6
4140 Archer Avenue
ninkas č'iapas. Be to, įsirašė
pajėgų lavintojaį privalo vi
VYČIŲ CHICAGOS
Res. Tel. GROveblll 0617
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
, Roseland - M. Pavilionis.
7017 S. FA1RFTELD AVĖ.
keletu naifjų narių.
suomet būti sargyboj. Jei jie
APSKR. VAJUS
Res.
2136
W.
24th
St.
West Pullman - K. Raila.
tos priedermės tinkamai neat i
Tel. CANal 0402
L. Vyčių suvažiavimas
lieka,
tai
čia
bus
nesunku
su
Į
Brighton
Parkas
dirba
South Chicago - K. Gaubis.
242.1 w. makq<;ette road
Chicagoj
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
rasti antra jaunimo pakriki ! Praėjusios kelios savaitės
lies. and Office
Office Phone
Cicero - V. Šemetulskis.
VoL 2-4 Ir 7-9 vok. Ketv. 9-12 r
Prisirengimo
darbai
tęsiami
PROspect
1028
2350
So.
Lcavltt
St
mo priežastis. Tai paveikslas
NedėljoJ aualtaruB
L. Vyčių vujų padarė inten ir yra pamato manyti, kad
CANAI, 0706
Melrose Park - O. Švilpauskiene.
tokių vietų, kur Vyčių kuopų
syvesniu. Prieš tai dirbo tik
į Chicagos L. Vyčių suvažiavi
** Generaliniai agentai — Br. Stasys Montvidas nėra.
Marąuette Parko 112 ir Town
mas lapkr. 25 d., bus tikrai
Pažvelgkime dabar į tas vie
THYSICIAN and SURGEON
•
ir L. Labanauskas
of Lake 13 kuopos.
. CANal 6122
sėkmingas.
tas, kur Vyčių kuopos randasi,
DENTISTAS
2403
W.
63rd
St.,
Chicago
administracija bet jos nieko neveikia. Atvi Bet prieš savaitę laiko, BriOFFICE HOURS:
2201 W. Oermak Road
2 to 4 and 7 to 9 I’. M.
Dr. A. Rakauskas, A. L. K.
(Kampas Leavltt St.)
rai sakant, susipažinkime su dgeporte sutverta K> kuopa ir
Sunday by Appointment
Brighton Parko 36 kuopa su Federacijos pirmininkas, L.
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
jaunimu, tik Vyčių vardų ne
judo.
Reikia
tikėtis,
kad
į
va

Nuo 1 Iki 8 vakaro
šiojančiu.
jaus nuskirto laikotarpio pa
SeredoJ pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
TcL LAFayette 3057
Tokiose vietose jaunimo pa
baigų
lenktynės
dėl
pirmosios
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius
dėtis nei kiek negeresne. Kar
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
vietos pasidarys tikrai įdo
tais jis turi daugiau ir geriau
4645 So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ATVIRAI
KALBANT
viško
jaunimo
randasi, arba susiorganizavusių priešų, ku mios.
j ’ i ’
*
.
*
OFISO VALANDOS:
X—SPINDULIAI
Dar liko lygiai mėnesis lai
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
-------------kokių priežasčių dėlei to ar
3051 West 43rd Str.
rie, prie kiekvienos progos,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nedėliomis pagal sutarti
Archer Avė. netoli Kedzfe)
Kaip malonu ir miela vi- kito daikto trūksta vienai, ki Vyčių vardų teršia ir niekina. ko. West Sidės 24, North Si- (Prie
Ofiso telef. UOUlcvaid 7820
Valandos; nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
2201 W. Cermak Road
Sercdomls ir nedėliomis pagal
etoms žiūrėti į susipratusį jau j tai Vyčių kuopai! Tiesa, nėra Jei tokia Vyčių kuopa turi dės 5, Ciceros 14 ir I8th St.
Namų Tel. PRO;<>cct 1930
sutart)
Valandos 1—2 Ir 7—S rak.
nimų, kurio siekis yra — kilti-visur taip gera, kaip mano bu- nemažai narių, tai jinai įsten 4 kuopos — parodykite gyvy
Šaradomis
Ir Nedaliomis pagal sutarti
Ankščiau prie idealo. Tas su-jvo pirmiau pareikšta. Tam y- gia kartais rengti vakarus, iš bės ženklus, Ofiso Tel.: LAFayette 3660
REZIDENCIJA
Rez. Tel.; VIRginla 0669
sipratęs vaikinas, tai Vytis, ' ra priežasčių, apie kurias kai- kurių pelno visuomet būna ne
Stovis vajuje:
••
1
6631 8. Califomia Avė.
toji dora mergaitė, tai Vytė/bant, reikia arčiau su pačiais daug. Kodėl? Patys tie, kurie
Town of Lake 13 — 500 b.
DENTISTAS
tas gražus jaunimo būrys, tai Vyčiais susipažinti. Rasime, neva pageidauja, kad jauni
DENTISTAS
Marąuette Park 112 —450 b.
JAS
X - R A Y
4645 So. Ashland Avė.
Vyčių kuopa. Tai Amerikos kad priežastis yra įvairiau- mas būtų kilnus, susipratęs ir
4143 ARCHER AVENUE
Bridgeport 16 — 375 b.
arti 47th Street
Kampas Franclaco Ava.
Rietuvių puikus gėlių darželis, sios ir ne visuomet jos viešos, inteligentiškas, Vyčių rengia
Vai.*, nuo 9 Iki I vakare
Brighton Park 36 — 250 b.
Berado] pagal sutarti
kuriame auga ir žydi grožės
Pirmiausiai, bandykime iš- miems vakarams paramos ne
>
ir kvepėjimo pilni - jaunystės tirti, kodėl Vyčių kuopų nesi-' duoda. O kada Vyčiams nepa L. V. 16 kuopa (Bridgeporte)
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
išsirinko vadovus
žiedai. Darželio tvarka akį ve- randa visose lietuvių apgvve*' siseka, tai tie, kurie jų nei
4142 ARCHER AVĖ.
rianti, įspūdinga
ntose vietose.
Ofiso
valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
vienu skatiku nerėmė, į jų
Praėjusio trečiadienio vaka
Lletuvis Chirurgas ir Gydytojas
Rezidencijos OfLsoa: 2656 W. 60th 8U
• Gal kas pasakys, kad jeigu i Daugelyje vietų jaunimo y-• vakarus nesilankė, su Vyčiais re, Liet. Ahditorijoj, j>o L. V.
2515 WEST 69th ST.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
DR. VAITUSH, OPT.
Šaradomis
Ir Nedėliomis pagal sutarti
Of.
ir
Rez.
Tel.
HEMlock
6141
■ bendrai nedirbo, visa gerkle “Dainos” choro repeticijų, įLIETUVIS
OPTOMETKICALLY AKIU
‘ rėkia, jog Vyčiai savo priža- vykusiame naujai suorganizuo
Valandos:
SPECIALISTAS
2-4
popiet;
nuo 6-8 Kakarais
Palengvins
aklų
Jtemplm*,
kurto
( dėjimo neišpildė, tat jų ir ne- tos L. V. .16 kuopos susirin esti prteteaUmi galvos skaudėjimo,
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
aklų aptemimo, nervuotu■ reikia remti; dar pataria Vy kime išrinkta laikini vadovai: svaigimo
mo, skaudamų aklų karit], atitaiso Office Tel. Wentworth 6889
4157
ARCHER AVENUE
trumparegyste ir tollregyst#. Priren
i čiams kenkti. Na, Vyčiai, ii
Pirm. — Antanas Linkus, gta
Tel. VIRginla 0086
teisingai akinius. Visuose atsiti
Res. Tel. Hyde Park 1291
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. nu. j
darykite kų norite tokioje vie sekretorium — Aleksandras kimuose egzaminavimas daromas su
Nedėliomis pagal sutarti
elektra, parodančia mažiausias klai
toje. Be vado sunku, o kada Gediminas, iždininku — Frank das. Speclalė atyda atkreipiama 1
mokyklos valkus. Kreivos akys atldarbui kenkia tie, kurių var Valančius, šie jauni vyrai pa talsomoa Valandos nuo 10 Iki S ♦.
Del. Ofiso BOULevard 5919—14
NedSlfoj nuo 10 iki 12. Daugely at
Rez. VICtory 9349
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
du viskas daroma, da blogiau. siryžę daug dirbti savo nau- sitikimų akys atitaisomos be akinių.
i
Kainos
Kalno,
pigiau
kaip
pirmiau.
SPECIALI8TC
UŽ GREITAI VEIKIANTĮ
Lygiai elgiasi su Vyčiais i4712 SO. ASHLAND AVĖ
6900 SOUTH. HAL8TED ST.
dėjos priešai. Jei jiems būtų
Phone Bonlevard 7589
Valandos: 1 Iki 4 po pietų, 7 Iki S vak
leista, tai iš Vyčių nei vardo
ttskvras Beradoms
(DCZI’TES 19 TAHI.CTV,
nebūtų likę. Bet Visagalis kiKIŠENINES dr
taip surėdė. Vyčiai visų spau
ZUTĖH 12 TABLE
praneša
Pritaikyme akinių dėl viso
TŲ DABAR
džiami ir naikinami išliko gy
Atmaina ofisų valandose
kių akių. Ekspertas tyrimo a*
Ofiso Tel. CALumet Bl
vi ir gyvuoja.
Dabar talandos šiokios :
Res. Tcl.
kių ir pritaikymo akinių.
Tiems, kurie Vyčiuose nie
OFISAM
NEMOKftKITE
ko
blogo
nemato,
bet
dažnai
4729
8o.
Ashland Avė.
DAUGfAU
Rusas Gydytojas Ir Cklrurgas
9 lubos
sako, kati Vyčiuose nėra to,
CHICAGO. ILL
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų ir
2403
W1ST
63rd
STREET
kas turėtų būti, galima pasa
Dabar—Mokėkite Mažiau ir Gaukite Tikrų BAYER
OFISO VALANDO8:
visų chroniškų li<ų
kyti, kad perdaug iš Vyčių Kampas Western ir 63rd St.
Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nuo 2 Iki 4
Aspirint
Ofisas 3102 So. Hallted St.
Telefonas PROspect 1133
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 9:20 vai.
Cari padarfus visuomenei atsakoTaigi — VlMtontct Sakykite
reikalauja. Pasaulyje nieko
vakaro. Nedėliomis tuo 16 Iki II
■aybę Ir greitų veikimų Tikro
“Bayer*' KnoSMct Perkalė
Kampas lįst Btrėet
Panedėlio,
Utaminko,
Ketver
nėra tobulo, taip pat ir Vyčiai go ir Pėtnyčios vakarais nuo
Sayter A spiri n prieinamų, kaina. pabar, Mos naujos kainos P rate
valandai dienų.
0PT0ME
TEISTAS
Valandos:
2—4 popfet, 7—9 vai. vak.
tv.rla mokate, buvo nu malinta. |jnB noinalonumg pirkimo ne*l<
Nedaliomis
Ir kventadlsnlala 10—12
nėra visai tobuli. Jie auga,
TelefMSM
MU>**9
9MB
lumallntft liek. kad niekam ne- nomos IMlIrhystės aspirinų, kad
7 iki 9 vai.
1801 S. ASHLAND AVENUE
-elkla i'.ntl notlnomos lėdtrbystCs sutauptl pinigus.
tvarkosi ir auklėja save, kaip
•lėtoj tikro BAYER AHPIR1N,
Taigi—MOrėkltc
dabar.
kad
Platt Bldg., kamp. 18 st
tad sutaupyti kelis centus.
<autųm«te tikrų Bayer dalykų
gali geriau. Kitose lietuvių
2 aukštas
Gfffce Phone
Rea rhone
u.
organiaacijose
da
blogiau
yTtUangle 0044
ENGIetoood 6641
26« dabar ui buteli 24 tabletų.
A>p|rin. tr tiOrėktto, kad JI «auPastebėk
it
mano
iškabas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2
E.
103rd
PLACE
ra,
negu
Vyčiuose,
bet
už
tai
mMem^buvo ^^.fnlnktte. mokslinčiai skaito
nuo 9:30 ryto iki
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
f®
ksina •
Ji
P*1engvinjų smerkti negalima. Gyveni Kampas State ir 103rd PI. 12 Valandos
< M. YAR.ls h»l
v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
lar syki numažinta ka n
noo
skaudėjimo, reuTelefonas PULlman 5950
GYbTTOJAB Ir CHIRURGAS
mas yra mokykla, kari kas
ihos naujos žemos kainos damstlzmo gėlimo, neurttls Ir neuRez.: TeL PLAza 940B
vai. vakaro. Nedėliomis nėra
Kas
popiety
nuo
3
iki
6,
osr velkt’a Junrtlnėee Valstybėse.
talgla.
7850
So.
Halsted
Street
Valandos:
dien kų nors naujo mums atiskirtų valandų. Room 8.
Sereddmis iki 9 vak.
Nuo 10-19 V. ryto; 2-3 Ir 7-9 ▼. ▼.
ROOM 210
VDHOMET SAKYKITE “BAYfcR
dengia ir parodo.
Subatonus vįsiį dien§ iki 9 v.v
Nedėldleulato nuo 10 iki 11 6iMR<
VnL; | 4 U t-l
vakaro
Phoa® Gasal 0fi2S

Jubilejiniam Numeriui Paskirta
Agentai
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į
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lfVie$iantis į 15 seimų, kuris vai. popiet, klausytojus gra- vejanti. Nepraleiskite jos Bus
jeigu moteris nunirs, tai Vy
JAUNIMAS
įvykH lapkričio 4 d., Dievo Ap žiai palinksmino. Teko kalbe- Į ketvirtadienio vakare, 7:30 —
rui paliks visas turtas; o jei
vaizdos purap. salėje. Laiškas tis su desėtkais lietuvių ii! 8‘.30 vai., iš stoties WHFC,
vyras numirs, tai moterei. Ši
(Tęsinys iš 4 pual.)
Kaimietis
vienbalsiai priimtas ir išrink visi vienbalsiai reiškia didelio 1420 k.
toj padėtyje teismas nieko ne
ta 3 atstovai: Šiaulienė, Po pasitenkinimo. “Vien dėl Nu
gali padaryt, tiktai jeigu no J. Bernickaitė, B. Molišytė ir
ĮDOMŪS JUDAMIEJI
C.
Moziekiš
surengė
gražų
so

driko programos” — sukę vit
cienė ir J. Šliogeris.
rėtum reikalauti persiskyrimo.
PAVEIKSLAI 1
RĖMĖJŲ 8 SEIMAS IR
uas — “sekmadieniais turiu
Laike persiskyrimo turėtum čiai.
Veda Charles P. Kai
Žodis jaunimui
Pamatykite
JAUNIMAS
būt
namie;
tokie
programai
užvest “Partition Suit”.
Kadangi Kolegija ir dvasinė man sekmadienį padaro tikra SVC. PANELĖS
Marąuette Park dabar re
Klaus. 1. Pasirendavau naKlaus. 3. Su savo vyru ir ngiama merginų ir vaikinu Spalių 17 d. Aušros V<ytų ►Seminarija neįkainuojamas tu švente”.
APSIREIŠKI
mų ir gyvenu su savo šeimy-j trimis vaikučiais išgyvenau 10 “Pinocble” turnamentas. Vi parap. svetainėje įvyko skait rtas jaunimo, o jaunimas yra
Dainavo Ascila, Cejieitis -MO VIETĄ
na, bet neturiu jokio “lease’ metų. Jis man duodavo $20.00
sos kuopos, kurios nori daly lingas Mar. Kol. Rėm. Ghica- Bažnyčios ir ttfutos ateitis, to pavieniai ir duetu. Na, o, Ra
—LIURDĄ
Rendų užmoku visados. Dėl, kiekviena savaite, bet vėliau- vauti, prašomos pranešti L. gos apskričio susirinkimas.
dėl, brangusis jaunime, pasi kauskienė ne tik kad skambu
Atėję į šiuos paveikslus pa
tam tikros priežasties noriu iš siai apsiimtšėme ir jis neduo- paUlauskuij 7230 So. Talman Aštuntojo seiiuo rengimo ko sten«k “teiti°8 reikalams su učiai dainuoja, bet, .rudos, vi
matysite
tų garsųjį visame pa ll
Namo savininkus
savininkas (Įa pinigų. Sako, “Man nereik j^ve
ksikraustyti.
i k raust vii Namu
Lp
rasti
tinkamų
sumanymų
n
sų dainų dvasių ji pergyvena, Į šaulyje Prancūzijos miestų
misijos nariui kun. A. Andriusako, kad mane trauks į teis tavęs ir tavo vaikų užlaikyt’’
skaitlingai
dalyvauk
seime.
—
klausytojus prie Lietuvos K11*’^i-f 1858 metais
šiui padarius pranešinu}, pasi
Švenč. Panelė apsireiškė
apsireis kg 6v.
mų. Kų turiu daryt?
Kaip tas gali būti f
L. VteiŲ 36 KtfOPOS
rodė, kad seimo reikale jau Padėk toms įstaigoms nepai mtos grožybių priveda. Labai Bernadetai. Tenai suvažiuoju
ĄtsaJc. Jeigu neturi jokios
DARBUOTE
Atsak. Legaliai ir moraliai
daug darbo nuveikta. Seimas sant ar tau pačiam, broliui ar man patiko ir vyrų kvartetas. iš viso pasaulio ligoniai nepa
sutarties, arba “lease”, kaip vyras turi užlaikyt moterį ir
Teko patirt, kad sekant. gydomomis ligomis sergantie
įvyks gruodžio 9 d.j Aušros giminei bei draugui teks jose
J. S. Budriko programa bus irgi ža ji, kad gauti stebūklingų per
mes vadiname ‘ ‘ Tenantcy savo vaikus, pagal savo už-' ftrignton Park. — Spalių 15 Vartų parap. svetainėje, 2323 pasisemti apšvietus.
Svenč. Panelės užtarymų išgy
from month to montli”, tai darbį. O jeigu jis neužlaikys, d. įVvko kp. susirinkimas pa W. 23rd PI. Pranešimas
su
NAUJA KNYGA dymų.
turi duot raštiškų pranešimų, jį gali patraukti į Court of rapijos mok. kambary.
DAINININKŲ
IR
MUZI

Be to lar pamatysite:
džiaugsmu priimtas.
1) Istoriškus paveikslus iš
30 dienų pirmiau negu išsi- Domestic Relations.
“Pašaukimas į Dvasinį
KANTŲ POPULIARIS
Nutarta surengti vajaus vaLietuvos,
Komisija
laiškais
kreipėsi
į
kraustysi. Otherwi.se you will
KONTESTAS
Luom^”
2) bariaus ir Girėno išskri
karų.
Komisijon
išrinkta:
J.i
visas
katalikiškas
dr-jas
praKlaus.
4.
Senas
žmogus
gy

be liable for ohe nionths rent.
Parašė
ir
teleido
dimo
ir žuvimo vietų — Sol
vena netoli manęs ir neturi kų Sušaitė, M. Stankaitė, kun. A. šyda.ma kad kiekviena išrink
dino
miškų,
Per kelis praeitus metus,
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
Klaus. 2. Pirkau namų 1928 valgyt. Taip pat jam trūksta Valančius, L. Gritis, K. Zaro- tų po 3 atstovus ir, kiek iš
3) Pasaulinę Parodų (Worlds
žiemos ir rudens sezonuose,
Knyga 95 puslapių įtalpos Tair),
m. Real estate agentas pada drabužių. Jo vaikai yra labai mskis. Taipgi nutarta kuopos galės, prisidėtų auka.
Budriko krautuvė rengė popu- ir gražiai iliustruota šventųjų
4) Komedijų, kur dalyvauja
rė poperas mano ir mano mo-| pasilaikanti; jie turi gerus da metinių šokių vakarų rengti
Seimo rengimo komisija ir
lerus
kohtestus,
kuriuose
da

paveikslais Tvirtais popieri Charlie Chaplin.
teries vardu. Mano moteris pa-! rbus. Aš labai mylėčiau jūsų sausio 6 d., 1935 nu, parapi apskričio susirinkimas nuošir
Paveikslus rodys A. PELlyvavo
dainos
ir
muzikos
me

niais viršeliais tik 25 centai,
jos svetainėj. Komisijon/ įėjo: džiai prašo visų organizacijų
\ reiškė man, kad su manim dau patarimų.
DŽIUB sekančiose vietose:
M. Stankaitė, A. Tebelskifltė, ir pavienių geradarių: dvasiš no mėgėjai. Tikslas buvo — vienų imant, dar reikia pridėti
giau ir ji apleido mane.
Utaminke, Spalių 30 d. Sv.
Atsak. Jeigu vaikai pasitu
skleisti lietuviuose ne vien už persiuntimų 5c.; o gražiais Kazimiero parap. Pittaburgh
J.
fevšaitė,
O.
Seikauskaitė,
J.
kuos, profesijonalų, biznierių
Atsak. Nenųitęs jūs poperų, rinti, juos galima priverst štai
skatinimas prie muzikos, bet audeklo viršeliais 50 centu.
Pa.
Molis,
K.
Zarottiskis.
ir visų mus užjaučiančių ruo
spėju, kad jūs deed’tas buvo kaip: Report the faets to the
ir pratinimas prie nuolatinio Reikalaukite:
Įžanga 25c
Vaikams 10c.
padarytas kaip mes vadiname State Attorneys ofFice and b? Nutarta po sus-mų suruošti štis dalyvauti tame seime.
dainavimo ar grojimo. Be to,
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
“DRAUGAS’ PUB. CO.,
“Joint tenantcy”. Reiškia) vili take the necessary action. programėlius. Tam darbui vy Apskritys ir šeinio renginio kontesių daLyviai gaudavo
2334 So. Oakley Avė..
Užsisakant šiuos judamuo
kinti išrinkta: kun. A. Valan komisija taip pat nuoširdžiai progos pramokti, knip reikia
sius
paveikslus reikia adresuo
Arba pas patį Autorių
į
talkų
visus
įr
visas
kviečia
ti:
A.
Peleliais, 7035 S. Fairčius, J. Molis, J. Pušaitė, O.
scenoj užsilaikyti ir suprasti,
8801 Saginaw Avė.,
field
avc.,
CTiicago. III.
Seikauskaitė, O. Radavičiūtė. gaminti seimui naudingi} su kaip tai sunku yra pirmų ka
Į kuopų įstojo nauji nariai: manymų.
rtų prieš publikų pasirodyti.
E. Rupšlauskaitė, B. Rupšlau Susirinkime buvo iškeltas
Šių metų kontestas prasitleRGŠELLI BROTHERS, INC.,
skaitė, O. Seikauskaitė, O. Ra Kol. Rėmėjų narystės mokesPAMINKLŲ DIRBĖJAI
dzevičiūtė, J. Molis, V. Kli fių klausima*, kad negalintie- da S‘ ’akarii' sllali>! 24 d- 7
SpecialIMnl iškalime ir Ifidlrblji užsimokėti $3.00 ir būti pil-lvaL vakare, Mark Whit» svemas, G. Žiauberis. Sekantis su
me visokių rūšių paminklų Ir gra~
t ai nėję, prie Halsted ir 3Qth
bnamių.
sirinkimas įvyks lapkr. 5 d., nu nariu, sykiu ir “Laivo”
Sts.
įžanga
veltui.
Visi
kvie

Mūsų šeimyna specializuoja šia
JERONIMAS
skaitytoju^ kad į rėmėjus bū
parapijos mok. 8 vai. vak.
me
darbe per šešias kartas.
,
MOTIBJAITIB
tų priimami pilna naryste už čiami.
Elnys
JOHN LINCOLN
Veskite paminklų reikalus tie
$1.00 metinio rpokesčio, nors
Be muzikėlės programoj
siai su pačiais Ištlirbėjals.
Mfrė spalių 22 d. 1934
12
t i1 *• a ,4 # t ■Mirė spalių 23*'d., 19*4 m. 4:30
vai. sulaukęs 46 metų amžiaus
ir be “taivo’\ Po ilgų disku ! bus rodoma ir krutanduji pa
vai. ryto, sulaukęs 25 metų aknKilo iš Kauno .rėdybos, Šiaulių
Iš ALUMNIEČIŲ VEIKIMO
žiaus.'
Vellom's
buvo gimęs
apskr., Lig.-.mų parai)., JentSsijų, klausimas paliktas Cen- J veikslai.
Rap,
Springrfirld, II’.
kalčių kaimo. Amerikoje Išgy
Paliko
dideliame nuliūdime
veno 2 5 metus.
trul apsvarstyti ir Iseime iš-4
---------------moterį Catherlne, motinėlę APaliko dideliame nuliūdime
Po
atostogų,
ftv.
Kazimiero
gotą, tėveli Jonų. dvi seseris
moterį Elzbfeta, dukter) Barbo
kelti.
Budriko krautuvės radio
Helen Ir Annų ir gimines. Na
rą, tėvų Jonų, du brolius Jonų
Akademijos alumnietės vėl
mų telefonas: HAYmarkeit 9212.
Vienas blokas | rytus nuo
ir Antanų ir brolienę ir gimi
Skaitytas laiškas iŠ A. L. programa praeitų sekmadienį,
Kūnas pašarvotas
1605 So.
didžiulių vartų
nes.
stojo į darbų. Susirinkimai įHėrmftage Avė. Laidotuvės )Kūnas pašarvotas La<chawlcz,ų
R. K. Labdaringos Sųjungos, š stoties WCFL, nuo 1 iki 2
vyks šeštadieni, spalių 27 d.. Iš
koplyūtoj, 2314 W. 23«rd Pi.
vyksta kas mėnesis.
Eudeikio koplyčios
8:30 vai.

Iš MARIJONU KOLEGIJOS
RĖMĖJŲ CHIC. APSKR.
SUSIRINKIMO

K

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

bus atlydėtas j Sv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioj )vyks
gedulingos pamaldos už velionio
stelų. Po pA'naldų bus nulydė
tas j fiv. Kazimiero kapines.
Nuoši'rdžlai
kviečiame vtsus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai

dotuvėse.
Nuliūdę:

Moteris, Motinėlė,

Tėvelis, Seserys ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra^
bortus J. F. Eudelkis. TelefoYĄRds Į741,

Laidotuvės Įvyks penktadieiil,
spalių 26 d .
Naoširdžlal
kviečiame visus
gimines. draugus-geO ir paž}stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Tė

vas, Broliai, Brolienė ir Gimi
nės.
Laidotuvėms patarnauja gt
bortai Laehawic« fr Sflnal. 1
lefonas CANal 2515.

-■ •- ■ >

Važiuojam!
» “-Mi*. \
• ... ‘'i
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlfihtikų nepatogu, kad Lietuvoj
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

HILLSIOE, ILLINOIS

Praeitame susirinkime su
manyta rengti card ir bunco
party. Tai metinis alumniečių
įvykis, kuris kasmet įvyksta
apie šį laikų. Komisija deda
pastangų, kad vakaras visus
atsilenkusius patenkintų. Kas
Aorės, galės lošti kortomis ar
kauliukais. Laimingieji gaus
po gražių dovaną. Po žaidimo
bus užkandis.

Trys telefonai:

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Re*. PElšBAOOLA 8011
BELMOMT S4S5
, Office:
8S85
Vinoent RoseUl. secr.
——

!■■■■' I - r

0RABORIAI:
,

LACHAWICH
IR BONOS
LIETUVIAI OSABOBIAI

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIUS
Turiu automobiliue visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 Litnanica Avenue
Chicago, III.
Cicero, HL

Fktarnauju laidotu
laldi vėsa kuopi (Įausta
Ratkais maidiiu
mano

Taigi, pasižymėkite spalių
25 d. ir 8 valandų vakare pra
leiskit laikų su alumnietėmis
Sv. Kazimiero Akademijos au
ditorijoj.
_
Alumntetė

2314* J
1439 B. 4&th Ot
Tek GIGKRO

------------------- ----------------------------- ------------------------ J.......

Tai. LAFfcyetie 8571

j. LhilevKlus

jaunimo kalendorius

(i rabortus
*

Balnuon Ltojas

Spalių 27 d. — šešt. M. So
dalicijoR šokių vakaras Dievo
Apvaizdos parap. salėje (18th
St).

-s.,.—-s...

——‘ 1
■te te.

Visi Telefonai:

Spalių 28 d. — sekm. L. V.
13 kp. (Town of Ijake) šokių
vakaras, J. J. Ežerskio salėje.
I$apkr. 4 d. — sekm. 2 Vftb
p. p. L. V. CMc. apskr. susitlhkimas, Aušros Vartų parap.

Yards

1741-1742

LAIDOJAU PISIAU NEGU KITI

salėje (West Ride).
Lapkr. 11d. — sekm. T*. V.

“Dainos’1
choro koncertas
West Ride auditorijoj.
Lapkr. 23 d. — sekm. L. V.
Cbic. npskr. seimelis ir meti
nis šokių vakaras.

Artbtikttce Patarnavimas Dien$ Ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

GARSINKITĖS
"DRAUGE"

Patarnauja Chlea
Koje ir apylinkėje.
.

lUdelė Ir Rrail .
Koplyčia dykai

>

GRABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT
Cicero, Dlinois
Phone Cicero 2109

4OV3 Archer Avė.

I. J. Z 0 L P
ORABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
VEDftJAH

1646 West 46th Street
Tel. BOUIevard BMt—S41>

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse• •B Pasaukite ••4

REPublic 8340
5340 So. Kedzic Avė.
(Neturime eųryšlų eu firma
.
tuo pačiu vardai

A

ANTANAS PETKUS

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė. ;
TM. Boolenrd *139

' SIMON M. SKUDAS
GRABO RIV8 ir B AIRAKUOTOJ,
Patarnavimas seras Ir nebrangu*

718 West 18th Street

TVlr

MOMroe M7I

J. F. RADŽIUS .
tat*
LIETUVIŲ ORATORIUS
Pklaldoja ui |l» #0 ir aukščiau
M od.mišką koplyčia dykai
lHOl SLL *K. OANaJ
O
Ckic&so.

Ok ____

sisr.

* affiA *Ny"fcT7 į\4
Trečiadienis, spalių 24, 193 i
1 f

VIETINES ŽINIOS

lių 24 d., 8 vai. vakare, fįv
Kryžiaus parapijos mokyklos,
kambaryje. Po ražanči&us na
rės malonėsite susirinkti, neR
yra daug draugijos . reikalų
Naujai lietuvių daktarų or svarstyti.
ganizacijai linkėtina augti,
Susirinkimas sekmadienį ne
plėstis ir gyvuoti. Ilgiausių įvyko iš priežasties misijų.
Raporteris
metų!
Kurios pasilikusios su mėneSpalių 22 d., š. m., susirin
j siniais mokesčiais, malonėkite
ko skaitlingas lietuvių dakta
Valdyba
užsimokėti.
rų būrys į dr. Rakausko ofi
sų, 4142 Archer Avė, tikslu
Cicero. — Šio trečiadienio
susiorganizuoti. Susirinkimas
pradėta 12:30 vai. popiet. Pi, vakare, po rožančiaus pamal
rmininkauti buvo išrinktas dr. dų bus Sv. Antano parapijos
MICHAEL J. FLYNN IR
J. P. Poška, sekretoriauti — bazaro užhaigtuvės.
LIETUVIAI
dr. A. Rakauskas. Kiekvienam Nuoširdžiai kviečiu visus
iš susirinkusių daktarų pareiš-' biznierius, bulvariškius, visut,
kus nuomonę apie svarbų ir parapijonus ciceriečius ir aDabartiniu laiku lietuviai
būtinų reikalų susiorganizuoti I Pypkės lietuvius į bazaro už daug yra susidomėję politikos
j stiprių vienetų, vienbalsiai ' baigtuves. Jūsų atsilankymas veikimu. Pirmų kartų, gal,
užgirta naujos lietuvių dakta priduos mums daug malonu taip atsitiko, kad politika do
rų organizacijas steigimą*. mo ir artimesnio susipažini misi ne vien subrendę politi
Užgyrimas įgyvendintas. Nau mo — susidraugavimo. Iš sa kieriai senieji darbuotojai, bet
joji lietuvių daktarų organi vo pusės prižadame atsilankiu ir lietuvių veikėjai, kunems
rūpi vien lietuvių likimas.
zacija pasirinko ir priėmė a- siems visokios laimės.
Jūsų kun. H. J. Vaičūnas,
tatinkamų sau vardų.
Žinoma, visų mintyse yra
Klebonas
Valdybon išrinkta dr. A. 0.
vienas tikslas, būtent, prieiti
Rakauskas, pirm., dr. J. Pau
prie to, kad lietuvis būtų iš
kštys, vice pirm., dr. P. Atko
rinktas į aukštų valdžios vie
Pranešimai
čiūnas, sekret., dr. J. J. Simo
tų.
*
*
naitis, iždin.
Town of Lake. —- Lietuvių
Kaip prie to prieiti? Žino
Švietimo komisijon įeina Namų Savininkų klubas (Li- mas dalykas, kad lietuvių dar
r. A. J. Javoiš, dr. J. P. Poš- thuanian Improvement Ass’n) nėra aukštose valdžios vieto
laikys mėnesinį susirinkimų
l, dr. F. C. Winskunas.
se, todėl reikia dirbti už to
ketvirtadienį, spalių 25 d., pa
Konstitucinę komisijų suda rapijos svetainėj, 8 vai. vaka kius žmones, kurie stoja už
lietuvius. Toks žmogus yra vie
ro dr. A. J. Javoiš, dr. J. P. re.
Raštininkas
nas Chicagoj gerai žinomų bi
Poška, dr. P. Atkočiūnas, dr.
A. G. Rakauskas.
Town of Lake. — Draugijos znierių, prezidentas Inland
^Lietuvių visuomenė susilau- Sv. Pranciškos Rymietės mo Tire Co., ir direktorius. kitų
kė dar vieno rimto organiza- terų ir merginų mėnesinis su- ištaigų, būtent Micbael
J.
tyvio kūno organizacijų šei- sirinkimas bus trečiadienį, spa Flynn:
—

*

ftft

ĮSISTEIGĖ NAUJA UETB-;* “
VIŲ DAKTARU OR
GANIZACIJA

JUBILIEJAU

KVIETIMAS

‘v

Iš POLITIŠKO LAUKO

LAPKRIČIO - NOV.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street
Micbael J. Flynn dabar y- netoli dvidešimts stiprių He demokratų partijos skirtų bi
ra kelių, gerai žinomų lietuvių tuviškų politikieriij wardo klū znierių Micbael J. Flynn.
Joaeph Lenka.rt
veikėjų, City Hali darbininkų, bų. Tai tikra lietuviška poli
John L. Juozaitis
supervisor. Dabar pasirodo, tinė mašinerja.
Stan Staniulis
kad laimėjęs County klerko
BUENOS AIRES, spal. 23.
Be lietuviškos ambicijos, —
vietų, galės tuos lietuvių dar išstumti lietuvį į kokių vald
— Apie pusantro šimto dar
bininkų vadus stumti į aukš žios ofisų, mes, lietuviai pilie
bininkų, dirbančių vandens
LAIMĖJO
BRITAI
tesnes vietas ir tpkiu būdu čiai, norime, kad šis kraštas
tuneliuose, sukėlė streikų, nu
lietuviai gaus progos prieiti
ėjo į tunelius ir pranešė, kad
būtu vedamas teisingų ir sųMELBOURNE, Australija,
prie to, kad būtų netik uždėti žiningij ygdų. Kitas dalykas, spa, 23 _ Britų |akflnaj jie ten streikuosiu, aiksiu ir
ant balsavimo baloto, bet, sva
neišeisiu, kol nebus išpildyti
mūsų prez. Krankliu D. Roose-1 Scott ip Bla<k laimėjo tarp
rbiausiai, kad būtų indorsuoti velt stovi priešakyje tos par-j
jų reikalavimai. O šie reikatautines
oru
lenktynes
iš
An
.
lavimai _
į dar.
regularės partijos. Tas indor- tijos, kuri stovi ne už turtuosavimas užtikrintų jiems lai lius, bet prastus sunkaus dar glijos į Australijų, daugiau ^ apie 100 darbininkų, kukaip 11,000 mę/lių tolį.
rįe paleisti ekonominiais sumėjimų.
bo žmones ir todėl reikalinga
Britų Lakūnai sumušė vi metimais.
Žinoma, mes,' lietuviai, kai jų parama. Franklin D. RooStreikininkai tikisi, kad
kada norime peraukštai šokti. sevelt ir demokratų partija sus kitus greičio rekordus. Iš
prie
jų streiko prisidės dar
Anglijos j Australijų skrido
Nežiūrėdami ir nestatydami' eina pirmyn su nustatyta pro- mažiau kaip tris paras. Prieš apie 900 darbininkų,
stipraus pamatų, nukrintam. grama. Eisim ir mes, lietuviai, tai buvo arti septynių parų
Dabartiniu laiku, Lietuvių De su juo balsuodami į County rekordas.
LAIVYNŲ KONFERENCIJA
mokratų Lygų jau susideda iš klerkų už lietuvių prietelį ir
Į LONDONAS, spal. 23. —
į Vyksta trijų valstybių — Arne
'rikos, Anglijos ir Japonijos,
karo laivynų konferencija.

DARBININKAI SUKĖLĖ
ALKIO STREIKU

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ

POLITINIS VAKARAS
$EŠT. VAK., OCT. 27, 1934
Lietuviu Auditorijoje
Įžanga dykai.
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JOHN B. BORDEN
Lietuvis
rt
> Advokatas
z

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
K* s z > ?
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(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo # iki 6
Panedėllo. Ssredos ir Pėtnyčlos
vakara.fr « Iki #
Telefonas CAltai 1175
f-"- •« i?
,
’*'■
>.

Varnai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubilc #600

P. CONRAD
FOTOGRAFAS1
Atsidarė nuosavą, mo
demišką studlo nu Hollywood Avimomis.
420 WKRT eord 8T.
Rnglewood M40—5888

Crane Coal Co.

T

5332 So. Long Avė.
Chtasgo. UI.
TEL. RCTCBUC 04M

Chcsterficlds, kuriuos
dabar rukai, yra toki koki
buvo pereitais metais, arba
kokiais nors kitais metais
—todėl, kad mes visados
perkame tinkamus tabakus
—vienodai nunokusius ir
lengvus.

liStiii

Vii

i
mMADnrn
bosą
PONSKLLZ

NINO
MAITINI

Kati-ls perkate anglis M
dralvsrlų, siųskit* juos
|
CHANE COAL CO. Gausite
geresnes anglie ui mažiau
plnfgą.

Naujoj Vietoj

Tumonis Coal Co.

&:4S

cam

12100 So. Halsted St.

8TUBCKCOLO

KO8TBLANBT2 OBUMTOA H CROBA8
8 VAL.VAK. (C.S.T.)—columSu bamo šutoma

Cbeittrfieldi yra
'■

»jie geresni

.

t

-

-

• IH4. Uesrrr s Mftw Tee«cee Co.
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Telefonai:
Pulltnan 8296 ir 8092

