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GRIGAIČIO NAUDAI LIUDIJA ADV.
K. JURGELIONIS

1931 metais birželio mėnesį
MIAMI, Fla., spal. 25. Anot “Chicago American,” newspaiper articles ara scrzriAmerikos Legiono suvažiavimexdco
spal. 25. Chicagoj uždaryta dvylika J.
ARKIVYSKUPO KŪNAS IŠKILMINGAI mas dauguma balsų nuspren- — Meksikos CtTY,
raudonoji vyriau Baino vedamų bankų su 13 vakar 'toliau buvo nagrinėja lous, contemptous and show
PASITIKTAS MARIJAMPOLĖJE
dė reikalauti iš vyriausybės *ybė vis dauįiau nervuojasi milijonų dolėrių indėlių. Ban ma byla, kurių kompozitorius absoliute disregard for the
Vakar 9 vai. ryto Aušros miesto ribų. Čia laukė bažny- bonusų išmokėjimo karo ve- jr labiau šėlsmu prieš Katali- kininkas ir jo namiškiai pa Antanas Vanagaitis iškėlė plpintiff as composer and in
teranams.
kų Bažnyčių ^ėl to, kad gv- traukti teisman už tai, kad laikraščiui “Naujienos” ir dividual.”
Vartų bažnyčioje įvyko iškil tine procesija. Marijonai pa
jie priėmė žmonių indėlius, šio laikraščio redaktoriui Pi Daug smagumo teisme pa
Krašto vyriausybės priešai ventojai gina savo teises.
mingos pamaldos minint Ar sitiko savo atnaujintojų ir
jui Grigaičiui už šmeižtus. darė Kleofas Jurgelionis, ad
kivyskupo Jurgio Matulevi- buv. Vyriausiąjį Vadovų, Ma džiaugiasi tokiu keistu legio-* Vyriausybė pirmiausia puo žinodami, kad Trankai yra ne
Kompozitorius A. Vanagai- vokatas, poetas, autorius ir
ciaus kūno perkėlimo iš Kau rijampolės gyventojai — ka nininkų nusistatymu. Nes yra ia arkivyskupus ir vyskupus. išlaikomi.
1932 m. bankininkas Bain tis reikalauja 50,000 dol. atlv dar kas daugiau, kurs pa
no bazilikos į Marijampolę. talikai — savo viengentį iš žinoma, kad prez. Rooseveltas jau ištremti Chiapas ir 0axginimo.
šauktas liudininku
gimti savo
»
Iškilmingas šv. Mišias atna tos pat parapijos kilusį, čia vra priešingas bonusų išmo- ftea arkivyskilpai. Abudu ap- nubaustas kalėti nuo 1 iki 5
pietų. Jo sūnus ir žentas nu Kaip užvakar,' taip ir va draugų Pijų Grigaitį, laikraš
šavo d. g. kun. J. J. Jakaitis, mokslus ėjusį ir nuostabio kėjimui. Tam tikslui yra rei- leido Meksiku.
bausti po 1,000 dol. baudos. kar teismo rūmuose susirin čio “Naujienos” redaktorių
M.I.C., Amerikos Marijonų mis dorybėmis pasižymėjusį kalingas daugiau kaip dviejų ‘ *' . , *
.....
, , . ,
, Taip bent praneša laikraBankininkas apeliavo ir kusieji palinksminti A. Va ir vyriausių kaltinamųjj.
provincijolas, asistuojant kun. Marijampolietį — a. a. Arki MŲon,
ddjondas^
II
z
pralošė. Kreiptasi vyriausia- nagaičio kompozicijų liaudies
A. Andriušiui, M.I.C., ir kun. vyskupų Jurgį.
Paaiškėjo, kad Kleofas yra
/I
tinių kol kas tas nepatvirti- jin valstybės teisman. Dabar dainomis su fonografo pagal- išvertęs Omarų Khayamų ir
P. Biskiui, M.I.C.
Gedulingoji procesija su
nama.
TŠis panaikino pirmosios teis-i ^a. Jury to reikalavo ir tei- teisėjas stebėjosi, kad verti
Marijonų Seminarijos rek ėjo į parapijos bažnyčių, ku
Žinomas žiaurusis katalikų mo instancijos nuosprendį ir Sšjas David pritarė. Sugro- mas yra tikrai kietas riešu
torius d. g. kun. V. Kulikau rioj velionis buvo krikštytas,
priešas Calleg, Meksiku vai- i įsakė, kad Bainui byla iš nau- ta smagi dainelė “Du bėga, ty s. Kad nutraukus monoto
skas, M.I.C., pasakė pamok kur sakydavo žmonėms pa
du veja.”
dančiosios partijos galva, pri jo būtų pernagrinėta.
niškumų, Kleofas tuojau pra
mokslus
ir
melsdavos
už
vi

MELBOURNE,
Australija,
slų, kuriame išaiškino prie
Teisėjas David pats yra
taria kongreso atstovų rūmų
Tuo tarpu žmonių indėliai muzikininkas. Pasibaigus dai dėjo recituoti:
žastis, dėl ko perkeltas Arki sas brangias jo širdžiai sie spal. 25. — Amerikiečiai la reikalavimui, kad iš Meksikos
“A loaf of bread, «, jug of
vyskupo' Matulevičiaus kūnas las. Gedulingieji Mišparai pa kūnai Wright ir Polando, ku būtų ištremti visi arkivysku uždarytuose Baino bankuose nelei jis tarė:
wine, and thou—”
iš Kauno bazilikos į Marijam baigė tos dienos graudžias rie dalyvavo tarptautinėse la pai ir vyskupai. Jis parei- jau beveik dingę. Bankai vis
“Jei tas yra lietuvių liau
Kleofas mandagiai nusišypj
v,. , j
,. ,
. .
.dar “likviduojami” ir var- dies dainos vardas, tai mano
polę. Lietuvos tauta norėjo iškilmes. Antryt — ketvirta kūnų lenktynėse iš Anglijos į skia,
kad arkivyskupai ir vy- ...
,
y. .
,
. ,
.
.
giai koks menkas nuošimtis paties vardas yra Ignacas sojęs galvojo1, ar teisėjas my
Arkivyskupo
Matulevičiaus dienį — 10 vai. įvyko antro Australijų, buvo priversti nu skupai
daugiausia kliūčių sta-1"
lėtų išgirsti gerų išvertimų
teks žmonėms.
kūnų turėti Kaune, nes Kau sios arkiv. Jurgio laidotuvės. traukti savo dalyvumų.
Paderevskis.”
to vyriausybei vykdyti mo
angliškai to, kų jo draugas
Tik dabar išsiaiškino, kad
nas yra dahar Lietuvos šir Sulaukta daug žymių asmeČia p. Vanagaitis suskubo
O Bain yra Tinley Parke
kyklų socialiatinimų.
Grigaitis yra parašęs apie)
dis. Bet randasi svarbesnių nų, kurie turėjo artimesnių jie iš Bagdado skrisdami į
įsigijęs žemės plotų in ten paaiškinti sakydamas: ‘ ‘ Bet
Tampico
valstybės
guber

Vanagaitį. Teisėjas sutiko ii
priežasčių, kurios reikalavo^ santykių su velioniu ir kurie Indijų buvo priversti nusileiši daina turi dar ir kitokį
augina vištas. Jis v ra
natorius
paskelbė
du
ediktus,
Jurgelionis šiaip tų “Nauj
kad šio garbingo asmens kū- Į nor®jo pagerbti mirusį Jbei ^sU palei PŪftijos įlankų.
vardų, o tas yra “Meilė ant
metų amžiaus.
vienų
valstybės
tarnautojams,
jięnose” atspausdintų rast
Nors jie turėjo kredencialus,
nas būtų nukeltas į Marijam- pasimelsti prie jo karsto,
guminių ratų.” Matote, tas
kitų
tėvams.
Jis
pareiškia,
išvertė:
» ’ "
polę. Matulevičius yra Mari
Po pamaldų a. a. arkivy. het Ix’rsli
j’09 are‘
reiškia automobilio Tatus. Du
kad
jei
valstybės
tarnautojai
“
He
merely
called
that
jonų Vienuolijos atnaujinto skupo Jurgio kūnas buvo pa štavo ir per naktį laikė užda
ratai bėga, o kiti du anuos
low an empfcy head who
jas. Marijampolėje palaido laidotas Svč. J. Širdies ko rytus Šaiba kalėjime. Tik per keturias dienas nepalinks
du vejasi.
not create anything much
tas kun.•z Vincentas
Senkus,* plyčioje. Vidurinis cemento ant rytojaus jiems pavyko sotializman, bus pašalinti iš
Nežinia kaip teisėjas, ta
.
bearing; a loose soup in
paskutinis iš senųjų Marijo sarkofagas jau buvo padary išsivaduoti, bet tuo būdu jie tarnybos. O jei tėvai ir toliau
čiau jury, kiek teko pastebė
WASHINGTON,
spal.
25.
head; one with a pocr
buvo jau pasilikę toli kitų la priešinsis savo vaikus leisti
nų. Taigi, ir atnaujintojui tas.
ti, buvo linksmai nusiteikusi,
—
Vakar
prez.
Rooseveltas
į susocialistintas mokyklas,
ectual pocket of brains;
čia tinkamiausia vieta, kad
Visi tikimės, jog Popie kūnų užpakalyje. Išsivadavę
pasakė prakalbų krašto ban klausydama tos liaudies dai whose ooapleta are — how
neteks
teisės
nemokamai
savo
jo apaštalai ir sekėjai galėtų žiaus žodis, tartas šiemet Ma jie vis gi nusprendė skristi į
kininkų suvažiavime. Ragino nos.
vaikus mokyti.
yott.say? — lousy.”
daugiau pasinaudoti jo dva rijonams, kai a. a. arkiv. Jur Australijų.
Jury negirdint,
teisėjas
Tabasco, Sonora, Chiapaa, i bankininkus, kad jie daugiau
sia. Be abejo Marijonų Vie gį pavadino tikru šventu vy
Po tų žodžių teisėjas išk^
Colima ir -3nerrero valstybės ’ Pini« Alintų kraėto vyriau- taip prasitarė:
nuolijai jo kūpąs Marijampo ru, greičiau įsikūnys greta
“Its 100 to 1 that III in- lė rankų ir pranešė, kad
netnri bažnyčią Visos uždą- .
P'"’**' >ra reikaliiųp
lėje įduos noro ir pastangų jį pažįstančių žmonių ir V.
yytog
j naujosios santvarkos progra- atruct the jury to find a ver- los nagrinėjimas pertrai
daugiau pasiaukoti dėl sielų Dievas apreikš jo dorybių
dict for the plaintiff. The mas.
.
'•tz- Į mos vykdymui.
išganymo, kaip kad jis pasi dydį savo malonėmis.
I
Prezidentas pažymėjo, kad
BERLYNAS, spal/25. —
aukojo.
klajūnai grįžo į Salon]
vyriausybės išlaidos bedarbių
Vokieti jos vyriausybė paskel
Laike šv. Mišių giedojo
Jie priversti būti laive,
šelpimui
tik
tada
sumažės,
bė naujas mokesčių ratas už
Marijonų Seminarijos klieri
los yra graikų laivas,
V
kuomet
krašte
ims
gerėti
biz
pajamas. Nevedus lems asme
kai. Nors jie pripratę giedo
naudojasi D. Britanijos
nis.
Tik
tada
palaipsniui
ma

WASHIN»TON,
spal.
25.
nims šie mokesčiai taip dide
ti mažoje koplytėlėje, bet jų
SALONIKAI,
Graikija, liava.
žės
šelpimo
našta.
—
Tekstilių
pramonės
darbi

li,
kad
laikraščiai
mėgina
balsas maloniai skambėjo ir
spal. 25. — Klajūnas garlai
BERLYNAS, spal. 25. —
pripildė Aušros Vartų bažny Hitlerio vyriausybė nuspren juos šiaip taip uždengti. Kai ninkai iš nttujo pradeda ne
APIPLĖŠTAS UNIJOS
Pinigų stabilizacijos klau vis Vėlos čia laikinai apsisto
rimti,
ypač
i
pietinėse
‘
valsty

kurie
laikraščiai
stačiai
ne

čios plačias erdves. Westsai- dė, kad nuo lapkr. 1 d. bus
simu prezidentas sakė, kad jo. Jame yra 318 žydų, vyrų
VIRŠININKAS
bėse.
skelbia
šių
didelių
mokesčių
diečiai ilgai atsimins šių jau kepama naujos rūšies duona
tas priklausys nuo kitų kr&- ir moterų, jaunesniųjų kaip
ratų,
o
kiti
paduoda
tik
pa

nuolių gražias melodijas.
Paataręjo tekstilininkų str- Į štų akcijos kainų
vertės 24 m. amž. Kone visi paei Nukentėjo Chicagos kr
Vokietijoje. Duonai nebus
vyzdžius.
eifco vedėjas ’F. J. Gorman j reikalu.
na iš Čekoslovakijos ir Len mųjų vaizdų operatorių
Presbiterijoje matėsi Mari vartojami bulviniai miltai,
Nevedęs
asmuo
už
1,600
Prezidemtas pažymėjo, kad kijos, kur žydams gyvenimo jos viršininkas T. M<
pareiškia, kad į dešimtį die
jonų Vienuolijos didis ir nuo liet nustatytas kiekis džiodol. metines pajamas turi mo- nų reikia laukti naujos loka jis 1933 metais ragino žmo sųlygos nepakenčiamos.
Penki plėšikai įsiveržė j
....................
širdus prietelis, kun. Ignacas vinto pieno miltelių. Ir ši duo ,
namus, netoli Michigan
linių streikų bangos pasirei nes, kad jie pasitikėtų ban
Albavičius, Dievo Apvaizdos na hu» brangesnė. Ta» daroJie nusisamdę šį laivų
Turintieji 4,800 dol. pajamų škimo. Anot jo, streikai yra kais. Dabar gi ragina ban
Ind.
Maloy nebuvo
ma ekonomiškais sumetimais,
parapijos klebonas.
Vania,
Bulgarijoj,
ir
leidosi
•
**'
— 960 dol. mokesčių.
Nuo jo žmonos atimt
būtini, kad apdrausti doruo kus, kad šie pasitikėtų žmo
nes neturima pakankamai ja
per
Juodųjų
jūrų
į
Tarpštai kokios iškilmės užva
13,000
dol.
brangenyl
vų grūdų.
*
Vedusiems gi mokesčiai y- sius pramonininkus ir darbi nėmis.
žemių jūrų, kad ten kur pa
kar fvyko MarĮJampol£je:|
50,000
Bankininkai nusprendė rem
ninkus. Kai kurie pramoni
ra perpus mažesni.
kraščiais suradus gyvenimui
*
ninkai visų laikų atsineša ti vyriausybę.
A. a. arkivyskupas Jurgis
DAUGIAU STATYBOS
vietų.
Matulevičius buvo išlydėtas
2 ŽUVO, 10 SUŽEISTA daugiau kaip patėviškai į
CHICAGOJ
Kaip policija, taip vjj
Pirmiausia jie užsuko IsVTENA, Austrija, spal. 25.
darbininkus.
iš Kauno, spalių 24 d. trečd.,
Krašto vyriausybe skiria
tanbulan, bet turkų vyriausy ti negali atsistebėti,
— Policija užtiko didelę slap
apie 1 vai. p. p. Apie 3 vai. dar 7 milijonus dolerių nau INDIANA, Pa., spal. 15.—
bė įsakė jiems vykti sau to loy įgijo tiek daug
tų spaustuvę,
priklausančių
pasiekė Marijampolės para jų namų pastatymui Chica Apvirto Nuway linijos Husas
* STREIKAS ŠILKO
liau. Iš ten jie nuvyko į grai kokiais sumetimais jis
socialistų partijai, kuri yra
FABRIKUOSE
pijos ribas. Šventos atmin goj. šių milijonų pagalba hu 12 keleivių. Iš jų 2 užmu
kų salų Byra, kur jiems lei laikė namie.
išteisėta. Areštuota apie 10
ties velionio arkivyskupo su bus išgriauta senų lūšnų apy šta, o kiti sužeista.
sta išbūti tik 15 dienų. Iš By
įPATERSON, N. J.,
spal. socialistų.
tikti atvyko raitelių ir dvi linkė (tarp So. Parkvay, 37ra nuvyko į Palestinos pa
ratininkų garbės sargyba. Vi og gat, Cottage Grove avė., MIAMI, ,Fla, spal. 25. — 25. — Streikas 'pasireiškė kai
kraščius, kur jų neįsileista,
BERLYNAS, spkl. 25. —
suomeninių organizacijų at 39-os gat ir Langley avė.) ir Amerikos legiono komandie- kuriuose šilko fabrikuose. Spė
kadangi žydai ten priimami
CHICAGO
IR
stovai su vėliavomis nusilen bus pastatyti moderniški na riu išrinktas Frank Belgra- jama, kad apie 30,000 darbd- Hitleris nenori konferuotį su
<tik nustatytomis kvotomis.
KĖS. — Šiandien
kė didžiam arkivyskupui ir mai. Skirtam atnaujinimui mo, bankininkas iš San Fran ninku gali prisijungti prie' reicho protestantų vyskupu
Po visų tų nepasisekimų vidutinė temperatūra.
streiko.
iMuelleriu.
atlydėjo prie Marijampolės plote gyvena negrai.
CISCO.

PERSAI SULAIKĖ AMERIKIEČIUSLAKŪNUS

PREZIDENTAS PAS
BANKININKUS

DIDELI MOKESČIAI
KOKIETUOJe

NAUJA DUONA VOKIE
TIJOJE

NUMATOMI NAUJI
STREIKAI

JAUNUJU ŽYDU KLAJuNŪ BŪRYS

ORAS
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y
tingiausias, galingiausias ir
geriausias. Ji įsako savo vai
Jei ir toliau bus leista socialbiznieriaiiis sau- Į .
_
v
Italu* kasdien. Išskyrus sekmadieniu*
IRBNUMERATOS KAINA J. Amerikos Valstybėse:
valiauti ir melugingai lietuvius atstovauti Ar VlCHH OHZTiyCId Ly£l<H VjCVH keliams Jį garbinti. Unitariaįkas — $6.00. Pusei metų — $3.30; Trims mėnesiams
13.00; Vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybėse
nizmas Kristų pripažino vien
ten, kur jie neturi teisės tų daryti, lietuviai •
Z©
umerata: Metams — $7.00; Pusei' metų — $4.00.
žmogumi ir visiškai atsisako
'— .OSo.
politikoj kaip buvo taip ir pasiliks visų kitų
elblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
atiduoti Jam Dieviškų garbę.
Bandradarblams Ir korespondentams raštų negrąžina,
tautų užpakalyje.
uprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam tiks
Lietuvos vidaus reikalų mi
Jeigu Kristus nesąs Dievas,
leaklų.
„
torTus priima — nuo 11:00 lkj 12:00 vai.
Vertė A. P. Šaudys
Katalikų Bažnyčia yra stab- nisterija jau yra paruošusi tam
VETERANO VEIKĖJO SUKAKTUVES
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
meldybė. Ji tada užmiršus, ne- tikrų įstatymo projektų, ku
5 vai. popiet.
Daugelis žmonių mano, kad kymas, kaip vienas, kitas maris numato darbininkų apdrau
Lietuvos laikraščiui praneša, kad šiemet visi tikėjimai yra geri, kad no. Nesakoma, kad žmogus pripažinus ir pagalios įžeidus dimų įvairiais nelaimingais
sukako 70 metų amžiaus vienam žymesniųjų visi yra atitinkami, kad vie- stato dorybę greta nedorybės; tikrųjį Dievų ir Jo vieton pa atsitikimais. Sulig juo yra nu
“DRAUGAS”
lietuvių tautos atgimimo veikėjų Jonui Kriau tos yrą kiekvienam tikėjimui stabmeldybę greta tikro Die- stačius sutvėrimų. Bet jei Kri matyta, kad nuo nelaimingų
LITHUANIAN DAILY PBIBND
fiūnui. Jubiliatas gimė 1864 m. Sakių apskr., ir, pagalios, kad visi tikėjimai vo garbinimo ir melų gretų stus yra Dievas, unitarianiz- atsitikimų turi būti apdrausti
Pnbllebed Daily, Elscept Bunda.?.
■OTaCRJPTIONS: One Tea.r — $$.00; 81x Montha
mas yra piktžodžiavimas, nes
r $190; Tkree Montha — $2.00; One .Month — 76c. Sintautų parapijoj. Išėjęs Marijampolės gim Dievui patinka.
tiesos.
Kaip
tik
atbulai.
Tiki

ipe — Onė Year — $7.00; Slx Months — $4.00;
jis Kristui nepripažino pri pramonės, amu tų ir transpor
nazijų, kurį laikų Maskvoj studijavo medici
— .03c.
masi,
kad
nei
vienas
neprasi

Šį platų šių sumanymų apė
klausančių teisių ir yra nustū to, geležinkelių, laivininkystės
nų, tačiau mokslus nutraukęs, apsigyveno Ti
AAvertluing In ‘DRAUGIAS’* brlngs best reeulla.
kalto
šiuo;
vilimės,
kad
ši
te

Advertlslng ratee on appUcatlon.
mimų mes galime numatuoti
męs Jį nuo Jo Dieviškojo sos ir plukdymo įmonių, elektros
lžėje
ir
stojo
į
aktyvų
lietuvių
tautos
atgi

orija,
kurių
diskusuojaine,
bus
Įmonių, statybos darbų ir pa
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
mimo darbų. Kurį laikų buvo “Varpo” ir pagal jų natūralinių bei rei atmesta vien tik dėl to, kad to. Tad aišku, tas, kuris sa našių sričių darbininkai. Ap
kalingų logiškų išvadų pripa
ko, kad šios dvejos bažnyčios
“Ūkininko” redaktorium, organizavo atgimi
žinimų: dogmatiški skirtumai logiškai ir neišvengiamai ve lygia* geros, implicityviai pri-, drausti turės būti visi be am
mo literatūros iš Prūsų į Lietuvų gabenamų,
tarp bažnyčių yra mažmožiai; da prie tų išvadų.
pažįsta, kati stabmeldybė ne- žiaus skirtumo, vyrai ir mo
dalyvaudavo lietuviškose draugijose. Penke
menkas dalykas kų žmogus ti Tas, kuris mano, kad Vlsl padaro žalos, arba piktžodžia- terys darbininkai, mokiniai,
SOOIALBIZNIKRIAI POLITIKOJE
rius metus buvo rusų ištremtas ir dvejus me
ki; Dievasuiepaiso, kokias re tikėjimai geri, stato įvairius vima-s geras ir naudingas da-l '‘'■'nautojai ir tie žmonės, lratus sėdėjo kalėjime už lietuvybę.
rie turi laikyti darbo vietas
ligiškas mintis mes turime; pagonų tikėjimus greta krikš lykas.
Kur pinigas, uždarbis, ten įr mūsų socia
1905 metais, drauge su dr. Jonu Basana vien turime vesti teisingų, blai čionybės. Kiekvienas tikėjimas
kur gręsia nelaimingi atsiti
Visgi
vienas
guli
pasakyti:
li, geriau sakant, sbciatbiznieriai. Ka vičium, sušaukė Didįjį Vilniaus seimų, daly
vų, skaistų ir dorų gyvenimų. yra viena arba kita religijos modifikuokime šį išsitarimų, kimai. Apdraudimo suma bua
peli tik oj kai kada yra ir biznio (apie vavo nuo karo nukentėjusiems šelpti komi
nedidesnė, kaip 6000 litų. įTūkstančiai žmonių yra taip forma, ir vienas tikėjimas, jo kad viena bažnyčia lygiai ge
garai turėtų žinoti socialistas Jurgelionis), tete. Vėliau, Kaune, drauge su Adomu Jakš
išsireiškę ir milijonai taip sa nuomone, lygiai geras kaip ir ra, kaip ir kita, palygindami vykus nelaimingam atsitiki
to socialistai ir į politikų veržiasi. Nors tu, 1916 m. išleido atsišaukimų, kuriame jau
vo širdyje nusistatę. Nors jie kitas. Dabar, kai kurie iš tų prie tų bažnyčių, kurios tiki j mui, darbininkas apdraudimo
štai Amerikoj turi savo politinę per skelbė Lietuvos nepriklausomybę. Kaunui va
pripažino tikybos reikalingu tikėjimų moko daugpatystę; Kristaus dieviškumų. Nei vie premijų gaus ten, kur dirbo.
tariau, mūsų socialistai per daug gud- lantis nuo visokių priešvalstybinių gaivalų,
mų, jie sako, kad žmogus ga kiti leidžia ir ragina bešliūbi- nas sanprotau.jantis žmogus Darbininkai bus draudžiami
bianieriai, kati jai dirbtų. Ten nėra pini- Kriaučiūnas pirmas dėjo pastangas ir suorga
li liuosai, be kaltės, arba be nius gyvenimus; kiti toleruo negali abejoti pripažinti, kad darbdavio lėšomis. Apdraustie
Jie lenda į kapitalistines partijas, kur nizavo Kauno miesto savivaldybę. Aprimus
ji, jeigu juos ištiks nelaimin
jokio sąžinės apsunkinimo bei ja begėdiškus darbus; kiti žu šios bažnyčios lygiai geros.
iii užsidirbti.
gas atsitikimas, sužalojęs kū
Lietuvos laisvės kovoms, jubiliatas iš akty atsakomybės išsirinkti sau a- do mažus vaikelius; kiti gi
Nesustodami
įsigilinti
į
šiuos
Socialbiznierių organas vedamuose strai- vaus politinio darbo pasitraukė. Dabar jis
nų arba pakenkęs sveikatai,
fitinkamų tikėjimų ir, galop, garbina stabus; galop kiti ti unitarianizmo prieštaravimus
iuose kai kada dar užsimena apie socia- gyvena Kaune ir džiaugiasi taip sunkiai at
gaus patys. Jeigu dėl nelaimi
net gali sutverti savo tikėji ki burtininkystei bei supersticijai. Taigi, kada žmogus sa-!^ sauvališkos išvados nuo ngų atsitikimų apdraustieji
Bet korespondencijos dedamos tik a- gauta lietuvių laisve. Ilgiausių metų!
mų.
ko, kad tikėjimas, kuris mo- Į nau^os šios teorijos, kurių da- mirtų, atlyginimų gaus jų šei
demokratus arba respublikonus. Jų vel
ko šias praktikas, lygiai ge-! ’’ar diskusuojame, eikime to mos nariai. Apdraustieji, be
Ši
teorija,
kad
vienas
tikė

ijai ne už socialistų kandidatus agituoja,
DIDELE NETEISYBE
jimas, arba bažnyčia, lygiai ras su tuo, kuris juos smer- ^au *r pažiūrėkime, ar ši nau- atlyginimo, iš darbdavių dar
st už demokratus ar respublikonus.
Mat,
“N. R-va” savo 196 nr. įdėjo vienų ra geras, kaip ir kitas, verta smu kia, ar jis tuomį nepareiškia, ja modifikacija išgelbės tuos, bininkai dar gaus vaistus, gy
ralistų iždas tuščias^ agitatoriams neap
moka, kuomet kapitalistinėms partijoms pi- šinį, kuriame tarp ko kito sakoma: “Kiek lkmeniško patyrinėjimo. Jeigu kad dorybė lygiai gera kaip kurie laiko, kad stabmeldybė dymų ir gydymosi reikmenis.
vienas jaučia teis£ rašyti prieš kunigų, kiek ši teorija yra pastovi ir tik ir nedorybė, stabmeldybė ly-J'ra t^ras Dievo garbinimas,
Jeigu apdraustieji netektų
netrūksta.
vienų
jo
neigiamybę
viešai
kelti
ir
analizuoti.
ra,
reikalinga,
kad
ji
būtų
pra
giai gera, kai^ ir tikras Die-1 ar*m šventvagystė ir piktžod- viso darbingumo, tai jie gan
Kaip socialistų šlamStai laikosi sensacižiavimas lygiai geras kaip ir tų pensijas tokio didumo, ku
Kad
tai
dar
būtų
visuomet
teisybė,
tačiau,
plėsta
visame
pasaulyje
ir
jvo garbinimas?
>mis ir šmeižtais, taip ir socialistai politirios sudaro du trečdaliu jų
Reiškia, teisinga būtų, jeigu tikras Dievo garbinimas.
ieriai bliofais stengiasi pasilaikyti. Jie ne- deja, dažniausiai tai daroma tendencingai. skiepyta į žmonių protų, širdį
Tuo
tarpu
nepaliesk
spaudoje
kariškių,
nes
ir
gyvenimų.
Be|
jeigu
ji
ne

sakytum, kad magometoniškas
Katalikų Bažnyčia moko, metinio atlyginimo. Tačiau jei-.
Įuri nei politinių nei kitokių organizacijų,
bus
pažeista
kariška
garbė.
Nepaliesk
teismo
nuosaiki
ir
neteisinga,
turime
tikėjimas ir pagonizmas . ly kad švenčiausiam* Sakrai
yra generolai be armijų, tačiau demokratų
ir
teisėjų,
jų
nekritikuok,
nes
stovi
įstatymų
atidengti
jų
arba
visai
atmesgiai geras kaip ir krikščiony te, Viešpaties Jėzaus jštei
respublikonų politikams įkalba, kad jie
ir
taikintojų
rimties
akivaizdoje.
Nepaliesk
ti.
Galop,
jei
ši
teorija
yra
bė. Bet mes to nesakom. Mes paskutinėj vakarienėj, yra rnū jėgiai, kad be pašalinės prie
rauja visus lietuvius ir dėlto tik jie vet pinigiško atlyginimo ir pripažinimo. Tuo valdžios. Tik kunigų, kas norės ir kuomet no- teisinga, palaiminimas ir Iai- esame krikščionys, ir kų mes sų Viešpaties Jėzaus Kristaus žiūros ar pagalbos negalėtų
ivo negražiu pasielgimu mūsų socialistų po rės, kiekvienas galės su pasigerėjimu vaikio- mė; bet jei ji neteisinga —i tikim tai, kad krikščionių ti Kūnas ir Kraujas, siela ir die gyventi, tai jie gautų.dar pa
prakeikimas tam, kuris jų pa- kėjimo įvairios formos lygi viškumas. Čia nėra duona, bet didintas pensijas. Taip pat
pieriai tikrai kenkia lietuviams atsiekti ri spaudoje. Už kų toji neteisybė!”
Taip yra dėl to, kad Lietuva tuo tarpu laiko ir tveria savo tikėjimų nai geros.
gyvas Kristus, prieš kurį ka yra numatytos, nedidelės pen
nors didesnio miesto ar valstybės politikosijos ir jų vaikams.
Patys būdami generolais be armijų, kliudo neturi teisėtos valdžios. Ji remiasi karino- sudg to mokslo.
- Kiek šis bendras principų talikai turi lenkti savo gal
tiems mūsų rimtiems politikams, kurie tu- menės jėga. Be to, duodama įsigalėti laisva I Logingos išvados rodo, kad apribavimas dalykus pataiso? vas, klaupdami pagarbinti Jį.
Girdėti, kad šis įstatymas
maniams,
kurie
kunigų
nekenčia.
Beveik
viteorija
klaidinga
Tie,
kurie
netiki,
kad
Kristaus
organisacijų ir lietuvių visuomenės parabus praplėstas ir apims dar
Pažvelgkitne į tai. Daugelis^
sur-taip
yra,
pasaulinė
valdžia
pastatoma
au„
.
.........................
„
.
.
ir
esmė
tikrai
yra,
kad
katalikai
Musų politinių Organizacijų atstovams ,-vžemės ūkio darbininkus. Šiuo
v
X- TV
a
X •
Sekantieji principai išeina IŠ pripažino, kad katalikybė
, .. ,
tiki
ir
praktikuoja
šių
tiesų,
ta kovoti su tais socialbiznierių “gene- ksčiau uz pati Dievų. Ar ne taip yra Rusi- y. , .
atsitikimu už ūkininkus mokė
unitarianizmas yra krikščio
joj, Meksikoj, Vokietijoj ir dalinai Italijoj! .l1*.
J •
objektyviai
žiūrint,
papildo
ir laikų eikvoti. Kai kokie uepageitų valstybės iždas. -' Tsb.
lygiai gera, kaip ir dorybė; nių tikėjimai. Pagal teorijų^
stabmeldybę.
Jie
kitokiu
būdu
vabalai susuka lizdus lietuvių vi“Ateitis”, Lietuvos moksleivių ateitinin stabmeldybė lygiai gera, kaip kaip vienas, taip ir kitas ge
kūne, nelengva juos iš ten išva- kų mėnesinis žurnalas, 9 nr. įdėjo ilgokų A- ir tikras Dievo garbinimas; ras. Dabar, objektyviai žiūrint j šių tiesų negali atsižiūrėti,
KAUNAS. — Lietuvos aera
nes
šis
Sakramentas
jiems
klubo
laikoma sklandymo mo
merikos Lietuvių Katalikų Studentų seimo melas lygiai geras, kaip.ir tie- į abu, arba katalikybė yra
įicagos, ar kitų miestų lietuviai, nore aprašymų, Ta proga įdėta Šv. Kazimiero Se-i sa. Šių išvadų išaiškinimas i- stabmeldybė, arba unitarianiz- tik duona, ir jokiu būdu jai kykla spuKų 1 d. baigė dar
bų. Šiemet mokykla išleido
lį tų politikoje atsiekti, turi gerai su- serų Akademijos Amerikoje rūmų ir tos aka mainas nuo tos teorijos, kad mas piktžodžiavimas. Katalikų negalima atiduoti garbę.
13 C pilotų, 16 B pilotų ir 23
lizuoti ir stoti į darbų vienu frontu, demijos mergaičių orkestras atvaizdai. Sma vienas tikėjimas lygiai geras, Bažnyčia skelbia, kad Kristus
(Daugiau bus)
A pilotus. Šeši C pilotai dar
laikas prieiti prie to, kad lietuvius pa gu yra matyti besimokinančio Lietuvos jau kaip ir kitas, nors ir atrado yra tikras Dievas ir tikras
partijose atstovautų ne atskiri as- nimo žurnaluose apie mūsų įstaigas ir ypač. atvira. Dėl viso to, ji yra tei- Žmogus; kad Jis yra Dieviš ĮKAITYKITE IK PLATI N mokomi skraidyti motoriniu
lėktuvu.
KITW *‘118 AUGA”
dirbų tik savo naudai, bet lietuvių or- mūsų jaunimo judėjimų.
Įsinga. Ne, nėra lengvas pasa- kasis asmuo, amžinas, išminV;
, ??
• «
ginė pastaba: “Visur, kur partija yra už- tautinio karo, mes turime panaudoti jų
partija Kanadoj? Žinoma, kad jas nega junų--.
Vadai nesibaikšto reikalauti iš paval- 1 slopinta arba ja nesiinteresuojama, sek- baimę revoliucijai... Jeigu mes mokėsim?
lima matuoti pagal komunistų partijos
narių skaičių. Tačiau komunistų kandi dinių ir didžiausių aukų. Jie čpekuliuoja mingiausia priemonė laimėti gerus narius matyti ir elgtis, tai šita šalis greitai pri
datas per Toronto municipaliteto rinki sielų kilnumu ir darbininkų klasės dos yra organizuoti revoliucionieriškų mitin klausys nuo Sovietų Rusijos; jeigu dar
mus 1932 m. surinko GIMK) balsų, tuo bū numu; jie žino, kad kartų laitnėta kokiam gų ir kaip galint jį baigti konfliktu su bininkai to norės, tai šita šalis greitai
du, palyginus su praėjusiais metais, bal idealui, darbininkų klasė viską aukos to policija. Adeptai, kuriuos mes laimėsime bus toji pasauly, kur geriau gyventi”.
Šitoji programa, pagal kurių jau le
idealo triumfui. Jie ir sako.: “Mūsų na tokiu būdu, bus geriausios rūšies”.
sų skaičius daugiau negu padvigubėjo.
ngva
įsigilinti į detales, pakankamai ro
Tikslas yra aiškiai nustatytas šitoks:
Apskritai, Kanados publika dar tik ri&h turi aukoti savo laikų, savo lėšas,
juokiasi, kada kalbama apie Maskvos pa net savo gyvybę, jeigu tai yra reikalin “Partija turi būti įsitikinusi ir kitus įti do komunistų ir jų metodų drąsumų.
Parašė vysk. M. dHerbigny,
Už didžiųjų sostinių ribų komunistai
iii n ės Komisijos “Pro Russia”
stangas. Bet ar 1914 m. Rusija ir net 1917 ga, nes, jeigu mes norime laimėjimo, tai kinti, kad sovietinis režimas Kanadoj ir
pirmininkas
kituose kraštuose yra realizuojamas me taip pat dirba milžiniškose Kanados va
m. Kerenskio Rusija ar nesijuokė, kada ne sau asmeniškai, bet ateičiai”. 4
Vertė Jonas Labanauskas
Kanadoj, kaip ir kitur, komunistų todiškai agituojant darbininkus, ir kati karų lygumose, ypač Saskatchevan. Par
buvo kalbama apie Lenino diriguojamų
mažų grupę? Ar 1931 ra. kovo mėo. Ispa partija, pastebėjusi imigrantų atšalimų tuo sovietinis režimas tegali pagerinti jų tija susilaukia vaisingos paramos iš įvai
(Tęsinvs)
religijai, įsako savo adeptams: “Laimė būtį. Nesvarbu, kokius bandymus darys rių farmerių ir farinų darbininkų unijų,
lip visur, komunistų spauda Kana- nija numatė savo rytdienų?
Komunistų propaganda Kanadoj yra kime atvykusius iš užsienio svetimšalius. kapitalistinė vyriausybė šio krislo metu; k. a. Farmer Union, Farmer Labour Par
tabai aktyvi, het 24 sovietų leianglų kalboj, bet taip pat aktyvi ir žino, kur ji eina. 1931 m. ba Prie kiekvienos svetimtaučių grupės su mums vienintčlis vaistas yra, nuversti val ty, United Farmers of Canada ir ypač
Farmer Unity League, kurioje komunistų
ikrainiečių, žydų Žargonu, suo- landžio mėn., kada visi vadai turėjo būti darykime būrelį, kuris būtų mūsų vadų džių ir įkurti sovietus ’.
Jeigu tikslas yra aiškus, priemonės partija grupuoja savo agrarus. Buv. Farm
ir vengru lik viename Toronto rajo- suimti ar išsiųsti, partija persiorganiza žinioje, surenkime jiems mažiausia po mi
er Union pirmininkas Mac Namee, Farm
per mėnesį paplinta daugiau, • negu vo iŠ naujų, laimėjo naujus prijaučiančius tingų per savaitę. Jeigi policija juos drau tikslui pasiekti yra šios: “Sėkla, kuri
egz. Toj jiat Toronto zonoj žinomi būrius ir suredagavo iš naujo dar narses džia, sudarykime brigadų, kuri eitų į ko turi išauginti šioje šalyje nepaprastų su er Unity Ijcague narys, po kelionės į
Sovietų Rusiją nepersto ja gyręs revoliuagentai, kurie yra partijos apmokami nę programų: “Netolima ateitis mus pa vų su policija, nes niekas taip nesųmoni- judimų, yra nuolatinis kartojimas Šios tie
cionieriškiausias priemones savo pamfle
fkurie paskiria propagandai visų savo darys šalies viešpačiais. Reikia rengti da- na, kaip kova prieš policijų. Tai mums sos: krislo išrišimui reikalingas civilinis
te Tįe Furrow. Jis dažnai atakuoja Unit
tų. Be jų yra 240 neapmokamų, kurie 1 rbininkus trumpam, bet sprendžiamam užtikrins naujus narius, o mes juos ruoš karas. Tat organizuok i m tam karui dar
ed Farmers fS^jflU&da garbės pirmininkų
’k iria pa rtijai savo laisvas nuo du ' o konfliktui ir laimėti valdžių. Staigus užč- kime galutinės kovos dienai. Bedarbių ta bininkus. Jeigu buržuazija artinasi prie
ims, kuns
pat sugrįžo iš
mimas nedidelio skaičiaus vietų visoj Ka- rpe galima rasti puikiausių elementų ko- tarptautinio karo, tai reikia jį nukreipti Jurgį IVilliams,
landas

“DRAUGAS”

LIETUVOJE NETRUKUS
BUS ĮVESTAS DARBINIMĮĮ DRAUDIMAS

John B. Haraoy, O.S.P.
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ganizacijos per savo akredituotus atstovus.

Kaip ir Kita?

Pnpapub

Kokias realias jėgas turi

nadoj mums užtikrins visos šalies laimė-

vos brigadoms”. — Toliau eina psicholo- į revoliucijos vėžes. Jeigu jie bijo tarp- Į Rusijosknlnas pagarbos penkmečio planui,
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Ten pasirodo vestuvių jLIETUVOS BEDARBIAI IR vės.
žanga, lig į kokią party.
tėvelių ir mūsų senes
A. L. R. K. Moterų Sąjun-: narės moka įstojimo $1.50. MS
JŲ APRŪPINIMAS ? nėsMūsų
kurtos vestuvėse to nebu
gos dabar eina vajus, pri rasi- tiesinė mokestis yra mažiausia
DARBU
nėjimas naujų narių. Kaip gi-Įnegu hile kitoj organizacijoj,
/ vo. Aiškn,
*■ . * kad dėlto
y nelabai

Motery Sąjungos Vajus

noris drauge, su visais meiliai
rdėt, visos tos organizacijos Pirmo pašalpos skyr. n a r? j
Paskutiniuoju
laiku
utitinka
1
pasikalbėti ir pasidalinti drau
kuopos lenktyniuoja. Vienos moka nuo .50 iki 60c pagal mekitoms žada nepasiduoti. Va-jtus. Antro pašalpos skyr. mo- mos Lietuvos įstaigos susirn- gį^aįs įspūdžiais. Į vestuves
pinusios žiemos bedarbių klau kviečiama tiek, kiek turi pažj
karinėse valstybėse M. S. or ka nuo 80 iki 95c. Už tą pati
simu. Taip pat svarstomas it štamų. Reikalingi, arba ir su
ganizacija yra Čarteriuota. mokeatį kiekviena narė gauna
jų aprūpinimas darbu. Laukia vis nereikalingi. Daugiau žmo
Rytuose turi valstybių -vald kas mėnuo “Moterų Dirvą”
ma, kad šiais inetėis Lietuvo nių, daugiau biznio, didesnis
žios leidimus bizniui daryti. Į- (moterų laikraštis).
je gali būti apie 10,000 bedar turgus. Dažninusiai sukviečia
doniu sužinot, kuri pirmenybę Dabar yra gera proga kiek
jie darbo neturi 100 žmonių ir ant tiek prisi
/
'laimės, kurios pasirodys, kad vienai lietuvei katalikei, mo bių. Tačiau
tiktai žiemos metu. Gi vasa taiso, o kartais, atsilanko vos
joms tikrai rupi organizacijos tarei, merginai įsirašyti.
rą, kai prasideda statyba iv
augimas ir svarba. Taipgi bus Vajaus metu narėms
vm laukų darbai, jie visi darbu keletas.
Atsiminkime, kaip buvo Lie
įdomu sužinoti, kuri kuopa y duodama dovanos: kuri narį
yra pakankamai aprūpinami. tuvoje. Kada pakviesdavo t
ra veikliausia.
prirašys naujų narių prie pa Šie žmonės ir žiemą bus davestuves, nebuvo numatomas,
Visos M. S. narės turėtų šalpos ir pomirtinės skyrių, rbu aprūpinti, lik gal nedi-1 ka(j jįs norį jg draugo pasinau
stoti į darbą ir prikalbinti į gaus dovaną $10. Antra dau dėlė jų dalis.liks be darbo. jotj, bet su atvira širdimi j»k
savo kuopą bent po vieną n^u giausiai prirašiusi gaus $5. Tačiau dauguma tokių visados Į šo> ka4 tik būtum> 0
pyją narę. Jei kiekviena tai pa Parapijose, kur nesiranda yra be darbo, nes jie nieko i ragO neį vienas nevažiuodavo.
darytų, vajaus sėkmės būtų kuopos, galima įsteigti kuopų arba nenori, arba nesugeba Sudeda ant stalo atveštus py
^džiuginančios: M. S. gautų su- iš dešimties narių. ,
dirbti. Oi didžiuma jų darbo ragus, susėda aplinkui, linksMarijona
Vaicūuienė,
Cent

2,000-naujų narių.
gaus
prie viešųjų darbų. mai ir meiliai šnekučiuojas?
ro rašt., gyv. adresu 1927 So. Šiems darbams organizuoti,
Čionai dar kada pasitaiko, kad
Kaip žinoma, vajaus metu 49th Avė., Cicero, III., suteiks
Lietuvoje
yra
įsteigtas,
taip
keksą valkioja aplink stalą, ir
naujos narės galį įstoti už nu visas informacijas.
vadinamas,
viešųjų
darbų
fon

laukia kas ką uždės. Kviestas
pigintą įstojimą į pašalpos
A. L. R. K. Moteių Sąjun das. Jį remia valdžia, savival
pasikelia nuo stalo ir apleidžia
skvrius.
ga yra viena saugiausių orga dybės ir darbdaviai. Per me
vestuves.
Pirmo pašalpos sk. narėms nizacijų, nes yra po valdžios tus į jį sudedama daugiau,
Mūsų vestuvės galėtų būti
ligoj pašalpos mokama $5 j i priežiūra.
kaip 5 milijonai litų. Oi vie daug smagesnės, linksmesnės,
Visom moterims, merginoms no sezono viešiesiems dar
savaitę ir pomirtinės (narei
mirus išmoka $150.00). Narė ir mergaitėms patartina įsi bams tenka išleisti apie 9 mi jeigu tėvelių priežiūroj būtų
daroma taip, kaip Lietuvoje.
į Centrą moka $1.25. Antro pa rašyti Moterų Sąjungon.
lijonus litų. Tačiau nežiūrint Tėveliai dar nėra pamiršę Lie
šalpos sk. narės ligoj gauna Tat, moterys, merginos, ne šių stambių sumų viešieji da
$7.50 į savaitę ir $150 poniir- pasiduokime. Visos stokime po rbai taip pernai, taip ir šie tuvos.
tinė (narei mirus). Įstojimo,ta Amerikos Lietuvių Romos met bus plačiu mąstu organi Iškeikime savo vaikeliam?
moka $1.75. Į vien pomirtinės Katalikių Moterų Sąjungos vė zuojami. Pirmiausiai bus pla lietuviškas vestuves ir varda
dienius lietuviškai. Nors na
skyrių įsirašydamos naujos j liava.
Nare
čiai pradėti darbai miškų eks
minės apeigas, lietuviškas tra
ploatacijoje, geležinkelių tva
dicijas įkvėpkime savo vaike
rkyme ir plentų statyboje bei
liams.
taisyme. Šie visi darbai kra
štui yra labai naudingi ir rei Čia vestuvėse išbūti nuobo
du vienas vakaras, o Lietuve
kalingi.
Savaime aišku, kad darbo je išbūdavome 4-5 dienas ir
pirmiausiai bus aprūpinti tie buvo smagu dėltd, kad nebu
širdin
darbininkai, kuriems jiR la vo draugų išnaudojimo;
;
f /J 'p,
* ‘.
biausiai reikalingas. Tarp ki gas. meilus vaišingumas, o no
ta ko pirmoje eilėje bus atsi lėkščių daužymas. Dabartinis
žvelgiama į darbininko socia mūsų jaunimas skubiai nori
linę padėtį,'tai yra, į jo Šei apsivesti. Vos tik susipažino
mos didumą ir visus kitus rei ir nežiūri, ar galės gyvenimą
kalus susijusius su jo uždar padaryti. Patenka į vargą, ne
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
biu. Be to, bus padaryta rei turi vietos kur gyventi, prade
3133 South Halsted Street
kalinga darbininkų atranka. da kur tai po skiepus apsigy
venti, nustoja sveikatos, pra-j
Šio jubiliejinio koncerto programa bus labai
randa savo jaunystę ir pasi
rodo skurdas ir nesutikimai,
įvairi. Visų Cbicagos lietuvių parapijų vargoni
po to dukrelės vaitojimai
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais
MŪSŲ VESTUVĖS
mamytei. Po kiek laiko grįžta
daininkais.
prie mamytės, apkabina ją ir
Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon Lietuviai visame pakilę^ au reiškia savo pasiilgimus:
kštyn. Pasauliui žinoma Lie
“Išgerčiau upėj visą van
certo programą yra sekantieji:
tuva, jos kalba ir dainos. Bet
denėlį,
šv. Jurgio - Prof. A. S. Pocius
su artimo meile lietuviai pa
“Kad atvaduočiau savo jau
silikę. Pav., kviečia į vestunas dieneles.
šv. Kryžiaus - VI. Daukša

0124.50
Lengvomis sąlygomis
40

Įmokėti

I.ikuius mažais nio-

keeėlais MII Jūst, pk'ktroj bilus.

Erdvus naujas Kelvinator
nauja žema kaina!
Al* didelis Kdvlnator —
l>ėtlų — yra s|MH-laJial
tiems, kurie nori pulkų
žema ’aliut. Pamatykite

Kraut*. Ase.

4.7 kūbHkų
aipkaiiuiotas
refrigeratoij
j( Elektros

Kaina, už kurią šis Kelvinatorius yra
siūlomas yra daug žemesnė negu buvo
kada prašoma už prilyginamai didelį ir
gerą modelį. Talpina pakankamai dėl
paprastos šeimynos. Maistų padėjimui
4.7 kūbiškos pėdos, Lentynų vietos su
virs 9M> ketvirtainių pėdų. Gerai - su
planuotas, turi pakankamai vietos aukš
tiems indams. Trys tacos ledo sušaldyAlk abaal tkt tatj pai
mant plaa. A totali aoun
pajauni, kalami uoatblj
ta jtar Eltone Strakt
kiU. Ta ctvtr iattntt aid
otbtr caitt, a itauutkal
kitktr prica ii t barįtd/t r
app/iaatn ttld ta deftmd
•pajauati.

mui - suvirš penkis svarus ledo. Porcelinis vidus. Visi kampai apvalūs - leng
va užlaikyti švariai. Baltai lakeruota
išorinė pusė nesusibraižo ir nesusitepa. ■M
Turi daugybę išskiriančių ypatybių, ku
rios padarė Kelviilator pagarsėjusiu.
Dabar parduodamas visose Elektros
*
Krautuvėse. Prašykite Kelvinator nuo
delio A-5.

COMMONWEALTH

EDISON

4362 Broedwar
2618 Milwaukee Ava.
4833 Irvine Pirk Blvd.
4231 W. MadiioaSt.
4834 So.Athiaad Ava.
3460 So. State St.
832W.63rdSt.

Electric <§3B^Shop s
Doumtoum—72 W. Adams St—132 So. Dearborn St.
Telepbone RANdolpb 1200—Lotai 155

FEDERAL

COUPONS

2930 E. 92od St.
11116 S.MichisaaAv*.

GIVEN

Dienraščio “Draugo”

25 METU JUBILIEJINIS

KONCERTAS

Sekmadieni, Lankrido-Nov. 18 d., 1934

SKAITYTOJŲ BALSAI

Dievo Apvaizdos
K. Sabonis
Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka
Aušros Vartų - J. Brazaitis
šv. Mykolo - N. Kulis
Gimimo Panelės šv. - B. Janušauskas
šv. Juozapo - K. Gaubis
šv. Antano - A. Mondeika
šš. Petro ir Pauliaus - S. Raila
Visų šventųjų - J. Rakauskas
Taipgi dalyvaus šv. Baltramiejaus daininin
kai iš parap. choro iš Waukegan, III. po vado
vyste St. Žiliaus.
.
Visa programą tvarkys KOMP. ANTA
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas,
kad padarius šį koncertą vieną iš geriausių ir sma
giausių bile kada girdėtų ir matytu Chicagoje.
Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričio
(Nov.) 18 d., 1934 m.; vieta: Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street, Chicago, III.
Ta proga bus išleistas specialis “Draugo” nu
meris, kuris, pramatoma, bus 32 puslapių. Visi
biznieriai ir profesionalai prašomi savo skelbi
mais prisidėti prie išleidimo šio numerio.

SUCHIS LIFE—

CIjAYTON p. SMPTH. kandidatas})
“Parduok, tėveli, visus dva nybė, gavus apie vidurį šio Prezidentus
Apskrities Boardo, dabar*
tinta apskritine rekorderis, pradėjo)
mėnesio, piešinius tuojau pa savo
relius,
viežojo darbo karjerą kaipo Ci
clvll Service darbininkas, Ir UOS
“Gal atvaduosi mano jau siuntė į Pittsburghą, L. K. Fo ty
m. laikė darbus {vairiuose miesto
departmentuose. Iki 1911 m., kuomet
ndo Komitetui.
nas dieneles”.
buvo paskirtas vice-pi'rmlninku Board
Ijocal Improvements. Buvęs ma
Senas Dėdis
Tas parodo, kad mūsų pa oi
joras Carter H. Harrison paskyrė j',
,
',13. .
------ 2—
minklo darbas eina rimtai Ir ton jrtetoa.
Mr. Smlth didžiuojasi operavii)
gana sparčiai. Amžiams dir "Recorderio
ofisu. 1928 m., RecorJ
rio ofisui buvo paskirta $1,200.
bamas darbas vargiai galėtų 1984
m. paskyrimas yra tlktafl
eit sparčiau. Darbas ėjo ir ei? $548.978. arba tik pusė tiek. (Aj
be trukdymosi. Dėkime savo
1 aukas be vilkinimo. (Adresas PLATINKITE “DRAU(
; '-’.M £
'f • .
I aukoms siųsti: V. Zaųiblauskas
Lietuva jau atsiuntė meni į 31 Minooka St., Pittsburgh
- \
ninko Gudaičio projektą Lie j (10) Pa.).
Paln—Agony Starta To Leave
24 Hours
L.K.F. Komiteto Spaudos
tuvių Kambario dekoracijom?
Happy Days Ahead for Yooj
Komisija
ir baldams. Lietuvos Pasiunti

LIET. KAMBARIO PIEŠI
NIAI ATSIUSTI Iš
LIETUVOS '
■ 1 aaii

ii

RHEUMŽTIS

‘INSURANCE

NOTARY

LIETUVia-

PUBLIC

KUS BONUS

SEAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

Thlnk ef lt—how thls old
doea make progresą—nov comeaj
prsscrlptlon vrhlch Is kuom to phi
maclsts as Allenru and wlthfn |
bours after you start to Ūke i
bolft ketiną fermnla paln, agony i
Indammatlon caused by ezoese
• cM has started to depart.
Allenru does just what thls nol
says lt wlU do—lt is ruaranteed. f
can *et one arenerous bottle at
Iną druastores everyvrbere forf
cente and If lt doesn't brlne il>« I
oos rssults you azpect—you
vrhols beartedly returnad.

AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET

TeL LAEayette 1083

$1,000,000.00
PASKOLOMS ANT
PIRMŲ MORGIČIŲ
Nuošimtis tik už liku
sią sumą, ant lengvų atmokėjimų nuo 5 iki 20
metų. Įstojimą ir jokių
bausmių nereiks mokėti.
Įstok i šią draugiją sjstematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendą nuo 4% iki 6% kas
6 mėnesiai. Taupymo sky
rių gali pasirinkti, pavy
zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
dividendą už sumokėtų sumą.
fli Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šią Draugiją. Dėl platesnių žinių
kreipkitės j Draugiją.
2324 S. LEAVITT 8T.
TeL CANal 1678

EDERALoAVINGS
As tko headwaltor
■ ant U raktini.

AND LOAN ASIOCIAT1ON
OF CHICAOO

JTO

MACKIEW1GH

.

VISADA
UUGR1TA,
... .i

.y

'.jVčįį

Ar žinot, kodėl los nooaėąoT
Ji pati nežinojo.
Joe blogas kvape* buvo
prlažastlm, nes blogo krj
po niekas nemėgeiO,
nok visi tą gali
Oargalluok so IJnta^
tas atliks kas raikl)
tok kasdien. Ban-lą
do. kad žts yaisti
greit, ko kiti raiti
padaro per 4 dienai

I.AMRRKT

PHARM^

OOŽfPAMT

■t. Lonta, Mo.

LISTERI

PviiMiubenis, spalių 26. 1934

CICEROS ŽINIOS
Šį mėnet-j Šv. Antano baž
nyčioje ražančiaus pamaldom
būna. kas vakaras 7:30 vai.
Žmonių susirenka gafla daug
Visi naudojasi Dievo malonių
proga.

sunkaus darbo negalės panešti, dauguma liuteronų, o ^yskuDėlto prašome jaunimo, kuris |pui Muellerui beliko negauturi noro darbuotis spaudos Isįngas sekėjų skaičius,
bei scenos srityse, ateiti penk
Tuo keliu bus kovojama
tadienio vakare rr įsirašyti. Šį
prieš Hitlerio diktatūrų, kad
penktadienį bus knyga užda
jis neturėtų teisės kištis j liu
ryta. Po šio vakaro nepriim
teronų bažnyčios vidaus rei
sime daugiau naujų narių. Šį kalus, o pačių protestantų baž
v/kaių bus išaiškintas • klubo
nyčių pakeisti politiniu nkcių
tikslas. Laukiama skaitlingo
partijos sviediniu.
susirinkimo.
Mokinys
Pranešta, kud jau areštuo
tas atsimetusiųjų nuo nacių
liuteronų bažnyčios vadas dr
Kari Koch.

NAUJA KNYGA
“Pašaukimas į Dvasinį
Luomą”
Parušė ir išleido
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
Knyga 95 puslapių įtalpos
ir gražiai iliustruota šventųjų
paveikslais Tvirtais popieti
niais viršeliais tik 25 centai,
vienų iiiinnt, dar reikia pridėti
už persiuntimų 5c.; o gražiais
audeklo viršeliais 50 centu.
' “DRAUGAS” PUB. CO., .
2334 So. Oakley Avė..

čiams jiatiko, galima matyti
iš šių žodžių:
“ We are ruost eager to liave
J. NAUJALIO MINIOS DVIE the St. Georgės Lithuanian
JOSE SVETIMTAUČIŲ
choir take part in tliis festBAŽNYČIOJE
Išpažintys mūsų bažnyčioje
ival”.
»
klausoma kas rytas. Žmonių
Parapijos choras, vedamas 1
Mus. J. Čižausko rūpesčiu, muz, J. ČiŽausko, jau prade- i
įvairaus luomo ir amžiaus kas
dviejose svetimtaučių bažny jo muzikos sezono darbų. Re
rytas labai skaitlingai eina
čiose per sekančias Kalėdas ngiamasi statyti scenoj komp.
prie Dievo stalo. Šeštadieniais
bus giedama J. Naujalio Eu Žilevičiaus operetę “Lietuvai
po pietų nuo 2:30 vai. ir va
Viktorija cepelicaytė
charistiniam Kongresui para tė”.
kare iki kol yra einančių iš
LIETUVIAI D A*K TARAI:
šytos mišios, būtent Šv. Sa J auna mečių Halloween part y P-lė Viktė yra Detroito lie- pažinties, klauso net keturi k u
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
kramento (milijono dol. ver Mot S-gos M kp. jauname' į tnviU
ir vis«
’« nigai.
BERLYNAS, spal. 23. —
tės) airių bažnyčioj, kur var ėių skyrius rengia Halloween! ki*- tunn‘i ^paprastų gabuDiktatoriaus Hitlerio, vyriau Tel. CANal 0257Res. PROspect 6650
gonininkauja pasaulinis kom party spalių 29 <1., 6:30 vai. ,™) vaidinime. Betas čia būna Sekmadieniais mūsų bažny sybei nevyksta suvalstybinti
DENTISTA8
pozitorius Renė Becker ir Ro vak., mokyklon svetainėj.
statomas veikalas,; kuriame ji čioje dabar būna penkerios ir sunacionalizuoti protestan
1446 SO. 491h OT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
Jy Bod^einer, milžiniškoj vo- j rengim0 koBli8i^ įeina da. neturėtų rolės. Priklauso Šv. šv. Mišios: 6, 7:30, 9, 10:30 ir tų bažnyčių. Tam tikslui bu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
8147 80. UAL8TEJU ST., CHICAGO
kiečių bažnyčioj, kur vargoni rbŠčios"narės: Knm'ag'aitė, Ba- ^gio. I’arapijos
1S21 SOUTH HALSTED STREET
<vir5 12 valandų — paskutinės.
vo paskirtas nacių partijos
Paned. 8ered. Ir 8ubat 2—9 vai.
nihkauja prof. D. A. Morel i lkiūtė, ZabaleviČiūtė, Bagdo 12 m.), kuriame per kelis me Šiokiomis dienomis mišios vyskupas Mueller. Šis pradė Rezidencija 6600 Su. Arteslan Avė.
Dlenome TeL LAFayetto 5788
Valandos; 11 ryto iki 3 popiet
Be to, bus giedamos ir lietu- Į nait6 jr I)ainauskaitė. vedėja tus ėjo iždininkės pareigas. būna 6, 7 ir 7:45.
jo skelbti kitiems protestantų
Naktimis Tel. CANal 0409
6 iki 8 v. vakare
vių Šv. Jurgio bažnyčioj
------ ;---vyskupams ir dvasiškiams įsa
JI. Cižauskienė užtikrins, kad'Turi Kraili “P™™ bals» ku
Minėti muzikai, J. Čižaus- visos turės “good time”, nes riu° kelis s-tklll> P^^odė mū- Paskutinės mišios sekmadle kymus, kad jie be jokio klauTel. LAFuyette 7650
kui parodžius minėtas mišias, ji pati žadėjo tani vakarui priniais 12 valandų laikomos y išimo prisijungtų prie nacių
scen°j‘
Office: 2643 W. 47th Street
taip buvo jomis sužavėti, kad ruošti naujenybių.
pač
tiems,
kurie
naktimis
dir-į
partijos
ir
nacionalės
bažnyVai.: 2 ikt 6 popiet, 7 1U S vak.
Į Nuo pat įsteigimo sodaliciNedėlioję pagal sutarti
tuoj pasiuntė Naujaliui komp
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
---------įjos (1923 m.) Viktė jai pri- ba, kurie biznius turi ir tiems Įčios. Kada nepaklausyta, vylimentus, už ką. abu nuo komOffice Tel. REPublic 76M
4140 Archer Avenue
Muz. J. Čižauskas per iškil-1 klauso ir keli metai kaip ei- kurie ankstyvųjų mišių negali skupas Mueller pradėjo bau
Tel. GROvebUl 0617
sitoriaus gavo po kopijų tų mingų aliūbų Šv. Sakiamento, na valdybos narės pareigas, išklausyti. 12 valandų mišios sti nepaklusniuosius vysku Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare Rea 7017
8. FAUU-TELD AVĖ.
mišių su padėka už kompli airių bažnyčioj spalių 20, gie- j Priklauso Catholic Woinens tęsiasi tik pusvalandį. Jos tai pus ir dvasiškius suspendavi
Res. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0402
mentus.
mais.
dojo “Avė Maria” ir “O, pro-jLeague. Lietuvos Dukterų dr- koma ypač svetimtaučiams.
1428 W. MAKQUETTE ROAD
Šv. Sakramento bažnyčioj mise me”. Vargonais pritarė 1 gijoj Aaip pat ėjo valdybos naTokia tvarka liuteronams,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Office I’hone
Ites. and Office
jau dabar giedama J. Nauja komp. Renė Becker.
Sekmadieniais ražančiaus pa kurie nenori pasiduoti Hitle PKOspcct
Vai. 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-18 ryto
rėš pareigas.
1028
2350 So. Ecavitt St
Nedėlloj multarua
-X.
lio Šv. Kazimiero mišios ketu
maldos būna 3 valandų. Kitai, rio diktatūrai ir išlikti laisvi,
GANAU 0706
Viktė yra narė Mot. S-gos
riais vvrų balsais.
Pakeliui iš New Yorko į 54 kuopos ir niekuomet neat mėnesiais, vietoj ražančiaus, pasidarė nepakenčiama.
. Tur būt, pirmų kartų Ame ęhįcagų, buvo sustojusios pas
būna mišparai.
Jie atlaikė suvažiavimų ir
PHYSICIAN and SURGEON
rikos lietuvių istorijoj faktas, muz. č'ižanskus Švedaitė ir1 sisako pasidarbuoti. Dabar ynusprendė atkakliai gintis
Tel. CANal 6122
ra
komisijoj
rengiamo
kaukių
2403 W. 63rd St., Chicago
DENTISTAS
kad mūsų kompozitorių muzi Kurmiūtė. Viešnios negalėjo
Jeigu yra gerų katalikų so prieš Hitlerį ir Muellerį, su
OFFICE HOURS:
balio
spalių
30
d.
2201
W.
Cermak Road
ka vartojama svetimtaučių ba- atsistebėti didelėmis Detroito
listų-čių, kurie norėtų gaut dalydami savitų liuteronų
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(K&mpae Leavitt St.)
Sunday by Appointment
įįnyėiose.
\
Turi atsakomingų darbų progos viešai pasirodyti gie bažnyčios organizacijų. Šion
Valandoj Nuo 9 iki 12 ryto
krautuvėmis ir šiaip miesto
dojime
lai
kreipiasi
prie
mū
organizaeijon
įstojo
didelė
Bell
Telephone
Co.;
užima
vie
Nuo 1 Iki t vakaro
z Pakvietė į tarptautinę muzi gražumu. A. .
sų
parapijos
vargonininko
Atų
kaipo
“
assistant
cashier
”
SeredoJ pagal autartl
DR. STRIKOL’IS
kes šventę
TcL LAFayelte 8057
dolfo Mondeikos, 1616 S. 49th
ir “teiler”.
jr
GYDYTOJAS. Ir ęHIRURGAS .
Muz. Čižauskai gavo pakvic
Court. Su juo pasitarę galėsi
Kad Čepelionvtė yra Šv. Ju
4645 So. Ashland Avė.
dalyvauti Detroito Tarpte bažnyčioje giedoti solo ar
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
rgio
parapijos
nenuilstanti
vei
OFISO VALANDOS:
tinėj Muzikos Šventėj. SyX—SPINDULIAI
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Susiorganizavo lietuvių bo- kėja, liudija mūsų klebono i§ ba chore. Šv. Antano parapi
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Str..
. Nedėllomia pagal sutarti
pakviestas ir Šv. Jurgio
vlerių lyga. Šįmet ji du syk sakyklos pasakytas jai vieša? jos klebonas duoda progos vi (Prie Archer Avė. netoli Kedzfe)
Oriau teicf. UOUlcvard 7820
ip. choras.
2201 W. Cermak Road
nuo 2 iki 8 vai. vakaro
siems rimtiems katalikams | Valandos:
didesnė. Pereitais metais buvo ačiū už jos pasidarbavimų.
Namų Tel. PROspect 1030
Seredomis ir nedėllomia pagal
d mūsų choras per paskusutarti
Valandos 1—8 ir 7—9 vak.
ėms lavintis ir viešai pasiro
4 tymai, o šįmet 8: “D. B.
Viktė
yra
katalikiškos
spau
dalyvavimų svetimtauŠaradomis ir Nedėliomis pagal sutarti
Tel. BOULevard 7049
Brųzis” tymo kap. J. A. Na dos rėmėja. Spaudos Rėmėjų dyti visuomenėje. Proga yra Ofiso Tel.: LAFayctte 36 50
REZIDENCIJA
Rez. Tel.: VIRginia 0669
rauskas, “Lituaniea Cafe — draugijoj ji atstovauja sodali- reikšmingesnė už mokestį gy-'
6631 S. California Avė.
veninio
ateičiai.
Kas tos min-)'
W. Versackas, “Bills and Pe- cijų1
•
DENTISTAS
ties nesuprahta ir nesiekia, ,
Telefonas REPublic 78M
DENTISTAS
ters” — P. Gelumbauskas, L.
Prieš kelias savaites ji lan
G A 8
X - R A Y
4645 So. Ashland Avė.
4143 ARCHER AVENUE
Vyčių — P. Čiutis, Šv. Petro kėsi Chicagoj. Grįžus iki šiai tas ateities gyvenimu nenori
Ofiso: Tel. LAFayetto 4017
Kampas Franclaco Avė.
arti 47th Street
tikrai naudotis. Susyk nei ar-J
parap. — A. Švender, Šv. Ju dienai negali ateidžiaugti
Vai.; ouo 9 Iki 8 vakar*
Rea: Tel. HEMlock <2M
Šaradoj pasai sutarti
tistu,
nei
milionierium
nepa

rgio parap.—J. Šnarės, White “Draugo” redakcijos parody
liksi. Tikėk,)ar ne, man vis
Rose Club — J. Giraitis.
tu malonumu.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tiek pat.
<
Ciceronas
Valdybų sudaro: S. Stanu4142 ARCHER AVĖ.
lis
—
pirm.,
J.
Narauskas
—
Ofiso
valandos: 9-4 ir (-8 vai. vak.
Graborius D. B. Brazis, per
iLi\'
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Residencijos Oflsaa: 9656 W. 6»th 8U
Šios
parapijos
jaunimas
tu

rašt., D. B. Brazis — ižd., P. sikėlė į naujų vietų šalę Lie
2515 WBST 69th ST.
Valandos: 10-13 ir l-l vai. vak.
Csakya junta, kad neapaiDR. VAITUSH, OPT.
ri paskutinę progų įstoti į
r vartojime. stiprių llcoauo- Padolskas — biznio, menedže
Of.
ir
Rez.
Tel.
HEMlock
6141 Šaradomis ir Nedėliomis pagal sutarti
tuvių
svet.
(1930
—
25th
St.)
[i kenkia daugiau negu geLIETUVIS
naujai organizuojamų žurnaliOFTOMSaTUCALLY AK ITT
ris.
‘f
Valandos:
Namas didelis, daugiau pato
SPECIALISTAS
zmo bei drabnos klubų penk- Palengvins
Infls Uuoauotojat* dažnai 16Aklų
Įtempimų,
kartai
2-4
popiet;
nuo 6-8 vakarais
Bovlerių
žaidimai
būna
kas
gumų. Sykiu gyvena ir varg.
temų.
nusilpnina vidurių
•etl priežastimi galvos skaudėjimo,
tadienio vakare, spalių 26 d. svaigimo akių aptemimo, nervuotaIr net paliečia kepenis ir antradienį, 4645 W.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vemor J. A. Blažiai.
mo. skaudamų aklų karėti, atitaiso
4157
ARCHER AVENUE
Organizatorius,
kun.
J.
B.
Klotrumparegystę ir tollrogystę. Priren Offica Tel. Wentworth <986
vtenonend greitai
High. Žaidėjai kviečia lietuTel. VIRginia 0086
gta
teisingai
akinius.
Visuose
atsiti

ris deda pastangų, kad įstei- kimuose egsamlnavimas daromas su
Ree. Tel. Hyde Park U9t
Ofiso vaL: 8—4 Jr (—I p. m.
3T<oXaUX^Mtr,ti5*:įvius ateiti ir Prižiūrėti žaidiL. Vyčių 192 kp. spalių 31
Nedėliomis pagal sutarti
dožų.
kitur norėtų tu-, d., Lietuvių svet. rengia kau gus lietuvių jaunimui tokį klū, S^^^Sa
lituoti ir ŽaSipL kh?1!mo' J0* ^as
įait.s, Nedaro
kadaro Jokfo
jokfo pappap-l.j-gt} žaidimus su lietuvių ly kių balių su dovanomis. Pel bų, kokio lietuviai dar nėra|“£££ vSo.K^v°lo‘}kt’ s*“:
TcL Ofiso BOULevard 8911 -14
seretkiu imti "dubcltavų do-1
Dau<e,T
ar dvi dienas vėliau.
Rea VICtory 9848
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
ga, tai kreipiasi į P. Padols- nas eis pusiau su parapija turėję. Žinoma, jis vienas to
Kainos pigiau kaip pirmiau.
SPECIALISTĖ
ildnvell’a Syrup Fepsin ma- kų, 1916 — 25th St.
Prašomas jaunimas dalyvauti.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 6900 SOUTH HALSTED ST.
pagelbsti nermailo asmens vi
lki gamta atkaišo jų regu
į
Niekšo
darbas
Phone Boulevard 7589
lų.
Kam ne pamėginate?
Ofiso vai. iiuo 1-9; nno 6:80-1:10
Valandos: 1 iki 4 po pfstų, 7 Iki 8 vak
kokia tat)lėtas gal patogiau
Edward Lickwala,
20
metų.
Tlakvrns Šaradoms
756 W. 35th Street
lis. JJet labai mažai "patoguv'- *
* iA •
loiyitue lluosnotojatno, kurj refvedęs,
bedarbis
parašė
Edsel
|la tiuli tųip dažnai, kad reikia vij-.~_ ■
** *
jr bu savitai noktotįsi
Ford laiškų gausindamas mir
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
praneša
Clen Jo skkopta
is pasako Jums, kad
Pritaikyme
akinių
dėl
viso

Rochester,
N.
Y.
—
Spalių
Caldw<-Ilti Syrup Pepsln yra evei'- timi, jei jam neišmokės $5000.
figų valandose.
kių akių. Ekspertas tyrimo aOfLso Tel. CAIvbcI <818
f
■kl n:iini figas. Malonus
28 d., 6 vai. vakare, Šv. Jur Atmaina
Fordas
laiški,
perdavė
pošiokios:
Dabar
vi
Res. Tel. DRF.ael 0101
v< ikttaaia.
Saugus
kių
ir
pritaikymo akinių.
lotinoms ir kūdikiams. Visose vais
gio parapijos svetainėje, Ra
\
ei eu.it,vas vartojimui', dldeli.-.o- lieijai ir, ,pagal nurodytų vie
OITTftAfll
^Htcliuose.
chester
Lietuvių
Demokratų
tų, kur reikalauta pinigus pri
K
4729
So.
Ashland Ava.
z/
klubas rengia “Candidates
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
statyti,
policija
suėmė
E.
Li

8 lubos
Sako Kaip
CHICAGO. ILL
Nite
”
su
nepaprastai
skania
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų Jr
2403
WEST
63rd
STREET
ek walų ir bėgiu 24 valandų
Slogų
OFISO
VALANDOS:
lietuviška
vakariene.
Bus
daug
visų chroniškų ligų
į,tos specialistas yra pa- teisinas nuteisė 10 metų sun
Kampas Western ir 63rd St.
Muo 10 Iki 19 vai. ryta, nuo > ĮU ė
jUoS. žios Žalios aslinksmų
ir
įdomių
surpraizų.
B b-tC slogų. Jis nurodo, kiųjų darbų kalėjimam
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Telefonas PROspect 1133
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:10 vaL
Svdnglimii slogų, yru
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18
Kampas 3t«t 8treet
Panedėlio,
Vtarninko,
Ketverirų, kuri nugali daug
Balsavimai
Vakarienėje dalyvaus viri go ir Pėtnvčios vakarais nuo
valandai dienų.
Ihėlamal susirgimų prie
Valandos: I-M popfct, 7—9 vai. vak.
OPTOMETRIflTAS
4«
Nedėliomis ir žventadienlais 10—13
Lapkr. 6 d. Michigano valst. Žymiausi miesto ir apskrities
THefonas MIDway BAM
7 iki 9 vai.
'ONE pasirodo
stebėtinu
1801
S.
ASHLAND
AVENUE
davojimul ir palaikymui įvyksta
rinkimai gubernato viršininkai rr demokratų vaIs tiesiai pasiekia nusllpuPlatt Bldg., kamp. 18 st.
r.us. Teikia Jiems daugiau riaus ir visos eilės žemesnių • bi i. Be to, bus risi kiti kan
Jie f* m e ta nuodus, kurie
a j' 2 aukštas
Offfce Phone
Res. Phone
vstlml Jvalrtu negalių. Da valdininkų. Kurie esate užsi- didatai. Po kalbų bus šokiai.
TRIanglc 0044
ENGlevvood
6041
Pastebėk
it
mano
iškabas
lume bfldavofl atsparų.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2 E. 103rd PLACE
: a-ton f: tik trumpa lai-; registravę, visi balsuokite. SeRochester
lietuviai,
dalyvau
•tiyklt stebėtinus resultatuaf
n
Valandos
nuo
9:30
ryto
iki
4C31
S0 ASHLAND AVĖ.
r garantuoja visi antie- j kančiame numery tilps apm kime “Šioje didelėje vakarienė Kampas State ir 103nd PI. 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
Tel. YARds 0901
igai gražinama, Jni esat:
/
Telefonas PULlman 5950
GYDYTOJAS Jr CH1RURGA8
i Mėnesio trytmentas ui gvmai apie kandidatus. Temy- je. Parodykime visiems, kad
Kr, Tel PI.AW 34O«
vai.
vakaro.
Nedėliomis
nėra
|. lengva priimti ir pa*
popietų nuo 3 iki 6, skirtų valandų. Room 8.
7850 So. Halsted Street
Valandos:.
irkaj.
kitę.
,
t įsame politin iai susipratę. Įža,' Kas
Serefloufi8 iki 9 vak5
• (ėjimo Imkit—LGA-SOl.
Nuo 10-18 V. ryto; 2-J Ir 7-3 V. v.
- ', ROOM ho
|
| UnosuotoJs vidurių 26;
------—
nga tik 25c. •*.
Nėdėldleniais nuo 1Q UU II *18"%
Phoae Panai 0523
>ubatorms visiĮ dien$ įkį 9 v.v.
VU.; M ir 7-i vai vakaro
Iim-*-*- 4 »«*..• T
** *•

ŠV. JURGIO PARAPIJA

DAUGUMA PROTESTAN
TU PRIEŠ HITLERIO
/DIKTATŪRA
_ _ _ *•

OR. P. ATKOČIŪNAS

l

DR. P. Z. ZALATORIS

OR.A.J.JAVOIŠ

DR. F. G. W1NSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

ŠV. ANTANO PARAPIJA

, DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

DR. Y. E. SIEDLINSKIS

DR. S. B1EŽ1S

DR. G. Z. VEZEL’IS

KAM

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

LIUOSOOTOJA

DR.T.DUNDUUS

grĮt-

DR. SUSANA A. SLAKIS

VISI Į LINKSMI RALIĮ)

<•

-r

ADVOKATAS
J. P. WAITCHES

DR. A. J. BERTASH

25 METįl PRITYRIMO

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

MARQUETTE PK. OFISE:

DR. JOHN SMETANA

ROSELANDO OFISE:

DR.MAURIGEKAHN

DR. A. R. McGRADIE

*

'

•»

j

LABDARYBĖS RINKLIAVA
BAŽNYČIOJE

solo ir Helen Bartush ir dm ij
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 2
Pranešimai
darė didelį biznį ir davė daug.
su Ona Juozaitiene. Soloj dnskyr. Daug darbuojasi ir kito*
pelno.
se draugijose. Yra nuolatini
Šioj kolonijoj mutoa kokių į
Lietuvių Piliečių Darbinin eti, kvartetai labai gražiai aki
Brighton Park. — Parapijos
Klausytojai
“Draugo” skaitytoja. Svečias kų I’ašelpinio klubo uiėnesinu mbėjo.
Jų
Mirąuette Park. — Atvykus tai minkštučių katalikų.
choras laikė susirinkimą spaWest Pulhnan. — Ateinantį
susirinkimas įvyks sekinau.
svečiams iš Springfieldo j Chi namuose matos kokių tai šla
‘ lių 13 d. Naujais .nariais įsiraĮDOMŪS JUDAMIEJI
mštų.
O
žmonės,
rodos,
geri
sekmmiie.į mū»ų bažnyčioj,;’ “ ^^£"£££7
2S d. spalių, 1 valandą popiet,
cngą teko užsukti į seno
PAVEIKSLAI!
j Molis, K Meilūnaij buv. Meldažio salėje. Manai
“Draugo” rėmėją P. Kazwell katalikai: šliūhą bažnyčioj i- bus kolekta bet katahkų W>- ĮV(liii
Pamatykite
ma,
gimus
kūdikiui,
bažnyčioj
malonėkite
susirinkti.
\ia
dorybei. Pagedaujama, kad
jj Molia.
(Kazlauską) taverną, prie So.
SVC. PANELĖS
Spalių 27 d., 7 vai. vakare,
krikštija,
susirgus
šaukias
prie
nei
vienas
mūsų
parapijonas
daug
dalykų
svarstyti.
Pasih
Rockwell ir 71 gt. Užėjo kal
Išrinkta atstovai į vargoni parap. salėj bus Labdarių 1
APSIREIŠKI
ba apie laikraščių naudingu kuyigo. Taip ir turi būti. Kam nepasiliktų neaukojęs minėtai ninkų susirinkimą dėl suren kp. “ Halio ween”
vakaras. kę su mokesčiais prašomi už
MO VIETĄ
mą. P. Kazivell štai ką pasa reikia namuose šlamštus lai labdarybei. Nors ir mažiausia gimo bendro chorų šokio va Grieš didelė orkestrą. Laimin simokėti.
M. Z. Kadziauskas, koresp.
—LIURDA
kė: “Draugas” {»as mane gy- kyti! Jie mums mokslo nebe auka bus labai įvertinta.
karo. Atst. išrinkti Noreikaitė gasis tą vakarą gaus perinaAtėję į šiuos paveikslus pa4 vuoja, kaip tik persikėlė j Chi duos.
, Ijabdoringoji Sąjunga, kas ir Norušas.
nent wave”; tą dovaną aukoju
Marąuette Park. — Marijv- matysite tą garsųjį visame pacagą, ant 4b gt. Tatla dienraš Si graži lietuvių kolonija metai užprašo po kelerias Mi Choras baigęs mokytis nau “Louise Beauty Shoppe*’,
n,
Kolegijos RėmėjiĮ suirto “fe .Pr?n'tai«o
turėtų
kuodaugiausiai
remti
tį redagavo, rods, J. K. vysku
šias šv. už visus mirusius lab jas mišias Kalėdoms, rengsis 4458 S. Francisco Avė.
pas Būčys. Rėmiau “Draugą” “Draugą”.
darius ir labdarybės priete- prie operetės, vardu “Kauno
Nuoširdžiai kviečiami visi kimas įvyks spalių *6 d., tuoj švenč. Panelė apsireiškė Šv. 1
P.
Kazwell
ketina
prisidėti
stambiomis aukomis. Turėjau
lius. Nors ir vieną centą auko Stotis”.
atsilankyti ir paremti labda po pamaldų. Prašomi viai rė Bernadetai. Tenai suvažiuoja
ir
darbuotis,
kad
sutraukus
vi

mėjai susirinkti į mažąją pa iš viso pasaulio ligoniai nepa
laikrodėlių - auksinių daiktų
jęs Chicagos lietuvių labdary Buvęs choro sočiai gražiai rių darbą.
gydomomis ligomis sergantie
krautuvę ant 46 ir S. Ashland sus marketparkiečiųs biznie bei, gauna minėtų Mišių šv. pavyko. Choras dėkojo Klimai
Be kitų, centralinių reikalų, rap. svetainę. Yra daug avar- ji, kad gauti stebuklingą per
Avė. Užmokėjau iš anksto virš rius su skelbimais “Draugui” atlaidus.
Svenč. Panelės užtarymą išgy- .
tei ir jos pagelbininkėius už Labd. 1 kp. savo kolonijoj šel ’ i( bių reikalų svarstyti.
dymą.
minint
25
metų
jubiliejų.
Bašt.
S.
S-lh
200 dol. ir mano biznio skelbi
pia senelę Kasmauskienę. Ar- j
Šiemet sueina 20 metų nuo surengimą vakaro.
_____
_
_
j
Be to lar pamatysite: / j
Juozas
mas buvo dedamas du sykiu į
labdarybės susiorganizavimo.
Halloween party kuri bus tinas Labd. Są-gos seimas. Čia
.
..
... . ....
f 1) Istoriškus paveikslus iš
savaitę. Tas skelbimas man
Tadgi, padarykime jubiliejų spalių 31 d., parapijos svet., irgi reikės 1 kuopai pasirody Amerikos Lietuvių Daktarų Lįe(uvos
2) Dariaus ir Girėno išskri
(džiaugsmą) labdarybei, kad komisijon išrinkta: Kelertas, ti su dovana. Dėlto padaryki draugijos reguliaria mėnosinL
BALSUOKITE U*
dimo
ir žuvimo vietą — Sol
susirinkimas bus penktadienį,
galėtų atmokėti ūkio skolą. Simonavieiusj Žylius, Balsaite, me tą vakarėlį setanipgą.
CLAYTON F. SMITH
dino
mišką,
spalių 26 d., lygiai 9 vai. va
Rūgs. 24 d., 1934 m., išpirk Valūnaitė, Uokas.
DEL APSKRITIES BOARDO
3) Pasaulinę Parodą (Worlds
PREZIDENTO IR NARIO
Šv. Pranciškaus Vienuolyno kare, 6641 So. Western Avė. Fair),
tas $6,000 antras morgiėius.
Komisijon
pirkti
vedimiems
Clayton F. SnrRh, kandidatas i Pre
Dr. T. Dundulis.
4) Komediją, kur dalyvauja
Marąuette Park.*
ridentus Apskrities Boardo, dabartinis
Gim. P. Pirmas morgieius — $6,000 choristams dovanas išrinkta Rėmėjų 3 skyr. rinkliava prie
Apskrities Reeorderis. pradėjo savo
Charlie
Chaplin.
A. Uet. t'ak. -Dr-jes rast
viešojo darbo karjerą kaipo crty cl- šv. parapijos didysis choras, baigsis kovo 5 d., 1935 na., rei S. Barkauskas ir O. lvinskai- bažnyčios durų bus spalių 28
Paveikslus
rodys A. PELvil Service darbininkas, ir 190$ m.
d. •
laikė darbus Įvairiuose miesto depar 'vedamas vąrg. B. Janušausko, škia, ateinančią žiemą. Gal ir tė.
DŽIUS sekančiose vietose:
tamentuose, iki 1911 m., kuomet bu-;
Utaminke, Spalių 30 d. Šv.
vo paskirtas vice-pirminfnku Board Tapk r. 11 d., parapijos svetai nesudarysime $6,000, bet visgi
Kiti reikalai atidėti kitam
of LacaJ Improvements.
Šv.
Kazimiero
Akad.
Rėmė

Kazimiero
parap. Pittsburgh,
1914 m., p- Smith buvo paskirtas nėje, rengia didelį koncertą su vieną, kitą tūkstantį reikės at susirinkimui.
ivor.
Pa.
vyresniuoju Apskrities Ligoninėje. Da
jų 1 skyr. sus-mas įvyko spa
kart buvo išrinktas Miesto Kaslerium šokiais.
mokėti.
ir vieną terminą tarnavo kaipo alderlių 22 d. E. Gedvilienės pra Progress Furniture krautu Įžanga 25c
Vaikams 10c.
monas. Per majoro Dever'io adminis
Cbieagoj yra 100,000 lietu- PAMINĖJO GIMIMO DIENĄ
Dainos parinktos pačios gra
Visur
pradžia
7:00.
vai. vak.
traciją nuo 1923 iki 1927 m., p. Smith
nešimu, nuo Centro išvažiavi vės maišytas kvartetas links
buvo Comnitssioner of Public Works. žiauMioa. Programoj daly vau- !vi»- Jei kiekvienas aukotų po
1928 ir 1932 m. jis buvo Reeorderis.
mo padaryta gražaus pelno. mino savo klausytojus praeitą Užsisakant šiuos judamuo
Brighton Park. — Žymios
ja visų žinoma ir mylima so dolerį labdarybei, tai netik
Nutarta pasidarbuoti parapi sekmad., iš stoties WGES. Ir sius paveikslus reikia adresuokad
skolą
būtų
atmokėta,
bet
Vaičkauskų
šeimos
dukrelė
Ln
,
,
...
. Tx .
Hi: A. Pcldi.us, 7035 S. Fairlistė Janušauskienė. Dalį pro
jos bazare, vedant bingo. Lai buvo ko pasiklausyt. Dainavo fįeia avė.. Chicago, III.
ir
didesnis
ūkis
nupirktas,
gal
cija
spalių
21
d.,
paminėjo
sa

gramos taipgi išpildys daini
— —škas Labdaringos Sąjungos
ninkas baritonas Kastas Sabo- ir patogesoč-j vietoj. Tuojau vo gimtadienį. Svečių susirin priimtas. Seimui paskirta au
būtų pastatyti seneliams na- ko virš trisdešimts. Jų tarpe
1 nis.
kų $5.00 ir išrinkta atstovės.
ROSELLI BROTHERS, INC-,
j mai ir priglausta 130 senelių, matės rinktinių žmonių iš vie
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Choras susideda iš 70 dainių įurie dabar vargsta Oak Fo- tinės ir kitų kolonijų.
Šv. Pranciškaus Vienuolyno
Speciali.*,tai iškalime Ir išdirbk
ninkų, tai manoma kad šiame resį prieglaudoje, taipgi apie
P. Vaičkauskienės pakviesti Itėmėjų 3 skyr. sus-mas įvyko
me visokių rūšių paminklų Ir grakoncerte bus kas naujo ir ne-. gimtas lietuvių našlaičių, ku- pietų susirinkusieji pąkėlė tau spalių 22 d. Įsirašė dvi nau
lmaiDių.
Mūsų šeimyną s-pccializuoja šiopaprasto. Be solistų, bus du- j rįe ranjasį svetimtaučių prie- res už Lucijos sveikatą palin jos narės: O. Vaznienė ir U.
mę darbe per šešias kartas.
etų, kvartetų, merginų grupė giau<IOse, net ir nekatalikiško- kėdami ilgiausių metų. Be to, Paskavič. Pranešta apie išva
Veskite paminklų L-elkalus tie
ir įvairių pamarginimų. Šis ge, pagonyS auklėdami mūsų gavo dovanų.
žiavimą. Į sus-mą buvo atsi
siai su pačiais išdirbęjais.
koncertas bus vienas gražiau- našlait<hiusT&f sifdaro tokias
Vaičkaushų šeima malonaus lankius viešnia L. Račkauskie
šių parengimų šioj kolonijoj, sąlygas, kad užgniaužia juose! būdo, gražiai sugyvena su sa- nė iš Brighton Park, 2 skyr
Tat, visi marketparkiečiai, krikščionišką susipratimą. Vie vo kaimynais ir kitų kolonijų rašt. ir centro viee pirm. Pa
darė pranešimą iš seserų Praparapijonai ir svočiai, kvie toj to, skiepijama pagonizmas j žmonėmis.
Vienas blokas | rytus aoo
CLAYTON F. SMITH
čiami atsilankyti į mūsų pa arba bedievybė į lietuvių ka Lucijos motina P. Vaičkau* nciškiečių rėmėjų šeimo.
didžiulių vartų
P. Sniith didžiuojas/ operavimu
talikų
našlaitėlių
kūną.
Bedi
e
rapijos
choro
rengiamą
kon

Raporteria
kienė yra įžymi darbuotoja Šv
Recordv.rio ofisu. 192 8, metus prieš
užimant tą vietą, tam ofisui buvo pas
vis
prie
kataliko
kimba
ant
certą
lapkr.
11
d.
Kas
sekma

kirta $1,200.000. 1934 m. paHky.rlmas
tam departtlnentui buvo tiktai $546,- dienį girdime šio choro baž kiekvieno žingsnio! Bet, kuo
Trys telefonai:
97$, arba maliau negu pusė. Jis Recorden'j ofise įvedė tvarkingumą, ku nytinį giedojimą. Bet koncer met lietuviai katalikai, socia
PENSACOLA 9011
ris dabar sutaupo daug pinigų. Da
BELMŪNT S4S&
bar ofisas vedamas biant&kat, kur te išgirsime ne bažnytinių gie- listų ir visokių srovių bedieOlfice: HILLSLDK SSftft
kiekvienas gauna greitą patarnavimą.
Vbarant UossMI, aeer.
Mr. Smith turi platų patyrimą biz smių, bet gražių smagių daimelus supras, ir melagys
nyje, ir jo išrinkimas t prezidento po
čių pančius ims traukyti, tuo
ziciją County Boarde priduos asme nelių.
nišką vedintų visų apskrities jstaigų
met “šliupbernių” agitacija
ir teisingą ir Įtekmingą patsmavftną
Po koncerto bus šokiai.
Įvairiuose apskrities d e parteri en tuose,
kur tik bus didžiausiai taksų mokė
Ieva Lukošiūtė, koresp. prieš lietuvių katalikų labda
tojų naudai.
(Skelb.)
Telefonas YABds 1138
rybę paliks be vertės.

PASIKALBĖJIMAS SU
“DRAUGO” DRAUGU

CHORAS AUGA

TOWN OF LAKE ŽINELĖS

j

CHORAS REHGIA
KONCERTĄ

r a ūš a

■■

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

VENETIAN MONUMENT CQ, INC.

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
senąją Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtume, o
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
norį pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimą, 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.

Duodami auką labdarybei
bažnyčioje, įdėkite ją į voke
lį arba pažymėdami: auka la
bdarybei.
Visa kolekta bus priduota
Labd. Są-gos 15 seimai, kuris
įvyks lapkr. 4 d., Dievo Apvaiados parapijos salėje. Sei
mas prasidės 2 vai. popiet

* • —• Y - ’

• - r

Visos draugijos prašomos at
siųsti atstovus į labdarybės
seimą. Visi, kam tik laikas
leis, prašomi dalyvauti seimt?,
nes šiame seime bus paminė
ta 20 metų jubiliejus nuo Lab.
Są-gos susiorganizavimo.
Z. 1 Gedvilu

\

NOVENOS
Ką tik išėjo iš spaudos

Novena, prie 6v. Antano 15e.
Nevena Neperstojančios Pa
galbos
...................... 10e

Novena prie 6v. Teresėlės,
Mažos Gėlelės antroji laida 10c
Daugiau imant, duodame
nuolaidą
“D&AUGAg

PUB. CO.,

2334 8o. Oakley Avė.,
Chicago, I1L

■mrlri M metų prityrimo

■ «'O-----—

IrkUs tiesiai U dirbtarta Ir
taupykite pinigus
atlikome darbą daugeliui i
adų Ghlcacoa Idetarių.

527 N. WE$TERN AVĖ.
Avė.

ORABORIAI:
LACHAWICH
IR SONOS
S7ANLEY P. MAŽEIKA'

LIETUVIAI GBABOSIAI

G&ABOBIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieidama.
2314 W. 23rd PL. OUogo
3319 Lituanica Avenue
Chicago, lū.
1439 K 4®th Ot Otono, HL

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla
Baikale meldUu staUankti, o mano
darbu besite ulganėdfatl
TeL GANat Mlt arka MM

Tek CMCMtO MS7
Tai. LAFnyette *672

Telefonas SEEIey 6103

J. Llulevičius

Chicago, Illinois

Balssmibtojas

* Graborlus
Ir

Patarnauja Ohlcn
goję Ir apylinkėje.
.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Didelė Ir grail .
Koplyčia dykai

Ambuknce Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS

GBABOBIUS
Koplyčia dykai
1410 80. 49th OOUBT
Cicero, Illinois
Pbone Cicero 2109

.4*1

4092 Archer Are.

LJ. 10LP
ORABORIUe ir LAIDOTUVIŲ
VEDBJAS

1646 West 46th 8treet

M.
JUOZAPAS EUDEIKIS
IRTĖVAS
BOUIevard 9M9

LAIOOIAM PIGIAU NEGU KITI

ANTANAS PETKUS

»«M

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
T«l. Bonl«»ud 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 West 18th Street
Tristanas MONroe U77

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

REPublic 8340

J. F. RADŽIUS

4605-07 So. Hermitage Avenue

5340 So. Kedzie Avė.

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja ui $$$.00 Ir aukMtau
M ode m Ilk* koplyčia dykai

(Neturime sąryšių su firmą

tuo fiačin vardų^

SM W. lStk St. Tei- CAMaI <117 4
______ .
Ckieaso. M. _____ _

Penktadieni

Pradžią_S valandą po piet

Aušros Vartų Parap. Svetainėj, 2323 W. 23rd PI
.

Širdingai kviečiame visus atsilankyti į mūsų parapijos bazarų, ir laimėti sau gražių ir bran
gių dovanų. Visi parapijonys ateikite ir savo viešnias ir svečius atsiveskite. Kurie norėsite
galėsite “Bingo” pažaisti; kurie norėsite galėsite gauti skanių užkandžių ir gėrimų. Visiems
bus smagu ir linksma pasimatyti ir pasidžiaugti ir savo parapijai daug paramos suteikti.
širdingai kviečiame visus
i
Aušros Vartų Par. Klebonas ir Komitetas

į klubai, bet jie jau gerai su-. tų tokių pat. »ų-gų, kaip yra sakoma, yra virš 4000 balsuo- ndens taksų.

•
. įpranta, kad vienybėj galybė. Lietuvių Demokratų Lyga.
tojų. Už tat politikieriams tie
Demokratai čia suorganiza____
Dabartiniai demokratų klubai
J. L. J. balsai labai rūpi.
vo Lietuvių Demokratų klūbų,
lekiš^ politikos ir neardo ra- 7** susibūrę į Lietuvių Demo------ , Lietuviai iki šio laiko poli- bet lietuviai, matyt, nemėgsta
UPĖJE RADO SENIENŲ
nybės. Todėl reikajinga atski- kratų Lygų of Cook County. i PILIEČIŲ SUSIRINKIMAS tikoje buvo kaip ir jieorgani- vienpusiškų politiškų organiros politiškos dr-jos, abiejų pa Todėl lietuviai demokratai jaųl
---- — .
'
znoti. Seniau Cicero rinkimuo- zaijų ir nenori dykai gerti aCIVIC KLŪBAI, POLITIŠKI rtijų: demokratų ir respubli- turi politiškų mašinų. Si maži J Cioaro. —vakarų, spalių se lietuviai dažniausiai balsvo lauš. Jie <4a organizuoja ne-'
KLŪBAI IR JŲ REIKŠMĖ konų. Jų tikslas yra darbuo- na P° savim turi jau netoliu 26 d. po rožančiaus pamaldų davo už respublikonus, bet partyvį klūbų vardu Citizen’s
tis, kad per rinkimus būtų iš- dvidešimts klubų iš visų mie- įvyks labai svarbus Piliečių kada taksai labai pakilo ir Club. Trumpu laiku jie žada
I
Mairąuette Park. — šioje ko- rinkti tokie žmonės, kurie yra st° dalių ir, todėl demokratų klubo susirinkimas, parapijos šiaip respublikonai buvo pri- turėti virš 2000 narių. Klubo
I lonijoje lietuviai daugiau
ir palankūs lietuviams; kad lie- partija pripažino juos, * kaipo svetainėj. Susirinkime gali daįdarę daug nesmagumo, 1932 susirinkimas įvyks spalių 26
Mdaugiau domisi politika. l)a- tuviai patys galėtų prieiti au- lietuvių politikos atstovus,
lyvauti visi piliečiai vyrai, m. balsavimuose lietuviai nu- d-, tuojau po rožančiaus, Šv.
Įbartinin laiku jau veikia net kštesnes valdžioje vietas.
Kodėl Civic klubai negali moterys ir heprapertieriai; ėjo pas demokratus, kurie ža- Antano parap. svet. Visi lieHdu politiški klūbai ir vienas
Civie klūbai nėra indorsuo- susiorganizuoti į Lygų taip taip pat ir tie, kurie nori ta-įdėjo gerų darbų. Bet, yra sa- tuviai kviečiami dalyvauti,
Heivic klubas. Kai kurie piliejami nei respublikonų, nei de- kaip ir demokratai!
pti piliečiais. Susirinkimas bus koma, iš didelio debesio, maDidžiuma lietuvių ateinanHčiai bijosi, kad šioje parapi
mokratų partijų, nes jie nėra
Nors Civic klūbai daugiau- trumpas. Po susirinkimo bus žas lietus. Lietuviai, vietoj ge- muose lapkr. 6 balsavimuose
■ joje yra jau perdaug klūbų. partyviai. Jie indorsuoja kan-> gįai veikia savo kolonijų ge- sočiai vakarėlis, geresniam su- rų darbi}, gavo prasčiausius, žada. balsuoti už Geo. F. Niv Bet reikia suprasti, kati kiek- didatus abiejų partijų. Kada- rovei, vis tik pasitaiko tokių sipažinimui.
• Pilietis
Neseniai vienas lietuvis tapo xon> kuris pasidarbavo numuš
■ vienas jų turi skirtingus dar- ngi demokratas nepritars in- dalykų, kurie liečia ne vienų
-------------------prašalintas, iš darbo ir i jo vie- damas taksus. Jeigu bus išri
I bus ir reikšmę. Žinomas dalynktas į County prezidentų, ža
dorsuoti respublikonų, o res- kolonijų, bet visų miestų arba
Dabartiniu laiku Cicero ei
r Jtas, Civie klubas yra reika publikonas demokrato, aiškus valstybę.
da numušti taksus iki 1 nuoš.
na didelis bruzdėjimas. Mat,
lingas kolonijos pagerinimui:
Eks-Demokratei
dalykas, kodėl Civic klubai ne
Dabartiniu laiku daugelis nebetoli balsavimai. Politikiegatvių taisymui, parko graži gali įeiti į politiškų veikimų. miesto Civic klubų veikia dėl riai bi*zi; bėgioja, mitinguoja,
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ
nimui ir reikalavimui visokių
Lietuvių Demokratų 13 wr.
Lietuvių kolonijose didžiau- gavimo 1 nuoft. tax limitation. dykai duoda alų, žada gerų
1 reikalingų dalykų kolonijos gy šių pažangų yra padarę Lietu- Bet jie veikia vien savo tarpe, darbų, pataisyti vandens bi
rdo regularis susirinkimas į
vyks
penktadienio vakare, 8:lv SĖST. V AK., OCT. 27, 1934
Mventojų gerovei. Klubui pri- vių Demokratų klūbai.
o taksų klausimas liečia visų jąs, kad tik patraukus dau
Lietuvių Auditorijoje
vai. adresu 6801 S. Talman
' klauso įvairių partijų žmonės
Tie klūbai nėra taip seniai valstybę. Tat reikalinga, kad giau balsuotoji. Ypač tai da
Įžanga dykai.
Avė. Visi 13 wardo lietuviai
ir į vidujinį klūbo gyvenimų suorganizboti, kaip kad kiti Lietuvių Civic klūbai sudary roma tarp lietuvių. Lietuvių,

jnHnBk'

POLITINIS VAKARAS

Lietuvis Advokates

2201 W. Cermak Road
(Wezt 22nd St)

Sužinokime kodėl
, ,e .

(Metropolitan Stato
Valandos Kasdien
Panedėlio. 8oredoo
vakarafo (

'*$'*’•' X*

y'

Bank Namo)
nuo • Iki B
Ir Pėtnyfilos
Iki •

Telefonas OANal 1175

turkiškas tabakas yra ta

svarbus

Namai: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPubllc ®«OO

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosava, mo
demišką studlo su Hollywood Šviesomis.
420 WEST «!»rd ST.
■ątfiinusi ba 40 b—i

Prie Smymos saulėtų pakrančių
. . . Macedonijos vaisinguose
laukuose... prie Juodosios jūrės
krantų ... auga tokia tabako tū
lis kuri yra skirtinga nuo visų
kitų pasaulio tabakų.

ZTA
i
Katrie perkate anglie M
dral vėrių, siųskite Juoe
t
CRANB COAL CO. Gausite
geresnes anglie, ui meilau
plm‘gų.

.

ITIE turkiški tabakai yra vieninte

Š

liai tabakai svetimo auginimo, ku

rie žymiai vartojami padaryme ameri
koniškų cigaretų.
Turkiški tabakai žinomi dėl jų kve

Naujoj Vietoj

piančios aromos, ir sumaišymas tin

kamų rūšių turkiško tabako su musų

Toms Coal Ct.

namie-augintais tabakais yra geresnis

negu kokia kita rūšis sau vien varto

12100 So. Halsted St.

jama.

Telefonai: >
Pullman 8296 ir 8092

{ Cbesterfield mes subalansuoja
me lengvus, nunokusius tabakus
augintus lioje salyje su kaip tik
tinkamoms dalims tinkamų tūlių

Turkitkas tabakas pakabintas
virtame ore padtiovinrmtti.

THE BRIDGEPORT
KNITTINO SHOP

turkiško.

Nerto Plonos Ir Stonis Vilnonius
Svederlus dėl Vyrų. Moterų.

Yra per pritaikinimų ir sumaišymų

Mergaičių Ir Valku

šitų įvairių tabakų, jog mes padarome

NERIA VILNONES PANC1 AKAS DEL MOTERV IR
VTRŲ

Chesterfield tokį cigaretų, kulis yra

lengvesnis,

tokį

cigaretų,

kuris yra
r PIRMADIENI

Virtinis tabako augintojas pasako
Amerikos tnristams kaip tarkitkas
tabakas dtoovinatnas.
Lioorrr a Mmt Tobacco Co,

geresnis.

>.

TREČIADIENI

*E$TADIKN|

1O9A

NINO

'’ciETK

PONSELLK

MARTINI

STUBCKCOLD

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Vletory 8484
Atdara dtenBmls, vakar*Is Ir
sekmadieniais.

KOSTKLANtrZ ORKESTRĄ IR CHORAS

8 VAL.VAK. (C. S.T.)—COLUMMA RAKIO SISTEMA

a

;

