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ŠIANDIEN PASKUTINE
PROGA JĄ PAMATYTI

Veda vaikus Lietuvos pusėn,
kad juos pavalgydinus

Vakar prieš pusiaudieni C ŠIANDIEN PROGA PAGAL, šiandien yra paskutinė dieKAUNAS. — Ministerių ka
KAUNAS. — Iš Tilžės į Pa
VOT1, UŽ KĄ REIKES >,;a pamatyti Chieago šimtmeplėšikai puolė Aetna State
IL-:
BAL5UOTI
’čio pažangos parodą. Šian nemunę atėjusios daugelio vai binetas patvirtino Lietuvos,
\>anką, 2375 Linęoln avė., ir
dien vidunaktį paroda bus vi- kų motinos ašarodamos skųn-1 Latvijos ir Estijos santarvės
paspruko su 18,500 dol.
WASHINWON. spal. 3O..si5kail,MarvtlLJ
džiasi, kad dėl maisto bran ir bendradarbiavimo sutartį.
' Policija yra nuomonės, kaxl — Demokratų ir respublikogurno Tilžėje negalinčios iš
tai ekspertų darbas. Matyt, uų partijos jau pasirengusios
maitinti savęs ir savo vaiku.
Prieš juos pasiųsta federa plėšikams vadovavo policijos
atlikti galutiną politinę tarpu
—
Mano vaikučiai, — sako
linė kariuomenė. Pastaroji
ieškomas Dillingerio gaujos savę kovą ateinančią savaitę,
kelių vaikų motina, — skaniai
“sukilėlius” apsupo arti Lo narys George Nelson, žinomas
lapkričio mėli, 6 d. Tai bus
pavalgo tik Lietuvos pusėjo,
mas dėl Calvario. Penkis .jų ’“Bahy Kace” vardu.
lemiamoji ką va. Ji išspręs
bot čia, po ilgo badavimo
nušovė, o kitus sužeidė.
Illinois valstybės guberna
Kaip tik plėšikai įsiveržė daug svarbių; visą kraštą lie VATIKANAS, spal. 30. “persivalgę,” namuose suser
Riti}
kongregacija
ėmėsi
pir

toriaus Hornerio! paskirtai ko
bankan, tuojau paduotas ali čiančių, dalyku.
.. A
... . , _ .
ga ir reikia kviesti gvdvtomųjų
žygių,
kad
beatifikuoti
.,
. 1 mitetas pilietybės kampanijai
armas policijai. Bet kol poli
Lapkričio ihėn. G d. krašto (įskaityti j palaimintųjų skai jas. Vyras dirba fabrike ir Lyėjo susirinkimą ir svarstė
cija atvyko, plėšikai jau bu
piliečiai rinks atstovus 74-ojo čių) ftvč. Širdies seserų kon- uždirba apie 40 markių mėne klausimą, kaip ir kokiu būdu
vo apsidirbę ir dingę su di
kongreso žemesniems rūmams gregaeijos vienuolę prancūzę, siui. Suprantama, kad su tiek Illinoise gyvenančius svetim
deliu grobiu.
Radikalų šalininkai ir už
ir vieną trečdalį senatorių. Filipiną Duchene, kuri 34 me pinigų negalima pragyvent!. šalius patraukus, kad jie pa
Taip vadinama Chieago
Gyventojai gaus progos pa tus darbavosi St. Louis mie Rudeniui ir žiemai artinantis, sistengtų gauti pilietybės certarėjai kaltina vyriausybės ’Municipal Voters’ lyga ragi
reikšti savo opiniją ir pažy ste ir kitose vietose, Ameri reikės visiems rūbų ir kit. To tifikatus (popierius). Komite
kariuomenę už žiaurybes su na piliečius, kad ateinantį nu
mės, ar jie sutinka su šian koje.
sukilėliais. Bet kas gi yra kai tradienį per rinkimus jie bal-.
'
v dėl Dievas žino, kas mūsų tas sutarė padaryti tam tik
dieninės vyriausybės nusisto Vienuolė Filipiną mirė 1852 laukia. Kvaili tie jūsų žmo-- slui programą ir sukelti kam
tas, jei ne patys radikalai. suotų už sumanymą, kuriuo į
Radikalai sukilo ir pradėjo norima miesto aldermonams
tymu ir darbais. Jei per rin-(m> lapkr> 29 d> gt Charles, nis, kurie norėtų po Hitlerio paniją.
tarnybos
terminJ
J^K.bfc^.s'nn^ėrs^kim08
!">"g.rT? '"“’L'’“"'
žudyti nepakenčiamus sau pailginti
Mg. Buvo gimus Grenohle, letena būti, — baigia, verk
Illinois valstybėje gyvena
30.
—
Kalifornijos
universite
šlenti tilžiškė.
žmones. Vvriauaybės
2
apie
350,000 svetimšalių, k n-.
to šakoje”suspenduota viene- jų atstovų ir senatorių, tas
3v
buvo gintis ir saugoti gyven■ rie galėtų, būti šio krašto »itojus nuo tų teroristų, kurie ( LyKa »>-K»">entuoja, kart to j ricms metams penki etuden- reikš, kad naujoji santvarka
TATUUOS ČIGONUS
į liečiant.
turi palankumo ir tada kon
siekė sugriauti teisėtą vyriau termino pailginimas duotų i tai už. radi k alinę veiklų
Suspenduotųjų šalininkai gresas rems prezidento Roose ? BUDAPEŠTAS, Vengrija,
sybę ir įvesti sovietų dikta daug naudos. Girdi, šion tnr- f
nybon patrauktų geresniuo- į studentai sukėlė demonstra- velto vykdomą programą. O spal. 30. — Vengrijos vyriau
tūrą.
Anot laikraščių, sukilę ra sius žmones, būtų maž.iau iš-icijas ir riaušes universiteto jei laimės dauguma respubli- i, sybė nusprendė tatuuoti vi
KAUNAS. — Rugių ir
eikvota
laiko
ir
būtų
mažiau
J
rūmų
priešakyje.
Policija
išlenų,
ta,
reiks,
kart
piliečiai
!
fu8
siam<
L
kraSte
dikalai labiausia šėlo Asturikviečių pristatymas į Lietū
' yra priešingi naujajai __
san- |, čigonus. Bus ant jų kūno iš- kio sandėlius labai pagyvėjo.
jos provincijoj. Ten < jie nužu išlaidų. Sako, dviejų metų ter- • blaškė demonstrantus,
Komercinių lėktuvų vairitvarkai. Ir jei respublikonai.^tūnota pavardė, gimimo me
dė kelioliką kunigų, visą ei minui renkami aldermonai
Ligšiol Lietūkis rugių jau y-į ninku (pilotų) organizacija
lę vienuolių seserų, apie 100 nebeturi laiko nė susipažinti
laimėtų, netolimoj ateityje bū tai ir vieta. Tuo būdu norima
ra supirkęs 50,000 centneriu, turi konferenciją Chicagoj.
civilinių sargybininkų ir daug su svarbiausiais miesto reika
tų sugriauta visa dabartinės čigonus atpratinti nuo klajū
nų gyvenimo, tv. trankimosi o kviečiu — 16,000 centu.
lais, taip pat su sav-o parei
,uri
kart «kšiaip žmonių.
administracijos vykdoma pro /
į vienų vietų į kitas.
gomis.
Nor, užsienyje Šiuo metu »e- tDal,n8 aidimo valandos
grama. Būtų panaikinta NRA
Prieš šiuos sukilėlius tad
,
.
, . .
. fper mėnesį būtų sumažini w
Tačiau ketverių metų ter- , DENVER, Colo., spal. 30. ir visi federaliniai biurai, ku
lengva javus parduoti, vis;*,,.
_'
ir buvo pastatyta iš Afrikos mino priešai pareiškia, kad
ti demokratai į tai atsako,
iki 86 valandų. Šiandien per
South Platte paupiu veda- rie šiandien bendromis pajė
atšaukta maurų kariuomenė, ilgo termino tarnautojai yra („ii krašto vyriausybėR šelpiakad nėra lengvas darbas at dėlto iš supirktų kiekių 24,-‘! mėnesį, imant apskritai, vai
kuri taip pat nereiškė pasigiri negeistini visais atžvilgiais. ’mįejį darbai. Dalis darbiniu gomis dirba už ekonominį kra statyti krašto ekonominį gv- OCO centnerių rugių jau vra nninkai skraido apie 100 va
Įėjimo socialistams ir komu Gerai, jei ilgam terminui pa kų nepasitenkino mokamuoju 'što atstatymą.
venimą. Jie nurodo tai, ką eksportuota. Eksportui šiuo landų.
nistams.
Šią savaitę baigiasi politi- jie yra čia radę respubliko metu Lietūkis perka švedikliūtų geri žmonės. O kas gi atlyginimu ir sustreikavo.
Vairininkai pareiškia, kad
I
Buvusis Ispanijos premje daryti su negeraisiais? Ilgas
Paskiau radikalų vadovau ne kampanija. Įsidėmėkime nams pralaimėjus rinkimus nius dobilus bei motiejukus. komercinių lėktuvų greitu
ras M. Azana, kurs vadovavo terminas tarnautojits daro jami jie puolė dirbančiuosius, gerai tarp abiejų partijų po 1932 metais. Visi bankai bai Už pirnųh centneri moka-ka8kart
0 s„
di.
sukilimams, yra laikomas už nepriklausomais. Toki, su kad visi prisijungtų prie str litinius skirtumus, jei taip gė griūti. Visas kraštas sto iki 150 litų, o užM antrųjų —
■
■
IRS
deja ir vairininkų atydos
darytas vienam laive Barce- prantama, yra negeistini.
eiko. Įsikišus policijai, strei būtų galima juos pavadinti. vėjo ties bankruto bedugne. ligi 45 litų. Kitiems dobi įtempimas, kas ardo sveika
lonoj. Jis lankia sau bylos.
kininkai sukėlė riaušeš. Poli Iš tikrųjų tie politiniai skir Visam krašte siautė netvar lams dar ieškoma patogių ■tą.
■
cija pradėjo šaudyti oran. tumai, jei jie ir yra, tai men ka. Tokį stovį paliko respub rinkų. Todėl kitoki dobilai!
Tas riaušininkus paveikė. Vis ki ir mažai reikšmingi. Abi likonai. Ir tik ačiū demokra- ftud tarpu neperkami.
partijos pirmoje vietoje ko tams, jei šiandien kraštas iš----------------gi yra ir sužeistųjų.
voja ne už kokius politinius vaduotas iš visų tų pavojų.) PERKA NAUjUS BUSUS
KAIFENG, Kinija, spal. IŠGAUDĖ 500 SUKILĖLIŲ savo principus, bet už pirme Jo išvadavimui ne vien buvo
nybę.
reikalingi bilijonai dolerių,
I/)NDONAS, spal. 30. — 30. — Df*l nuolatinio lietaus
Chicago. Motor Coach kom Į • .J' * - vyK1'b*4'v ’ c
Chieago miesto advokatas
Po vasaros atostogų šiandien išsiliejo Geltonoji upė ir van
Tad ir nestebėtina, jei fiian bet ir didelis demokratų va- panija praneša, kad ji perka (Corporation counsel) W II.
MADRTDA8, spal. 30. atidaryta Anglijos parlamen duo užsėmė apie 150 ketvir Ispanijos užsienio legioninin dien respublikonai puola de dų pasiaukojimas. Šiandien y- 100 naujų busų milijono dol
Sexton atžymėtas. Popiežius
to sesija.
tainių mylių Honan provin kai Oviedo kalvuotose apy mokratus tvirtindami, kad de- ra toli • mažiau nedarbo, ne rių vertės.
Pijus XI pripažino jam šv.
Parlamentas turi, didelę cijoje.
linkėse išgaudė apie 500 suki mnkratų partija didina mo gu respublikonų laikais. Do
Grigorians vyčio ordiną, šiprogramą socialiais, ekono
Sunaikintas žem riešučių ir lėlių, kurie ten slapstėsi. Apie kesčius ir krašto skolas ir tuo Inkratai dar priduria, kad p KLAIPĖDA. — “Maisto’ požymis jam įteiktas ftv. Jminiais ir politiniais klausi k-ornų derlius. Užlieti javų 50 sukilėlių nukauta.
būdu kenkia krašto ekonomi»RV0 pastangomis užtikri- j Klaipėdos skyiias vėl išsiunrome bažnyčioje Jo Km i t
mais.
Skam atsigaiveliojimui. Toliau na kraštui laimingesnę ateitį. Įtė į Sovietų Rusiją 624 kiau- kardiaolo Mundeleia aky n<
grūdų sandėliai, Ižaugiau kaip
•Toki tai vienų ir kitų ar-į les. Kiaulės supirktos dau- doje. Tas yra už jo nw I50,000 asmenų nebeteko pa JAPONŲ AMBASADORIUS respublikonai argumentuoja,
LIETUVIAI VERSLININKAI stogės.
kad demokratai varžo gyven gumentai. Balsuotojai, kurie įgiausia iš Klaipėdos kramto nns Chicagos labdarybių dii
CHICAGOJ
tojų laisvę ir paneigia pačią dalyvaus rinkimuose, turi dar < ūkininkų,
KAUNAS. — Lietuviai ve r
voje.
Iš Japonijos grįžo į Ame krašto konstituciją. Demokra- progos giliai pagalvoti apie
slininkai importu ir eksportn
QUEBECE SNIEGAS
KAUNAS. — Švietimo mi
yra rimtai susirūpinę. Prie
riką japonų ambasadorius Iii ■tų vyriausybė, sako, išleidžia ''■tuos abiejų pusių argumen
nisterijos stipendininkas dai
RIVIĘRE DU I/)UP, Qne., roši Saito. Vykdamas į Wa- milžiniškas snmas krašto at tus prieš balsuosiant.
sąjungos suorganizuotajai ini
porto ir .eksporto sekcijai pa Kanada, spal. 30. — Temi- shingtoną jis su savo žmona statymui, tačiau nieku būdu Naujas — 74 kongresas su- lininkas Petras Kiaulėnat, bai
kviestas ir specialus reikalų eeouata apskrity daug prisni- T f vaikais užsuko į Chicagą. nesumažina nedarbo ir nepa- sirinks į posėdį ne gruodžio gęs mūsų meno mokyklą, šio CHICAGO IR APYLINlengvina buities kad ir ūki- pradžioje, kaip seniau būtu, mis dienomis išvažiavo į Pa KĖS. — Aiandien giedra ir
vedėjas. Juo yra ats. pulk go. Vietomis užblokuoti vieliek šilčiau.
ryžių specializuotis mene.
teis. Matulevičius.
„
bet sausio mėn. 3 d
ŠkeliaL
PLATINKITE “DRAUGĄ1 ninkamo.

MADRIDAS, spal. 30. —
Ispanijos vyriausybė panaiki
no laikraščiams ir siunčia
moms j užsienį žinioms cen
zūrą. Ir tik dabar patiriama
apie sukilusių socialistų ir
jų sėbrų radikalų žiaurybes.7
l^aikrašČ. apie tai daug rašo.
Gyventojai džiaugias, kad so
cialistų sukilimai neturėjo pa
sisekimo. Radikalai baisų te
rorą sukėlė tik kai kuriose
krašto dalyse. Jei jie būt ga
vę viršų, tada visas kraštas
būtų paplūdęs kraujuose.

MEXIC0 CITY, spal. 30.
— Vyriausybės organai pra
neša, kad “sukilėlių” būrys
puolė Tenango Del Valle'mie
sfcelį, netolii šio miesto.
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Ifctuvią luulą. hVitu tie šmei |
U tas ilxls ir ruošimąsi*
šiemet ją atlankė lti milijonų. Taigi, rengė
|žtkl, tas niekiui tufe 8 lygiai to- didžiajam
darbui, nežiūrint
jai džiaugiasi dideliu pasisekimu ir apskai
Ifieina kasdien, lSskyrus sekmadienius
UMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėje:
|ki
pat
tkisihgi
ir
klastingi,
šiandien painių Europos poli
čiuoja, kad paroda jiems ir karininkams ap
— J6 00 Pusei metų — I2.S0-; Trims mėnesiams
lėnam
mėnesiui
—
76c.
Kitosb
vaĮsyb*»e
'Vai
bus
viena
iš
ntdaugelio
panašių
Spalių 9 dieną suėjo 14 ifit- niaus pagrosimas lt n i tekši n“teisingais” ir klastingas tikus sąlygų, yra galimas ir
00.
Ūmerata: Melams — $7.00; Pusei’ metų
~- .OSc.
parodų, prie kurios n«i valdžiai, hel tengė- tų, kai klastingas ir amžinas gAs Suvalkų autUrtiefe aiškini- Jtl Suvalkų sutarties sulaužy- realus. Pažiūrėkime į lenkų
Intų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
radarblams
valstybės žemėlapį. Tas atsi
LietuVos priešas — lenkai pa- mas. Atsiminkime tik, kokią.010 žygis.
jan« Bereikg» Padėti iŠ šaVO kikilių.
ruio'ma tai ,ldVryUPl°rnnVprtXe5^» u£*8kfc
lenkių.
Pasaulinė Paroda Chicagos miestui pa- grObė Lietuvos Sostinę Vilnių kvailą ir žemą komedijų turė- Spalių 9 dieną neliūdi lite kišęs toli į šiaurės rytus nuo
s priima — nuo 11:00 Iki 12:80 vai.
darė daug gero. Viena, ji atitaisė miesto var- įt trečdalį mūsų Sėmių. Ta die- jo sulošti leUftši, kad paslekjos centro lopas, kuriame yra
ai sek&nčiai dienai priimami iki
tttvių tauta. Ji pažvelgusi j
5 vai. popiet.
dą, kuris visame pasaulyje buvo pagarsėjęs Ba visados tebėra gyva visie- lų savo klastingo tikslo. Jie Vilniaus pusę dar labiau užsi Viihiūs, yra ne kas kita, kaip
kaipo gangsterių ir irimmaliaU miestu. Ant- ma lietuviams, nežiūrint, kur padarė Žygį su “lietuviškai - dega tąja Vilniaus meile ii nuolat pakeltas ties Lietuvos
ra, dešimtimis tūkstančių bedarbių per dvi jfe gyvbtttų. Spalių devintoji gūdiškom” Želigovskio divizi- pasiryžimu jį Visomis jėgomis galva brūklys, kuris ją gali
J1 “DRAUGAS”
jai
vasaras turėjo neblogai apmokamus dkrbute. mudis VrA be galo skaudi die- jom Ir patį Želigovskį — su- grąžinti motinai Lietuvai. SpZ vieną kartų sutrupinti,
UTHUANIAN DAILY FlIBND
Trečia — vietos gyventojai tUrfejo puikią prū- nU. Jaunos mtlsą valstybės at- kilėllu. Visam pasauliui buvo
devintoji diena yra dide- laikančiam brūklį huobmdni
PAblished Daily, Exeept Suadiy.
RJPTION8: One Yeaj — *8.88; Slx Uonths gą dažniau lankytis į parodą, stebėti pažan- Stovai su gryna širdimi ėjo'aišku, koks tai buvo sukilėlis ii0 darbo, pasiruošimo ir pasijaus papinta koja, kUd tas
0; Three Months — >2.00; Ont Month — 76c.
One Year — |7.00; Slx Months — >4.00: gą, kokią pasaulis yra padaręs per pastarąjį į Suvalkus tartis su priešu, tašai Želigovskis.
ryžinio diena. Ne vieta čia brūklys iškristų iš- jo rankų.
šimtmetį, mokintis ir gėrėtis. llaugteliui pa- 0 jjg gjo sų klasta su veidmaigedulams ir nusiminimui. Nu- Štai kodėl mes, lietuviai, ne
ln 'URAU’GAS" btlngs best rebults.
Dabar
lenkai
vėl
tvirtina,
rates on appllcatlott.
roda taip patiko, kad viešai reiškė pageida- nybe jj pasalu laikydamas už kad nebuvę jokios Suvalkų su- Į tinimas užmuša dvasi* su galime pamiršti spalių 9 —
,UGA3” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
vimus ją palaikyti nuolatine. Jie tvirtino, pakaly durklą, kad galėtų į- tarties. Jie išsigina savo pa laužo žmogaus energiją. To Vilniaus ^grobimo dienos.
h'j Ii ■ ■
-■ - ’ ir o , ■ i
.
kad jtei Vokietijos miestas Leipcigas nuola- smeigti į mūsą kūną, kai mes rašų po ta sutartim, kaip suk dėl minėdami spalių devintą Tai yra lietuvių tautos ir val
tinę parodą gali išlaikyti, kodėl Chicaga ne- kuo mažiausiai tuo tikėsimės, čius išsigina parašo ant savo ją dienų mes ryžtamės ir pri- stybes gyvybės klausimas. Ir
DIENOS KLAUSIMAI
tąjį klausimą lietuvių hutą
galį to padaryti.
Lenkai dabar teisinasi, kad 1 duoto vekselio, kad jam ne- siniename. kokia žaizda lietu
Bet to nebus. Paroda užsidaro. Reikia beveik jokios Buvalkų sutar- reikėtų jo apmokėti. Tačiau Jtautaj buvo padalyta, iš stato pirmon savo svarbiausių
LIETUVA ifc BARTHOU
tik palinkėti, kad miesto valdžia tų gražią ties nebuvę, kad tai buvę tik pasaulis turėjo liudininkų Su- ‘ Pysiant Vilnių, mes prišime- reikalų eilėn. Juk niekas žm
, . .Per Marselio atentatą nužudytasis PraU- vietą, kurioj buvo paryda, paverstų parku, pasikalbėjimai, nustatyti de-i valkuose tariant ir prirašant name, koks pavojus gręsia mū I gui nėra taip brangu, kali
Vžsienių Reikalų Ministeris Barthou kuris būtų miesto pagražinimu ir žmonių markam jos liniją tarp lietu- 'tą sutarti. Jie žino, kad paslval»iy»es Davimui, aoi vii*<
tai
bei Valstybei begali būti
poilsio
vieta.
? bftVo Lietuvai gerai žinomas. Jo traginga mivių ir lenkų, kad ta sutartis tarimas Suvalkuose buvo SU-.nius yra P1^^0 rankose. Mes
kito
svambesnio
klausimo,
’ iftis padarė Lietuvoje slėgiančio įspūdžio.
“LITUANIKA 11” CBlCAGOJ
turėjusi įsigalioti nuo spalių šauktas nustatyti abiejų pusių taip pat negalime pasitikėti
kaip Vilniaus vadavimas. Ryž
.l*ratrcūzijos užsienių politiką, Barthou vado10 dienos, tuo tarpu,
Že ribą, kurios nei viena nei an lenkais ir eiti su jais į Kokio? kimės, o Vistlek atvaduosime
tf-vaujama Lietuvai buvo daug palankesnė kaip
Gerai, kad ‘‘Lituanica II” atskrido į ligovskio divizijos įžengusios tra pusė neturėjo pereiti ir nors naujus santykius, kol
UUksčiau. Kaip žinome žuVttsis ministterrs bu- Chicagą. Bent mažas žmonių būrelis turėjo į Vilnių spalių 9 dieną. Čia, kuria pasiremiant turėjo būti remia tuos santykius klastos, pavergtą Vilnių.
Tč labai priešingas dabartiniams Vokietijos progos pamatyti, kad lėktuvu galima skrai žinoma,
tikras lenkų melas, pradėti santykiai ir sugyveni pasalumo, niekšiškumo ir bar
siekimams, o vokiečiai gi atvirai skelbia, kad dyti, tačiau jis dar toli gražu neprirengtas kaip ir visados jie meluoja, mas tarp abiejų tautų. Tai y- barišknmo būdais. Visa Lietu
, jie nori rytų žemių, kad jiems reikia joti į transatlantiniam skridiniui. Nors tam tikslui net ir tiesą žinantiems.
ra aišku iš tos sutarties dary va, susikaupdama spalių 9 die
O žinome, kad pirmiausia vokiečiams jau surinkta 31 tūkstantis dolerių, bet tos
mo aplinkybių, iš jos tikslo, nos minėjimui, pripažįsta, ko
Lenkai visados melavo ir
ki yra barbariški santykiai
tokios fytų žemės yra Lietuvi. Barthou geiai sumos dar neužteks. Reikės dar kelių tūks
sąmoningai ginčydavo, kad iš jos dvasios nevien iš jos dėl Vilniaus lenkų kaltės.
Kauno naujojo miesto dalį
kad pirmiau Lietuvą, o paskiau ir tančių dolerių.
teksto, kuris nebūtinai turi
i
jokių
lietuvių
nėra.
Prieš
50
supa ankšti kalnai, kurie la
Pabaltijį užėmusi Vokietija pasidarytų
Dabar visuomenei nebeįdomu, kaip ‘‘Li
išreikšti visą sutarties tikslą, Šiandien visa lietuvių tauG
metų
jie
sakė,
kad
via
tik
litbai trukdo susisiekimų su se
daug pavojingesnė ir Prancūzijai Ir bendrai tuanica II” atrodo, nes skridimas šiemet nekaip įstatymai nebūtinai turi gieda Vilniaus vadavimo him
vomanų
saujalė.
Didžiojo
karo
nuoju miestu ir priemiesčiu
Nuropos taikai. Štai dėl ko Barthou Visomis beįvvks. Visiems buvo žadėta, kad tas skri
nusakyti savo tikslą. Joks tei ną. Šiandien visi dvasioje de
metu
jie
tvirtino
santarvinin

Vilijampole. Norint senąjį lui 
jėgomis stengėsi pažaboti Vokietijos karin dimas bus vykdomas šiemet ir tik Šiemet, nes
sės aiškintojas, imdamas Šuva gdami Vilniaus meilės ugni
kams,
kad
jokios
Lietuvos
nė

stą ir šį priemiestį pasiekti,
gus užsimojimus ir apsaugoti Rytų Europo kitais metais jiš nebeteks savo reikšmės, ta
Ikų
sutartį
aiškinti
taip,
kaip
mi,
ryžtamės
jo
atvadavimo
je susikūrusių valstybių nepriklausomybę. čiau dėl socialistų nevykusio šeirtiyūinkavimo, ra, kad Lietuva — tai jie pa aiškinama įstatymai ir teisė, aukurui viską paaukoti. Nėra tenka daryti didelius vingius
•Velionis Barthou labai karštai pereitą mėne jis atidėta kitiems metams. ‘‘Kitą metą —1 tys. Dabar jie tvirtina, kad negalės kitaip aiškinti Suval Lietuvoje nei vieho kampelio, ir sugaišti daug laiko.
Kauno miesto savivaldybė,
sį Ženevoje sveikino Lietuvos Užsienių Rei kitą sveikatą” — mūsų priežodis sako. Per jokios Suvalkų' sutarties ne- kų sutarties, kaip pirmojo vie kuris nedegtų Vilniaus meile.
,
.
...
v
buvę.
Tokiu
būdn,
jie
tikisi
kalų Ministerį Stasį Lozoraitį, pasirašiusį Pa- metus laiko bus mokama alga lakūnui, už.
. ...
ša, abiejų pusių sudaryto do Pradedant mažu vaiku lopŠyjt matydama tokį nenormalumą,
H*«v»
patelp,.
priežiūrą
ir
’
isoktos
kitoVCTstl
.
Vllnl,
»
Mmlretl
w
*
nutarė prakasti pr« žaliąjį ka
Valstybių Santarvės sutartį. Jis pai lietuvių tautą nuraminti, pri kumento, tvarkančio bendras h baigiant žilagalviu palinku lną danelį. Sis sumanymai bu
kad ši sutartis't bus stipuą^ ramstis
ftlaifos
pt
ribas tarp abiejų tšutą ir iš siu seneliu, viri, kaip vienas
vo plačiai apsvarstytas ir ra
Ujo Valstybių neprikladšbmyfcOr irlS-ye^ TŪai: Reikia matuti, kad IkieF^/aSsftft naujų išsižadėjus sudaryti su lenkais einančius iš jų santykių.
pasiryžę į didįjį žygį dėl am
santykius.
Tai
yra
toks
pat
do pritarimo. Dabar jau yra
feuropos taikai.
aukų, socialistai išduos smulkmenišką apys
žinojo miesto Vilniaus ir Vil sudarytas ir tunelio prakasi
šiandien
lenkai
viso
pasau

vylimąsis,
niekšingas,
kaip
ir
Ministeris Barthou taip pat karštai rė kaitą iš to 31 tūkstančio dolerių, už kuriuos
mo planas. Sulig juo tunelis
mė ir Rytų Lokarno paktų. Balinai dėl to pa lengvai buvo galima prirengti du lėktuvu niekšingas buvo patsai Vil- lio akyse niekina it šmeižia niaustrržemės atvadavimo.
-v.
.
... .
būtų 192 metrų ilgumo, 12 me
ltą sumanymo iširo Prancūzijos draugingu- transatlantiniam skridiniui.
bičiulystė ir sū vokiečiais. Lenkų vadų veid nieriai, kurie ištikro tik savo biznio težiūri trų platumo ir daugiau, kaip
tnlk su Lenkija. Apie to pakto reikšmę jau
maininga, politika greit ir vokiečius nustatys kurie kovoja su viskuo, kas gera ir kilnu, 7 metrų aukštumo. Jo sienos
buto rftŠyttt. čia tik prisiminsime, kad Rytų
PRANCŪZAI ir lenkai
prieš Lenkiją ir tada ji pasiliks be stipres Imrie savo laiku agitavo savo pasekėjus nė bus išmūrytos betoninėmis plv
amo paktas dar labiau pažabotų Vokienių santarvininkų, be kurių ji negali apsieiti. cento Lietuvai neduoti. Be to, tas laikraštis tomis. Tunelį numatoma kasti
5 ir Lenkijos apetitus Lietuvos atžvilgiu
pasisako ginsiąs spaudos laisvę. Vadinas, so
ą
Lenkijos politikai džiaugiasi, kad jiems Po parodyto nedėkingumo Prancūzijai, Tieniš abiejų galų. Iš viso teks iš
Pabaltijo Valstybių nepriklausomybei būteialistai nori savo šlamštams laisvės be jo
pavyko susitarti SU Vokietija ir specialus su kija negalės tikėtis prancūzų paramos, kuri
kasti apie 25,000 kubinių met
tų feaūgumo laidas.
kių ribų: šmeižti ką nori ir kiek nori, iš
tartis padaryti. Bet tUo savo “laimėjimu” gali būti labai reikalinga.
rų žemės. Tunelyje bus įruoš
jie neteko Prancūzijos pritettelingamo ir pa
laikraščio padaryti išmatų vietą, kur gali
tas kelias automobiliams, ve
FA&AVUNRI PARODAI
mesti viską, ką tik nori. Tokios spaudai lais
ramos. Kas nežino, kiek daug Prancūzija yra
žimams ir takai praeiti pės
vės gynėjų garbes sOCiūlbiznieriams nepavy
padėjusi Lenkijai kovoje, dėl jos nepriklau
tiems. Šio tunelio prakasimas
*
Šiandien baigiasi Pasaulinė Paroda CM- somybės, apsigynime nuo bolševikų, ekono
Tik pamanykit, socialistų laikraštis, ra dime.
kaštuos apie 1 milijoną litų.
•
*
•
ea<oje. Tie, kurie tūs garsiosios parodbs dAr miniame susitvarkyme ir t.t. Dabar pranėūfcų šydamas apie savo ir Vanagaičio bylą, pasa
Manoma, kad sis tunelis bus
Chicagos lietuvių visuomenė kas kart
F^aematė, turi paskutinę progą jų atlankyti, spauda atvirai rašo, kad su Lenkija reikia kė, “kad, kaip iki šiol, taip ir toliau, gins
iškastas per metus.
Tsb
— - —r- .
šį vakarą jos vartai užsidarys ant visuo- nutraukti ryšius. Laikraštis “Genvre” skel visuomenės reikalą priteš asmenis, kurie sa labiau susidomi “Draugo” jubiliejaus pami
“DraugP” sidabrinio jubi
nėjimo iškilmėmis, kurios bus lapkričio 18 d..
bia, kad jei lenkai yra tokie nedėkingi, tai vo naudą stato aukščiai už viską”. Tai yra
Ši pūroda buvo surengta Chicagos mieš geriau reikia padaryti galų santarvei sū Len gražūs pareiškimas. Deja, kaip nesutinka tie Lietuvių auditorijoj. Visi jaučia, kad tai bu? iltejavs paminėjimo vakaras įti too metų sukaktuvių proga. Ji prasidėjo kija.
gražūs žodžiai. Su tikrenybe. Jei kas stato tikrai istoriškas įvykis, dėl to tinkamai jį vylū* lapkričio 18 dieną, Lte
tuvių Auditorijoj.
rteiks ir paminėti.
i ir sutraukė apie 22 milijonu žmonių.
Politikai nemano, kad Ilgai tęsis lenkų sūvo naudą Aukščiau už viską, tai soclalbiž.A.
n^i.- ... __ Į
Organizatoriai buvo atiduoti teismui. nAs ir vaizdus, kad ^tą kartą didelė žiūro mas; pikti yra apmokami, kad draskytų niškiausia pasaulio sistema. Mes tvirtina
Tačiau vasario 21 d. kitoj salėj jaunieji vų dalis užpyko. Kdvė 15 d. Ni'urėnberge geruosius; kad jūsų vardas būtų prakeik me, kad pasf&U litui Ai karai yra puikiausios
vanios. Mes galime lt darome Visa tai,
komunistai suvaidino kitą veikalą, kur viename susirinkime buvo paruduojamos tas; mes jūsų niekad nenžmiršimi”
Kita drama yra Dievo laiminama pri ko mūsų Viešpats iš mūsų reikalauja!”
aktoriai bažnytiniuose rūbuose darė vi- popietinės kapucinų pamaldos: keturi ka
sok ius pasityčiojimus iš religinių apeigų. ' purinais aprengti komunistai be kitų biau- klausomybė. Uždangai pakilus, pasirodo Žinoma, buržujai ir kareiviai garbina Die
Iš “garbė Dievui aukštybėse”, pav., štai rių pasityčiojimų išparodijavo palaimini kapitalas, kuriam sostą sudaro darbinin vą kapitalą šiais žodžiais: “šiandien su
kas išėjo: “Garbė Dievui namuose su tri mą Šv. Sakramentu, fKovo 19 d. Dresdenc ko pečiai. Ant siūlų pririšta visa eilė ma- Prancūzija prieš Angliją, ryt su Anglija
mis aukštais, garbe kapitalistų Dievui, buvo laikomos bedievių mišios — scenoj rijoniėčių. Kapitalas laiko tuos siūlus sa prieš Prancūziją... Su Amerika prieš su
-Parašė vysk. M. d’Herbigny,
buožių protektoriui ir komunistų rijikui”. vyko šv. mišią parodija. Policija uždrau vo rankoj ir taria: “Saugokis, aš esu kilusius darbininkus... Aš šaunu į visus,
celinės Komisijos “Pro Rufcsia”
Kovo 1 d. vaikų vaidintoją trupė su dė tą vaidinimą. Kovo 20 d. Leipcige bu tarptautinis kapitalas! Man priklauso pa kas tik man priešinasi”.^ Bažnyčia vėl
pirmininkas
organizavo gyvuosius paveikslus su cho vo tas pats. Vyriausioji taisyklė yra vi- saulis. Aš esu didelis režisierius. Aš nau kalba: “AŠ kvailinu. Aš kalbu Dievo au
Vertė Jona« LabanAusfaM
ru ir antireliginėmis giesmėmis. Veik kiek sada baigti tuos vaidinimus trypimu kry doju lėles ir marijonetes. Aš esu šventas, toriteto vardu. AŠ išgalvojau Kristaus
viename paveiksle figūravo bažnytiniais žiaus, biblijos ar ostijos pavidalo, kartu šventas, šventas! Ar jūs dar netikite! Ma legendą. Aš giriu nuolankumą ir kantry
(Tęsinys)
es vakar ją bandėme su knftigtt”. Iii rūbais apvilktas dvasininkas su kryžiumi su artistais dalyvaujant toj egzekncijoj ir no marijonetė Bažnyčia jums tai patvir bę. Aš kreipiu jų aspiracijas dangaus link.
tV scenoj “Dievas” eina į reichstagą, arbA biblija rankoj, kuriuos jaunieji be žiūrovams. Per kratą, viename antireligi tins. Op!” Ir ištraūkia marijonetę, kuri Vargšai, jūs gausitte ūžtnokfHtį, btet tik po
Zinai geria, miega, apsiryja, daro vi dieviai visaip šmeižė ir drabstė nešvaru nio teatro biure buvo rasta daugybė vai Vaizduoja Bažnyčią ir kuri taip prabyla: mirties”. Kapitalas-, “Garbė Dievui! O
jas Šlykštybes. (Jalcp V scenoj eksplo- mais. Taip pat buvo kalbamas šlykštus dinimui veikalą. Visi provokuojančio tu “Tu esi šventaR, Viešpatie Dieve, Mamo tu spauda, ką tti darai, jeigu darbininkai
.oriuH jį perstoto savo darbininkams “TėVe rtiflsb”, kuriam vaikai žiūrėtojai rinio. Mokykloj ir BaMyčuj, pav., vienas na. Šventas, šventas. Amen”, kapitalas išdrįsta...?” — 3a ūda.: V Aš juos paskandi
jis pradeda su jais diskusijas apie Dfe- Irtboi plbio. Daug tų mažų žiūrėtoją ui-f aktorius vyskupo rūbuose reprezentuoja vėl kalba.: “ Efcu šventas, nes galingiau nu klaidingose žiniose. AŠ sėju jų tarp*’
buvimą. I/Hisvamaniai jį sukritikuoja, lipo ant scenos, kada baigiant kunigas Bažnyčią, o kitas mokyklą ir pamoką pri sias pasaulio valdovas. Bet to man nepa 'nesutikimo sėklą Aš juOs siundau vienus
ygą iBvelkamas iš savo rūbų ir tntša- buvo parverstas ant žemės ir mindžioja deda šitaip: “Vardan tėvo Vilhelmo, ir kanka. Spauda skelbia mano garbę vilk prieš kitus. Aš pripildai! jų galvas meile,
,-Tą patį padaro ir su knhigū. Arlis mas kartu su kryžiumi. Tuo visada bai sūnaus K roa princo ir šv. dvasios Hinden ine pasauly milijonais balsų. Alai spauda”. sportu ir kriminalais...”
hurgo. Amen”. Kiti keturi gieda: “Mes ♦Ir jis ištraukta
ir žiūrovai parinuša kunigą ant žemes giasi daugelis lų bedieviškų vaidinimą.
«
< kitą marijonetę. Spauda
Kovo 7 d. vienoj Berlyno salėj viena ateiname melstis prieš pinigų maišą; yra taip kalba: “Mes tvirtiname, kad jis šve
jomis- sutrypia jo kryžių. Tuo bai(Daugiau bus)
ntas, nes kapitalo eksploatacija yra žmotn pė reprezentavo tokias šlykščias dai- j tik vienas teisingumas, klasių teisini
Ifeidinlmno,
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kas išmintingai priešo vengia.? -< >kine

pral. M. Krušą, A. Nausėdą
ir kitus, kurie mūsų. tarpe te
besidarbuoja.

h

*

Vengk ir tu aplinkybių, ku- Beliko jau v tom e >li k ,i ilii-nu
rios tavyje sužadintų blogus iki lapkričio 11 dienos, kada
jausmus. .Jei tapsi pergalėto įvyks tos koncertas. Kurie at
ju jaunas būdamas, paskesnia silankysite, nesigailėsite.
Muzikas Sauris, choro dinine gyvenime sulauksi ramy-

JAUNIMAS

Be abejonės, seime iškils ei
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius
lė svarbių klausinių, kuriuos
teks nuodugniai išgvildenti
DORAS JAUNIKAITIS BE- žiaus laike, tat, be abejo, jos
CENTRO SUSIRINKIMAS gružu, jei tose diskusijose kiek
bės ir džiaugsmo, kurs dar j gentąs deda pastangų, kad
Taigi,
visi
į
seimą!
Labd.|
________
galima daugiau jaunimo atsto
VEIK VI3U0MET TOKIU i yra tankesnės ir tvirtesnės
čion bus guusiu atlyginimu už I priruošus chorą gerai progra. <<
jaunatvės laike. Jaunimui nuo
Labdariai, nepamirškit, kad vų dalyvautų. Toks noras rei
BŪNA IR I6TISĄ GY
kovą su (Nivojingiaiisiu šiame Į mai. Yru parinkęs žavėjančių
latos reik su skaistyliės prie
mūsų organizacijos priešseimi škiama dėl to, kad, ar šiaip
VENIMĄ
ir linksmų liaudies dainų. Be
pasaulyje priešu.
šais kovoti. Visur jam gresia
nis susirinkimas įvyksta šį va ar taip kalbėsime, viskas ką
choro, programoj bus solo, ku
Tą pastovumą doraus jauni- ! pavojus.
karą, S vai., Aušros Vartų j»a mes senesnieji esame nuveikę,
riuos atliks dainininkai: Šau
rupijos salėj. Be abejonės, vi seimą visus, kam tik rūpi la
mo ištisą gyvenimą tvirtinduDievas vienok suteikia ypa- LIET. VYČIŲ CHIC'AOOg
nant, K. Svencįskąs ir Čiapas. J
APSKR
SUVAŽIAVIMO
bdarybė.
Atstovai
ir
svečiai
si suprantame, kad jei kada
mas remiuosi Šv. Kuštu ir di t ingos malonės. Prie jų pagal
Be to, bus duetų ir kvartetų.
VIETA PAKEISTA
prašomi
susirinkti
į
Dievo
Ap

buvo svarbus labdarių sąjun
džio mokslo ir* šventumo vy bos, prie pagalbos ir perspė
ĮPLAUKOS
Choras smarkai dirba, kad
gos centro susirinkimas, tai vaizdos parap. salę 10 vai. ry-į
rais. Priežastis, kurių dėliui jimų savo Angelo Sargo, per
patenkinus
atsilankiusią pu
Pranešama, kad Liet. Vyčių
yra svarbus šio vakaro susi to, kad užsiregistruoti, gauti
taip atsitinku, paduodu tris: galėjęs pagundas pradžioje,
bliką.
.
*£§3
5 k p.
$14.25
rinkimas, nes teks paskutini ženklelį ir in corpore eiti į
Pirmoji priežastis. Papiati i kada jos dar silpnutės, perga Chicagos apskr. suvažiavimas,
10 kp.
71.60
Choras prašo visuomenės pa
lapkr. 25 d., įvyks ne Aušros
kartą aptarti svarbius jubilie- bažnyčią
mas jaunatvėje įgytas via pa- Ii jas ir vėliau.
8 kp.
49.80
rainos, pasiskelbiant į vakare,
Nors šis labdarių yra 15 sei
jinio seimo reikalus. Seimo re
stovus. Aiškiai tai įrodo ir I Trečioji priežastis. Juo dau Vartų parap. salėj, kaip buvo
(i kp.
40.00
programą ir atsilankant į va
giau priseina kovoti su kils anksčiau paskelbta, bet Die
ngimo komisijos nariai rapor mas, bet mūsų organizacija
Šv.
Raštas
“
Jaunikaitis
nors
5 kp.
50.00
karą. Skelbimams rinkti išrin
iančiomis pagundomis, tuo la vo Apvaizdos parap. salėje
tuos, kas atlikta, ir kas dar mini šiemet 20 metų savo gy
ir
prie
kelio
savo
pasentų,
ne

L k p.
75.00
X. kta tam tikra komisija. Ji vei
reikia atlikti. Atsitikime, jei vavimo sukaktį. Tai yra svar
atsitrauks
nuo
jo niekados '. biau Viešpats kovotoją šelpiu (18th St.).
5 kp.
3.75
kia valdybos priežiūroj.
kas svarbaus dar nebūt atlik- bus įvykis ir jis turės būti
Reiškia, tikrai, tvirtai doras savo malonėmis.
1 k p.
60.00
L. V. “Daine*” chorą su
L. Vyčių Chic. apskr.
belikus tik kelioms dienoms tinkamai paminėtas. Kuo sei
Kiekviena pergalė netik di
tokiu ir liks visą savo gyve
1 kp.
60.00
daro rinktiniai dainininkai-ėa.
vajans stovis:
dina dieviškas malones, bet
ries seimą, teks visiems su mas bus gausingesnis, tuo iš
7 k p.
100.00 nimą.
Dėlto atsilenkusiems užtikrin
mušti ir padirbėti. Dėl to pra kilmingesnis bus paminėjimas,
| Mes žinome, kad pirmieji į- ir širdį ir valią prie tų per
Town of Lake 13 kp. 500 b.
1 k p.
3.00
tas linksmas vakaras. Konce
galių
tvirtina
ir
pratina.
šome atvykti Į susirinkimą vi kokio ši sąjunga yra nusipel
spūdžiai
mūsų
gyvenimo
lie

Marąuette
Fk.
112
kp.
450
b.
5 k p.
10.40
rtas bus West Side Hali, 23
sų kuopų atstovus.
Valdyba niusi. Juk jos nuopelnai lie
ka
žmoguje
ant
visados.
Pana

Bridgeport
16
kuopa
375
b6 kp.
Samsonas, nugalėjęs liūtą j
4.00
ir Oaklev Avė. Po koncerto
tuvių visuomenei yra dideli.
šiai
dedasi
ir
su
įpratimais
Brighton
Pk.
36
kp.
250
b.
8 k p.
taip sutvirtėjo, kad tapo net i
47.63
bus šokiai, balius su Pfree
Jos dėka tūkstančiai varguo
jaunatvėje
įgytais.
Cicero
14-toji
kuopa
275
b.
VIEŠAS PAKVIETIMAS
3 k p.
26.00
priešų nepergalimas. Dovydas,
lunoh”.
• G.
lių sušelpta, ligoninė pastaty
“
Vargiai
taps
prašalinti
jau
Ir
Cicero
sujudo
10 k p.
4.00
jaunatvėje kovodamas su lin•. r?
natvėje
įgyti
įspūdžiai
’
’
,
rašo
. • •ir meškomis,
»,
. • sutvir
. •
Lietuvių Labdarių Sąjungos ta, ūkis nupirktas, prieglau
M. Šlikas rendos
.i
t e
,
.tais
taip
90.00
Praėjusią savaitę Cicero* L.
LIETUVIS FUTBOLU
šv. Jeronimas. “Nudažyta vil
1.5 seimas įvyksta -busimąjį se dos planuojama statyti.
Nuošimčių
tėjo, kad jaunas būdams par V. 14 kuopa padidėjo sekan
75.00
. NINKAS
Seime teks prisiminti garkmadienį, lapkričio 4 d., Die
Piknikas - kolekta
896.14 na vargiai atgauna savo na- bloškė galijotą ir jo kardu jam čiais naujais nariais: Bernioe
vo Apvaizdos parapijos salėj, i Ungus labdarių organizatorius
turalę spalvą. Ir molinis indas
Paskolos
galvą nukirto. O ir paskiau Rimkus, Helen Juozaitis, An702.90
prie Union avė. ir 18 Str., Chi-|ir veikėjus — kun. A. StaniuŠio skyriaus vedėjas gavo
ilgai vžlaiko ir skonį ir kvapkovoje su priešais tapo nejier- thony Valančius.
atkarpą įš “(lary Post” laik
agO, j||.
Įkyrią, kun. Pr. Serafiną, kun.
$9383 47
ku°rn pirm buvo pri- galimas.
Viso
Sveikiname naujuosius na- raščio apie futbolo žvaigždėj
| pildytas”. (Ep.).
Seimas prasidės su iškilmi pastatę ir ką dar statome, tas
Išlaidos
Kovok ir tu, jaunas skaity- rius ir tikimės, kad jie įneš Justiną Rūką, kuris žaidžia
viskas
pasiliks
ne
kam
kitam,
Šv. Bernardas sako: “Daug
ngomis šv. Mišiomis 10:30 vai.
(lėlės
$19.00
tojau, sn pageidimais. Vieš-Į naujų pajėgų 14 kuopai ir a- “rigbt tackle” pozicijoj Lon Į
ryto. Mišios aukojamos už r** jaunosioms lietuvių kai
M. Tamasevičienė
25.00 senelių matome paskendusių , pats ir tau suteiks savo ma- belnai visai L. Vyčių organltoms.
isiana State University futbemirusiųjų labdarių ir gerada- Į
“Draugui” už spaudą 62.90 nedorybėse vien dėl to, kad lonę. Tavo Angelas Sargas čia zacijai.
lo tyme.
Mūsų draugijos, profesiona
rių sielas. Bus pasakytas ir
Sadauskui
5.00 būdami jauni nesistengė tapti pat prie tavęs. Šį kova nepa'
JA 'VS
dorais. (L. de.ordine vitae).
pamokslas apie labdarybės rei lai ir biznieriai laiškais yra
Kadangi Rūkas paeina
J. Klimui
2.90
' naši į kitas.
L. V. “Dainos” chctr&s
gavę pakvietimus atvykti Į
Šventas Jeronimas aprašyda
kšmę.
F. P^abijonaitis
6.00
Čion tampa pergalėtoju nej Vėliausiomis žiniomis, L. V. miesto, kur geležis dirbai
seimą.
Apie
tai
buvo
rašyta
mas
grožį
senatvės
tų,
kurie,
Po sumos atstovai ir svečiai
Kampelio redaktoriui
100.09
tas, kurs kovos ieško, bet tas,'“Dainos” choro koncertas su tat ir pavadintas “Gele5inii
dienraštyje
ir
dar
kartą
tas
būdami
jauni,'
tobulinosi,
sa

rinksis į salį, kur bus paruo
vyru”. Sis pavadinimas
J. Bacevičius
143.12
pakvietimas
yra pakartoja
ko:
“
Tokia
senatvė
tampa
mo
šti bendri pietūs. Tuo reikalu
ir tinka, nes yra stiprus 23
J. Dimša
30.00
f
mas.
kvtesnė
iš
priežasties
dalyvuamžiaus jaunuolis. Vyras rūpinasi vietinė labdarių kuo
2500.90
2 Mortgąga į.«
Labdarybės darbas turi bū
mo
mažiau
pavojinga,
dėl
il

pa. Laike pietų bus padaryta
stuomens ir liemens! Bę
ti
dirbamas
visų,
bet
ne
vieno
go
gyvenimo
protingesnė
ir
draugiški pasikalbėjimai.
vienas iš geriausiij fut)
2.69
Taksai
naudojas pereito gyveninio da
Seimo posėdžiai prasidės lv- kito atskiro asmens. Nors tie
dikų. Statistika rodo, kai
JJ43 S. Halsted St.
Telef. Boul. 6620
sioginiai labdarių organizaci
rbo
vaisiais
”
.
(Kp.).
giaį 2 vai. popiet. Seimą pra
(Tęmftvs 4 pusi.)
Viso
$2.887.61
jai
visi
vienodai
negali
dirbti,'
Antroji
priežastis.
Jaunatvė,
dės labdarių valdyba, kuri
Sutrauka:
tai laikas didžiausių pagundą
išduos platų raportą iš orga tačiau labdarių darbą ir jų vi
Pajamų 1934 m. $2,383.47
sas geras pastangas visi gali
ijuSerns Vj
ir kovos su pageidimais. Jei
nizacijos veikimo. Kaip jau
Balansas 1933 m. 3,787.73
remti. Sermas tai yra labai ge
gu jaunatvėje visa blogą per
spaudoje buvo paskelbta, re
ra
proga
tą
paramą
parodyti
NVr©£-TQNK
turtingas
feratus seime apie svarbius
$6,171.29 galėsime ir būdėsime, idant
Viso
Fosfotdp, brangią, audei m t.
ir
priduoti
daugiau
akstino,
nančte rosMV*. t y- elcmc.nt.y
fnūsų organizacijos reikalus
2,8187.61 prie blogo’ nepriprasti, nesun
rslluMlngą tvirtiems, rsllngh tas
nuolat dirbantiems toje dirvo-Į Išmokėta 1934 m.
ku bus pergalėti jas ir visam
sstvelntftU* ir"
skaitys dr. .Fonas Simonaitis
mlMt
suJau<Uot6s. /ivyruojar
;
ir kun. Anastazas Valančius
3 283 59* ni,,s9 gyvenime”.
Liko
skaudančius 'servus. Jis v r;. br
I
’
1
nervų,:'snlrtilSke,
kurtos
Seimo dalyviams tikrai bus
Tat, Lietuvių Bu K. Labda-j Paskolos
702.90
“Visų tvirčiausios pagun'•husId-AvAJimo’’ Jausmą.
g
Tks Sapnus receptas turi ts
įdomu. ką turės pasakyti Jau rių Sąjungos centro valdyba
-------- 1 dos”, sako šv. Augustinas,
rg formą geleiles, raudono
reikalingo bOdavoJumpt
t vii
nosios kartos profesionalai ir nuoširdžiai kviečia atvykti į’
$2,580.69tai pagundos prieš skalstvLieka
Iv sveikesnių raumenų Ir
m ul spalvos ir pilnumo ifl
veikėjai aoie ilgametį lietuvių F. Kudirką, Mažeiką, B. Sek-j Kun. J. Mačiulionis, Ml.C.Jbę”. Pabloškė jos, pagal šv.
, Šiems,
ploniems
veidams.
MUOA-TON
e turi ftrthaa klta^
labdarybės darbą ir jo ateitį. lėkį, Naukžemį ir visą eilę ki-J
Labd. Są-gos iždin Jeronimą, net tuos, kurių net
glas gyduole*. Pradėklt falt
TOPE Šiandien ir tCmykii
Pasiklausius referatų, bus ke- tų, kurie jau yra pasimirė.
kankinystės kentėjimai nega
StlbrCslt. Parduoda visi auti
■*“ garantija gražinti pini
liamos diskusijos Būtų labai Taip pat kun. A. Skripką, kuri.
lėjo pergalėti.
nas Doleris mėnesio tr

L. R. K. LABDARINGOS
SĄJUNGOS APYSKAI
TA 1934 M.

*1

BUŪRIKJEWELRY & OPTICAL CŪ.
PRESENTING

j

SUCH IS LIFE-

G ARSINKITĖS
“DRAUGE”

Nors nuo pagundų nėra lino
si žmonės bent kokiame ain-

—

OH(REDI1

50 DOWN
50 AWEEK

tr >ee.

Preterred by
Pilnas pasirinkimas deimantų, žiedų, EĮgin laikrodėlių,
auksinių plunksnų

Kį TIK ATĖJO IŠ LIETUVOS

22 METŲ IŠPARDAVIMAS, kainos žemos ir dovanos
kožnain pirkėjui

m.
■

luo uikletCJimo imkit
>
Idealų I.luoauotoją yiur

ę Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

14 karato Šliubiniai Žiedai, $4.50 vertės po $

to mayoi
* _

RbMtt> ,
m#dMaga s«t*lak
ta I nepaprastą
grietinės pavl
daU Kraft
Mlrticle
•

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
Ihįl

L»

Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
Ganytojiški Laiškai.
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.

Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
t no jaus pareikalaus.
čl* nuplAMk:

Sl.X)

Virš 20 metų patyręs akių daktaras-optikas iftegzaminuos
Jūsų akis su vėliausiais optiškais aparatais.
Jegu jums akiniai nebus gerai pritaikinti, Budrikes gva
rantuoja gražinti Jums pinigus.

••DRAUOA8’'. 2234 80. OAKLET AVĖ.. Chicago, I’.l.

8'nnčlu

ŠL1PAVDTI AKINIAI, SPECIAL KAINA

už

kuriuos atMgsklte

man

knyga

“ARKrvTflKtTPAB

JURGIS MATULEVI0IU8."

BUDRIK JEWELRY & OPTICAL CŪ.
3343 S. Halsted St.

Chicago

Vardas. Pavardė
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Radio Programos nedėldieniais 1:00 - 2:00 P. M.
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Trečiadienis, spalių 31 d. 1934

tuvų j pirmųjį lietuvių Eueba- .pat su kun. J. Zabulioniu aavolley bąli tymui reikia, kad
ristinį Kongresų jau grįžo naivaitę laiko važinėjo po įvai(Įauginu lošėjų lankytus į praino.
Atvykęs į Lietuvų pirmiau | rias Lietuvos vietas. Grįžus
ktikas, nes dabar nėra užtek
i siui tiesiai buvo atvažiavęs į Kaunu, kun. J. Česna kelioms
tinai ir išrinkti gerų kapito
' pas savo buvusį bendradarbį dienoms nuvažiavo į Suvaikė
nų. Mergaitės, lankykitės i
.i
kun. J. Zabulionį, Bijutiškio jų pas savo tėvų. Iš ten nuta
praktikas ir padėkit sudaryti
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
klebonų, kur virš savaitę lai rė dar važiuoti į Austrijų ir
815 _ 45th Street, Kenooha, Wis.
i A. ir E. Jurgaičiai yra vie gerų tymų.
ko prieš kongresų viešėjo ir kitus Europos kraštus.
J naujų valdybų išrinkta:
ni įžymių parapijonų, visur ir
tuo laiku sykiu upvažiavo apy
Antanas Jurkus — pirm., V.
Kiek sužinojau kun. J. tep
, sveikindamas mūs naujų kki-'vieMU,a prisideda aukomis ir
Lietuvos civilinė aviacija G linkės parapijas ir žymesnes
Stroškevičiūtė — vice pirm.,
na yra upvažiavęs dešimtį Eu
Bonų ir raciniečiams pabriežė, darbu. Augina du sūnus; vyreAl. Martišius, iždininkas, K. deliais žingsniais žengia į prie j vietas,
ropos kraštų, dėlto daug kų
kad smagu ir malonu jam da- snas donas eina mokslų Madikį. Ji šiuo metu stovi nei kiek
Jurkus —- raštininkas.
Paskui su kun. J. Zabulio matė. Gera būtų, kad savo į_______
(lyvauti tose iškilmėse, nes <on universitete ir yra (>avyzr
Kun. J. Statkus sus-mų už neblogiau, kaip kitose Pabalti niu dalyvavo Eucharistiniame spūdžius parašytų laikruštin.
Wis. — Spalių 211 kun. Martis gavęs gerus para-.dm«aH jaunikaitis,
darė malda. Po sus-mo gražiai jo valstybėse. Bendradarbiavi
d. Šv. Kazimiero parapijos vie pijouus, o parapijonai gerų! pietus .suruošė A. VasiliausJo draugas
mo Pabaltijo valstybių civili Kongrese, o po Kongreso taip
pasilinksminta.
stos veikėjai rr veikėjos suren- klebonų -'adų.
I kienė ir E. ,Jurgaitienė.
Korespondentą | niV aviaci jų tarpe ligi šiol da;
LIETUVIAI DAKTARAI;
nebuvo. Bet dabar jau paste
iSkilmingas priimtuves su-i Ant gulo kalbėjo naujas kle
Nuo savęs |inkįu Jurg,i;.jui
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
bimas vienų kitais domėjiii ų
vo naujam klebonui kun. J. Bonas. Širdingai visiems dė ilgiausių metų!
B. V.
VYČIAI CICEROJE
sis. Jau \ ieni pas kitus at<;
TMarėiui. Žmonių prisirinko pi kojo už gražų priėmimų, iš
Tel. OANal 0237
lanko, parodo vieni kitiems k<>
lnutėlė svetainė. Dalyvavo ir kilmių surengimų ir skaitlin
Kės. PROspect »«.'>•
Spalių 28 d. Šv. Kazimiera
Lietuvon* Vyčių 14 kuopos
gali ir 1.1.
Kenoaba klebonas kun. M. L- gų susirinkimų; sakė, norįs su
DENTISTAS
......
parapija labai iškilmingai šv* susirinkimas jvvko spalių 2S
Tarp kitko yra sumanyta pa 144® SO. 48Lh CT., CICERO, ILL.
visais greičiau susipažinti, nes
.
.
rbonaviėius.
Utar.. Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
! rite Kristaus Karaliaus šver. ' d., pirmininkaujant J. Kasu
GYDYTOJAS tr CHIRUROAdLį
Pietūs ir programa prasidė parapijos reikaluose reikalin tę. Altoriai buvo dailiai gėle-j laivių i. Narių atsilankė skait daryti pirmų didesnį bendrų *147 80. HALSTED ST.. CU1GAUO
1821 SOUTH HA1.8TFD 8TREriLj
Paned.
Sered.
Ir
Subat.
3
—
9
vai.
žingsnį — civilinės aviacijos
jo 2 vai. popiet. Pasirodžius ga vienybė, susiklausymas. mis išpuošti. Klebonas kun. jįngai.
Hexhl<*iivlju 6600 8o. Artvslau Avė
į
rungtynes, šiuo metu susipaklebonui, jis buvo sutiktas di- Paskui su visais pasisveikino. J. Martis šv. Mišias laikė prif
Dienoms
Tel.
LAŽ'ayette
B7M
Komisija pranešė, kad
Valandos; 11 ryto iki 3 popiet
jdeliu rankų plojimu.
Smagu pažymėti, kad mūsų išstatyto Šv. Sakramento ii .darbuojasi šokių vakarų “ \VaJ1 i žįstai na su kiekvienos Pabal Naktimis Tel. CANal 0403
6 Iki 8 v. vakare
7 Pirmiausiai parapijos eho- biznieriai, kaip ir visados, gan pasakė turiningų pamokslą, | pg Nights” pasisekimui, kau tijo valstybių civilinės aviaci {
jos pajėgumu, kad galima būra.\ vedamas varg. J. Kumpy- šiai prisidėjo aukodami valgo
Tel. LAFayetVe 7650
pritaikintų tai šventei. Žino-1 visi atsilankusieji būtų paten ||
Office:
2643
W.
47th
Street
udaryti
atitinkamų
progj lės, padainavo “Ilgiausių me mųjų produktų ir gėrimo. Va
nių buvo pilnutėlė bažnyčia, kinti. Vakarai įvyks lapkričio į r*m
Vai.: 2 lkt & popiet, 7 iki 9 vak.
šios įdomios rungtynės
' tų mūsų klebonui” ir kitas karienę pagamino (). Doksie-! Me*rginų sodalicija dalyvavo
Nedėlioję parai sutarti
16 ir 30 dd., parapijos salėje, j j is ateinančiais metais. TaGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
dainas. Po dainų prasidėjo pie nė, O, SiminavičieUė, A. Gu- jn cwpore į,- taip pįo prįe gv
Grieš Bill Morey and bis Coir: Iriau tuo tarpu dar
,
4140 Archer Avenue
nežinoma. orrtce Tel. REPublIc 7«»«
-tūs, kuriuos pagamino įžymios tauskienė ir O. Vasiliauskienė. Komunijos, o po M'i§ių turėjo
manders orkestrą. Komisijų su kurioje valstybėje jos įvyks: Reo. Tel. GKOvcbUl U«17
Vai.: 2—4 Ir T—9 vai. vakaro
7017 8. FAJKFIELD AVĖ.
į’Racino šeimininkės.
Vakaro vedėju buvo P. Kara bendrus pusryčius paiap. sve
daro: J. Kiškūnas, V. Mainus ar Lietuvoje, ar Latvijoje, ar
Res. 2136 W. 24th St.
Pavalgius prasidėjo kalbos liūnas.
B. V tainėj.
Tel. CANal 0402
kas, J. Kasulaitis ir E. Pe' Estijoje.
Tsb
sveikinimai. Visi sveikino,
2423 W. MAltQlE'ITF ROAD
kevič.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
aip kas išmanė, visi linkėjo
Spalių 28 d. žinomam biznie-i Neatsiliko ir vaikinai, vyOffice I’hone
Re«. and Office
Toliau pranešta, kad kuopa
▼*L
1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
jausių metų ir sutikime sulriui ir uoliam parapijos rėmė-1 rai 11 In°Terys. *sa ta* *^ar^
2350 8o. UeaUtt St
PROspect 1028
Nedėl/oj aualtarujB
labai gražiai darbavosi paraCANAL 0706
opėmis darbuotis Bažnyčios Į jui Adomui Jurgaičiui draugai I IlePaPias^a‘ malonų įspūdį.
bazare. Iš pasilinksmini
Tautos reikaluose. Kalbėto-j ir draugės gimimo dienoje su-į K*<*ine parapija maža, bet '
vardų neminėsiu, nes už- .rengė netikėtų pramogėlę lr j ym gtuų katalikų, gel*ų šeiniy- mo komisijos pranešimo suži
PHYSICIAN and SURGEON
nota, kad visi, kurie atsilan
6122
litų daug vietoj. Kenoslios įteike dovanų. Vakaro vedė- j niL kurios myli Dievų, myli
3ioux City, Iowa. — Kun. «T. j Tel. CANal DENTISTAS
kė į “Roller Skating l’arty”.
2403 W. 63rd St., Chicago
rlebonas kun. M. Urbojiavičius jum buvo A. Vasiliauskas, vie, a^n>c‘4 ‘r geibia tėvynę Lie
Cesna,
lietuvių
parap.
kleboį
OFFICE HOUUS:
2201
W.
Germak
Road
tuvų. Tokioj meilėj augina ir spalių 19 d., smagiai laikų pra nas, kuris buvo išvykęs į Lie- !
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavitt St.)
Bunday by Appolntment
savo vaikus.
B. V. leido.
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Tarp kitų dalykų, skųitytu.
Nuo 1 iki 8 vakaro
Tel. LAFayette 8057
laiškas apskričio pirininiiiKt
JAUNIMO SKYRIUS
BeredoJ pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
J. Poškos, kviečiantis kuopų į
*
. .
.
. •
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
PIRKTI NEŽINOMUS AdP
apsknčto seinielj, kuris įvyks i
TeL CANal <133
Lietuvis futbolininkas
TABLETUS!
GYDYTOJ
1YTOJA8. |r CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
lapkričio 25 d? Žinoma, mūsų ,
X—SPINDULIAI
k
Didelis Sumažinimas Tikru
Aspirin
kainu'•
'7. JI
(Tęsinys iš 3 pusi.)
OFISO VALANDOS:
3051
West
43rd
Str.
kuopa prisidėk prie šio daly
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo C Iki 8 vak.
' ’ KIŠENINĖS DEJBUTĖS
(Prie Archer Avė. netoli Kedet'e)
600 minutų žaidimo, Rūkas iš
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
Nedėllomls pagal sutarti
ko ir darbuosis, kiek galės.
I12 TABLETV DABAR
Seredomls ir nedėllomla pagal
žaidęs 443 minutes.
Ofiso telcr. UOUlevard 7820
2201 W. Cermak Road
sutartj
NEMO
Susirinkimą baigė Jonas Kj.
KĖKITE
Namų TeL PROigM . t 1330
Laikui
bėgant
bus
galima
sulaitis malda. Kuopa laukia
DAI
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak.
GIAU
Justinų liukų statyti greta tų Jono Daineiiosugrįstant pii Ofiso Tel.: LAFayette 3650
Saredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti ToL BOULcvard 7043
Rez. Tel.: VIRginla 0669
garsių Louisianos universiteto niininko vietai, kurių jis. ap
REZIDENCIJA
futbolo žaidikų, kaip Tinsley, leido gavęs darbo pasaulinėje
6631 S. California Avė.
Newsom, Swauson Tr “Baby’‘ parodoje.
DENT1STAS
r /
DENTISTAS
Telefonas REPublIc 7868
G A S
X - R A Y
-Jack Torrence. Čia ne vien spe
4143 ARCHER AVENUE
Verta paminėti vienas na
4645 So. Ashland Ava.
Kampai Francisco Avė.
Oflsoi Tel. LAFayette 4617
Lojimai, pažymi anglų spau rys, t. y. Juozas Kiškūnas, ku
ąrtl 47tb 8treet
— Mokėkite MAŽIAU ir gaukite Tikrą BAYER
Rea.: Tel. HFMJock 6286
Vąl.: nuo 9 Iki 8 vakarą
da, o būsima tikrenybė. Toliau ris turi laikrodžių ir auksinių
t
Aspirin!
Berado] pagal sutarti
pažymi,
kad
nuo
Ruko
pasižy

į Nėra. reikalo dabar pirkti netik
Tiktai 15c
dalykų krautuvę 4917 W. 14
Vi Dėžute 12
i
rus asplrln tabl.-tus vieton Tikrų
Tabletų
mėjimo pasilaiko visas Loui- St. .Juozas yra geras laikrodi
OTDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
F Ra y p r Tabletų. kad sutaupyti ke
26c Vi
is 24 TaIdety
lis centus
4142 ARCHER AVĖ.
sianos universiteto futbolo ty ninkas. Perkant dovanas, pa,
Kaina tiek nupiginta, nėra rei
ą
ųkada
pirkaite
Atsiminki
Ofiso
valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak.
kalo Vienam atsisakyti greito bei
mas.
aspirin. Dabar" mažiau
ažla
mokėsfie
jį galima rasti! kas ko nori.
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
tikinčio veikimo Tikrų Bavor
Rezidencijos
Ofisas: 2856 W. 68tb Sk
ir gnlėeite. Įsigyti Tikrų Bayer
' sjUrln TabhMų.
2515 WEST 69th ST.
Valandos:
10-12
Ir
8-9
vai.
vak.
Asplrln Tadgl, k&da praAete, ne
i Mi.lj-’vtal žmonių ilgai tenklDR. VAITUSH, OPT.
A. J
Justinas Rūkas aukštesnėje
Seredomls
ir
Nedėllomls
pagal
sutarti
sakykite
vien
"aspirin'',
bet
vi

Of.
ir
Rea. Tel. HEMlock 6141
»si mokėdami aukštą kainą, kad
sados sakykite B-A-Y-K-R A»LIETUVIS
ątangvinun galvos skaudėjimus.
Catholic
Central
mokykloje,
p.'rin kada perkate.
OŽTOMETK1CALLY AKIU
Valandos:
Ipuralgta Ir net.ritls, dėl kurk)
SPECIALISTAS
Dabar parsiduoda naujomis že
tjrer Aspirin yra garai žinomas.
llainmonil,
Ind.,
futbolo
tyme
2-4
popiet;
nuo 6-8 vakarais
PeKengvlna
akly
Įtempimą,
kuria
momis
kainomis
—
kartu
tr
bu

ir vtsl gali paeiccn kinti pllOŽKABALIŲ
Mtl prležaatlal galvos skaudėjimo,
teliai 100 tabletų, kurių kaina
nautflngumu be manymo abuvo
užėmęs
“
end
”
pozicijų
■■
■
■
■
■
■■ -—r
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaigimo aklų aptemimo, nervuotuvėl numažinta— visose vaistinėse.
4e kainą.
mo.
skaudamą
aklų
karStJ,
atitaiso
4157 ARCHER AVENUE Otftce Tek Wentworth <884
Tai viena priežastis, dėl ko jis
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
Tel. VLRglnla 00M
gta
teisingai
akinius.
Visuose
atsiti

iširom:? sakykite "bayer anptmim” kcomet pkraate.
toks greitas.
Res. Tel. Hyde Park 8831
Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m.
kimuose egzaminavimas daromas su
Bb.
Nedaliomis pagal
elektra,
parodančia
mažiausias
klai

galima gauti
dos. Speclalė atyda atkreipiama J

WISeOWSIN’0 LIETUVIŲ ŽINIOS

ATEINANČIAIS METAIS
BUS PABALTIJO VAL
STYBIŲ CIVILINĖS
AVIACIJOS RUNG
TYNĖS

, tos veikėjas ir žinoiuas bisnie'nūs. Kalbas pasakė parapijos
į aelcretorius T. Zijuniiiskas, Zij aminskienė, E. Zičkieaė, biz
nierius ,J. Ikabiekis ir kiti.
1 Visi linkėjo ilgiausių metų.

6BAŽ10S NAUJO KLE
BONO PRIIMTUVĖS

I «s

DR, P, ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAYOK

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

KUN. J. ČESNA GRIŽO
NAMO

NEREtKAUNGA DABAR

DR. G. I. BLOŽIS

DR.J.J.KOWARSKAS

DR. A. RAČIUS

DR. S. BIEŽIS

15c

DR. V. E. SIEDLINSKIS

DR. G. Z. VEZa'IS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

DR. T. DUNDULIS

DAINOS

SKAITYKITE

L. VYČIŲ 13 KP. VEIKLA

IMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKI8KUS
LAIKRAŠČIUS
IGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oaklcy Avė., Cliicago, UI. Me
tams $6.00.

IINTNKA8”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadvay, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

kS”, L. R. K..S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
Ireet, Wilkcs Barre, Pa.

Kaina $2.00 metams.

i”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
[$2.0Č.
Ų DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos niėnesiis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk, Me$2.00.
*

Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnulas, 4736 S. Wood
Chicago, III. Metams $1.80.

savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universaliu Biulnc. lūuua metams $1.50. 423 Grand Streett
jklyn, N. Y.
............................. ....

«■ \

Town cf Lake. — SįhuIiu 25
<i. įvyko U Vyčių 13 kuopos
sus-Hias. Atsilankė daug nau
jų narių. Pasirodo, kuopa gra
žiai auga. Šį sus-mų įsirašė:
A. Kudeikis, J.. Vikek, J. f'esna, C. Degauis, S. Zajauskas,
J. Kačka, A. Sudeikis, H. Gi
nelevičiūtė, M. Meistaitė ir J.
Gudman.
K. Jurkus, rašt., perskaitė
kelis laiškus, kurie tapo pri
imti.
A. Martišius pranešė, kad
bus galima gauti Club Rootn,
kuris buvo naudojamas llolv
Cross Y. M. C, kuris negalė
jo gyvuoti. Jšrinkta keli nariu;
kambariui išvalyti.
J. Matemuitin pranešė, kad
basket bnll lengvojo Ir put
kiojo tymams gerai sekasi.
A. Norkus pranoM, jog k; •

“DRAUGE”

2334 So. Onkley Avė.,
M Chicago, III.

ADVOKATAS
J, P. WA1TCHES
praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taiso m oa Valandos nuo 10 iki 8 v. Tel. Ofiso ROULevard 881*—14
Ned*h*oJ nuo 10 iki 12. Daugely st- Reo. VICtnry
sRlklmų akys ai įtaisomos be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 S0. ASHLAND AVĖ.
Phone Bonlevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viao1 kių akių. Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių.

•M0 SOUTH HALSTED ST.

Ofiso eal. nue 1-3; noe 4:80-8:88

f .Madas: 1 lkl 4 po pietų. 7 Iki I vak.

IVtliei D1KTAS11;

DR. CHARLES SEGAL
4729 So. Ashland Ava.

ROSELANDO OFISE:

Pastebėkit mano iškabas

CHICAGO.

ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 13 vai. ryta. nuo S (U 4
▼ai. po pietų fr nue 7 lkl 3:34 vai.
vakaro. Nedėllomls nvo 18 lkl 13
▼alaadal d taną.

Telefonas MUrtvay SBSS

Ree. Pitone
FNGk-w«Mtd 4441

OfL<» Tel. CALua»e8 68M

Res. TeL ORKgel 3131

DR. A. A. ROTU

\

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

3 lubao

DR. JOHN SMETANA

•*l

DR. A. J. BERTASH

niTTfiiAia

2403 WEST• f63rd
z i’. • STREET
Kampas Wes1ern ir 63rd St.
Telefonas PROspect 1133
Panedėlio, Utaminko, KėtverOPTOMETRISTAS
go ir Pėtnvčios vakarais nuo
7 iki 9 vai.
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas

Kampas Statę ir 103n 1 PI.
Telefonas PULlman 5950
Kas popiety nuo 3 iki 6,
SubaSTiiį diraj itlj v.v.

MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĖ

76$ W. 35th Straat

MAROUETtTpK. OFISE:

2 E. 103rd PLACE

DR. SDSANA A. SUKIS

Office Phone
rUlMgle 0014

Moterišką, Vyrišką,\Vaikų ix
▼isą ehroniiką li<ų
Ofisas 3102 9o. Baisted St.
Kampas lįst Street
Valandos: t—-4 popiet, 7—3 vai. vak.
Nedėllomls tr lv»n tądien tais 10—18

DR.MADMCEKAHN
GYDYTOJAS Ir CfHIKUROAS

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
vai. vakaro. Nedaliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.

DR. A. R. MČCRADJE

Phojie C&oąl 0523

Vai; | < ir T-l ▼<!. vakaro

oy^YTOJĄS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tet

VAMds 0PP4
Tel. n.Aza 2400

Valandos:
Nuo 10-12 r. lybtt
U
vi ▼.
Nądėldlenląls nuo 10 lkl 12 dieną

• .< d-i

v '*
4

To-nudicm^ spalių 31

d.
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siorganizavusioš galėsim pri

■r ■■ Mes-:
te pinigus, bet kuomet gavo--kalno numatė, vienok beim
me taip vadinamų orderį, pu Įgavo tiktai $25.0(1, vietoje žft
stebėjmhe, kad benul y«t pa dėtų $60.00, nr <’.;ugiaa. Ki
skirta tiVtai $25.09. Jiems bu taip sakunt, apie 61 centų aut
vo pareikštu, kad jie neišpil žmogaus. Tokio prigavimo bo»
do savu pasižadėjimo ir ne- naa “Licftiva“ nesitikėjo. Aužmnku įlėk, klek buvo autai- teit'yje mes žinosime su kuoru
u Tunrw, Mackoviėius pa 'turėjome reikalo ir, galr ga
sakė, kaip būvn pareikalautas gėsime apsisaugoti nuo tokių
steitmenlUs, jie turėjo $8NV9 ir žmonių
Taipgi turime pareikšti,
'tik Buk išpuola bbhui, kad
(Tęsinys 6 pusi.)
vėliau bu« paskelbta lietuvių

<ta

sidėti prie palaikymo šios ša
lies gerovės. Btus aiškinama,
kaip reikia balsuoti, ir kaip
nesudarkyti balioto, kad bal
sas nenueitų be naudos;
už
G e rb. “D raugo ’ ’ redakc i ja
So.
Chicago.
—
ftv.
Juozapo
MTest
Side.
—
Rytoj
Visų
kokius įnešimus balsuoti, kad
Veda Charles P. Kai
/•
Šventę dienoj šv. Mišios bus parapijos choras rūpestingai praeitų, už kuriuos nebalsuo malonėkite patai pinti šį raki
5, 6, 8:30 ir 10 vai. Vakare rengiasi prie bažnytinių iškil ti. Taipgi šiame susirinkime nėlį. Lai lietuvių visuomenė
Klaus. 1. Lošiau “pokerį
mių. Ketvirtadienio vakare bus atstovė iš vaikų teismo 'pamato, kaip lamas “Lietu7:30 gedulingi mišparai.
Toji diena man buvo labai nePenktadienį, uždūšinėj die mūsų bažnyčioje bus giedama (Juvenile Kome), kuri aiškins va’’ tapo nuskriaustas lietu
laiminga. Pralošiau visus tu
noj šv. Mišios 5, 5:30, 6, 7:30, tamsūs vėlinės dienos mišpa apie mergaičių padėtį ir jų vių dienos Pasaulinėje Paro-.
rimus pinigus ir da pasirašiau
8 ir 9 vai. Vakare pamaldos rai; procesijos ir kitos už mi užlaikymų bei. auklėjimų ir doje, rugp. 5, 1934 metais, dienos atskaita ir visi ganu
ant notos dėl $375.00. Išlošė
rusius apeigos.
7:30 vai.
apie bendrų tos įstaigos j>a- komiteto, kurio priešakyje sto matyti, kiek buvo pinigų su
M
tas tų notą padavė savo advo
vėjo
K.
Jurgelionis.
Dalykas
Mokinių ekskursija
dėtį. Skaitlingai dalyvaukit,
rinkta ir kiek kam išmokėta.
katui. Prisiunčiu jums ir ad
buvo
toks.
Mėnuo
prieš
lietu

Trečiadienio
vakare
po
raRytoj mūsų mokyklos 8 sky
kad parodyti, jog mums įdomu
Vėliau telpa atskaita “Nau
vokato laišku. Aš turiu gerą
vių
dienų
Jurgelionis
atėjęs
žančiaus
įvyks
tretininkų
drftu
rius važiuoja į Teehnv, 111.,
yra vaikų užlaikymas valdiš
jienose“ No. 24(1, kur paste.darbų, Ar gali jis sulaikyti
;
beno
“
Lietuva
“
susirinki

gijos
susirinkimas.
Visi
treti

pamatyt gražaus veikalo, “My
kose įstaigose.
.
2-nė
bėjonm, jog jeigu būta ne
mano pėdę!
mų
ir
pakvietė
dalyvauti
pa

ninkai
kviečiami
atvykti
į
šį
stery of the Mass’’, kurį sta
$800, kai Maekevivia kad sa
Atsakymas. “Gamblers de- to Dievo Žodžio kongregacijos susirinkimų.
rodoje. Beno “Lietuvos“ va kė, o $1,000.07. Taigi, jeigu
ldyba pareikalavo $100 ir pa Jurgelionis galėjo pažadėt:
bts are not collected at 1aw’ . klierikai - studentai.
1
----------ALEKSANDRA KOSKI
Jeigu įrodysi, kad išdavei no- Lapkričio 23 d. Dirmavonė I Saldž. širdies draugija ateižadėjo pastatyti 20 muzikam $00.00 turėdamas $000.00, ir
(P<> piritu* i,*ni MikolaiUenė)
kaipo “gambler”, toji notų. Bet Jurgelionis pasakė, kuomet atskaita buvo virš
Penktadienj, dapkričio 23 dJnantį sekmadienį turės metinį
[Mirė spalių 20 d. 1934 m., 7:30
vai ryto, sulaukus 32 metų amnėrn verta nei vieno cento. laukiame J. K. vyskupo W. O’ pasilinksminimo balių parapij kad $100.00, gal, negalės už $ltX)O.OO, tai turėjo atmokėti
Įžtaus. Paliko dileliame uullftIdtele savo mylinių vyrą Ix>ul*
Ii griežtai pasakyti, kad Brien, kurs atsilankys sutei jos svetainėje. Tikimasi, daug
i mokėti, Ucs iki šiol turi su i daugiau, o ne mažiau kaip daĮKoski. tris sūnus: Joseph. Edwln Ir Klehard, motinėlę Masvečių
atsilankys
į
šį
parengittetnokėši.
kti dirmavonės sakramentą.
rljonty n tėvą Antaną Allš&uąDr-ja ‘Lietuvos Ūkininkas’ riftkęa $000. Bet taipgi parei- Įbar yra atmokėta tik $25.00.
kus, brol) Antaną Ir gimines.' j
rengia gražų “Balloon ir Co- škė, had visos išlaidos yru1 Taigi melavo, bet visi kitaip.
Klaus. 2. Mes įsikraustėni Dabar eina prisiruošimo dar-|lnQ
Kūnas paSarvotas 2 686
W.
4 5th St. L.atdotuvės jvyks ketnfetti“ šokių vakarą, lapkr. apskaitlinotos ir benui lieku
gegužės 1, 1934-, ir pasirašėme bas. Katekizmo pamokos vai
Siuorui mes, beno “Lietu
vlrtadlen). lapkričio 1 d., 1S na
Parapijos komitetas ir kiti 24 d. Barausko svetainėj (buv.
$60.00. Taipgi pareiškė,
mų 8 vai. kui ut.ydėta i Ne«
“lease”. Ir šiandien gyvena kams duodamos pirmadieniais
va” valdyba i f nariai pareiš
kalto Oras Ulėjitr > Panelės Sv.
darbuotojai
su
klebonu
prie

MeldaŽio),
2242
W.
23
PI,
8^
***
paduryta
250)
sfldv
parapijos bažnyčia, kurioj jvyks
me tame name. Savininkė pa ir ketvirtadieniais 4 vai. po
kiame lietuvių visuomenei,
gedulingos pamaldos už velio
šakyje
pradėjo
planuoti
iškil

vai.
vakare.
Grieš
rinktinė
Si-.
^ėhklelių
ir
jeigu
bttš
gra
nės stelą. i‘o pamaldų bus nu
ti išpoperavo visus kambarius. piet.
lydėta j šv. Kazimiero kapine®.
mingą paminėjimų padėkos die lver Crescents orkestrą.
Žtas orias ir visi ženkleliai pa jog lietuvių dier.os komitetas
Pagyvenus kokį laikę popetos
Aušriečių bunco
pasaulinėje
par
koje,
rug.
C
NuoSitrdžlat kvielamo
visus1
nos (Thanksgiving day) parsidtroa, tai muzikantam gali
gimines, draugus-gos ir pažyspradėjo pult nuo lūbų, net
Lupki-. 10 d. Aušros Vartų rap. naudai. Tikimosi kų nors
d.,
1934
m.,
kurio
priešakyje
Komitetas darbuojasi, kad likti daugiau kaip $100, tjktamus-mas da yv-tuti šiose laidotuvėcc.
v ih u tė m i s t u rė j ome ika liftėt. m.^ir, m.'dr-ja rengiu nepapra
atsilankusieji
būtų
patenkinti,
gražaus ir reikšmingo tų die
.’itai, jis sakė, pastatykite gcėų stovėjo K. Jurgelionis neišpi
NVliūde: ' v a--. Sūnui, Tėvsi.
Prašom, kad savininkė patai stą bunco party M. Jasnausko
linksmai
praleistų
laikų
ir
pri
Broliai Ir Cl I l:rf
nų suruošti, kad visiems būtų
ldė savo pažadų ir nuskriau
sytų. Kiekvienų dienų žada, salėj, 2259 W. 22 St. Tą valAldo'.tivi ras pata-nauja gramalonaus pasižnionėjimo »iieni ridėtų prie draugijos labo.
borlu.t J. i-. Eudeikii. Telefo
dė
minėtų
benų.
Nors
jeigu
Beno
“
Ltatnva
”
tnMyba
bet da nepataisė. Mes norim karą bus pagerbtos narės per
nus YAKds liti.
ir sykiu gerų vaisių parapijos
Nariai, kurie negavo tikie- pasitarė su nariais ir vietojo turėjo daugiau negu kad iš
apleist namų pirmų kito mėn?- Į io m. neėmusios pašalpos. Fra
pagerinimui.
Reporteris tų, įžangai nuo komiteto, gali
20 muzikantų, pastatė net 4 L
šio, bet bijom papult į bėdų. moga prasidės .6 vai. vakare.
gauti
pas
nutarimų
raštinin

Atsakymas. Iš paduotų fak T žanga 25c.
Vienas
Benas atliko tą darbų ir iš
kų Antanų Linkų, 2144 "VV. 23
ROSELL1 BROTHERS, INC-,
tų labai yi-a sunku spręst, a:
laukė pinigų net porų mėne
Pi.
Įžanga
šokiams
tiktai
25c.
PAMINkLŲ DIRBĖJAI
teismas jums leistų sulaužyt kreiptis prie advokato ir jis
sių, bet nesulaukė nuo komi
I.
Lukošiūtė,
finansų
rast.
Specialistai Iškalime ir ISdfrMleasą. Reikalinga su jumis as- turi peržiūrėti visus dokumen
teto pažadėto užmokesčio per
me visokių rūšių patnliiklų ir gr»meniai pasimatyti ir peržiūrėt tus.
bnamhj.
Jurgelionį. Tada behas išri
Archer
Heights
ir
Summit.
Musų šeimyna specializuoja šta
Pranešimai
leasų.
nko komisiją, kad pasimatys i
Klaus. 4. Susiginčijau su sa — Šv. Jurgio parap. bažny
me* darbe per šešias kartas.
tų su Jurgelioniu ir 'paklaus- •
Klaus. 3. Prieš kelias dienas vo kaimynu iš $20.00, kad vie čioje, 56tb St. ir 72 Pi., įvy
Bridgeport.— Lapkričio 2į .
rada jas- Prokės, kaip su
mano motina mirė. Ji ir mūs- nas senatorius iš šios valsty ko retai pasitaikančios taip j j., tuoj
pamaldų įvyks A.1
patėvis (step-father) turėjo 2 bės turi būti respublikonas, o iškilmingos ir jaudinančios a- r. p. 2 sk. susirinkimas, pa tartai Kuomet komisijų pasi
namus. Mes, vaikai, sakome, kitas demokratas. Mudu nuta peigos. Tai buvo Kristaus Ka-1 rap svet. ant 2 lubų. Prašome matė su Jurgelioniu, tai jis1
tų komisiją pasiuntė pas iž
kad mums priklauso visas mo rėm kreiptis į “l>raugų“, kad raliaus šventė spalių 28 d.
visų rėmėjų dalyvauti ir nau- dininkų Mackevičių. Iždinin
tinos turtas, o patėvis sako, p. Kai atsakytum į šį klausi Pastangomis kleb. kun. Fu- jų narių atsivesti.
kas pareiškė, kad už kelių die
kad jam priklauso. Gerbiamas, mą.
erst ir seserų Pranciškiečių,
A. Nausėdienė, pirm.
nų bus mitingas ir jūs gausi
Atsakymas: Tamsta prata mokyklos vaikučiai ir mergai
atsakyk į šį klausimą.
šei $20.00. Senatorius gali bū
Atsakymas: Jeigu turtas y- ti bile koksai žmogus. Jam ne tės papuoštos baltąis drabu
žiais ir velionais, su degan
ra, kaip mes vadiname, “.loittt
reikia priklausyt prie jokios čiomis žvakėmis buvo atlydė
Tenantcy” tlien upon tlie partijos. Dabartiniai senato
deatb of your mother the pro- riai yru: James Hamilton Le ti į bažnyčių pirmosioms šv.
pertv would belong to your vis, demokratas ir Williftm Mišioms.
Bernaičių priešaky ėjo du
step-father. Vaikai neturi jo-1 Detrick, demokratas. Jie yra maži vaikučiai, nešini po dide
GRABORI Al :
kios teisės prie turto. Turite 1 išrinkti šešiems metams.
lį gėlių bukietų, o priešakyj
LACHAWICH Telefonas YARda 1138
mergaičių taip pat ėjo dvi ma
IR SONOS
žos mergaitės su gėlių bukie
■
LIETUVIAI OKABORIAI
tais. Tiė patys mažieji vede
GRAB0RIU3
Patarnauju laldotuvėea kuoplrfausla
po keturis bernaičius ir mer
Baikale maldžiu atsMaukU. o mano Turiu automobilius visokiems
irftu būsite ulganėdfntl
darbu
gaites prie šv. Komunijos.
Tet OANal W1
»M aite MII
reikalams. Kaina prieinama.
FU
Chicago
2314
23rd
Jau prasideda įdomiės, rudeninės ekskttrsijos į
Ant galo, visi parapijonai
3319 Lituanica Aveuua
senųjų Europą. Daug kaą mftho, kad šiuo laiku ke
ėjo prie šv. Komunijos.
Chicago, 111.
1439 8. 49th OL Cicero, HL
liauti laivais per Atlantidą nepatogu, kad Lietuvoj
Per visas trejas šv. Mišias
TeL CTGKRO BM7
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
kleb.
pasakė
įspūdingų
dienai
ToC. I.AFayette 8673
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
pritaikintų
pamokslų.
Visi
aiLietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
J. LlulevKius
! toriai buvo nustatyti gyvomis
Grabo rlus
GRABORIUS
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
Ir
norį pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
gėlėmis. Didysis altorius ske
Koplyčia dykai
Balaamižatojas
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
1410 SO. 49th COURT
ndo baltose lelijose, žvakių it
!*■ tarnauja Cbiea
go»e te apytUrtcėje.
elektros šviesose.
Cicero, Illinois
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
Phone Cicero 2109
ftv. Sakramentas buvo išsta
Vafli vTj r Al
Vfei
Telefonai:
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
Archer
Avė.
tytas nuo pirmųjų šv. Mišių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
n ausini. I l is liausi Į ■■«...
iki sumos. Iškilmės baigės pa
A. MASALSKIS
laiminimu.
J. Šliogeris
I
UIF
LIETUVIŲ

PAMALDŲ TVARKA ! RUOŠIASI IŠKILMĖMS

&

< i ii 't ....

VISUOMENES

EINI AI

DR-JA “LIETUVOS ŪKI
NINKAS” RENČIA ŠO
KIO VAKARĄ

KRISTAUS KARALIAUS
ŠVENTĖ

STANLEY P. MAŽEIKA

Važiuojam!

W.

ANTANAS PETKUS

Varis 1741-1742

MG'
“-O 4 ■*

f
IIJi

DĖMESIUI

UUDOIAM PKIAU NEGU NTI

Moterų l*ili«*čių Lygos mė
nesinis anririnkimAs įvyks spa
lių 31 d., Ee|lowship House,
831 W. 3Jrd Place, 8 v. vak.
Moterys pilietės, dalyvfeukit!
šiame susirinkime. Bus labui
įdomus, nes paskutinis prieš
, rinkimus. Visos kviečiamom;
į kurios dar neprigulit, prašoJ mos įsirašyti, nes tik gerai su-

Ambulžmce Patarnavimas Dien^ ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

---

»

1 -

.

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

k

I

ORABORTOS^ yJT>OTCrVlU
1M6 «M

«hh

nvtm

GRABORIUS

?

3307 Lituanica Avė.
T®1. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS

Jevu nonte oaMumo

ORABORTUR Ir BAIJRA.MŪ0TG t A 9
PMarnavtanoa geras Ir nebrangus

Ii ilfel3l q 1 lyTH 1 fO leUvJO*

telefonas MOWroe >377

718 West 18th Street

ttMVcSfca.a I iSttUHvCtU

RRRuMte BS<o
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma
tuo pačiu vardui

J. F. RA02HJS
Ino.
LIETUVIŲ ORAJ3ORIU8
Palaidoja už |Ž6.00 Ir aukščisn
Uodam teka koplyčia dykai
M8 W. IMth HL Tol. GAkai <17*

_ ____

ckjęMo, m.

____

k uisis.
___

1

iv

IŠ POLITIKOS LAUKO
MAJORAS KELLY DALY
VAVO LIETUVIŲ DEMO
KRATŲ VAKARE

Pereiti) šeštadienį Lietuvių
auditorijoj į vykusiam Lietu
vių Demokratų Lygos MassMitinge dalyvavo visi įžymiau
fii demokratų partijos vadai.

Pirmų karta) lietuviai gavo
prij)ažiniini) tokių įžymių žmo
nių. Pats miesto šeimininkas
dalyvavo ir kaliojo virš pusę
valandos laiko milžiniškai lie
tuvių miniai. Be to, dalyvavo
ir kalbėjo dar šie kandidatai:
John VVieland, Martin A. Brennan, Rober^ Sweitzer, £dmuml K. Jareeki, John F. O’Connell, Thomas J. Bowler,
John S. t’lark, Fred W. Brummel, Peter M. Kelly, Eliza
heth A. Conkėy, Mary McEnez
rney ir Lucy Palermo. Judge!
Eugene A. Holland, Congressman H. P. Beam, llth ward
Committeeman H. B. Connelly.
Kurie kandidatai negalėjo asmeniai dalyvauti, atsiuntė te
legramas arba pasiuntė atsto
vus, kurie atsiprašė dėl nega
lėjimo dalyvauti.
Publikos buvo pilna salė,
daugelis turėjo stovėti už du
rų kur buvo pastatyti loudspeakeriai. .Matyt, kad lietu
viai susiorganizavę po viena
demokratų vėliava ir sykiu ei
na pirmyn su Lietuvių Demo
kratų Lyga. Todėl ir žymūs
vadai kreipia dėmesio į lietuvių veikimų.
Lietuviai balsavimuose “pa
rodys, kati jie, balsuodami
“straight demoeratie ticket”,
supranta šios dienos politikų.
J. L. J.

Trečiadtonis, spalių 31 d. 19*11

ti lietuviai ristinjr.kai susitiks »ys, Adomas Bendorius, 73
Velionis visada gerai orienBIZNITCRTAI. GARSINKI
r ' sa kitais atitinkamais opu metų senukas. Velionis buvo tavosi lietuvi) tautos reikaluo
TRS “DRAUGE’
netitais.
‘ kilęs iš Liubavo parapijos, se, rūpinosi mūsų tautos likiFRED W. BRUMMEL
Mūsų lietuviai ristininkni Skaisčių kaimo. Gyveno pas rou. Jo žodžiais, tautybė, ka
LIETUVIAI RISTININKAI
BRIGHTON PAR K
reguliariai
lavinusi
j
šias
sūnų
ūkininkų.
Jis
sunkiai
attalikyliė,
tautos
dorovingumas
RISIS LAPKR. 9 D.
2 aukštų mūrinis namus, 2
ristynes ir žada _ tų vakarų Į jausdavo rusų vaklžios prie- įr darbštumas, tai tos jėgos,
po 4 kamb. fletai; basementas,
Kaip jau pirmiau buvo mų buti geriausiai prisirengę i- spaūdų ir visas mūsų tautai kurios jaidės atsispirti prieš
2 karų garadžius, arti bažnyaėtu, mūsų lietuviai ristinin- dant geriausiai pasirodžius daromas skriaudas. Dar juo galingus tautos prispaudėjus.
nas būdamas, pradėjo slap Savo žodžiams buvo ištikimas čios. Specialė kaina $8,650. Su
kai‘ smarkiai pradėjo veikti publikai.
vininkas:
ir žada .per ateinančius mė Atsilankusieji pamatys to tai nešti iš Vokietijos lie visų amžių: tai retas teisin
2608 WEST 47th 8T.
nesius parodyti savo išsilavi kias ristynes, kokių nėra ma tuviškas knygas, ftis darbus gumo ir darbštumo pavyzdys.
kai Supratu ir mokslo svarbą.
nimų prieš kitataučius risti tę per daugelį metų. Bus kuo ypatingai gerai sekėsi,
A
pasigerėti ir ko pažiūrėti.
Liubave vikaravo a. a. kurt. Kad ir neturtingas būdamas,
ninkus.
1 ,
t.
Feliksas Kudirka, (pirmasis kiek galėjo, leisdavo savo vai
Lietuvis Advokatas
.Dabartiniu laiku jie rengia
Marijonų provincijolas Ame kus j mokslų. Užaugino tris
si prie smarkių rietynių; ku
2801 W. Cermak Road
rikoj — “Dr”), kuris knygų sūnus ir vienų dukterį. Sū
rios įvyks lapkričio 9 dieną,
(West 22nd St.)
platinimo reikalų gausiai pi nus vienas muzikas, vienas ka
State Bank Name)
Venetian salėje, Roselande.
nigais rėmė. Tada vielionies rininkas (dabar miręs) ir vie- (Metropolitan
Valandoe Kaidlen nuo I Iki S
8«redoe Ir Pėtnyčloi
Tų vakarų pamatysime 6 ar
MARIJAMPOLE. — Užgi namuose pasidarė kaip ir cen- j nas ūkininkas. Dų jų — Jie- Panedėllo,vakarai
• Url • *
Telefonas CANal 111*
7 poras gerų ristininkų. Pirm rių kaime, Liudvinavo para tralinis lietuvišku knygų san-Įtnvių karhiomenės savanoriai.
eiliniuose susirėmimuose pa pijos, mirė užmirštas knygne- (lėlį**
I
. •
•
• , • Namai: 6459 S. Rockvell St.
Velionis palaidotas Liudvi
Telefonas KEPnblIc #800
matysime Ix,uie Mengela susi
navo
kapinėse.
I^aidoti,
be
kabinant su smarkuoliu Geo.
Mack.. Johnnv Mason, mik- Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, vaikų ir giminių, susirink,, i.;
aplinkinių kelių^ kaimų dau
lasis lietuvis ristininkas suDemokratų kandidatas į
urie Yra Toli Keliavę
Km
FOTOGRAFAS
gybė žmonių. I>ai bus jam Atsidarė
nuosava, mo
, sįkabins su stipriu švedu 01Taksų apeliacijų Tarybų
lengva Lietuvos žemelė, ku- 4emi*ką atudio šų
iii Hol°
,
Iywood Šviesomis,
son arba prieš diktųjį Rudy
(Board of Appeals)
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. "KELIONĖ APLINK
rios likimu jis taip sielojosi. • 420 vest asrd st.
Fred W. Bruminel, padorus Hoffmann iš Milwaukee. Ki
PASAULĮ
į “EUKARISTINĮ KON
J Engleuood 6840—58*3
lSAULĮ” tarba kelionė
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
ir atsidavęs žmonėms vok ie
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
LUCY PALERMO
tys, yra tas žmogus, kurs nu
Crane Coal Co.
“DRAUGAS”
tik
vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
mušė 15 nuoš. nuo taksų 1931
5332 80. Long Avė.
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
metams ir 20 nuoš. nuo taksų
Chlcaco. 111.
Katalikiškas!
TEae REPO BUO MM
n.
1932 metams. Jis tų padarė
Lietuviškas 1
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO
kaipo taksų apeliacijų tarybos
Patriotiškas!
NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVCJE.
narys. { tų vietų jis buvo gu
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
Teisingas!
bernatoriaus paskirtas 2 ir pu
aptaisais $1.50.
Naudingas I
Katrie perkate anglis
18
sei Anetų atgal. Į tų pačių vie
ra.
dralverių. siųskite juos
,
Pamokinantis!
CRANE COAL CO. Gausite
Begalo
įdomūs
Kun.
J
.A.
.Pauliuko
"KELIONĖS
tų dabar jį turi išrinkti žmo
geresnee anglis, ui maliau
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj,
nės lapkričio <i <1. Žmonėms
plnfgų.
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
jis labai reikalingas toj vie
—
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
THE BRIDGEPORT
toj, nes jis yra pasiryžęs ir
Vokietijoje, Lietuvoje.
KNITT1NG SHOP
toliau kovoti vž taksų nunmKnyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
Neria Plonus ir Storus Vilnonius
Naujoj Vietoj
Svederlus dėl Vyru. Moterų,
žinimų kur tik galima. Jis ygražių ir aiškių 300 paveikslų.
Mergaičių le Valkų
NERIA VIIiNONEK PANČIAra vienas žymiausių demokra
Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
VOTE FOR
KAS DEL MOTERŲ IB
gas
begu
kam
teko
matvti.
Gražiais
audeklo
aptaisais.
tų partijos kandidatų.
VYKŲ.
Taiso senus svederlus
Kaina
tik
$2.00.
a Lucy Palermo
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime
12100 So. Halsted St.
TEIS*JA S DAVID MINĖJO Rcgular Demoeratie Candidate
už
$3.50.
I
—pOR-----504 W. 33rd St.
Naudokis reta -proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
SUKAKTUVES
Telefonai:
(Netoli Normai-Avė.)
•
County ..
kuti tuojau®" siusk i e nuims.
TeL Vlėtoey S4M

SPORTAS

JOHN B. BORDEN

MIRĖ KNYGNEŠYS
A. BENDORIUS

P. CONRAD

j

Iiarnis Coal Co.

F. SELEMONAVIČIA

Pieša iššaukė dainuoti
lietuvių dainas

mipiaitt

Commisstoner

Mums yra malonu matyti
Gerbiamai “Driugo" A d ministrai'!jai:
Siunčiu su Šiuo laišku $.............
už kuriuos praftau kuogrrefClausla
gabių
moterį,
siekiančių
aukš
atsiųsti tuan sėkančlas Kelionių knygas:
Žymiausieji miesto ir Uook
,
VYSK. P. P. BOftlO KELIONES — #1.00
tos politikoje vietos. Tokia yKUN. TR. J. VAITUKAIČIO
—
1.50
Iš visų kandidatų vienas y-. apskrities valdininkai susirinKTOtlej. A- PAULIUKO
—
2.00
m Lucy Palermo, demokratų arba:
.Ji't-L V
ra toks populerus, kad dange- Į kę pereitų šeštadieni į teisėjo
Siunčiu #3.60 d# kuriuos atsit/Bkite man visas tris Kelionių knygas.
’* •
'y - - - • •
lis dar net nežino, kas yra jo* David namų pagerbė jį — vie- partijos kandidatė j Cook pa
Mano adresas:
vieto komisijonierius, Ypatin
opoaentas.
1 n9 smarkiausių teisėjų SupeVardas. Pavardė ....................... ......................... 4.................................'• • •
go malonumo mums duoda tas,
Matyti, kad jo oponentui nė’ rior teisme jo 71 metų sukak.................................................................... ..
Street
ra vilties laimėt. Tokį popu-! tuvių proga. Tai įvyko tuojau kad Lucy Palermo yra italų
kilmės, o italai yra viena iŠ
leriškumų retai galima rasti j P° Vanagaičio ir Grigaičio by
“nuskriaustų” Chicagoje tau
politikierių tarpe. Suprantama Jos’ kuomet teisėjas David gu
PERKAM
tų, kaip ir lietuviai.
INSURANCE
dei ko. Micliael J. Flynn nesi- j vo ž.inių iš jurv, kad Grigai
Lucy Palermo, yra gimusi
LIETUVIŠ
NOTARY
maišė politikoj pirmiau, bet y-į t’s pripažintas kaltu ir turi.1
• .
•
.R
8AMKERS,
ra vienas žymių ir pekmingų Vanagaičiui sumokėti $.,00. , „
.. .—
1
KUS BONUS
PUBLIC xžymėjo savo darbštumu visuo
biznierių. Jis neina į politikų
Taures su sveikinimais tei menės reikaluose, ypatingai
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
davo naudai, bet krašto goro-j^juj Pavid kėlė majoras Kel- labdarybėje. Ji yra keletos iLAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
.
I ly, kong. Igoe, teisėjas Kelly, talų draugijų narė ir pirmini
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
Jei daugiau biznierių, kai- j ^,n>rianka ir sūnus, Lindhei- nkė.
Tel. LAPayette 1083
po Mibael J. Flynn, eitų į po-' mer ir <<««***
2608 WZST 47th STREET
litikų, tada šis kraštas būtu
Teisėjo pagelbininkai
bei šytų eilėrašti ir pavestų teisė
J2
sutvarkytas bizniškai ir vi- bailit’ai, su palydovu Davė Ei- jui David.
Bet
smagiausias
buvo
ino
M
siems būtų mažiau išlaidų.
I serman, įteikė hinoeulars”.
mentas, kuomet teisėjas David
Lietuviai halsuos, už liete->° bnv?" ,l,inois valstybės gu pradėjo sakyti savo padėkos
vių prietelį ir gerų biznierių bcrnatorn'5
savo Pnra- kalbų. Jis dėkojo visiems da
Miebael J. Flynn.
f
'
lyviams. ’ Baigus jam kalbų,
Stasys Pieža, Chieago Ameri
J. Lenkąrt ir J. JucTaitis
Nuošimtis tik už liku
can repoVteris, paprašė padai
sių sumų, ant lengvų at
mokėsimų nuo 5 iki 20
nuoti lietuvių liaudies daina*,
LIETUVIU VISUOMENĖ 3
metų.
Įstojimų ir jokių
ŽINIAI
kurias girdėjo nagrinėjant Va
bausmių nereiks mokėti.
nagaičio ir Grigaičio bylų.
Įstok j šių draugijų si(Tęrinvs iš 5 pusi.)
Teisėjas buvo bepradedą^
stematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
“Du bėga, du veja”, bet peš
kad jeigu Jurgelionis nebūto)
dendų
nuo 4% iki 6% kas
kui atsiprašė, sakydamas, kad
buvęs virš minėto komiteto
6 mėnesiai. Taupymo sky
jam reikR dar pastndi.jtioti be
priešakyje ir, apart savų ko
rių gali pasirinkti, pavy
, tuvių gramatika ir sintaksė.
legų, kur yra visu lietuvių
zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba
Teisėja* David gimė Keri-j po kiek nori, kolei įaumokėsi $1000.00. Draugija mokės
bendras reikalas ir būtų jsilei
dividendų rž sumokėtų somų.
tucky valst. spalių 27 d , 1863
dęa kilų pažiūrų žmones, l»e
Ai Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
m. Chieagoj jis yra žinomas
.abejo, nei benas “Lietuva”
džia deda pinigus j šių Draugijų. Dėl platesnių žinių
kaipo “The Little Colonel of
nei kiti nebūtų buvę nuskriau
kreipkitės į Draugijų.
the
Bench
”
,
bei
“
The
Naposti, kaip kad' dabar atsitiko.
~
2324 S. LEAVITT ST.
leon of the I>aw Courts”.
Tel. CANal 1678
MeR vengsime toįrėti bile ko
Baigęs dabartinį terminų,
kį reikalų sn tokiais žmonėEDERALSaVINGS u
pu
nors 71 metų senis, sakosi iš
mist ir patariame kitiems ap
Nl>
A««OC1ATION
, naujo kandidatuos į tų pačių
aiaangoti.
OP CHICAGO
RaAtinlnkJM
Teisėjas David
vietų.
Rcnn “Lirhirn" nturil'nvf.
MICHAEL J. FLYNN PO
PULARUB KANDIDATAS

Pullman 8296 ir 8092

Atdara dienomis, vakarais Ir
. sektnadlen lala

22 Metų Išpardavimas
ant rakandų, skalbiamų mašinų, Parlor Setų ir dulkių
valytojų.
KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUS gražių, didelės ver
tės dovanų.
' ‘
'
Jfjį

HOOVER,
UOS

waair«rl«4 ■(
>Hoo»«f«ctorr

CAStt PRICE
$.

$1,000,000.00
PASKOLOMS ANT
PIRMŲ MORGIČiy

.SJS
MAGKIEWIGH

I

/A

DOWN PAYMENT $.00
. Dabar Jfia galite ganti ge
riausiai dirbtą ir tobuliausią
valytoją bargeno
kainomia.
“Hoovct Bpocials” vra at*Argiai rekonstruoti dirbtuvė-

je per
Naujas
šelis,
naujas
vienam

kompanijos ekspertus.
dirias, Šniūras ir mai
taipgi “ballbearing**
bmSina.
Garantuoti
pilnam metui.

22 METŲ KOMBINACINIS PASIŪLYMAS
Model M1 Ifoover Speniai
(brigbt finish), su penkiais
diuting tools, regnliariai
$37.46,

95

LENGVVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Ine.

Jos. F. Budrik

3417-21 So. Halsted Št.
Telefonai: BOUlevard 4705-8167
Radis)

programai

nedtfdieniniu

1:60

-

2:00

PM.

