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SUARDĖ ŠEIMAS, PLATI-i

svarstyt i Saaro klausimą
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Neturi žaliavos ir griebiasi
vartoti visokias atmatas

SIUNČIAMAS IŠ LIETU
VOS VAIKŲ LAIKRAŠTIS
NEMOKAMAI

PALElBd V'SUS (TARIA' MUOSIUS

BERLYNAS, — Vokietija
MASKVA, lapkr. 2. — JaU
KAUNAS. — Lietuvos Ra n
IR KLEBONO DARBĄ
je ekonominis stovis kaskart
laikraštis
'donasig Kryžius, atsižvelgda
BERLYNAS, lapkr. 2, — ŽENEVA, lapkr. 2. — Lap nųjų komunistų
M.EKICO CljTY, lapkr. 2.
blogėja. Dėl svetimos valiutos
VisoBe katalikų vyskupijose kričio m. 21 dienon sušaukia- Komsomolskaja Pravda ai — Nepaisant raudonosios vy mas į mūsų išeivijos jaunuo
»
I
stokos visiškai neįmanomas
Vokietijoje pasireiškia ener Ina Čia nepaprasta T. Sųjun- Į manuoja, kad nei policija, riausybės grasinimų, vietos1 menės sunkių būklę, savo no
CR0WN l’OINT, Ind., lap žaliavos pirkimas užsienyje.
kas kitas negali panaikin
ru ir nemokamai, per užsie
ginga katalikų akcija prieš gos tarybos sesija. Bus švai nei
.. .
.
. . arkivyskupas Paskualis Diaa
kr.
2.'-— Iš didelio debesio Valstybės bankas svetimos
nių reikalų ministerijos spau
ti benamių vaikų valkatų, ku'
nacių vadų skleidžiamų pago..
y.
.
’
’
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i
daug
dirba
savo
katedroje
stoma Saaro krašto problema nų čia yra galybes. Šie vai- Į ,. _ A
valiutos duoda pirkiniams už
dos skyrių, kas mėnuo išsiun maža lietaus.
_. _.A. _ ,
nipnų, ypač prieš dr. RosenJis pats turi piti rektoriaus <.
, . ‘ .
,. ..
f
_
. r
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čia užsienyje esančių lietUM-------------- —
i kai užsiima daugiausia vagy- .
Pastaromis dienomis čia sienyje tiktai išimtinais atsi
bergų, kurs puola krikščiony
parcigas. Vvriajusvbė vra uz
nepaprastai
daug tikimais. J vežimui/Koiitroliuoj stėmis. Apsitaisę skarmalais draudus jam turėti kunigų pa škų pradžios mokyklų mok- sukelta
bę ir sifdo vokiečiams virsti
sleiviams po 1,000 egz. vaikų i triukšmo suėmus 8 asmenis Ii įsteigta 25 žinybos įvaijie naktis praleidžia kur pa
senovės pagonais.
gelbininkų. Arkivyskupas pats
kliūva prisiglausti. Dienomis
laikraščio “Žiburėlis.”
ryšium su žudiko Dillingerlo rioms pramonės šakoms.
krikštija ir teikia Sutvirtini
BERLYNAS, lapkr. 2.
‘ir vakarais siaučia visam
pabėgimu iš vietos kalėjimo.
Paskutiniuoju laiku naumo sakramentų. Kasdien tuk
MEXICO CITY, lapkr. 2. mieste.
Vokietijos katalikai pagaliau
\ alatyhes prokuroras pradė-1 jįenis gaminiams vietoje žastančiai tikinčiųjų suplūsta j į
atsuko savo patrankas prieš — Agua Caliente mieste radi
•jo juos tardyti. Pranešta, kad ]įavos pradėta vartoti įvaiSovietų autoritetai p&žynti, katedrų. Visi reikalingi, kad
nacių vadų skleidžiamų pago- kalų valdyba užgrobė 27 ka- ka<j daug šių vaikų išgaudobus paskelbti kelių asmenų rios senų daiktų atmatos. Se
. ... , y v.
juos aprūpinti dvasios reiki-1
»
I
nizmų. Dr. Alfred Rosenberg Ul.kų USay«.a, ,r jas pavv- ma ir 8iun(,iania į lam tiltra,
įkaltinimai. Daug kas susldo- nos gumos, kaučuko atmatos,
. ’ v- i,
•«
”
♦ a»^aiinti
1 bažnv
yra to pagonizmo priešakyje. de federalimams autorite-- 1 vaikams
parengtas stovyklas.
-(lar dftugiau
S‘ Tnsull° ir kitlJ
keli°- mgj° Siais autoritetų žygiais. medvilnės ir viluos liekanos
♦Jis yra parašęs ir išleidęs tams.
j----------:xjų
a----------------« 1
Vakar staiga visi tie tardy i sudaro, dabartinei voki
Ta&ra dauguma
iš ten pa.
h. km)igl)
Wna’, likos padėjėjų nagrinėjama
brošiūrų vardu “Dvidešimto
bėga ir grįžta į miestus.
byla federaliniam teisme bus mai nutraukti ir tardomieji pramonei didelę vertybę. K
’liniam distrikte.
jo šimtmečio mytai.” Tai
ilga. Iš kaltinamųjų ginėjo paleisti Pareikšta, kad nesu- šte visa toji seniena
Minėtas laikraštis ieško to
prieškrikščioniškas raštas.
kalbos teisine sužinota, kad, sekta jų kaltė.
J uoliai renkama. Smarkiau
nemalonaus ir skaudaus pasi
Dabar gi visi Berlyno vy
rasi, bus užbaigta iki Kalėdų,
dedama jausti ir alyvų, b<*i
reiškimo priežasčių ir randa*
skupijos katalikų kunigai ga
o Kalėdos dar yra toli.
žino ir žibalo stoka. Vokie-1
,
.
I kad už tai yra kaltaR pačių
vo 121 puslapių, knygele, JtuCJEKFUESGOS, Kliba, lap- •
vaBrotvstts TrtsttrtrtHK
tijpjjf steigiamos įmonės sin
vUŽmfeąr tfitoa pats Insul
riaja aiškinami tie dr. Rosen- kr. 2.
Susprogdinta bomba
*
J
tetinei degamai medžiagai ga
tas atpasakojo ilgų savo gy
Lietuvos Raudonojo Kry
bergo “Dvidešimtojo amžiatis britų konsulato namo tarpduAišku, laikraštis nenori ma
[minti Schachto planas nuiua
venimo ir veiklos istorijų.
lųytdi” ir nurodoma, kaip sujry. Sužeisti trys konsulato tyti tikiosios priežasties ir žiaus valdybai Amerikos Jau Jis pažymėjo, kad, rasi, ir
Praneša, kad miesto majo- to artimiausiu laiku, ypftČ
ta nacių brošiūra griaujami tarnautojai.
Į kaltina vaikų instinktų. O juk nimo Raudonasis Kryžius prn nusižengė pašto įstatymams, ras Kelly daug dirba, kad Turingijoje, įsteigti apie 47
patys svarbiausieji krikščio- J
—-----------------j ta priežastis taip aiški vi- neša, kad ir šiais metais Lie parduodamas bonus, Y tačiau [ dar ir ateinančiams metams tokių įmonių.
nybės pamatai
RENČIA VKII TAIITYRI11 siem8- Ta(‘iau P duria į akis tuvos Jaunimo Raudonajam, •tai darė su geriausiais pasi- [palikus pasaulinę parodų. Kartu jau pradedami žv"Kryžiui siunčia 1,000 dėžučių
Šios knygelės autorius nebolševikams,
ryžimais, kad gelbėjus inves-’Tam tikslui yra reikalinga gtai organizuoti
tarptautiKalėdinių dovanų. Dovanos
žinomas. Joje įžangų yra pa
tininkus, kada jo valdomos' sudaryti pustrečio milijono niam prekių pasikeitimui. Dėl
Benamių vaikų priviso, ka
numatomos išdalinti netuDin
rašęs Berlyno vyskupijos vy
viešosios naudos kompanijos jdol. fondų. Majoras turi vii- valiutos stokos tai esųs vieįno
skupas Nicholas Barės, žino- Į Kai kurių Cbicagos tauty- ! dangi
terystėsbolševikai
svarbų paneigė
ir sugriovė
giesiems mūsų pradžios mo
pradėjo braškėti.
(.ties sudaryti tų fondų ir 1935 nintėlis būdas prekių apyvarkyklų.
moksleiviams,
per
Jau•
mas drąsus kovotojas prieš ’bių vadai planuoja surengti fo,įrnas.
to pasireiškia neJo sūnus ir kiti ka Itin antier metais turėti parodų.
tai pagyvinti,
dus. Vyskupas Barės pata visų r.ia gyvenančių tautybių padorus gyvenimas. Bolševi- nimo R. Kryžiaus būrelius. ji taip pat gal atpasakos saSuprantama, atnaujinta pa
riai kunigams įsigilinti į Baž karnivalų, kurs turėtų įvykti ;kai 'draudžia vaikus mokyti Dovanas sudaro daugiausia vo veiklos istorijas.
rodą neturėtų tokios dangyhigienos kasdieninio vartoji
nyčios istorijų, į Šventąjį Ra gruodžio mėn. 15 d. Chicago
kf>kių tikėjimo tiesų, lieJ lies įdomių eksponatų, tačiau I
štų ir viešai smerkti nacių pa stadijume. Dirbama už tai,‘pia neklausyti tėvų ir kovoti mo reikmens: įvairių rūšių
l patrauktų milijonus žmonių'
muilai, dantims valyti šepe
goniškų filosofijų.
kad į karnivalų patraukus vi ,prjPs visus tikėjimus. Augan
naujas įvairias koncesijas.
tėliai, dantų pasta, milteliai,!
Vyskupas Barės savo įžan-[BaR tautybes.
• tieji be religijos ir be Dievo nagams karpyti žirklelės, šu- Į
KLAIPEDA. — Valstybės
| Jei būtų sudarytas minė
goję tarp kStko pareiškia:
tas
fondas,
tai
būtų
sulaiky

saugumo’ policija perdavė apo
Gruodis yra Advento lai- j pažinimo vaikai iš tikrųjų tu
RYGA. — Briva Žeme pra tas parodos srities išgriovi‘ ‘ Dvidešimto jo šimtmečio kas. Katalikams nepadoru tu ri virsti keturkojais. Augda- kos ir kt
liacinių rūmų prokuratūrai
neša, kad Lietuvos Latvijos
mytai’ brošiūra sukėlė daug
mas,
namų
ardymas
ir
įvai[bylų,
kurioje 3 klaipiediečiai,
mi
jie
turi
vaduotis
ne
protu,
tėti tos rūšies linksmas pra
•prekybos derybos prasidės šie rių įtaisymų naikinimas.
abejojingumo tarp ti- mogas tokiu taiku. x
bet bolševikizmo skiepijamu
Klinger, Robis ir Budweth,
'mėnesio pabaigoje Kaune. Lat
Fčiųjų krikščionių Vokieti
1935 metais parodos vvk- kaltinami nusikaltę tautai ir
juose, raudonuoju instiukh;.
vija
turėsianti
pateikti atatin
joje ir tas gręsia svarbiau
Tos rūšies vaikai išaugs dau
dymas būtų naudingas mic- I valstybei saugoti įstatymui,
'** ► <4 •
•
TURKŲ MUZIKOS
karnų
pasiūlymų,
nes
ji
parei
siems krikščioniško tikėjimo
įgiausia nedorais žmonėmis ir * KTjAIPSDA. — Šilutės ir
stui. Miestas ir vėl sulauk- Kaltinamasis Budweth šių me
REFORMA
ir gyvenimo pamatams, net
[iš jų nebus naudos net pa< Kintų apylinkėse išsiliejęs iš kalavo sutartį reviduoti. Tie tų daug lankytojų.
tų birželio mėn. užpuolė ūki
pasiūlymai
dabar
svarstomi.
tarp paries jaunimo.”
Kuršių marių ir kelių mažes
ISTANBULAS, Turkija, čiam bolševikizmui.
ninkų Palavnykų ir jį kaipo
■ I I I »!*—I I ■ !*■«»
’
Laikraštis
prileidžia,
kad
nių upelių vanduo apsėmė vi
[lapkr. 2. — Turkijos diktato
NEPRIIMA” UETUVISKŲ lietuvį šmeižė ir plūdo. Prie
derybos
gali
būt
perkeliamos
KAPITULIUOJA NACIŲ
rius prezidentes Mustafa Ke VOKIEČIAI NUSKRtAUDB sas žemesnes vietas: pievas,
LAIŠKŲ
Budweth prisidėjo ir Bobis.
iš Kauno ir į Rvgų.
VYSKUPAS
ganyklas
ir
kai
kurias
žemeemal įsakė reformuoti turkų
Sužinojęs apie tai, miškų pri
INVALIDUS
'hes dirvas. Kai kuriose rieto
KLAIPĖDA. — Vieno žy žiūrėtojas Klinger abiems lie
muzikų. Turkų muzika turi
BERLYNAS, Ittpkr. 2. — būt suderinta su vakarų Eu Klaipėdos krašto karo in- ' se apsemti dideli derlingi no OREIT PRADĖS STATYTI mesnio, dabar suimto dėl tuvių Šmeižikams nnpirko ta
“ŽUVIES” B-VfiS
Hitleris atsisakė sunacizinti ropos muzika, pareiškia dik- i validų sąjungos Klaipėdos •nuvalyti bulvių taukai. Dėl
priešvalstybinio veikimo So- bako.
PATALPAS
vokiečių liuteronų bažnyčių ta torius.
c/
skyrius, kuriam pirmininkatt- staigaus tvano turėjo sustoti
vog partijos veikėjo, žmona
*•
.
susidūręs su griežtuoju pasi Po <to įsakymo paskelbimo ija
Invalidas Trumpa, nutarė nusausinimo darbai Aukštuma 1 Klaipėdoje artimiausiu tai- nepriima jai adresuotų laiškų,
ŽUVO 3 DARBININKAI
priešinimu. Skirtas jo naci- tuojau visose turkų radijo daryti žygių, kad iš Vokieti* lo pelkėse. Kintų apylinkės ku bus pradėta statyti Žuvies’kad jos dvaro vardas rašoCINCINNATI, O., lapkr.
izuoti liuteronų bažnyčių vy stotyse nutrauktos turkiškos /jos būtų išieškotos jiems pri- žvejams padaryta žymių nuo-. bendrovės patalpos, kūrinsimas 4įe<tttvišku vardu. Tokių
2. — Proctor and Gamble
skupas Muelleris jau kapitu melodijos.
klausančios pensijos. Klaipė Btolių: jų tinklai per naktį bus (30 metrų ilgio ir 22 met-('laiškų jį be jokio paRiteisinikompanijos fabrike įvyko
liuoja, tačiau dar laikosi sa
dos invalidai yra nuomonės, buvo nunešti arba sudraskyti. rų pločio. Patalpose bus didc-*mo neima iš laiškininkų.
sprogimas. 3 darbininkai žu
vo ofise.
------------- -----kad juos Vokietija dėl veda Pažymėtina, kad vanduo per Ii rūsiai žuviai laikyti, be to, J
KRAUSTO VISUS
vo ir 4 sužeista.
mos invalidų šelpimo politl- ''vienų naktį pakilo daugiau šaldyklos, rūkykla, žuvies mil MARAS GRĘSIA GIBRALEKSPONATUS
STREIKUOJA KELTUVŲ
kos smarkiai nuskriaudusi.
kaip 1 metrų.
tų malūnas ii* kiti žuvies ap. ' T ARUI
OPERATORIAI
I Fordo kompanija skubini
dirbimo skyriai. Patalpos Irus
----------XE\V YORK, lapkr. 2. —[krausto visus savo eksponnLONDONAS, lapkr. 2. —
BERLYNAS, lapkr. 2.
pastatytos jau pavasarį. Šį Į GUBRAUTARAR, lapkr. 2.
Apie 6,000 keltuvų (elevato Hus iš pasaulinės parodos. [ Kai kuriuose municipalitetų j'Hitleris turėjo konferencijų rudenį bus išvestos sienos, o’— Tangiere, skersai GlbrnlCHICAGO IR APYLINrių) operatorių sustreikavo Viskas paimama į Detroitu ir rinkimuose darbo partija pd- su smogikų vadais Saaro reį 'patasarį baigti įrengimo dar- taro perlajos, pasireiškė bu- K ES. — šiandien numatomas
'darė pažangų.
(Manhattane (miesto dalis). 'Dearbomų, Mieli
kalu.
jbai.
boniškaa maras.
lietus ir kiek šilčiau.

UŽGROBTOS 27 BAŽNY .
ČIOS MEKSIKOJE

INSULLO BYLA BUS
GANA ILGA

^II^PRAn

AMERIKOS JAUNIMAS

NORI PRATISU PAŠAU
UN| PARODĄ

RENGIA VlSįl TAUTYBIŲ i
KARNIVALĄ

I

j

i

LIETUVOS LATVUOS Įf”
DERYBOS

DAUGIAU ŠMEIŽIKŲ PA
TRAUKTA IIESUN

TVANAI - ŽVEJAMS
NUOSTOUAI

ORAS

t

T
’V

Šeštadienis, lapkr. 3 d.,

W&ž,f

1834

ris, reikia manyti, praeis dideliu paeisęklmu,
nes sutrauks mūsų organizacijų ir draugijų
i&etnu lta»dlen, i4.^k> rus aekiuudlenlus
PRENUMERATOS KAINA
Amerikos Valstybėje:
atstovus,
dvasiškijų, pasauliečius profesiona
JpUMm* — >6 00. Pusei metų — }J ji), Trims mėnesiams
W •» .00; Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėse lus ir biznierius.
1909 m. lapkričio 4 d. “Drau lietuviškųsiuH seseris: Elena
Utnerata. Metams — >7 00; Pusei* metų — >4.00.
Jubiliejiniame
seime
paaiškės,
kiek
daug
go” laidoje randama šias įdo Unguraičiūtė iš Pilviškių pa
•lblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
.dradarblams Ir korespondentams rastų negrąžina,
gražių
darbų
lietuvių
labdarių
sąjunga
yra
rapijos, baigusi keturias tie
mesnes žinutes:
neprašomu tai padaryti Ir neprlslunčlama tam lllu,lenklų.
nuveikusi,
kaip
svarbu
yra
jų
remti
ir
jos
sas Marijampolės progimnazi
torfus priima — nuo ll:0o Iki 12:00 vai.
Garliava (Suvalkų gub.) Su
Skelbimui sekančiai dienai priimami iki
veikimų dar labiau plėsti.
joje; Karaliau Sauseriūtė — it
valkų iždo minas (Kazennaja
5 vai. popiet.
20 metų bėgyje ši sųjunga daug mūsų
Cleveland, Ohio; Ieva Bubi
Palata) padavė į teismų buvu
tautiečių, esančių dideliame varge, sušelpė.
mavičiūtė ir Petronė Gildžiū
sįjį pirmosios Durnos atstovų
Ji pastatė gražių ir modemiškų ligoninę, ku
tė — iš Waterbury, Conn.
“DRAUGAS”
Juozapų Grinių ir “šaltinio”
ria galima nuoširdžiai didžiuotis, nes ji keUTHUAN1AN DAILY FRJEND
redaktorių kun. Juozapų Vai UhicAgo. — Spalių 21 dienų,
lia lietuvių tautos vardų ir šiaip jau lietu
Publlshed Daily, E-tcept Sunday.
lokaitį, pirmąjį už parašymų aut 110 gatvės atsitiko didelė
iRTIOEfS: One- Yeur — >6.00; Slx Month*
viams neša neabejotinų naudų ir, gal būt ne
t«; Three Months — >2.o0; One Month — 7 5c.
korespondencijos iš Garliavos, nelaimė: Ridikų šeimyna nete
3133 South Halsted Street
•— One Year — >7.00; 81* Months — >6.00;
trukus, sudarys galimumų dar vienų įstaigų
y- .01c.
antrąjį už jos įdėjimų į 31 ko dviejų vaikų. Tėvai mat
pastatyti.
Advsrtialng ln 'DRAUGAS" brlngs best reeulta.
Šio jubiliejinio koncerto programa bus labai
“Šaltinio” No.
išsiuntė 5 valandą anksti du
Auveettstng rulee un appllcatlon.
Nežiūrint tų visų nuveiktų darbų, lab
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
savo bernaičiu, 11 ir 13 metų įvairi. Vigų Chicagos lietuvių parapijų vargomdarių sąjungos veikėjai, kaip sakoma, “ant Pirmutinė rusų katalikų p*
parinkti anglių ant gelžkelio ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais
luurų vainikų nemiega”. Jie dirba tokiu pat r&pija ketinama įsteigti su vabėgių, kur traukiniai su an
intensyvumu, kaip ir seniau. Mat, darbo yra ldžios žinia Peterburge. KleDIENOS KLAUSIMAI
glimis sustoja. Vaikai, tiesa, daininkais.
daug. Be to, mūsų labdariai nepasitenkina tuo bonu tos parapijos yra kun.
Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon
išėjo, bet atgal negrįžo. Jiems,
v
LABDARIŲ SKIMO PROGA
kų yra nuveikę, bet eina pirmyn prie kitų Aleksiejus 2ercaninovas, budarbų. Jie planuoja, ar anksčiau ar vėliau, vusis štačiatikių”iventikft8 16 an8lius berenkMt, staiga už- certo programą yra sekantieji:
■M J' lėkė traukinys ir vienų am
—
šv. Jurgio - Prof. A. S. Pocius
Labdarių organizacijoms niekuomet dar lietuviams reikalingas prieglaudas statyti. Žemojo Naugarado. Žerčanino
vas
turi
60
metų;
kėlėt,
metų
i
viet
.
08
0
kit
«
tai
P
P"'
Bėra ^pritrūkę. Nežiūrint kaip kraštas tur Pradžia jau padaryta. Nupirktas ūkis ir jau
šv. Kryžiaus - VI. Daukša
muse, kad neužilgo, vos spė
tingus, s-OKiais laikais gyvenama, suvargusių, baigiama jį išmokėti. Reikia tikėtis, kad lab- buvo Suzdalio kalėjime už taDievo Apvaizdos - K. Sabonis
jus kun. Serafinui paskutinį
**vgų pašaipos žiųomų visuomet buvo ir danų sųjunga, švęsdama savo gyvavimo si- tai, kad apsiskelbė kataliku.
Sv. Aliejais patepimų suteikti,
Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka
Visuose kraštuose ir visuomet yra žmo- dabrinj jubiliejų, galės džiaugtis dar vienu Bostone atsitiko šioks daly
mirė Pullmano ligonbutyje.
Aušros Vartų - J. Brazaitis
su palaužta sveikata, ar šiaip jau gyve- laimėjimu — pastatytomis prieglaudomis.
kas. Pastorius George A. Gor-1 Negana to, tėvus gelžkelio koMes sveikiname labdarių jubiliejinį sei don; New Old South Church
vienokių ar kitokių aplinkybių parblošv. Mykolo - N. Kulis
mpanija patraukė teisman.
mų,
džiaugiamės jų darbais ir linkime ir to- protestonų bažnyčios pastorius į tpaįp
dėl senatvės negalinčių duonos kųsnio
brangiai atsiėjo tai
Gimimo Paneles šv. - B. Janušauskas
užsidirbti, arba be tėvų likusių našlaičių, l,au tau. uoliai ir pasekmingai dirbti labda- kė pnn,oksl„ iydų maldna. nelaimingIli 6simyMį ang|ių
»,•!*
Šv, Juozapo - K. Gaubis
lybės darbų.
ĮAriate,
u-ruoi r.o to mahd- rinkimas
,•
.miKuiaujančių ir užlaikymo ir globos.
myj Adats Israel,
Šv. Antano - A. Mondeika
namio rabinas Charles Flet- j ja,ton, Fa. — Praeitų vaDėl to Katalikų Bažnyčia visais laikais
VOKIEČIŲ ŽIAURUMAS
cher sakė pamokslų pastoriaus garij įį kažin kur buvo atsiŠŠ. Petro ir Pauliaus - S. Raila
ir visuose kraštuose vargšų, senelių ir naš
bažnyčioje. Atsitiko tatai spa- bastęs dolerių žvejys, laisva
ių globojimų ir šelpimų statė ne paskuVisų Šventųjų - J. Rakauskas
“Tsb.” praneša, kad jau ne pirmas at lių 30 d.
manių “kunigas” I>ilionis‘
fttoėj, bet pirmoj vietoj. Mylėti savo artimų
Taipgi dalyvaus Šv. Baltramiejaus daininin
sitikimas, kad vokiečiai Prūsų lietuvius viso- Tai kad pirmeiviai, tai pi
Pasiėmęs vienų žmogų, nuėjo
pats Dievas įsakė. Ir dėl to klausimas yra
kiais būdais terorizuoja. Jie įsiutę dažnokai' rmeiviai I
į Fhillipsburg, N. J. Tenai gy kai iš parap. choro iš Waukegan, III. po vado
aiškus — kas nertiyli savo artimo, jis nemyli
apdaužo
gatvėse
vaikščiojančius
lietuvius.
YRč iftevo.
veno daugiausiai bajorai. Pa vyste St. Žiliaus.
pač nukenčia tie, kurie lietuviškai gatvėse Alabamos miesto BirmingAr kas skaitėte neseniai pasirodžiusių
ham koks tai Mosely Mason rėjo keletu namų, sakydamas
Visų programų tvarkys KOMP. ANTA
kalba.
norįs įsteigti neprigulmingų
p knygą “First Cardinal of The West”, kurioj
tapo
patrauktas
teisman
už
Prūsų lietuvių padėtis teisiniu ir tauti
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas,
lyta Bažnyčios Kunigaikščio J. Em. Ka niu atžvilgiu žymiai pasidarė sunkesnė, kai valbiojimosi.
Jo advokatas parapijų. Bajoraičiai, nesupra
la Mundelein darbai Chicagos arkidie- Vokietijoje prie valdžios atėjo hitlerininkai. ta*P gražiai .kalbėjo apie netu- tę, kas yra toji neprigulmin- kad padarius šį koncertų vienų iš geriausių ir sma
djoj! Jei kas tų knygų perskaitėte, jūs tu Tada ir prasidėjo didelės ir dažnos kratos r‘«- var8u ir ?«<*«*» valka- g» parapija, o manydami, kad giausių bile kada girdėtų ir matytų Chicagoje.
rite puikų vaizdų, kaip čia, vietoje, Bažny pas Prūsų lietuvių veikėjus ir jų įstaigose.
bėdas, ka^Hmafijas, priele jų nori sutverti tikras kuni
Nepaminkite dienos: Sekmadienį, Lapkričio
čia rūpinasi našlaičiais, seneliais, ligoniais Mūsų tautos veteranus žymus rašytojas ir kdintieji, šerifo padėjėjas ir gas, davė po keletu dolerių.
, (Nov,) 18 d., 1934 Jn.; vieta; Lietuvių Auditori
jr visais globos ir paramos reikalingais. Lab filosofas dr. Vydūnas,' tMLlafllHOį Jfiflfc, jAų (kįti4eisiup
TikUti s^užinofo ką4 tai ne ku
žiūrėt vien
darybės darbui ir jaunimo auklėjimui
bei keletu kartų jaunų vokietukų pienburnių bu- 1 advokatą, šluostydami gau- nigas, bet dolerių žvejys, nu joj, 3133 South Halsted Street, Chicago, III.
švietimui pašvenčiama daugiausia jėgų. Pa vo užpultas, stumdomas ir net sumuštas. Iri6*** bjrančias iš akių ašaras, sivedė 4‘kunigėlį” pas airių
Ta proga bus išleistas specialia “Draugo” nu
yra ne vien tik Chicagos, bet visose visa tai dedasi ten, kur taip viešai reklaniuo- ^u<> tarpu Valkata pasiėmė kunigų. Tasai paklausė loty- meris, kuris, pramatoma, bus 32 puslapių. Visi
pasaulio katalikų vyskupijose.
skrybėlę ir išėjo laukan, nie- niškai, o jis nemokėjo atsaky
jama aukšta kultūra.
Prie tų bendrų katalikų labdarybės dar
ti nei žodžio. Tada liepė paro biznieriai ir profesionalai prašomi savo skelbi
keno nepatėmytas,
Vokiečiai neduodą ramybės net įr įniru
dyti dokumentus. Jisai parodė mais prisidėti prie išleidimo Šio numerio.
bų dedasi ir lietuviai. Chicagos lietuviai ka
Pasigedo
jo
tiktai
advokakažinkokius popierghlius. Tie
talikui ir savo atskirų labdarių organizacijų siems Prūsų lietuviams. Nuo kapinių šalinaįateigė. Tai buvo 1914 metais. Pirmaisiais Lie- mi lietuviški užrašai. Nei vienoje mokykloje,tui P^gus kalbų. Bet pra- pasirodė netikri. Airių kuni muose davė šliūbų oicilikamr-:kaus Minersvilje, Pa. baigiama
'mkaltėho nesurado nei dva gas jam liepė kraustytis lau be užsakų, išpažinties
yra statyti nauja bažnyčia,
•tuvių R. K. Labdarių Sąjungos veikėjais bu- lietuvių kalba nėra pamokų, nors ten daugusios.
kurios pašventinimas bus 25
knn, A. Staniukynas, P. Mažeika, kun. ma mokinių ir yra lietuvių vaikai. Nė viel
kan. Bet prieš išsikraustant tokių ceremonijų. Tai
dieną lapkričio (November)
Serafinas, V. Sekleekis, J. M. gerb. pral. noje bažnyčioje neišgirsi lietuviškai Dievo Scranton, Pa. — Į Mt. St. Dilionis parengė prakalbas ir cieilikiškai!
Minersville, Pa. — Lietuvi'-* 1909 m. Taigi ant tos linksmos
Krušas, A. Nausėda, kun. A. Skripka, žodžio. Visa Lietuva yra pasipiktinusi bar- Mary’s seminarijų atvažiavo sutvėrė laisvamanių klubą* o
\ kaa. F. Kemėšis, kun. F. Kudirka, A. Dargia barižku vokiečių pasielgimu su dr. Vydūnu. penkios naujos kandidatės į vieno skerdžiaus (bpčerioj ną kojo parapijoje Av. Pranciš iškilmės kviečiu drauge su ma
f
z*
no pavapi jonais visus aplinkir visa eilė kitų, kurie daug rūpinosi, kad Neseniai Tilžėje gatve einantį garbingąjį ve
išauginti šių organizacijų, kad per jų teikti teranų sulaikę kaž kokia vokietaitė ir ėmė Tilžės turguje! atvežė parduoti bbvo produk -- Prūsų Lietuvoje; juk neseniai pati Vokie kinių miestų lietuvius.
Kun. J. Dumčius
pašalpų visiems pašalpos reikalaujantiems pi- jį bjauriausiai kolioti. Pro šalį ėję kiti pra tus, lietuviškai šnekučiavosi ūkiškais reika tijos vyriausybė šį kraštų vadino Litauen,
eiviai prisidėjo prie vokietaitės koliojimų ir lais. Jų pasikalbėjimų nugirdo maždaug 18 kodėl mes negalime šnekėtis savo gimtąjį
HpC'
“Draugo” sidabrinio jubi
Rytoj įvyksta labdarių sąjungos seimas visi dr. Vydūną lydėjo keiksmais Ir spiaudy- metų vokietukfcs. Visa gerkle jis pradėjo lie kalba. Vokietukas dar pradėjo labiau koliotuvius ūkininkus plūsti ir niekinti, kodėl jie tis, prie jo prisidėjo dar daugiau panašių liejaus paminėjimo vakaras į
ievo Apvaizdos parap. salėj. Šio seime pro rnais, kaip kokį nusikaltėlį.
Štai vėl vienas atsitikimas, kuris vaiz drįsta Tilžėje 'lietuviškai kalbėti. Ūkininkai vaikėzų, kurie privertė lietuvius ūkininkus vyks lapkričio 18 dieną, Lie-_
ga bus minima sąjungos 20 metų gyvavimo
tuvių Auditorijoj.
atsakė: mes esame čiona» slėptis..
sukaktis. Tai svarbus ir istoriškas įvykis, ku- duoja vokiečių barbariškumą. Du ūkininkai ramiai vokiet
a,rJB3J .i
' - "t tti-i ",'i i> linu >i nr.rrriT'm n
ją. Daugiau kaip trisdešimts specijalių ', uostų. Dėl to visuosfe uostuose ir laivuose tų draugų s-goj, kino meno draugų s-goj, ra dalinami veltui ir kai kurie jų siekia
organizacijų sudarė komunistų partijos | turi būtį suorganizuotos antireliginės ja- belgų - rusų intelektualiniams santykiams iki 100,(XX) egz. Šeši komunistiniai lapai
aramtūrų. Propoganda stengėsi laimėti ir čeikos, nes jas mažiau seks laivo vado palaikyti būrely, kurie leidžia biuletinį lenkų kalboj, keturi italų,"'trys vengrų,
svetimšališkų elementų, labai gausingų vybė. Tuo tikslu Leningrado interklūbas vardu N. E. P. ir, prisidengę turizmo va penki vokiečių, du ispanų, kai kurie kon
golų ir arabų papildo komunistų literaBelgijoj po karo. Tie svetimšaliai yra gu- nutarė įsteigti bibliotekų, kuri aptarnau rdu, platina V. O. K. S. biųletrib
grupuoti tautybėmis ir partijoj pažymėti tų įplaukiančius į uostų svetimšalius. Ta įkūrė Maskvoj Lunacarskis, Iyolo®tad ir ; tūrą prancūzų ir flamandų kalba. Antire
M. O. E. inicialais. Jie sudaro vadų dai pati misija buvo pavesta Marsellio, Rot- Kamenevas propogandai tarp užsieniečių liginė kova visur užima garbingą vietų.
(Gande, Antverpene ir Luviere įvairiais
gyną. Aktyviausios tų svetimšalių sekci terdaiuo, Montevįdap, Barcelonos, Sydney intelektualų varyti,
|
Tai jie organizavo Briusely sų'Mųsk.
vardais yra įsteigtas biblįotękos komu
jų yra italų, lenkų, vengrų, pietų slavų, ir k. interklūbams.)
Parašė vysk. M. d’Herbigny,
Studentų miu-ksistų federacija, mftgi- vqr pristatyta medžiaga tą sovietišką pa nistų žydų grupėms, susijungusioms į
'“^•tifikalinės Komisiios “Pro Russia’
rusų, žydų, rumunų ir Belgijos afrikiečių.
pirmininkas
Centraliniti Belgijos komitetas 1930 m. ntą be didelių padarinių nuo pat 1925 m., rodą, kurią grupė studentų tuojau išsfclai- kultūrvereinų, pridengti. “Naujųjų laiku
Vert? Jonaa Labanauskas
gruodžio 13 ir 14 dd. savo bendrojo vei 1929-30 mokslo metais buvo atvykusi iš dė. Jie propaguoja sovietų filjųas ir plo- biblioteka” Briusely ir sovietų inturisto
iTęslnvs)
kimo plane sako: “Be veikimo bedarbių Namuro į Briuselį Pirono reorganizuota kšteles, organizuoja koncertus, ruošia ko- agentūra yra didžiųjų Maskvos ir Berly
Iki 1928 m. komunistai Belgijoj veg« tarpe, kas turi būti dirbama pirmoj eilėj, ir dabar aprūpina antireliginiu pašarų vi- loktyvines keliones į Sovietų Rusiją. Jų no centrų skyriai).
tavę. Tuo momentu, kada Stalinas n’ ga partija turi išplėtoti savo veikimų anglia šaš kitas, federacijas. Toji Federacija gru bibliotekoj yra laimi turtinga sovietiška
Kaip ir Vokietijoj, čia taip pat yra
puoja
svarbias
Briuselio,
Liežo,
Gaudo
dokumentacija,
o
jų
rusų
kalbos
kursai
kasių, metalurgijos, tekstilės ir transpor
Įėjo Trockį, Antverpene susirinkę t ar. i
įkurta pntlreliginių vaidinimų trupė. Di
universitetų
įr
2amblu
kalnų
mokyklos
pritraukia
mėgėjų
į
sekcijas
(kinų.
muto
darbininkų
tarpe
“
.
Kitur
įsakoma
la>
nistai suskilo į stalipinkus ir trockin.r
dėlėj daugumoj vietų vaidinami veikalai
zikos, mokslo, universitetų, dokumentaci- yra labiau antireliginio, negu politinio
kus, ir šie paskutinieji susiorganhavo i mėti chemijos pramonės darbininkus, “y- studentų sekoijaa. į
Visas flamandiškas brošiūras ir peri- jos, švietimo).
epozicijų kaip kairysis sparnas. &ita ski- pač galinčius padėti revoliucijos realiza
turinio. Proletarų teatras vaidino “Azi
Po to, kai brangiąį kaštuojąs dien- ją”, kurioj buvęs Lenos departamento ko
limo susilpninta Maskvos partija ruošėsi vimo dienomis”, ir uostų darbininkus jodinį leidinį “stųdęntas komunistas” pa
Ptevoliucionieriškai akcijai. Ji šakojosi vi- (Kaip visur, Leningrado jūrininkų ipter- rūpina ir palaiko federacijos mėnesinis raštis “Raudonoji vėliavą” pasidarė sa munistų atstovas ir “Huuianite” lyderis
klūims Išdidžiai primena, kad laminas tri- žurnalas “studentas materialistas”, loi- vaitraščiu, komunistų spauda Belgijoj pa vaizduoja kinų revoliucijų. Jie vaidino ir
saip; pradžios mokyklų vaikus orgnniza
sidalino į daugybę mažų vietos lehlinių, vokiečių anarchisto Tollerio revoliucionieVa į Lenino pijonb rių lygų, aklus ir vi umfavo, padedamas Leningrado ir Odesos . Ūžiamas Briusely.
Daug antireligininkų yra taip pat ta- priskirtų prie įvairių fabrikų ir mokyk riškų dramų, gryaą pornografijų ir anti
saip sukeistu* įrašė į Algetneine Blinden jūrininkų ir dakerių, ir mano, kad visur į
(Daugiau bus)
sovietų revoliucijos signalas turi ateiti iš ( rpe pusinteligenčių, susigrupavusių sovie- lų. Nesuskaitomos brošiūros ir lapeliai y- religinę bliuznier8tvų.
®u Vcrminkfe Bin.l vau Vlnandercn sckci1
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PRIEŠ 25 METUS

Dienraščio “Draugo”
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Sekmadini, Lapkrido-Nov. 18 d., 1934
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šeštadienis, lapkr. 3 d., 1934
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tokį vakari) prieš lapkr. 6 d. K. of L. are to sponsor two Auditorija turi apie 2,000 s ė- las, A. šliužas, K. Raila, St tuvos tvirtai laikosi lietuvy
Nutarta lapkr. 5 d. toje pačio- Waltz Niglits. Tffe first dance htynių ir labai gražiai įrengta' Piktužis, A. Zubė, .L Andru- bės, bet Škotijoj gimęs jauni
je svetainėje turėti kitę. ma- will be on Friday Evening, | seenerijos. Pasižymėję artis-'ška, S. Puškorius, I). Puško- mas kalba angliškai, nors lie
rkiai S*ni SUs*r‘nk’,’1U- Toki susirin- November 16, and the seeond' tai, vadovaujant M r. V. Roe- rius, B. Žitkevičienė, Jurionio tuviškai supranta ir moka.
Labdariu 3 kuopa sina
kiniai ir pusika^bėjimui mums danęe on Friday Evening, No der, loš “ Driftvood”. Kas tų nė, A. Mikšionis, O. Šimonai- Daug dalykų šiuo kartu pra
rengiasi dalyvauti Sų-gos
Chicagos lietuvių pax :t 1
Nra labai reikalingi ir naudin- vember 3l), at tbe St. Antho-Į veikalą yra matęs, negali at-jtė, K. Sinkevič, A. .Jucevičius, leidžiu pro šalį, paminėsiu tik
biliejiniam seime, sekmadienį, gi. Tat, visi lietuviai kviečia-i nv Parišk liuli, 15th Street I sigerėti. l'ž tat prašomi ir ebi K. Šimkus, St. Zubienė,, Krachorai rengiasi prie išpili
vieną:
visur
viešpatauji
did
“Draugo" sidabrinio jut
lapkričio 4 d., Dievo Apvaiz
cagiečiai nepraleisti progos, sauskienė, J. Puškorienė, M . šiaušia lietuviškos knygos sto
ini lapkr. 5 d. į masinį susi- and 49tb Conrt, Cicero, p|,
dom parapijos salėj.
jaus paminėjimo į >, if
- Demo. j An eight pieee orchestra, Reikalaujant tikietų, reikia; Rutkauskienę, F. Radavičius, ka ir jos pasiilgimas. Nė vie
rinkimą.
Paminėjimas įvyks
ui
conducted by a popular \Vest kreiptis į parapijos ofisą t:*Kaustant, J. Misiūnas, po name lietuvių gyvenami} pun
18
d.,
Lietuvių
Auditorijoj
Bingo su užkandžiais rengia
į5dc: J. Kapočius, S. Pašakar- ktų neradau bibliotekėlės. Rei
Mūsų miestelio senatorius Side leader, namely - - Bill lefonu — Pullman 1200.
parapijonai, ketvirta*!., lapkri
R. V. t i raliam yra palankus Morey amt bis Conitnanders
-----------įnis, Vr. Urbonienė, T. Vilima- kalinga visokių knygų, pradė
čio H *1., parapijos svetainėje.
Spalių 30 d. kun. A. Linkus vičius. Smulkiais $1.15. Viso jus maldų knygomis, kurios
lietuviams. Turint su juo rei \vill fnrnisb the imisic for tilt
Pradžia 7:30 vai. vak. J žangu
suteikė Krikšto Sakramentų Į,*28.1 ;5.
kalo, ar prašymo, jis niekuo both dances.
gali būti senesnių Laidų: Šal
25c. Pelnas parapijai.
io kuopos valdyba širdin- tinėliui ir Aukso Altoriai. Jau
The active Committee is Juozo ir Marijonos Zubių sumet neatsisako mandagiai pa
tarnauti. Jeigu ir vėl jis taps composed of Joseph Kiskunas, nui. \ ardas duota Jonas - MyĮgai ačiuoja už aukas. Jeį vi- nimas neįmanoma lietuvybe
šv. Antano draugijos susi
išrinktas, jis sako duosiąs lie Wm. Malauskas, John G. Ka- kolas. Krikšto tėvais buvo K. jpį po tiek aukotų, tai už metų, giliau sudominti be dabartinių
rinkimas įvyks sekmadienį, la
kitų, būtų įsteigtos visos lietu laikų lietuvių beletristikcs*
ot
tuviams dar geresnių darbų. sulaitis, and Krank Petkevice. Cycėnas ir Am. Cyeęnienė.
pkr. 4 d., 1 vai. popiet, parap.
viams reikalingos prieglau Škotijoj, apie Glazgovą yra
Taip pat senatorius užkviestas The Committee i n behalf of
mokyklos kambary. Visi na
JI.
Sucilienė
savo
giminėms
dos.
u
z
į Lietuvos Kareivių draugijos the organization, extend
susispietusių keli tūkstančiai
riui kviečiami atsilankyti ir
draugams
ir
kostumeriams
iš
Ačiū
kun.
A.
Linkui
už
lei

lietuvių; suprantama, jog kny
halių, kuris įvyks šį vakarų hearthy welcome to all othei
nauju narių atsivesti.
siuntinėjo
kvietimo
laiškučius.
dimų
daryti
bažnyčioje
rink

gų skaičiaus, reikalingų čiony
Liuosvbės svetainėje, jis ne K. of L., councils, various
Taipgi draugija rengia šau
Mat,
lapkričio
3
d.
įvyksta
liavų
labdaringiems
reikalams
kščiams lietuviams, aš nedrį
atsisakė dalyvauti. Todėl visi elubs, und hoosters to atteno
nių metinę vakarienę, kurioje
jos
naujo
biznio,
gražiai
įre

ir
už
paraginimą
bažnyčioj
| LIETUVĄ
stu nurodyti — jų niekad ne
kviečiami atsilankyti ir susp this dance. Indeed, a wonderkiekvienas draugijos narys tū
lAplaukta IA New Yorko
Valdyba bus perdaug.
pažinti su senatorium. O atei ful time is assured to all ot ngto taverno, 5545 So. Dnmen aukoti.
ps dalyvauti. Vakarienė įvyks
M.
L. GRIPSHOLM
Atkreipęs DULR dėmesį į
nantį antradienį balsuoti už the guests. Tickets niav b*- Avp., “grand opening”.
‘kmadienį, lapkričio 11 d.,
Gruodžio 8, 1934 m.
Raporteris
vieną Škotijos lietuvių opą, Specialiai nupifrintoa lalvako*1
dabartinį senatorių R. V. Gra- purehased at the dance for
parapijos svetainėje. Pradžia
onlv 20c. Entree from 8:00 P.
ham.
tikiuosi, o su manim tikisi ir kainos, perkant J ten Ir atarai (R.
6 vai. vakare. Dr-ja kviečia
Platesnių informacijų, laivakor
M. Dancing until 12:00 P. M.
visi Škotijos lietuviai reali o* naujo
RINKLIAVA PASISEKĖ
19S6 m. mūsų laivų lAplaukirn
visus dalvvauti.
tvarkaraAčio, kreipkite* i bet
paramos
šiai
opai
gydyti.
The Pen
Atsirado vienas lietuvis, kuautorizotų mūsų agentą, arba:
Kun. Juozas Gutauskas SWlDlSH AMERICAN
Labdaringos Sąjungos
10 (Iš laiško Draugijai Užsienio
Mes lietuvaitės”, trijų vei ™ /ako, kad Nixonas jam ir
Lietuviams Remti)
Bellshill, Seotland 181 N. Michigan Avė. ChicaJ
j kuopos rinkliava bažnyčioje,
ksmų vaizdelis pirmų sykį bus kitiems lietuviams, kurie bal
Nesenai esu atvykęs Škoti
spalių 28 d., pasisekė. .Gera
statomas scenoj labdarių 3 kp. suos už jį numažins mokesčiusjos,
vis dėlto spėjau kai-ką
širdžiai lietuviai sudėjo gra
pastangom sekmadienį, gruod taksus. Neteisybė. Vienas žmo
žią auką steigimui prieglau pastebėti. Lietuviai gyvena pa
žio 23 d., parapijos svetainė gus visoj valstybėj to negali
dos seneliams ir našlaičiams. našiomis bėdomis, kaip dauge
je. įžanga 25c. Tikietai jau padaryti. O ką jis padarė iš
Gruodžio 2 d., The Joyce
Aukojo po $1: Z. L. Gcdvi- ly kitų vietų. Atkeliavę iš Lie
pardavinėjami. Visi kviečiami buvęs keletą metų? Kodėl jis Kilmer Players vaidins labai
tikietus įsigyti iš anksto. Vi būdamas tame ofise 1 nuoš. gražų veikalų Fenger High
V.
sas pelnas skiriamas sušelpi propozicijos nepravedė?
School auditorijoj, Wallaee ii

PRAŠOME CAA-I
SKAITYTI

mos žinios

KALĖDŲ EIČ

ŠKOTIJOS LIETUVIAI
NETURI KNYGŲ

WEST PULLMANO
. NAUJIENOS

SIUNTINIAI ŠVENTĖMS Į

ami vargšų per Kalėdas.

112 gat. Visas vakaro pelnas
CICERO K. OF L. TO HA VE. ris parapijos naudai. Klein-'
‘ ‘ Draugo ’’ agentas V. AemeTW0 WALTZ NIGHTS
Inas
kun. A. Linkus ir parap.'J
1
tulskis organizuoja visus eiee-----------į komitetas smarkiai dirlia, kad
riečius j “Draugo” jubiliejinį
The Cicero Couneil of the1 pripildžius auditoriją publika

koncertą.

A.J.J.

Simano Daukanto Skolinimo ir Bodavojimo Spulka
rengia Federalizavinio susirinkimą kuris įvyks Pirmadienį
Lapkričio 5 dieną 1934 metais 7 valandą vakare.
2242-44 We.<fl 23rd Place, Chicayo Illinois.
Visi nariai yra kviečiami atsilankyt į šį svarįių susi
rinkimą.

PIRMYN SU ROOSEVELTU IR DEMOKRATIJA

NAUJA DRAUGIJA
l
Spalių 20 d. buvo susirin
kęs gražus būrys jaunimo, kad
sutverus naują tirą ugi ją, ku
rios tusias būtų mokytis lie
tuvių bei anglų kalbas ir la
vintis scenoje. Mokytojam iš
rinktas gerb. kun. J. B. Klo
ris. Draugijos pirm. išrinkta.-,
J. Valiulis, rašt. — C. Palu
binskaitė. Nariai prašomi at
silankyti į pirmą klesą penk
tadienį, lapkr. 2 d., 8 vai. vak
Nėra abejonės, kad talen
tuoto jaunimo yra visoms dir
voros dėlto ši draugija vystys
tuos talentus.
L. E. N.
Rūgs. 19 d., parap. svet. Ci
tizen klubo buvo labai skait
lingas susirinkimas. Kun. IT. J.
aičūnas kalbėjo apie įvairius
ikalus ir ragino lietuvius or
ganizuotis. A. Valančius ir A.
įt F. Pocius, Lietuvių Improvement klubo pirmininkas, kal
bėjo apie politikų. A. Valan
čius nurodė, kad klaidingas
B" '
nusistatymas visuomet balsuo
ti už vieną partiją, nes bile
kuri viena partija, kaip įgau
na įierdaug didelės jėgos po
litikoje, tada nieko nebedaro
iš v.suomenės. Lietuvių Tm
proiement klubo pirm. kalbė
jo aue vandens bilas ir kitus
svanius dalykus, ragino lie
tuvis lapkr. 6 <1. balsuoti už
Geo F. Nixon, nes jis, bfldama^Board of Appeals nariu,
taksus ant mažesnių
ir, jei jis bus lapkr. 6
County Comm. pi
da dar daugiau nuinuis kovoja, kad paprasti
būt visai paliuosuoti
šonai propertv taksų,
susirinkimų J. Vai
įnešė rungti dar vienų

—r
op’

BIZNIO ŽMOGUS DELCOUNTY CLERK
r

SENĄJĮ KRAŠTį

PRANEŠI MAS

'

Dabar Jūs galite sutvarkyti Siuntinius Šventėms savo giminėms iz
draugams senąjąm krašte. Dfovers Bankai šildo jums
žemas kainas ir greitą, atsakomingą patarnavimų.
Kablegramos -r Radijogramos
Bankų draftai, —. Pinigų Siuntimas

125,000.00 RAKANDŲ

IŠPARDAVIMAS
Dar iki šių metų pabaigai norime padidinti savo firmos
a j y vartą $1 ‘25/100
ir todėl pradedame didžiausį rakandų išpardavimą kokio
Jūs dar nesate matę.
Šiame išpardavime numušėine savo prekių kainas
net žemiau pusės ir tuo duodame Jums progą įsigyti ra
kandus mokant 50 centų už kiekvieną dolerį.

'•—M*

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank
ASHLAMD AVENUE PRIE

47-Ws OATV., CHICAįj|

BANKTNTNKAVIMC VALANDOS

PASKOLOMS ANT
PIRMŲ M0RG1C1U
Nuošimtis tik už liktoj
šių sumą, ant lengvų att
mokėjimų nuo 5 iki MM
metų. Įstojimų ir įsnH
bausmių nereiks mokėtu"
Parlor Setas

....$69.00 vertės ...............

Dining Romu Setas .. .$69.00 vertės
3 daliu Bedroom setas . .$69.00 vertės

t

Gesu ir anglimis kūrenamai pečiai
$65.00 vertės ..........................
\'irtuvių setai .......... $29.00 vertės . . . .
Gesiniai pečiai ........

$49.00 vertės . . . .

Virtuvėms linoleumą i .... $5.95 vertės

^29.50
39.50
*39.50
*29.50
*14.50
*29.00
*2.90
J

, Įstok į šių draugijų sistematiškai taupyti pini-,
gus. Draugija moka divi
dendų nuo 4% iki 6% ka*«
6 mėnesiai. Taupymo
rlų gali pasirinkti, pa ,
zdžiui: ant $1000.00 gali jnokėti po $5.00 j mėnesį arba
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
dividendų iri sumokėtų sumų.
Ši Draugija yra po U. 8. Govenrtneut priežiūra ir Vai--™,
džia deda pinigus į šią Draugijų. Dėl platesnių žiniųJ
kreipkitės į Draugijų. ]||

I

2304 8. L1AVITT (
TeU CANal 1678

Knrpetai puikinusių išaudirnu 9X12
$32,90 vertės ..........
........................ $ 14.95

IŠRINK

MICHAEL J. FLYNN
DEMOKRATŲ KANDIDATAS

Del

COUNTY CLERK
RINKIMAI LAPKRIČIO 6t,. 1934

f

LOAN

Nežiūrint ką pirksit**, gausite gražią ant stalo pastatomąlempą dovanai.

Roosevelt Furniture Go.
INCORP0RATED
(įpėdiniai City Furnitūra Co.)
M P. J0VARAU8KAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760

AlIOCIAflON

OP CHICAOO

JUSTIN
MAI RaAtinlnkM
‘ 1CH
:am

INSURANCE
N0TARY

LIETUVA

PUBLIC

KUS BON 3

RRAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

Prisirašykite į Mflsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas
2608 WB8T 47th 8TRE1T

Blato

TaL LAFayette 10®

*

i-

Šeštadienis, Upkr. 3 d., 1934

s

■
si-ąj-.
i .--ag--------------------V
Dinnavonė jau čia pat
gijos atstovė B. Lazdauskienč maliai priimti, lapkričio 4 d., j Buneo party bus lapkričio pelnas eis neturtingiems stu
Lapkričio 23 d. atvyks J. E. (žadėdama darbuotis tarp mo- 1:30 vai. popiet, parapijos sve- 11 d. Prasidės 1:30 popiet. J- dentams šelpti.
Komisija
Senas Narys žanga 25c. Komisija renka do
'vysk. W. O’Brien ir suteiks terų, kad įrašius jas &v. Ka- tainėn.
v«nas. J šį parengimų tikima
Dinnavonės Sakramentų. Ne zimiero Karai, draugijom
LIETUVIAMS LAIŠKAI
si sutraukti duiųj žmonių. Kiepraleisk irtie šios retos progos
J*o to, sveikino parapijos
CENTRALINIAM CHIįkvienas atsilankęs gaus gražių
ir pasidarbuokime, kad visi, komiteto atstovas J. Baltulis
OAGOS PAŠTE
Tevis Bonaventūra
West Side. — Rytoj mūsų mūsų giminės priimtų šį taip [ir A. Milleris, jaunas veikė
! dovanų.
1 Arcikauskas Miss E.
i s Domininkonų ordi- bažnyčios metinė šventė. Vi- svarbų išganymo reikaluose 'jas. Paskui kalbėjo senas na1(T Juris Karolina
Paremkime gerų darbų, nes
tvyksta į Diavo Apvaia-j sos šv. Mišios bus laikomos sakramentų,
Rap. [rys R. Andreliūnas, plačiai
Marąuette Park. — M. K. R
rapijų ir ateinantį sek-Į prie Dievo Motinos baltuose
'žinomas laikrodininkas, daug skyrius rengia bunco party
lapkričio 4 d. padės! rūbuose. Vakare 7:30 bus iš'dovanų dr-jai aukojęs. Žadė kolegijos naudai. Spalių 26 d
bainyčioje misijas, ku- kilmingi mišparai, jvamokslas
jo dar daugiau pasidarbuoti tuo reikalu buvo sušauktas ne
>asibaigs kitų sekmadie- ir procesija su Sv. SakramenPaskui kalbėjo visa eilė ser.ų- paprastas susirinkimas ir iš
pkričio 11 d. Pamaldos J tu- Pamokslų, sakys gerb. kun.
-------- —*
Į jų narių. Visi žadėjo veikti rinkta komisija iš sekančių a
aikomos ir pamokslai sa-į P’’. Vaitukaitis, Šv. Juozapo MARQlTETTE PARK. — [sulig klebono patarimo.
smenų: B. Nenartonio, O. Prorytais ir vakarais, šio- ■ purap. klebonas.
Šv. Kazimiero Karalaičio dr- j Ant galo dr-jos pirm. St. sevičiaus, D. Rašinskienės, M.
dienomis šv. Mišios 6,
Ražaras jau baigiasi
gija iškilmingai minėjo 20 Stoškus dėkojo visiems narin- Dargelos, V. Vileišienės,
P.
rytų ir pamokslas
’ms už atsilankymų.
metų sukaktį spalių 28 d.
Gailiaus ir S. Staniulio. Kle
Senatorius J. M. l^ee vėl išrinktas kandidatu j State
Bazarui liko tik dvi dienos,
Senate.
Jis jau per penkis terminus buvo Senate ir labai
su
'
Visi
nariai
yra
dėkingi
sabonus kun. A. Baltutis davė
Ryto 8 vai. in corpore
Šįmet yra šventųjų Rytoj bus šiurum - burum po
daug
nuveikė.
Jis įvedė Senate moterų Minimum mokesti,
jubiliejus, tai šios para- painaklŲ? o kitų sekmadienį vėliava ėjo į bažnyčių išklau- vo pirm. už nuveiktus darbus svetaine.
Vaikų Darbo įstatymų ir Parkų .sujungimo bilas. Jis nuo
katalikams gera proga baigsime bazarų visiškai. Kasi[syti Mišių ir prie šv. Komu draugijos labui per praeitus
latos rėmė darbininkus ir jiems visados padėjo. Betoj. M.
Lee yra lietuvių draugas ir kaimynas. 13-to, 15-to, 17-to,
pasinaudoti 1.1 augiems' Įar nėra išpildęs bazare kas nijos. l*o Mišių svet. buvo ben-Įdu metus. Jis daug naujų nanų
prirašė.
dri
pusryčiai,
kurių
metu
kle

18-to, 19-to, wardo lietuviai balsuokite už John J. M. Lee,
< dtaBOnis, bet ir Įgyti1 kiekvienam parapijonui priį State Senate 11-to distrite.
Vakare
buvo
balius.
Publi

bonas
kun.
A.
Baltutis
sveiki

iejinius atlaidus.
I klauso, tai dar liko dvi pro
no dr-jų ragindamas dar dau kos atsilankė daug. Jaunimas
E
Albavičius,
gos. Būkime vyrai, o ne šlake
praneša
giau darbuotis ir kad kiekvie-! gražiai linksminos prie sniaLIETUVIAI DAKTARAI:
Klebonas rjaį yisi lankykime bazarų ir
Atmaina ofisų valandose.
nas uans nors iki penkis nau gios muzikos, o senesnieji
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Dabar valandos šiokios:
jį paremkime.
jus prirašytų, kadangi mūsų' šiaip laikų leido.
Tel. CANal 0257
1 Jaunuolio laidojimas
parapijoj yra tiktai viena vy
Vakaras davė pelno.
Kės. PROspect M5V
Spalių 31 d., po apendicito rų Šv. Kazimiero Karalaičio
Kurie tų vakarų įsirašė į
DENTI8TA8
2403 WEST 63rd STREET
1444 SO. 4»th CT., CICERO, ILL.
operacijos mirė Vincentas Mo dr-ja, Dabar j dr-jų priima dr-jų, prašomi atsilankyti į su
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
ma moterys ir merginos ly sirinkimų, kad būtumėt for- Kampas Western ir 63rd St.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
lėms, 17 metų jaunikaitis. Šia
«147 80. HALSTED ST., CHICAGO
Telefonas PROspect 1133
giomis teisėmis.
1821 SOUTH HA1JSTED STREET
Paned. Sared. ir Bubat. 1—9 vai.
Panedėlio, Utarninko, Ketverndie laidojamas. Dievas tesu
Paskui sveikino moterų d,Rezidencija 0*00 So. Artcslan Avė.
go ir Pėtnvčios vakarais nuo
užl prieinamiausias
teikia jo sielai amžinų atsilsį.
Dienoms Tel. LAFayette 6733
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet
7 iki 9 vai.
Naktimis TeL CANal 0403
6 iki 8 v. vakare
kainas
KVIEČIAME ATIDA
Rezervuokime lapkričio 18 d.
RYTI ČEKIŲ
galite įsigyti
“Draugui”
Tel. LAFayette 7650
SĄSKAIT AS
Office: 2643 W. 47th Street
Visi Aušros Vartų parapijo2 E. 103rd PLACE
Balansus tu* i Imti
Vai.: 2 lkt 6 popiet, 7 iki S vak.
ne mažinu
Nedėliojo pagal sutarti
nys prašomi rezervuoti sekma
Kampas
State
ir
103rd
PI.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
RAKANDŲ
PARANKUS DBAVG IskAS
Telefonas PULlm&n 5950
dienį, lapkričio 18 d. dienraš
Office Tel. REPublIc 7«»*
4140 Archer Avenue
KRAUTUVĖSE
TVIRTAS
Kas popietų nuo 3 iki 6,
Kee. Tel. UROvebUI 1>«17
Vai.: S—4 Ir 7—• vai. vakaro
čiui “Draugui“, kurs tų die
Seredoniis iki 9 vak.
7017 S. FA1RFIKLD AVĖ.
E
Res. 2136 W. 24th St.
Subatomis
visų dienų iki 9 v.v. •
nų minės sidabrinį jubiliejų ir
hALSTED EYCHANGE

VIETINĖS ŽINIOS

IEJINĖS MISIJOS ' AUŠROS VARTŲ ŠVENTĖ

MARIJONŲ KOLEGIJOS
RĖMĖJAI

GRAŽIAI PAMINĖJO
SUKAKTI

I. M. LEE, DEMOCRAT CANOIDAIE
FŪR STATE SENATE

gi

ADVOKATAS
J. P. WAITCHES

UIKIAUSIUS RADIOS
GRAŽIAUSIUS
RAKANDUS

MARQUETTE PK. OFISE:

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

ROSELANDO OFISE:

DR. A. J. JAYOIŠ

DR. F. G. WINSKUN AS

‘PEOPLES”

iWlhw^ t.

rengia gražų koncertų Lietu
vių Auditorijoje.

HATIONAL BANK

Td. LAFayette 3057

Halsted St. ir ,19th Pi.

DR. A. RAČKUS

Narys

i

KAZWELL BUFFET.11 .. : I

PHILCO, (’ROSLEY,
fc, C. A. V1CTOR, ZENITU

LIETUVIŠKO ROJAUS SAVININKAS
S. P. Kazwell (Kazlauskas)

2548 W. 71 Street,

Chicago. III.

FEhEUAL

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.
(Prie Archer A ve. netoli Kedzfe)
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
be rėdo utis ir nedaliomis pagal
sutarti

J LIETUVĄ

nuo

$18.50
iki

$195

GERKITE

AMBROSIAN

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEER.

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREWING CO.
Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS \
Tvirčiausius ir gražiausius
Seklyčioms setus dirbame
savoje dirbtuvėje
nuo

$38
Kainos negirdėtai mažos

$200
Imame senus radios ir
rakandus į mainus ant
naujų
Lengvus Išmokėjimai

COMF>

Krautuvėse
2536-40 W. 63-d St.
Hemloek 8400

4179-83 Archer Avė.
et t <■ 3171
CHLCAOO, ILL.

,6.|.Bt8ZtS
Tel. CANul *122
DENTI8TAS

(Kampas Leavltt St.)
Ofiso Tel.: LAFayette 3650
Roz. Tel.: VIRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTI8TA8
G A 8
X - R A Y

iš New Torko

BUKITE VISI LINKSMI!

Nedalioj susitarus

2201 W. Oermak Road

(Tik vienas pcrsėdt'mas
Copenhagoj)
NitoiatliUal išplaukimai, patogi
kelionė, žemra kainos

“FREDERIK VIII “

Didžiausias pasirinkimas
B\
už kainas

2423 W. MARQUETTE KOAD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vai k-4 Ir 7-8 vak- K*tr. t-ll ryto

4143 ARCHER AVENVE
Kampa* Franclaco

GRUODŽIO 8
Ekakurgtjog vadas
K. FALCK KASML8SEN

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Office Phone

PROspect 1028

Res. and Office

2350 So. Leuvltt St
CANAL 07U0

DR-J-J-GARSIAS
duvuiptav
PHYSICIAN
and aTTonunu
SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. W.
Sunday by Appointment

Nuo 1 iki 8 vakaro

SerodoJ pagal sutarti

tol cianai stas

DR.S.BJEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

Kalnų ir naujas lžpiaukimų są
rašas 1985 metams gaunamas pas
autorizuotus agentus arba ofisuos

8901 W. Oannak Koad

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 Ir nuo C Iki 8 vak.
Nedėliomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7020
Namų Tel. PROspect 1030

Valandos 1—1 Ir 7—|

SCANDINAVIAN

Osrsdnsnts Ir Nedaliomis

_ AMERICAN*. LINE
ĮSU X. LaKalle St,.
Cliicagn

DR. VAITU8H, OPT.
UETUTia

Sveikatos Apdrauda Nusilpnėjusiems Žmonėms Apie
3c Dienoj
NUGA-TONE jrodė
esąs sveikatos
apdrauda daugeliui ; nusilpusių vyrų
Ir moterų. Tai tlkrtts tonikas, kuris
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusilpnėjusiua organus. Ątrodo, kad visas
kūnas reaguoja Sj stebėtinų trytmentų. Jaunystės dvasia sugrįžta nusil
pusioms ir seniems,
NUGA-TONE
stimuliuoja nervus, raumenis Ir nu
stipusius organus, kurie tapo neran
gūs arba tik- dalinai aktyvūs. Nervin
gumas pašalinama, nes NUGA-TONE
turi gyduoles, kurio* veikla kaip to
nikas 1 nervų sistemų. S) tikrų to--j
nikų parduoda visi aptlekoriat su
garantija sugrąžinti pinigus nepaten
kintiems rezultatais.
rilno mėnesio
trytmentas už Vienų Doler). Gaukit |
bonkų šiandien. NusistebSslte kų JI
jums padarys.
Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL
— Idealų Lluosuotojų vidurtų 2 5c
ir 50c.

ItEElDENClJA

6631 S. Onlifornia Ava.

DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.

stata pigiau kaip ptrmtau.

4712 80. ASHLAND AVĖ.
Phone Bonlev&rd 7589

25 METŲ PRITYRIMO

REUMATIZMAS
SAUSGELE
Neslkankykttn savęs skaus- ■
mals.
Reumatizmu. Huusgėle, «
Kaulų Gėlimu, arba Mėėlun- •
glu — ranmenų sunkumu: nes ■
skaudėjimai naikina kūno gy-^l
vybų ir dažnai ant patalo pa- ■
guldo
■
CAPSldO COMPOUND mos- "
tie lengvai praftallna .vlrSmtnl- ■
tas llfgava; mums šiandie daūgyb* žmonių siunčia padėka- ■
nes pasveikę. Kaina 50c. per m
paštų BSo, arba dvi už f t.05. w
Knyga: "SAT/riNtS HVEIKA- ■
TOŠ" augalais gydytis, kaina _
50 centų.
■

I

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st
2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
vai. vakaro. Neimliomis nė.ra
pkirtų valandų. Uoom 8.

I iiii vi aaim i
■

DR. C. Z. VEZH’IS

Palengvina aklų |t*mplma, kurt*
esti priežastimi gaivos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų kartų, atitaiso
trumparegyste Ir toltregysto. Prtroagfa teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egsamiaavimas daroma* su
elektra. parodaaMa mafltauslas ktatdaa Spęstai* atyda atkreiptam |
mokyklos valkos Kreivos akys atttalsomoa Valandos auo 14 Iki •
Nsddlfoj nuo 10 Iki lt.
akys alitataomoa be

arti 47tk Street

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA* l» CHIRURGAM

4148 AHCHKR AVB.
Ofiso valandos: 3-4 Ir 0-0 vak vak.

Valandas: 10-13 Ir 0-3 vaL
sutarti
Ir Ned*Jlomis

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

4157 ABCHEB AVENUJB
Ofiso vaL:

I

TeL Ofiso BOLLsvard Hll-14
Re*. VICSory SSO

Ju8tin Kulis a

TeL BOULevard 7043

OFTOMEnMCALLY AKIŲ

Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo a' kių ir pritaikymo akinių.

3269 80. HALSTED ST.
Chieago, DL

Tol. CANal 0403

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

KORPORACIJOS

KALkDlNfc EKSKl KSIJA
Laitu

ir kitų

IjiI'ii..

l.\sl RANGE

• ..it. ..

Naujai nl Įdaryta alinė. Artistiško darbo, gražiais piešimais išpuošta,
kurioje visados randasi geros rūšies alus, dektinė amerikoniška ir lietu tuvlska.

1935 M. Mados Radios

DR. J. J. SIMONAITIS

Phoųe Ganai 0523

Vai.; nuo 3 Iki 8 vakaro
Sorsdoj pagal sutarti

DR.J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytoja*

2515 WBST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141
*■
V a I a n d o b

:

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
------------------------- ---------1-----

Office Tst. Wentwortk 0830

Res. Tel. Hyde Park 8801

DR. SUSAMA A. SLAtIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LI(
SPECIALISTĄ

DR. A. J. BERTASH

0900 SOUTH HALSTED ST.

Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:80-8:80

Ctkiado*: 1 Iki 4 p« pfetų. 7 iklj rak.

756 W. 35th Street
ĮVAIRŪS DAKTARAI*:

DR. CHARLES
SEGAL
orisAi

GYDYTOJAS Ir CHlRURtLi

4729 So. Ashland Avė.

4631 80. ASHLAND AfE

S lubos
CHICAGO, ILIj.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Hcl lt vai. ryto. nuo 1 Iki 4
vaL po pietų fr auo 7 iki 1:80 v*l
vakaro. Nešiltomis nuo 10 Iki 11
-•.landai dlong.

DR. MAURIGE KAH
Tol. YAR<t» «Wt

Re*.: Tel. PI.Asą 8W*»
Valandos:
aos:
>; 2-3 Ir 7-f. v.
Ni*o 10-12 v. ryto;
Nadėldlealals nuo in
10 iki Hiena
12 lenų

1

AešUdieuts, lapkr. 3 d., 1934

AUSROS VARTŲ P
Lapkričio- Nov. 4 ir 11 d.
Aušros Vartų Parap. Svetainėj, 2323 W. 23rd PI
IŠ POLITIKOS LAUKO
juos atstovavo ir kodėl, visuoĮ
I
menė nežinojo, nes tie atsto
vai nenorėjo, kati kas juos ži
Per pereitus kelis metus lie notų.
Kada lietuviui snaudė poli
tuviai buvo atstovaujami de•kratų partijos eilėse. Kas tiškam veikime, kelį socialis
tų, kurių skaičius, sakoma, vi
sam mieste yra 16, buvo pasi
darę aukščiausiais lietuvių at
stovais. Jie reprezentavo lie
tuvių visuomenę. Jie turėjo
lietuviams skirtus darbus.
SOCIALISTŲ VADAI, OE
NIROLAI BE ARMIJOS

REIKMENYS
parsiduoda

PROGRESS
FURNITURE CO.
Krautuvėje

Labai gerui buvo parašyta
“Draugo” No. 253 editorijale
apie socialistų lindimų kiu- tik
daugiausiai jie pinigiškai ga
li ĮMilnyti. Tai tikra teisybė.

Dabar kada lietuviai susi-

Mažiausiomis Kainomis
Puikūs naujos mados $40
vertės aildopii Pečiai tik

RYTOJ PRASIDĖS BAZARAS 8 V AL. V AK
Širdingai kviečiame visus atsilankyti j mūsų parapijos bazarų, ir laimėti sau gralių ir bran
gių dovanų. Visi parapijonys ateikite ir savo viaėnius ir svsdius atsiveskite. Kurie norėsite
galėsite ‘ Bingo” pažaisti; kuria norėsite galėsite gauti skanių ulkandlių ir gėrimu. Visiems
bus smagu ir linksma pasimatyti ir pasidžiaugti ir savo parapijai daug paramos suteikti.
Širdingai kviečiame visus
Aušros Vairių Par. Klebonas ir Komitetas

armi-į bus, ir dabar, prieš rinkimus, nkų sųjungos centro Valdyba CHORAS IN CORPORE DA ras i n eorpore važiuoja į šv.
Mykolo parapijos choro šokiu
LYVAUS ŠV. MYKOLO
I norį parodyti politikieriams, kreipėsi Draugijon Užsieniu
vakarų. Girdėt, vakarė daly
PAR. CHORO VAKARE
vadai I kad jie turi sekėjų, todėl vi Lietuviams Remti (DULK),
vaus
daug lietuviško kataliki
r pa- ! suis būdais stengiasi prisipla prašydama atsiųsti senų Lie
ško jaunimo ir kitų parapijų
Ryt vakare, lapkr. 4 d
Esu,
aniza- kti prie klubų ir visuomenės tuvos kronikos filmų.
chorų narių.
I. Lukošiūtė
vesti .Vienas lenda prie udvokatų šios Vilmos lietuvių būtų dide inimo l’an. Svenč. para.
Taigi, draugijos, kitas neša savo ši liu susidomėjimu žiūrimos;
as Al. mtinę į bepartyvę organizaci tokių filmų lietuviai esu !u
Draugyste Saldžiausios Širdies V, Jėzaus
•kratų jų — Civie klūbų, kad sureng bai išsiilgę, o rečiam filme*
— Luikvs —
nega tų jam mas-mitingę.
galima būtų ir paskaitas skm
ulikoj
Praktika parodė, kad Civie tyti.
ėl pa klubai nėra tokie apsnudėlia.
enero- ir vienam, kitam “downtown
SEKMAD., LAPKR. (NOV.) 4 D., 1934
įes jis politician” jau yra parodę
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. HaMcd St.
ii so- šluotų.
Pradžia 7 vai. vakare.
Tikietas tiktai 253 ypatai
Tiesa, politikoje neturėtų bū
Kviečia komitetas visus atsilankyti ir praleisti links
palik ti skirtumo tarpe socialistų ir
niai laikų prie naikios muzikos po vadovyste Aldonos
s ves- katalikų; religijos klausimas
Grušiūtės. Tas |4hs tikietas geras ir dėl laimėjimų-net ir
LEONARDAS
namų neturi būt keliamas. Be to, reilabai puikios dovanos. Komitetas atsilankiusius svečius
PETRONIS
( svar kia suprasti, kad socialistų ymaloniai priims. Pasiliekam su pagarba laukdalai svečių
mirė lapkr. 2 d.. 1834 ių. 8:25
1
vai. ryto, sulaukęs 18 metų am
nizuo ra tik apie 2 nuoš., o katalikų
Kcmitc'.cs ir Valdyba
žiaus.
A.
a.
I.eonardaa
gimė
Chicajasiro ir kitų 98 nuoš. ir tas sočia
go, III., gruodžio 2 d., 1916 m.
Paliko indeliai n e nuliūdime
lietu- listų antras nuošimtis non
motina Uršulę. dvi seseris Ade
lę OarbaSauskas ir Oną, švoui ne būti vien tik vadais. Su tokiu
gerj Antaną Garbauską. tris
ROSELLI BROTHERS, INC
hrollus Antaną. Kazimierą ir
;os vu- stoviu socialistai negaus vadoJoną. sesers vaikus Iticliard ir
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
nantų, vauti organizuotai lietuvių vi
Delores, ir gimines.
Kūnas pašarvotas
7137
8.
Specialistai iškalime Ir Išdirbi
ikų vi- suomenei. T odė) jie buvo
ir
Washtenaw
Avė. Te).
HEMme
visokių rūšių paminklų ir gru
loclt 4173
ud ga- j bus priešingi Lįvis darys pa
bumu ln.
Laidotuvės įvyks antradienį,
lapkričio 6 d. 16 namų 8 vai.
Mūsų šeimyna -peclnlizuoja šia
'edėjai-1 reiškimus, kad tūli tikybos klau
bus atlydėtas j Dievo Apvaiz
me darbe per šešias ^vartas.
dos parapijos bažnyčią kurioj
ko va simas maišomai j politikų.
įvyks gedulingos pamaldos už
Veskite paminklų reikalu* tie
velionio siela. Po pamaldų bus
Lygo
-4 Demokratas
siai su pačiais išdirbėtais.
P’ilvdėtas Į 8v. Kazimiero ka
pinei.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines. draugus-4s ir pažįsla^
mus-mks dalyvauti- šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę Motina, Seserys, Bro
liai Ir Giminė*.

Alyva kūrinti šildomi pečiai
tik po

*39.50
$20.00 vertės tvirtus
ŠILDYTUVAI
tik po

*12.50

Matyt, kad tie sočiaiistėliai
ačiū lietuvių nesusipratimui
praeityje, turėjo politiškus dar

Argentinos lietuvių tautini

s blokas 1 rytus nuo
didžiulių Tartų

laidotuvės patarnauja graborius J. K. Kadžius Telefonas
CANal 6174

Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 8011
BELMONT 3485
Office: HILLSIJJE 8886
V Lucent Roeeiii, *ecr.

LACHAWICH

I Telefonai YARda 1138

ir sūnūs
LIETUVIAI GRABORIAI

STANLEY P. MAŽI
GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiauela _ .
k
.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Tunu automobilius VIS
darbu būsite utcanėdfntl
., ,
_ .
, ,

$20.00 vertės Hpringsiniai
M ATRAŠAI po

veL oanm uis arba mi«
2314 W. 23rd PL, Chicago

»8-«5

reikalams. Kaina prie;
3319 Lįtuanica Avė

į Te:. LAFayette 8673

$9.00 vertės Vatiniai
M ATRAŠAI

$6.50 Maišytų Vilnų dubeltavi BLANKHTAI po

*3.45
$3.75 I ’uikios, pilnos mieros
K AUDROS po

*1.49

3222-26 S. Halsted St
Tel. VIOtory 4236
Vedėjas J. KaJėdinskas

Duodame gražius radio progranųis Nedėliotais 11 va!,
ryte iš W0ES stoties, 1300
kilocykles

P A VIKIO TEISĖJAS
Edmund E. Jarecki
Edmund K. Jarecki, pavie
to teisėjas, savo mokslus ėjo '
Chicagoj. Baigęs Chicago Ma-,
nual Training School, jis ku
riam laiku dirbo kaipo draftsman. Lankė Northwestem
Universitetų, kurį baigė, su’
teisininkystės pasižymėjimu.
Taigi Lietuviai piliečiai, Dar einant teisininkystės pa
nepamirškite balsuoti už vi reigomis jis buvo išrinktas 33sus Demokratus, ir ne praleis čio wardo aldermanu. Paskiau Į
kito, JOSEPH T. BARAN.
gubernatorius Dūrine paskyrei
Aš žinau gerai, kad jūs nepraleisit mūs nivlimų MI ji miesto teisme. Jis antru
CKAU J. ELYNN, kuris y- kart buvo žmonių išrinktas
ra labai artimas mums lietu miesto teismo pareigas eiti.
viams.
1922 m. Cook County žmo
nės jį išrinko county teisėju,
Aš pasitikiu jumis ir jūsų kurs ir dabar yra. Jis narys
ateinančius pareiškimus, tai lroquois Club, the Benevoyra 6tų dienų Lapkričio. Lai lent and proteetive Order of,
Lietuvių spėka būna išnaudo
ta dėl Demokratų partijos la Eikš, the Welfare Aąsociation
of Cook County, the Chicago
bo ir Lietuviu labo.
Bar, the State Bar and theCHABLEB P. KAL American Bar Asaociation.

Telefonas SEEIey 6103

J. Llulevlčius
Grabortus

Chicago, Illinois

Baisanuirtojas

Visi Telefonai;

Pa tarnauja Chlca
goję ir apylinkėje.
Didelė ir graži .
Koplyčia dykai
4083 Archer Avė.

Ir

GRABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
1646 Weit 46U Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tai. BOFlevurd >808—8418

Tel. Boulevard 4139

GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VBDfcJAH

Ambulance Patarnavimas Dieną ir N;
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dy

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Aveniu

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

ORAJBORIUR ir 8ALHAMUOT0JAR
Pktarnarimaa garas Ir nebrangi**

718 We«t 18th Street
Telefonas MOffro* 8817

REPublic 8340
3340 So. Kedzic Avė.
(Neturime Bųryšių su firma
tuo pa&iu vardui

tat
BIETUVIŲ GKABORIUB
Palaidoja, už
ir aukMtM

Modarnlika koplyčia dykai
48 W. tstb St Tat CANai 417
Chicago. UL___
.

C?. ..

' •i?’*
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Aeitadienis, lapkr. 3 d., 1934

Įvyks Sekmad., Lapkričio-Nov. 4d., 1934
___

1

•

i ■
18th ir Union Avenue

DIEVO APVAIZDOS P AR ABIJ JOS SVETAINĖJE,

Visi atstovai prašomi susirinkti parapijos salėj 10:00 vai. ryto. Salėje .bus registravimas atstovų po ku
rio visi eisime j bažnyčių pasimelsti už mirusius labdarius. Po pamaldų bus pietūs toje pačioje salėje. Po

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos ūkio namas

Labd. pastatytoji Šv. Kryžiaus
ligoninė

p.etų prasidės Seimo sesijos. 2 vai.

Bus žymūs solistai, muzikai ir
kalbėtojai. Kas norite tikrai
smagią valandėlę turėti, nepaTikrai koncertinė radio pi o Imirškite užsistatyti savo raRap
gpama laukia jūs rytoj, 1 — Idio ir pasiklausyti.
2 vai. popiet, iš stoties VVCFL
970 k. Tik paklausykite: po- PLATINKITE “DRAUGĄ1
pulerūs sopranai, tenorai, vy
rų kvartetai, instrumento —
solistai, Budri ko radio orkes
trą ir t.l.
Svarbiausių programo dnl
Išpildys tenoras Justas Kudu
ŠOKIŲ RINKINIAI
rka. Dainuos -taip pat dainų’
su žodžiais
ninkė O. Piežienė.
Pili/pan
Penkiems instrumentams
Galima gauti pas:
Progress Furniture Co. kran
V. N. GEGUŽI,
tuvės pastangomis sekmadiefli
206 E. Malti St.
radio klausytojai bus palinks
Amsterdam, N. Y.
minti ypatingai gražia prog
rama iš stoties WGBS, 11 va Kaina — 1 knyga,... .$1.0
landą prieš piet. Programoj Visai orkestrai ...... $3.0
dalyvaus Progress kvartetai

RADS3

Pranešimai

Pirmadienį, lapkr. 5 d., Me
itėlio salėj.

CHORU VAKARAS

Trečiadienį, lapkr. 7 <1., Lie-.
tuvių aud.
|

KALĖDOS LIETUVOJ

gg North

Side. - Lapkr. 4 d., Penktadienį, lapkr. t) d., ge-,
Birighton Park. — Susirin
Sv. Mykolo jiarap. choras ren-|ne^a^ repeticija, Meldažio sa-Į
kimas S. L. R- K. A. 160 kuo
gia šokių vakarų parapijos. jį
svetainėj. Pradžia 7:30 v. v. j Vifd choro nariai kviečiami | pos bus sekmadienį lapkr. 4
, Visi kviečiami atsilankyti. Kie skaitlingai susirinkti 8 v.*va- d., 1 vai. popiet, parap. mo
I ^vienas, kuris ateis, gaus po kare.
Raš.. kyklos kambary. Visi nariai
prašomi dalyvauti.
Valdyba
maišelį “peanuts“.
Kores-tė

Town cf Lake- — Moterų

Marąuette Park. — Sv. Ka

Kalėdos, — reikšmingiau- leialiai pt
sios metinės šventės, reiškia- temis, pe
nčios džiaugsmo žmonijai! Tai,apribotan
yra meilės ir “geros valios je. Iš Ne
diena, tarpe visų žmonių pa- ir atgal 1
šauly’’ taikos ir džiaugsmo sa $130,
diena kuomet kiekvienas, ku Revenue
ris tik išgali, teikia draugams Jčiai prie
ir giminėms dovanas, kaip
draugiškumo ir meilės ženklą
Ar gali būti malonesnė dova
na Kalėdoms, kaip parvyki
mas į Lietuvą pas saviškius
ir jų pasveikinimas žodžiu,
pasidžiaugimas gražia žiemos
laiku gamta Lietuvoj?
Ten laukia kiekvieno parvykstant bakūžė, pasipuošusi
sniego marška, iš kurios išė
jom svetur. Viduj sena moti
nėlė šankia: “sūneli, pargrįžk;
dukrele, pargrįžk”!
Traukia kiekvieno išskėstomis
rankomis, parvyrant pralei
sti šventes.

zimiero Akademijos Rėmėjų 8
skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, lapkri
čio 4 d., lygiai 2 valandų po
piet, parapijos svetainėje.
Kviečiame visas nares atsi
lankyti, nes yra daug svarbių
dalykų svarstymui. Taipgi at
čiami susirinkti, punktualiai , Bridgeport. — Sv. Praneiš- siveskite ir naujų narių.
paskirtą valandų.
kaus Seserų Rėmėjų 1 skyValdyba
Siame susirinkime bus svar- riaus susirinkimas įvyks seBridgeport. — Draugijos Vi
stoma daug svarbių ir naudin- kmad., 4 <1. lapkričio, tuoj po
gų dalykų.
Valdyba Mišparų, parapijos svetainėj, si] Šventųjų pašalpinės lapkri
---------ant antrų lubų’. Visos narės čio 4 d. susirinkimo nebus. Ti
L. V. “Dainos” choro re malonėkite atsilankyti. Turime k ta i vienas, ir paskutinis, sv.
peticijos ateinančią savaitei rengtis prie vajaus vakarie- sirinkiinas bus gruodžio 2 d’
švedų Amerikos Linija re-1
bus sekančiai:
nės, gruodžio 9 d. Taip pat į kurį v:si turi atsilankyt: ngia didelę Kalėdų eksknrs:

MUZIKA

DYKAI IŠBANDYMAS
Graži dovana 22-rų metinių Budriko Krautuvių
Išpardavime

GARSINRITĖS
“DRAUGE”

PARSIDUODA
Našlė moteris priversta par
duoti 60 akerių farruą labai pi
giai. Visas informacijas suži
nosite pas Oną Kimber, sav.
1324 So 49th Avė., Cicero, III

F DIDELĖS
, SKALBYKLŲ VERTYBI

JEIGU NORITE
PIRKTI SKALBYKLĄ

KAIPO PASTOVŲ
Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

INVBSTMENTĄ

EKONOMIJOJE........TAI

(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
Panedėllo, Bsredos Ir Pėtnyėio.
vakarais • Iki 9
Telefonas CANsI 1l7ft

Namai: 6459 S. Rockwell St.

[ UOLUS OLD COLD 9UKYTOJAS ]

Telefoną* RRPuMtC 9*00
Pamatyk Charles Ruggles ir Mary Boland

ATEIKITE... ir
pamatykite mūsų ver
tingas skalbyklas gvarantuotas per tą galin
gą WEST1NGHOUSE.
Yra modeliai nuo

naujausiame Paramount Paveiksle

THE PURSUIT OF HAPPINESS"

POTOGRAPAf
Atsidarė nuosava, moderniAkg studlo au Hollywood B viešom is.
420 WE8T Mnl ST.
En«lcwood M4O—!S»M3

ODĖL OLD GOLD YRA lyg tas petlŲ šniū
ras, Mary? Jus atspėjote! Abu jie yra lengvus
ant gerklės!

K

>49.50 k aukb

Pnug Bilu mos - mažai pelenų: geras
ilvn duoto Jaa dėl Poeahontaa; Black
lold, lump arba egg. $6 00; Mine mn.
• R.75: screenlngs 14.75.

LENGVAIS ™
IŠMOKĖJIMAIS

ORUNDV MINIMO COMPAUT
Certarcrest 1131

“Ar tai yra atestatas dėl Old Goldą? Suprantama,
kad taip! Man pačiai patinka aplodismentai. Man
tiek pat smagu yra juos duoti, kaip ir gauti.
“Jeigu Ruggles balsas yra nors truputi lengvas ir
smagus jūsų ausim, duokite nors Įdek kredito Old
Gold. Ai rukau Old Golds ilgą laiką... be mažiau
sios iritacijos gerklei."

[Pajinio] CHARLES RUGGLES
Afiu finu, p- Kuggletf ... /r taigų futu plauni fra
uoli prUatlj te nuagaui OU GaU Jrr/sssto garbiai . . .
itoi įk

3417-21 So. Halsted St
Telefonai: BOUlevard 4705—8167
Katrie perkate anglie 19
dralvat-lų. siųskite Juos
|
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglta ui mažiau
plnfgų.

---------------------- 1%------------------------rj^;4....

Geresnio Tobako neauga negu vartojama Old Gold.
Ir jis yra tyras. Ir todėl Golds yra lengvus ant
GERKLES ir NERVU.

JreZzuii gerklei

CIGAR6TAI

Nedėldieniais 1:00 — 2:00 vai. W C F L
Ketvergais 7:30 — 8:30 vai. vak. W H F C,
Radio programai:—

AMERIKOS

C10ARETAI
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Draugystė Lietuvos Kareiviu
'

rengia
Išpildys JAUNOJI BIRUTE
Vieno Akto Operetę
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TAURIA ŽEMAIČIŲ KUNIGAIK8TI8
p F.LnrillirdCo., Isc

.

Subatoį Lapkr.-Nov. 3, 1934,

I.IFTI VIV LUORYBRS SVETAINIŲ
M-los Ir 49 Ct., Cicero. UI.
Pradžia 7-t« vsl. vakare. Programas praild*.
t-te vsl Tlklctus prie durų 40e., (Skalno nariams
po 3 5 c.
Šokis tesis Iki vėlumos.

Kviečiame v Imis jaunu. Ir arnus.
KOMITETAS

