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MEKSIKOJE

PLĖŠIAMOS
BAŽNYČIOS PRIEŠŲ PASELEMAS KAS NUSIKALTO,
Kį KALTINA
YRA STAČIA! BERIBIS

KINŲ VERGUVE
AMERIKOJE

BOLŠEVIKAI SAKO, KAD
TAI REVOLIUCINIS
PRINCIPAS

IŠ NETYČIŲ SUSEKTAS
KINŲ ŠMUGEUAVIMAS

bažnyčios užgrobiamos, keičia
mos valdahčios partijos ofisais

l'ulpt.irou*

MILIJONAI PILIEČIŲ
ŠIANDIEN BALSUOJA
Renkami senatoriai, kongreso
rūmų atstovai, gubernatoriai

NEW YORK, lapkr. 5. —
Federaliniai narkotikų agen RINKIMAI VYKSTA 47 VALSTYBĖSE
MASKVA, lapkr. 5. — So
tai puolė šalia South Keansvietų Rusijos valdovai komi
POPIEŽIUS VIEŠAI PROTESTUOS
burgli miesto, N. J., namus,
Šiandien rinkimai vyksta
sarai turi įstatymų, sulvg ku
PARYŽIUS, lapkr. 5. — manydami ten rasių narkotiPRIEŠ MEKSIKOS SPAUDEJUS
’
47-se valstybėse.
rio už vaikų nusikaltimus at
Prancūzijos premjeras DonT^įau ,jie (ų na.
Užsiregistravusių piliečių
sako jų tėvai.
mergue nusprendė stumti pu- mų rflgyje ra<lo
SAN ANTONIO, Tex., lap
visam krašte yra 47,'959,928;
Bolševikai dabar vykdo šį
kr. 5. — Meksiku apleidęs apa
myn
savo
sumanomų
konSU
grflstų
kinų,
kurie
atšmuŠirvintnose
įvyko
didelė
Illinois valstybėje — apie
paikų revoliucinį principų.
itališkas delegatas Jo Eksc.
stucines
reformas,
nepaisant
■
g
e
jj
uot
į
j
§į
k
ra
štų,
kad
juos
[žemės
ūkio
bei
namų
pramo4,000,000; Chicago — 1,460,Bolševikai mokina vaikus, kad
arkivyskupas Leopoldo Ruiz
jie neklausytų savo tėvų. Ir
Partijų a-', parduoti kinų skalbėjų vergu nes paroda, kuri savo didu- J 7.740.
Kinus rflsy> gaugojo dik mu, eksponatų gausumu ir jų
y Flores pareiškia, kad Mek DETROIT, Mich., lapkr
'kada tie vaikai nusikalsta val Įkaklaus prieėinimosi.
sikos vyriausybė ne tik ištre — Meksikos raudonoji vyriau stybei, už tai traukia tieson
Šį trečiadienį premjeras tas negras su penkiais poli- kokybe stebino visus gyven Cooko apskrities (Chicago
mia vyskupus ir kunigus iš sybė paskelbė, kad ji konfis tėvus.
tojus. Paroda Širvintnose y- su apylinkėmis) piliečiai ren
vyks parlamentan su savo pa- ciniais šunimis,
krašto, bet grobia iš bažnyčių kuosianti Kolumbo Vyčių orSpalių m. 7 d. iš vieno bol siūlymais. Domnergae yra pa? ISaiškintn> kttd ye . kinlli ra iš eilės antroji, pirmoji ka šiuos krašto, valstybės ir
šventųjų paveikslus ir juos iganizaeijos 50 nuošimčių esa ševikų laivo Gdynia (lenkų) siryžęs paleisti parlamentu prik|ans0 38 kinlJ bfirini> kur3 buvo suruošta 1928 metais. miesto valdininkus:
degina gatvėse.
mų Meksikoj turtų.
uoste pabėgo jūrininkas Ser- jei šis pareikš', juo nepasitiko - Kinijos atšmugeliuotas pro Vietns žmonill nuomone, ši pa
25 atstovus kongresam
Apaštališkas delegatas sa
kybiniu laivn . yirginia Ca- roda daug kartų pralenkė
Vyriausias šios organizaci- giei V. Voronkov. Karo teis-ijiraų.
2 atstovus kongresan “at
ko, kad Meksikos vyriausybė
Rasi, dėl to įvykio suirs ir rpeg> Juog vežant laiyu 4 au. anksčiau buvusių parodų.
| jos vytis M. H. Carmody pa- mas nubaudė jį mirties bauslarge.
”
draudžia gyventojams teisėtu....
. , ,, ,
, ,.
,
.
, . . , . reiškia, kad Meksikos vyriau me ir jo tėvus trankia atsa-1 pats ministerių kabinetas sirgo., Tad be jokios a t oda i Iš viso šioje parodoje pre Valstybės iždininkų.
keliu atgauti sau laisves tei, _ ..
’r\ ,•
Tačiau premjeras, kaip sako ros jie sumesti jūron. Liku mijomis išdalyta 2221 litas.
sybe iš didelio savo pasėli komybėn.
Viešojo švietimo valstybės
sės. Ir jei kur gyventojai ne
si, nepakeis savo pasiryžimo. sieji 34 buvo įrišti į bulvių Iš tos sumos Žemės Ūkio Rū
mo prieš Bažnyčių pati nebe
superintendentų.
paiso to draudimo ir parei
žino, kų kalba. Kolumbo Vy
mų
2113
lt.
ir
parodos
komi

maišus,
sukrauti
j
trokus
ir
škia protestus, vyriausybė už
3 trustisus Illinois univer
/ 1 . F- •
*
•
čiai neturi Meksikoj nei pi
teto
106
litai.
Eksponatų
bu

atvežti
i
Kearsbųrga
I
-*.3 J
tai kaltina Bažnyčių —• vy
sitetui. .
. .;
nigų, nei nekilnojamų savas
vo
išstatyta
710
št.
Premijuo

parduota,
o
Kitus
lauke
toks
skupus ir kunigus.
153 atstovus legislatūron.
čių;
ta 530 št
pat likimas.
29 senatorius valstybės se
O AKLA NI), Cal., lapkr. 5.
Parodos
komitetų
sudarė
Šmugelninkaj
už
kiekvienų
MEMCALI, Žemoji Kali
natam
— Australietis lakūnas Sir
WASHINGTON, lapkr. 5. parduodamų kinų ima nuo pirm. Povilas Zimkus, nariai
fornija, lapkr. 5. — Lokali
Apskrities iždininkų.
Charles Kingsford-Smitl, va-’— Vyriausias krašto teismas 1,000 dol. iki 1,500 doL Juos Rulinskas, Kancleris Drapas,
niai darbininkų rūmai užgro
Apskrities klerkų.
'kar čia atskrido iš Haivaii vakar nusprendė, kad kai ku- perka šiame krašte gyvenan Žukauskas ir agr. Lipčitts.
bė vietos bažnyčių, išardė vi
Apskrities teisėja.
salų. Su juo dideliam lėktų- rių valstybių įstatymais ski- tieji kinai skalbėjai. Nupirk Reikalų vedėjas apskr. agro
sa vidų ir pakeitė krašto re
Šerifų.
ve buvo navigatorius, kap. P. friama mažiausia kaina pienui tieji vergai priverčiami skal nomas A. Krištolaitis.
voliucinės partijos ofisu, su- [MADRIDAS, lapkr. 5.
Probatc teisėjų ir klerkų.
Šių parodų aplankė daukraustę į vidų reikhlingi s Tre^iartien^ 8U8irenka sesijon G. Taylor. Nusileidęs pasiė- 'nėra priešinga krašto konsta- byklose dirbti ir kiekvienam
Kriminalinio teismo klerką.
baldus Prie kryžiaus pritart- IsPanGos parlamentas. Sočia-’mė žibalo ir tuojau išskrido į'tncijai, nežiūrint to, kad nuo mokama 20 centų už darbo giau kaip 2500 žmonių.
Apskrities mokyklų super
ta šios partijos vėliava.Jli8tai at8tovai nusprendė ne- | Los Angeles.
[to ir turėtų nukentėti silpnės dienų. Iš to skalbyklų savi
intendentų.
ninkai kasdien atitraukia dar
Vietos kunigas smerkė vy- gr*žti 8eaij°n- Jie sako’ ka<l' Iš Hawaii salų į čia yra nės kompanijos.
Apskrities asesorių.
po 15 o., kad tuo būdu surin
riaaavMM programą mokyki,, 'T™«»y1>5 “"panaikina cen- 2,408 mylių tolia, karį austre
2 narius į board of appeals.
kus išmokėtas juos perkant
sociaiiatirimui. Tai hažnyčioa'z8ros ir jie
Jle negalės
"'“K®158 teisybės
t8“*1*8J'‘lietis
ietis padarė ne pilnai per 15
3 trustisus sanitariniam di
pranešti apie sukilimų maiši- ' valandų,
sumas. Kad tuo keliu atbuužgrobimo priežastis.
striktui.
nimų Asturijoj. Jie nusiskun- {' Sir Charles Kingsford vus 1,000
skolų, kinas
KAUNAS. — Vakar vidaus
Prezidentų apskrities boarVATIKANAS lapkr 5 _ rdžia, kad vyriausybė žiauriai (• Smith atskrido iš Australiprivalo vefj luti apie 18 me- reikalų ministerijoj įvykusiadui.
šventasis Tėvas’ Popiežius Pi malšinus jų, socialistų, suki- -jos. Pirmiausia jis buvo nu
tų.
WASHINGTON, lapkr. 5.»
5.'tų.
'
.
{me pavardžių komisijos pilna
15 narių apskrities boardui.
sileidęs Fiji salose, o paskiau — Prezidentas Rooseveltas iš | Visi rasti kipai paimti į ’ ties posėdyje buvo gyvai svar
jus XI nusprendė išleisti vie- Hunus.
' 12 teisėjų Chicago miesto
'— Hawaii. Tuo būdu jis per vyko į savo tėviškę — Hyde Keyport kalėjimų, oi iš ten į stomi pavardžių ir vietovsrprotestų prieš Meksikos
teismams.
skrido Ramųjį vandenynų.
Park, N. Y., kur rytoj bal Ellis salų.
džių tvarkymo reikalai. Pa
iausybę, kuri atkakliai kosuos krašto ir valstybės rin
vardės jau baigiamos tikrinBalsavimo vietos atidary
"voja prieš Katalikų Bažnyčių.
kimuose..
IŠVADAVO MOTINĄ IR ti. Dalis tikrintojų jau dirba tos nuo 6:00 *yto ’ki 5;00 vaPopiežius randa, kad Mek
ministerijoj, statydami apskri karo.
DUKTERĮ
sikos vyskupai ir kunigija
SPRINGFIELD, Ui., lap
čių pavardžių žodynus. Tiki
nuodugniai laikėsi Jo Šveniy
Namų rūsies kambaryje, masi, kad visos Lietuvos pa Pasiūlymai piliečiams IUibės nustatytų taisyklių, kad kr. 5. — Gubernatorius HorPARYŽIUS, lapkr. 5. —
1640 Wešt North avė., polici- (vardžių žodynas bus sustaty- uoise; Pripažinti' konstitucini
nesikišti į vidaus politikų. No neris išleido atsišaukimų. Ra
,
------- 1—
ja rado užrakintas ir alkstun tas dar šiais metais. Paskui suvažiavimų konstitucijos pa
žiūrint to, vyriausybė vis gi gina valstybės gyventojus, Pasireiškus rimtiems nesuti
Birželio iš 28 į 29 d. buvo čias Mrs. Veronikų Barcele- tus pradėtas jau pats pavar taisymui; pripažinti 30 mili
rado priežasčių iš naujo pul kad jie minėtų paliaubų die kimams Sirijos parlamente,
nų lapkr. 11.
prancūzų komisionierius neri •apiplėšta Klaipėdos uosto wič, 47 m. amž., ir jos dukte džių atlietuvinimo darbas, kn jonų dol. bonų laidų bedarbių
ti Bažnyčių.
botam laikui uždarė parla muitinės kasa, iŠ kurios pa- rį Stelų, 16 m. amž.
rį baigus bus spausdinamas šelpimui.
'grobta apie 18,000 litų. Da-;' Dar neišsiaiškino, kas jas alfabetinis pavardžių žody-1 Chicago s piliečiams pasiū
DURYS BUS “ATVIROS ’ PASIKĖSINIMAS PRIEŠ mentų.
i
lymas: pailginti aldermonams
nas.
bar išaiškinta, kad kasų api-, abi kalino ir marino,
ALDERMONĄ
TOKIJO, lapkr. 5. — Ne
tarnybos terminų nuo 2 iki 4
AMERIKIETĖ VOKIEČIŲ plėšė mditinė8 kasininkas Joh. ‘ Namuose gyvena Mrs. Kažiūrint Mandžiūko aliejaus
Bergmann. Šiaulių apygardos ’ nonvski su vyru ir su dukte- MODERNIŠKA MOKYKLA metų.
Šeštadienio vakarų nežino
KALĖJIME
versmių monopolizavimo, pa- y
tardytojo LiūdŽiaus nutarimu,: rimi, pastaroji turi keturis
mi piktadariai šovė iš šautu
reiškia japonų vyriausybė, to ,
Kuršėnuose pašventinta, ir Numatoma, kad apie 30,000,
vo per langų į 41-ojo wardo
BERLYNAS, lapkr. 5. — Bergmann suimtas ir padėtas vaikus. Taip pat ten gyvena
krašto durys aliejaus (žiba
aldermono J. C. Morelando Nuo rugpiūčio 8 d. ikišiol ■Bajorų kalėjimam Jam pa-'ir išvaduotos Veronikos se- atidaryta gelež. stoties pra- 000 piliečių dalyvaus rinki
lo) prekybai visados bus “at
nAAAA__
__ • sakosi
__ i nežinojusii1 džios mokykla. Iškilmėse j
_i.. muose visam krašte.
šuo, ikuri
daly
namų vidų, 5909 No. Mason’Moabit kalėjime laikoma jau-1 skirtas turto laidas 30,000
viros” visoms interesuotoms
apie savo sesers likimų. Poli-' vavo inspektorius K. Ubeika,
avė. Niekas nesužeistas.
na amerikietė, Miss Isobel M i litų.
, valstybėms.
apskrities valdybos narys V. į Praneša, kad Cooko apskri
cija suėmė Mrs. Kanowski.
riam Steele iš Ixwi Angeles.
Petrauskas, apskrities inži-(ties 1933 metų mokesčiai bus
Addison
ir' Springfield Ji mokėsi muzikos Berlyne.
NEW YORK, lapkr. 5. —
Šiandien tik viena Maine nierius Lorentas, mokytojai,: mažesni 31,314,646 dol. Šis
kkersgatvy kolidavo du t roku i Kaltinama espionažu.
fNorman Thomas, socialistas
---------‘sekmadienio vakarų. Vienu
(kandidatas į federalinį sena valstybė yra laisva nuo rin- mokiniai ir kt. Tų pačių die-{sumažinimas padarytas atsiCHICAGO IR APYLIN-! troku važiavo naųio piknikiK AUNAS. — Jau įteikei'tų, pareiškia, kad, esu, jau .kimų. Šioj valstybėj rinki- nų mokykla persikėlė į nau-’ žvelgus į tai, kad didelių mo
.KfcS. — Šiandien numatoma! ninkai. 1 asmuo žuvo ir 10 kaltinamieji aktai Klaipėdos Į griūva pre«. Roosevelto vyk-,mai įvyko prieš porų mėne- jas patalpas. Mokykla mūri-'Kesčių iškolektuoti nėra gali
nė, dviejų aukšti,.
mybės.
Igiedra ir šalčiau
sunkiai sužeista.
neumaninkams ir sasininkams. Goma naujoji santvarka.
šių.
PASIRYŽĘS PALEISTI
PARLAMENTĄ, JEI TAS
PRIEŠINTŲSI

DIDELĖ PARODA ŠIR
VINTOSE

NIEKO NEGALI KON
FISKUOTI

MAŽIAUSIA
KAINĄ PIENUI

DARO SUKILIMUS IR
TRIUKŠMAUJA

LEIS VIETOVARDŽIŲ
ŽODYNĄ *

PREZIDENTAS HYDE
PARKE, N. Y.

PALIAUBŲ DIENOS
MINĖJIMAS

PALEIDO SIRIJOS PAR
LAMENTĄ

SUIMTAS MUITINĖS
APIPLĖŠĖJAS

ORAS

A

I

4

Antradienis, lapkr. 6 d., 1934

■mm?

A. Lėvauaa duoti į religinį mementi}. An
pasisekimo, kada sudarysime, kiek galima,
tai, WesUeinie (a. M.) Heli w a-j
didesnį balsuotojų skaičių. Partijų vadai, ži
lAelna kasdien, iksky >'u» sekmadienius
FKENL MEKATO8 KAINA J Amerikos Valstybėse.
no
viešbučio restorano kam bu j
nodami, kad tos, ar kitos tautos žmonės ne
■>atsnus — <6 00 Pusti melų — <1 u0, 'trims mėnesiams
— «1 .00; Vienam mėnesiui — 7 5c Kitose valstybėse
ryje, kur geriamas vynas, pu Į
daug tesidomi rinkimais, dar blogiau — ne
•rsoumeruta: Melams — >7 00; 1'unef metų — <4.00
Kopija — o»c.
kabintas puošnus žirondėli: ( Šiandien Vengrija jaučiasi
balsuoja, jie su joms nesiskaito ir jokio po
Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir koi tspondtntums raktų negrųžlna,
(žibintuvas) su meniškai įtc- labai nuskriausta ir sako, kad
litinio pripažinimo neduoda. Reikia apgailes
lei ne p rato mu lai padaryti Ir ueprlslunči&ma tam tikš
tu Palto lenkių.
rpta šventojo Kilijano, vysk u- nemažus jos žemės plotus
tauti, kad ligšiol vis dar tarime gana daug
Kedoktori'u.i priima — nuo 11 Oo Iki 13:00 vai.
Savitumui sekančiai dienai priimam] iki
tautiečių, kurie nepildo savo pilietinių parei Nesunku yra pastebėti, kad mtis tik medicina, fiziologija po ir kankinio, statula (Šv. atėniusios kitos valstybės.
5 vai. popiet.
gų — nebalsuoja. Tuo savo apsileidimu jie užsienio priešalkolineje litera- ir statistika nepakanka ir ne-! Kilijanas čia atvaizduotas vi čiuu vengrui tikisi, anksčiau
uu..do lietuviams politikams k» nors auaš- tūroje religinis momentas yra tikslu. Priešalkolineje akcijo- Į soje vyskupiškoje omatūroje; ur vėliau tas žemes atgauti.
Lesino ir geresnio atsiekti dirbant politiių Ubai nelygiai vertinamas. Ta- je turi būti rantas vidurys tarp J su mitra ant galvos, pastora Šia prasme propagandų jie
D R A l G AS”
darbų.
Ičiau tas nuomonių nevienodu- mokslo ir gyveninio patyrimo lu, rankoje... laikomas sparnuo labai plačiai varo krašto vi
UTHUANiAN DAILY FRIJ5ND
Taigi, šiandien b&lsuokirno visi ir tuo ūias visai nereiškia, kad aps- apie alkolį, iš vienos puses, ii tų angelų...). Mat, šis šventa duje ir užsienyje. Šiuo atžvil
Pnbllshed Daily, Exe«pt 8unday.
JRiFTIONS: Ona Yeor — »«••; Slx Months
parodykime savo pilietinį susipratimų ir pe- kritai priežalkolinėje akcijoje < religinio momento, iš antros sis laikomas vynuogynų veisė giu jie yra labai puuašūs
1 hree Monlhs — <3.00; Ons M-onth — 7lp.
Burope — One Year — <7.00; Slx Montha — <4.00;
jų globėju. Kad šitoks žiron mums lietuviams, kurie irgi
dėkime savo tautiečiams siekti politinių aukklausimas nebūtų itin ak- pusės
'opj — .03c.
A.dvertlaln< In ' DRAUGAS'1 brlngs best reaults.
Visų kraštų priešalkolinės dėlis kabėtų kur nors vynuo- visomis išgalėmis kovoja dėl
tualus. Šio klausimo dėka ka
Advertising rates on appllcatlon.
š t urnų.
akcijos
istorija rodo, kad sėk gynė, būtų mažiau nuostabu, pavergtųjų žemių ir sostinės
rtais įvyksta net stiprių su
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chioago
krėtimų. Antai, protestantiš- mingiausiais abstinencijos a- kaip šiuo atveju, kai jis ka- į Vilniaus atvadavimo,
PASISEKĘ3 LABD/RIŲ SEIMAS
kasis Priešalkolinis Guttemp- paštaJais buvo tie, kurie kų binamas girtaujančių kamba
Tačiau ligi šiol tiek veng
□IENOS KLAUSIMAI
Praėjusį sekmadienį Lietuvių S. K. Lab- leri(^ Ordinas (IOGTfc (In tik pabrėžtuose žodžiuose mo ryje. Kad gyvenime vynuogė rai, tiek lietuviai vieni kitus
darių Sųjunga turėjo savo jubiliejinį seimų, dependent Order of Good Te- kėjo surasti priešalkolinės ak- (kuri yra bealkolinė, kol yra labai mažai pažįsta. Dažnai...
BALSUOKIME
kuris praėjo šauniu pasisekimu. Šiais laikais inPlars> i- y. Nepriklausomas eijos normas. Anot dr. J. M. ant medžio) mažai teskiriama pasitaiko, kad vieni kiti«
K.- sudėti netoli astuonių šimtų dolerių nėra le- Duttempleriečių Ordinas buvo Metzgerio, “reikia skatinti nuo vyno (jau alkolinio gėra- svarbesniuose dalykuose n«
oiandien rinkinių diena. Renkama švar
jp
]Mlkliu.
.. ?Totvt, lietuvių katalikų visuomenei la- ikartas 1851'2 m- Jungtinėse jaunimų, kad jis abstinencijų lo), tai vynuogy nų veMjy glo i neužtaiiaj he,
utis vulstybės, miestų valdininkai ir kongre- n
idarybė* uarbas labai rūpi, jei pajėgė tokių Amerikos Valstybėse Coon o į pamėgtų dėl to, kad tuopa- bėjų pakabinus girtaujančių
ai'to* ai. Partijos, vedusios smarkią kampinigų sumų si aukoti'. Tas faktas pats už ir Curtis° stangomis. Greit, tiktų Kūrėjui, padėtų artimui kambaryje, šventasis tartum
| įžtl-jų už save Kandidatus, šį vakarų jau žisave kalba, kas katalikams rūpi ir išblaško
^aP° tarptautiniu ir turėjo ir pagaliau, kad turėtų sau norima padarytį girtaujančių Lietuvos generalinis konsu
Aoa rinkinių pasekmes. Kad pozicija laimės,
pačiam naudos’’. Mes dar pri- globėju. Prie ko einama!.. Ar- ^as Budapešte vitez Pestsy mums rodos, apie tai jokios abejonės negali visas abejones dėl pasisekimo atsiekti pasku-,sa7° ^°^as Anglijoje, Vokietitinio tikslo — pastatyti lietuvių seneliams j°je’ ^vei°arij°je) • P° ^4 ^įetų durtume: kad to reikalauja at ba vėl Jerezo (Jerezas— mie- Mueller Josef Leo sumanė ne
būti.
Vengrijos sostinės Budair našlaičiams prieglaudų.
Iveikimo Piliau skilo tik dėl sakomybė prieš tautų ir jos štas pietinėje Ispanijoje; ' Ten
Demokratai, kurie dar neseniai tėra val
1 to, kad laisvamaniškieji vadai naujųsias kartas. O jei šitaip yra didžiausi pasaulyje vyno'l**10 Prie paties Dunojaus udžioje, nespėjo kraštui per daug įsipykti. Be
Ne tik stambios aukos, bet seimo gau-Į (pav > rof. dr Aug. Korelis, A iš religiškos bei morališkos ke rūsiai su nesuskaitomais m iii- P®s kranto pastatyti lietuvišU», prez. Rooseveltuį vadovaujant, daug daly- singumas, atstovų kilni nuotaika ir sąjungom Treubas) norėjo turėti tokį o- rtės nušviestų abstinencijos su jonais litrų vyno), vyno rūsių kas kalvarijas. Ant gražaus
padaryta, kurie pakėlė krašto gerovę, Y- vadų pasiryžimas kalbėjo už gražių Lobu. rdinų religiškai neutralų; taip pratimų atmesti, jei religinį “karalius“ Gonzalezas rėkia kalno jis pastatė 14 lietuvišpatingai daug dėmesio jis kreipė į darbinin- Sųjungos
- •
• •
ateitį.
1995 m išdygo laisvamaniškie- bei moralinį momentų iš prieš mos sumetimais vienų seno vy ko stiliaus kryžių. Visų kal
kų reikalus. Dėl to jis užsipelno paramos. YBėgyje 20 metų ji pastatė gražių moder i ji arba neutralieji guttemple- alkolinės akcijos bei organi no statinių grupę yra pavadi-, varUU paveikslai priešti papač svarbu, kad kongreso atstovais būtų iš
niškų ligoninę, netolimoje ateityje ji pasta- rieėiai (1OGTN
ložos įsikū- zuoto priešalkolinio gyvenim< nęs visų apaštalų vardais (ne-1 ^es konsulo. Ant kalvelės putiekti žmonės, kurie kooperuotų su preziden
tvs ir tas prieglaudas, kokios yra lietuviams
Brazilijoj, Javoj, fcatijoj, išbraukti, — tada abstinenci išskyrus ir Judo), o kas dar,s^a^^as didelis lietuviškai ortu, nes kitaip būtų trukdoma vykinti jo pla
reikalingos.
Bulgarijoj,
Čekoslovakijoj), ja lieka paremta tik egoizmu; skaudžiau, kad viena statinė namentuotas 8 metrų aukščio
nai ir nuo to visas kraštas turėtų nukentėti.
kurie 1923 m. vėl susijungė su esu abstinentas, kad man tai pavadinta Kristaus vardu..., kryžius. Nuo tos vietos maty1
• •S
Respublikom} partija buvo tuo nelaimmReikia manyti, kad po šio jubiliejinio I0GT, bet jau uneurališkajK naudinga.
Vadinas, kai mes, katalikai a- li Plačios Dunojaus apylinkei
ga, kad prie jų atėjo didžioji ekonominė dc- seimo mūsų labdariai dirbs dar didesniu uoIš dorybių daržo išrovę ab bstinentai, kovodami tikrai Kalvarijų atidengimo iškilpresija. Prieš tų parti,ų dauguma žmonių nu- luinu ir pasišventimu. Pasisekimo!
Suprantama, kad tokie ir stinencijos gėlę ir persodinę jų šventų kovų už šventos susi- mėse dalyvavo daug aukštų
sist&tė gal būt ne tiek, kad jai esant val
doryb48 dėjimą ve- valstybės ir bažnyčios atstojiems panašūs indiferentai ar į utilitarizmu''įtojųjį cgoi'z-,
SOCIALISTŲ VADO VARGAI
džioje depresija užėjo, kiek dėl to, kad jos |
ba stačiai religijos priešai sa- mo dirvų negi galime laukti,! ngiame religinio momento, — vų: ministeriai, vyskupai, ir
vadai nedarė žygių gerovę gaivinti ir, be to,
IS "N-nų" red.ktori.us mSinio .pie po-' vo priešalkolųiiuose raituose kad ji čia tinkamai tarptų. tai tuomet mūsų idėjos prie kiti. Konsulas susirinkusiems
stovėjo uz palaikymų prohibicijos. Dėl to rin
šininkai stengiasi tų patį re plačiai papasakojo apie Lietu
kimuose jie buvo visu frųntu nušluoti. Sun litiką aišku, kad jo ilgametis darbas-.skleisti ttoreąnia medicina,.fi?įolpgija Užtat su tais, kurie priešalkoliginį momentų sau panaudo vos nepriklausomybės atgavi. ku tikėtis, kad po to didelio jiems užduoto lietuvių tarpe sociali™., nuėjo -toliais. Ne to sUtistika, sumaningai nu- linį judėjimų norėtų suglausti
mų ir apie laisvos Lietuvos
tik “N-nas” skaitą “tūkstančiai žmonių" į ‘ytoami religmį momentų tik į medicinos, fiziologijos ir ti... Ar tai neskaudu!..
smūgio, respublikonai laimėtų.
gyvenimų. Šia proga ir Ven
Pagaliau, kada tam pačiam
Bet šio rašinio tikslas yra kalbėti ne politikų žiūri kitaip negu jų redaktorius, bet i Lietuvos katalikai abstinentai statistikos rėmus, mums visai
grijos spauda parašė daug ir
tiek apie partijas, jų laimėjimus ar pralai artimiausi socialistų laikraMio redaktoriaus i8a™ pntolkolinį ižsiprūsini- nepakeliui. Prof. Dr. C. Hilty priešalkoliniam veikėjui gy gražių staripsnių apie Lietu
mų daugiausia semiasi iš už žodžiais tariant, nuo tokių mes venimas pastatys visokių nu
tnėjimus, kiek paraginti lietuvius, šio krašto bendradarbiai “dirba už alų’’ ar nori “džiavę,
bus’’ gauti kapitalistinėse demokratų ir res sienio lobynų, mažai kreipda turime “atskirai eiti, nors mes matytų ir nenumatytų nusi
^piliečius, šiandien balsuoti.
miesi d ė mėšlo, ar tų leidinių tartinai mušti”. Vadinas, su vylimų, — religiniu momentu
Pilietis, kuris rinkimų metu galėdamas publikonų partijose, kurioms vis dėl to Gri
autoriai yra katalikai, ar pro tartinai su visais pliekti ža mokus remtis idėjinis veikė vienas iš pagrindinių kiekvie
aeuaKuoja, jis neišpildo savo pilietinių pa gaitis nepritariąs ir norėtų, kad bent jau pa
testantai, ar laisvamaniai. Ta lingąjį alkoliu svaiginimųsi, jas daug lengviau pakels vi no Priešalkolinio Riterio už
reigi}. Balsuoti reikia ne dėl to, kad vienos tys socialistai susimylėtų ir balsuotų už so
aplinkybė iš dalies bus prisi naudojantis įvairių mokslų da sokių širdies gėlų. Gražiai tad davinių. Užtat šia proga ten
ur kitos partijos kandidatas prašo tai daryti, cialistu partijų. Tačiau jis didelės agitacijos
dėjusi prie to, kad mūsų prie- viniais, bet atskirai eiti nuo pataria mūsų poetas Al. Dič- ka kuoširdingiausini sveikinti
1 et dėl to kad demokratinėse valstybėse visa nevaro, mat jo draugai dirba kapitalistams,
šalkolinė akcija, nors beveik tų, kurie svajotų taip dideles petris, savo “Žalio Kalno ba naujosios Blaivybės Draugijos
aidžia, jų gerovė ir tvarka remiasi balsa- laikraštis gauna iš demokratų ir respubliko
išimtinai katalikų vedama, re
Centro Valdybos pastangas at
mases pavergusių svaiginimo- žnytėlėj”:
;uais. Kokius valdininkus išsirenkame, to nų pinigų, o kų gausi ii socialistų partijos!
liginio momento atžvilgiu iš
si ydų nugalėti be religijos pa Jei sunku tau, jaunas broli gaivinti Valančiaus blaivybės
rių ir tvarkų turime. Balsuojant, sulig savo Socialbiznieriams pinigiškas atlyginimas yra
eina gana išblukusi.
brolijas. Nesakau, kad būtų
Jei širdužei neramu —
galbos.
socialbiznierių
nusimanymo reikia parinkti, geriausius kan- svarbiausias dalykas. Dėl to
* ri
aA.
gera
be atodairos į mūsų lai
neaplenki nors ir toli,
Deja, čia mūsų daroma mil Tuo tarpu kai priesaikoji•lidatus.
laikraščio redaktorius dabar riaį»paleistas nei
kų reikalavimus kopijuoti Va
Visagalinčio namų.
Mūsų, lietuvių, Šiame krašte nėra dau- pakartas: dar kvepia socializmas, kuris jo žiniška klaida. Kur kalbama niai veikėjai ne visur lygiai
Tad, Brangus Veikėjau, mes lančių, bet gera tai, kad šiose
. • s -siu. Tdūsų tarpe dar daug nepiliečių. Ne- kiu būdu prie lietuvių nelimpa, bet “kapi apie savęs, kad ir dalinį (čia įžiūri religinio momento reikli
i int tų, politikoj dalyvaujam ir stengia- talistų doleriai” taip pat svarbus yra daly tik nuo narkotikų) išsižadėji mę priežalkolinėje akcijoj, go savo priešalkolinį veikimų tu pastangose matyti rimti žy
giai priešalkolinei akcijt
. lės prasimušti į politinio gyvenimo viršfl kas. Pažiūrėsime, ar ilgai jis tokioje padė mų, kur tnrime reikalų su su riančiųjų pusėje matosi nuosta rime mokėti jungti su religi
silaikymo dorybe — tenai re- biai keistų pastangų preten- ja. Tuo giliai persiimti yra jungti su religiniu momel
nes. Šioj srity dirbdami tik tada turėsime tyje galės išsilaikyti.
“DRAUGAS M

LIETUVIŠKOS KALVARI
JOS PRIE DUNOJAUS

Religinio Momento Svarba
Priešalkolineje Akcijoje

l|3cų

'ovojantieji Bedieinai tf
’sBBKsnin
Propaganda
Parašė vysk. M. d’Herbiffny,
ifikalinės Komisijos “Pro Russia“
lirmininkas

/(Tęsinys)

onas Labanauskas

Mokykloj tos pat jačeikos pijonierial.
prieš prasidedant darbui, taip pasikalba:
— Ar tu žinai, kodėl tu turi mokyk
loj tylėti tol, kol tu būsi klaisiamas! Dėl.
kapitalistinio režimo, kuris apginkluoji
mokytojų lazda... Kada jia kalha, aet kada
jis įausto, tu neturi teisės turėti balsų...
Knphali*d’nii ose kraštuose mokytojas lai
kosi bw rimzi joa nustatytos programos
kbfdų kovoj atskirti tėvus nuo jų vaikų.
Jis tau kartoja, kad Belgijoj yra rojus,
kad foikin gerbti darbdavius.. J visų tai
atsakyk, jaunasis pijonicriau, diskusuok
tu savo draugais. Paaiškink jiems tai, kų

mokykla nno jų slepia, pasakyk jiems a- į vo tėvams, supažindink juos su komunispie organizacijas, kurios gina darbininkų I tų sindikatu, visomis priemonėmis laimėk
klasę. Propaguok savo žurnalų “jaunąjį 1 savo tėvus komunistų kooperatyvui. Kal
draugų”; platink mokykloj komunizmų, bėk jiems apie laikraščius, padaryk, kad
pateisink jį, stenkis laimėti savo draugų 1 jie juos skaitytų ir kad jie neskaitytų
daugumą. Nebijok reakcijonierių mokyto jokio kito laikraščio, kaip komunistų”...
Po tokio formavimo buv. pijonierius,
jų, bet dirbk su revoliucionieriais moky
perėjęs į komunistinės jaunuomenės eiles,
tojais revoliucijos triumfui.
Kelionės į kaimus tau duoda puikiau jau yra tikras kovojantis bedievis. Mes
sių progų varyti propagandų tarp kaimo neseksime paskui juos į kareivines, kur
vaikų. Primink jiems apie darbininkų ir jiems griežtai įsakyti būti susipratusiais
ūkininkų vaikų federacijų; suinteresuok revoliucįjoateriais ir sabot&žninkais, ypač
juos; supažindink su revoliucijonieriiko- streikų, neramumų ar mobilisacijos, išti
mis dainomis; palik jiems laikraštį; rink kus karui, atveju. Pakaks priminti, kad
korespondentus ir prenumeratorius... Pas jie ir kariuomenėj, kaip ir dirbtuvėj, turi
kui palaikyk ryšius su kaimo draugais — varyti antireliginę propogandų, “taip rei
jiems dažnai rašyk, kviesk į miestų, pa kalingų kapitalizmo eksploatuojamųjų
rodyk komunistų įstaigas. Buržuazijos nu skrupulams sunaikinti“.
Jeigu jie patektų į Kongo, jie turi
galėjimui tau ryšys tarp darbininkų ir
ūkininkų yra būtinas. Apie visa tai, kų dirbti prieš belgų Imperializmų ir prieš
tu esi daręs, girdėjęs ir matęs grupės su misijas...
Ir šitas patarimas jau įvykdytas:
sirinkime, papasakok sa<ro šeimynoje. Ka
lbėk apie susirinkimus ir pasivaikščioji 1932 m. sausio 1 d. Kongo kolonijoj pamus. Paaiškink savo broliams ir seserims, 1 stebėta jač.eikų ir sekcijų (Elizabethville,
kas tai yra pijonieriai, patrauk juos į jų Arbetville, Staaleyville, Constermanville,
būrį, kalbėk apie komunistų partijas sa- Coųnilhatville ir k. Visur paskelbta kova

misijoms.) “Svarbiausias antimperialisli- j
niais sąjūdžiais kolonijose ir nustatyti vie
nų kovos frontų tarp viso pasa’ulio pris
paustųjų. Tų uždavinį vykdydama, lyga
suduos mirtinų smūgį imperializmui ir la
bai pasitarnaus tarptautiniam revoliuci
niam sąjūdžiui. Tuo pačiu laiku lyga su
trukdys imperialistines šalis nuo kariškos
intervencijos į Sovietų Rusiją, kuri yra
galingiausia ir svarbiausia prispaustųjų
tautų gynėja“. (1931 m. antimperialistinės lygos rezoliucija).
Kovai su religija ir tėvyne jaunieji
komunistai yra aprūpinami laikraščiais ir
brošiūromis kaip prancūzų ir flamandų,
taip ir įvairiomis Kongo kalbomis. Tas
komunizmas nėra tik ideologija, tik eko
nominė ar politini1 sistema; tai yra pasi
ruošimas nuolat ir slaptai konspiruoti
prieš visas institucijas. Intjsrnacijonalo
biuras taip garbina tų metodų: “Visose
kapitalistų šalyse dirbtuvių jačeikos gali
veikti tik nelegaliai. Dėlto darbe turi bū
ti griežtai prisilaikoma elementariausių
konspiracijos taisyklių. Tas lygiai liečia
tas šalis, kur komunistų partija yra nele

gali ir kur jį yra legali“. Nelegalumas
išvengia persekiojimų ir areštų geriausia
tada, kada kova yra vedama ypač anti
religinėj srity.
CIVILIZACIJOS OELBtflMAS

*

I. — Pavojus gręsia viaom« šalims

Mes galėtumėm leisti eiti pro akis vi
soms šalims, kad parodytumėiu antireli
ginės atakos įžangų, 1932 m. gruodžio
pradžioje Prancūzijos Association dės
Travailleurs Saus-Dieu nustatė kovojan
čiųjų pozicijas ir išleido naujų organų
(prenum. 5 frankai) la lutte antireligicuse
et proletarieune. Anglijos komunistų par
tijos 13 kongresas įvyko 1932 m. lapkr12, 13, 14 ir 15 dd. Prie uždarų durų įvjj
kasiame susirinkime T. A. Jackson pad|
rytas pranešimas apie antireliginę agit’
cijų sukėlė tokį entuziazmų, kurio niekt
nebūdavo kituose kongresuose. Jis pradj
jo pranešimų pažymėdamas, kad kalba
pie tuos dalykus specialiu leidimu, nd
(Daugiau bus)
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kas kam priklauso.
, PIGUS VAŽIAVIMAS Į
vas 8. S. United States
rgingesni Įmonės jo nevarttf- Lingių parapija iškilmingai a
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Sųjungietės
turėtų
daugiau
’
LIETUVĄ
kia iš Netv York la^ikr^
ja. Jie naudojasi sacharinu ir tėjo į Bijutiškį. Pirma jojo
rašyti į mūsų katalikiškus lai- Kalėdoms besiartinant daug <1. iv laiva* S. S. Fr
tuo nuodija save. Manoma, didelis būrys raitelių tautiškai
kraščius,
kaip tai į “Draugų”, keleivių užsiregistruoja va- VIII gruodžio 18 d. K t
pasirėdžiusią
su
vėliavomis,
kad netrukus cukrus ir bus
VERTA
RAŠYTU
Į
TOKIĄ
“ Darbininką”, “Garsę”
ir žinoti į Europą laivu Frede- grįžta laivu f'rederik
paskui raitelius neštas kryžius
Nuo pat Lietuvos nepriklau atpigintas.
ORGANIZACIJĄ
“Ameriką”, kad ir tos, ku-rik VIII Scandinavian - Am? šio 18 d. per KopenliaJ
Lietuvos ūkininkai niutvda vėliavos ir ėjo klebonas kun.J
somybės atgavimo ligi 1931
Pennsylvanlą r’os nepriklauso, galėtų susi-į rican linija gruodžio S d. iš ba per Oslo sausio1
metų Lietuva cukrų įsivežda-Įn,i> ka<1 įkraus pramonė Lie K. Ribikauskus, paskui eilė! Gyvendama
Jeigu keleiviui
-New York.
vo iš užsienio-. si importo ša-,Nivoje gali llur geriau išsiplė gružių vėliavų su altorinkais1 valst. iki šiol nežinojau, kad pažinti su ta organizacija.
ka sudarydavo gana stambių sti, negu dabar, pageidauja, ir didelė minia žmonių, lšė- dvidešimts metų kai Amerikoj Aš pati seniai būčiau įsi ra— ftį dioelė kalėdinė ekskursi likti ilgesniam luikuil
nežinojau kur kreip ja bus priežiūroj kompunijo* paskirta tada bus
pozicijų Lietuvos užsienio pre kad būtų įsteigtas ir antrasis jus iš miško ant aukšto kal gyvuoja A. L. R. K. Moterų &us>
Dabar įsirašysiu į 38 kp. atstovo M. K. Falck Rasmua pirkti i -guliniišką
kvboįe. Nemažas kiekis Lietu cukraus fabrikas, Kis ūkinin- nelio, .prie Bijutiškio dvaro, Sąjunga.
Sųjungietės visai mažai ske-J Patarčiau ir kitoms mote- asen, patyręs konipanijfts ke- sės laivakorlę, kul
vos pinigų kas met išplaukite-i k»l pageidavimas, beabejo, yra ant vieškelio, buvo padaryti
dviems metams.
vo į užsieni, (ii pačioje Lietu-’rilIltas ir į jį kai kurios Lie iš vakaro gražūs vartai, prie Ibiasi mūsų laikraščiuose. Josjrims ir mergaitėms įsirašyti į lionių vadas
Dabar galima įsigyti laiva
Kitomis informacijc
toje cukrui gaminti yra tin- tuvos įstaigos jau atkreipė d * kurių jau lauki* dubingiečių turbūt, visos rašo tiktai J gą-^kilnią A. L. R. Katalikių Mo
kortę į abi puses labai pigia pkitės į Kcr.ndinavten|
vo, kaip girdėjau, organų torų Sąjungą.
kaina dirva. Tai matydami Lie mėsį. Šiuo metu gaunami pa Bijutiškio parapija su procesi-ivo
ricnn Line ciba į vif
ja.
Prėjus
Dubingių
parapijai,
“Moterų Dirva”. Labai geras
Būsima sajungletė kain0- 3 i“’ klusfs *l30-"°
tuvos ekonomistai pradėjo ga- siūlymai, kad antrasis cukbn turistine klesa $102.00. I/.tt vakorčiu agentūras.
Ivoti, ar negalima būtų cukrų raU8 fabrikas turėtų būti pas- abiejų parapijų vėliavos nusi dalykas organizacijai turėti
pasigaminti viduje ir tuos pi tatytus Kėdainių arba Biržų lenkė vienos prieš kitas. Biju savas organas, bet jis neaaii
Tsb. tiškio klebonas, kun. J. Zabu jiasiekti tų moterų bei me.
nigus. kurie už jį atiduodami apskrityse.
lionis, pašlakstęs švęstu van-igaičių, kurios iki iiol dar no
užsieniui suvartoti daug naudeniu į atkeliavusius pratarė priklauso M. S.
dingesniain ir būtinesniam ti
keletu žodžių, abi parapijos
Štai, papasakosiu, kaip mat.
kslui.
'
susijungė į vienų procesijų ir teko sužinoti apie, tų organi
1931 metais Marijampolėje
nuėjo į bažnyčių.
zacijų.
jo pradėta statyti cukraus
Po mišparų 2 vai. Dubin
Berods, Homestead, Pa., gy
Irikas. Lietuvos ūkininkai
gių parapija grįžo namo ta vuoja Moterų Sąjungos 34 kp.
"buvo praginti sodinti cukri
Retai kuriuose Lietuvos mi pačia tvarka. Iki vartų jų pa Prie tos kuopos priklausė vie
nius runkelius. Žinoma, jie
škuose užtinkami briedžiai, še lydėjo ir’ atsisveikino Bijutiš na narė Mikalina Katkauskiepaklausė ir visa cukraus pra
rnai ir kiti retesnieji gyvu kio parapija. Visi labai gro nė, kuri savo pomirtinę buvo
monė yra paremta akciniais
liai. Šiuos gyvulius medžioti žėjosi dubingiečių gražiu pa užrašius dukrelei, Angelai, ka
pagrindais. Cukraus pramonei
Lietuvos įstatymai draudžia. sirodymu ir tvarkinga proce da ji buvo dar visai jaunutė.
plėtoti^ Lietuvoje yra sudary
LIETUVIŲ AUDITORIJO'
Tik ypatingais atsitikimais sija.
Jai niekas tada nerūpėjo ir
ta tam tikra bendrovė, pava
Edmund K. Jarecki
3133 South Halsted Street
leidžiama nušauti vienų kitų
Bijutišky per visas tris die visai nežinojo apie paliktus
dinta “Lietuvoj cukrus”.
Edmund K. Jarecki, pavie
hrieifi. Lietuvos miškų admi nas buvo labai daug žmonių, pinigus.
Šio jubiliejinio koncerto programa bus
Marijampolės cukraus fabri
to teisėjas, savo mokslus ėjo
nistracija pavedė suskaičiuoti taipgi ir kunigų, kurie turėjo
Štai,
dabar,
Angelai
pasie

Cbieagoj. Baigęs Cbicago Makas dirba tik žiemos metu. Per
Lietuvos miškuose esančius užtektinai darbo, nes žmonės kus aštuonioliką metų, vienų nual Training School, jis ku įvairi. Visų Chicagos lietuvių parapijų varge
tų laikų jis darbu aprūpina
briedžius ir kitus retus žvė skaitlingai ėjo išpažinties ir dienų gauna laišką Šv. Pran riam laiku dirbo kaipo draft- ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinki
apie 1500 darbininkų.
ris. Pasirodo, kad jųjų Lietu prie šv. Sak ramentų. I^abai ciškaus Vienuclvne, kuriame sman. Trankė Northwestem daininkais.
Šiemet cukrinių runkelių de
voje yra daugiau, kaip 200. džiugina faktas, kad Lietuvo klausiama, ar jinai yra duktė Universitetą, kurį baigė su
rlius yra žymiai geresnis, ne
Parapijų vargonininkai, kurie išpildys *
teisininkystės pasižymėjimu.
Vien tik Klaipėdos krašte yra je žmonės yra pamaldūs.
mirusios
Mikalinos
Katkau
i
gu pernai buvo. Šiemet apsė
Dar einant teisininkystės pa certo programą yra sekantieji:
167 briedžiai. Daugiausiai jie
kienės. Angelą pristato Mota
ta cukriniais runkeliais apie
gyvena Kuršių - Neringos ko Dubingiai (Ukmergės aps.). rų Sąjungos Centro raštiniu reigomis jis buvo išrinktas 33Šv. Jurgio - Prof. A. S. Pocius
4000 sektarų ploto ir iš jų bus
pose. Klaipėdos krašto miš Iš senovės yra pagarsėjusi ne kei Marijonai Vaičūnienei tara čio tvardo aldermanu. Paskiau
Šv. Kryžiaus - VI. Daukša
pagaminta apie 400 centnerių
gubernatorius Dunne paskyrė
kuose yra ir retesnių paukščių. vien gamtos gražumu, bet ir tikrus dokumentus ir netru
ji miesto teisme. Jis antru
cukraus iš vieno hektaro. Ži
Dievo Apvaizdos - K. Sabonis
Apskaičiuota, kad ten dar už buvusių Lietuvos kunigaikščių kus gauna čekį — motinos po- kart buvo žmonių išrinktas
noma, toks derlius yra gan
Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka
silikę 113 kurtinių ir 370 te Radvilų pilimis, kurių liekanų raįrtinę. Aš tada ir pasakiąų miesto teismo pareigas^ eiti.
aukštas. Toks aukštas derlius
tervinų
ir dabar vasarą ne tik iš Lie- kad tai teisinga organizacija.
1922 m. Cook County žmo
Aušros Vartų - J. Brazaitis
buvo tik pirmaisiais cukraus
Šiais žvėrimis, kaip labai re- Į tuvos, bet ir iš užsienio įvai be rūpesčio, be vargo išmoka nės jį išrinko county teisėju,
Šv. Mykolo - N. Kulis .
fabriko
veikimo metais. Cuki
kurs ir dabar yra. Jis narys
tais, Lietuvos gyventojai do rūs ir žymūs žmonės, atvažiuo
rinių runkelių cnkringumas
Gimimo Panelės Šv. -* B. Janušauskas
misi. Jie ir patys saugoja ja pažiūrėti.
vartų Dubingių klebonas kun. Troąuois Club. tbe Benevo' šiemet siekia apie 20 nuoš.
lent and protelive Order of
Šv. Juozapo - K. Gaubis
šiuos gražius sutvėrimus nuo
Rugsėjo 21 d. Dubingiuose K. Ribikauskas pasitiko su /b
Marijampolės cukraus fabri visokių žudikų.
Eikš,
the
Welfare
Association
Tsb. buvo Šv. Mato ir sykiu 40 va- vo procesija, pašlakstė švęsti*
Šv. Antano - A. Mondeika
of Cook County, the Chicago
kas visų pristatytų runkelių
i landų atlaidai, į kuriuos ne vandeniu, pratarė keletą Žod Bar, the State Bar and tbe
ŠŠ. Pfetro ir
negali iš karto apdįrhti. To
. Pauliaus - S. Raila
mažai žmonių ir kunigų suva žių ir Dubingių parapijos ly Ąmerięan Bar Association.
dėl dalis jų lieka ilgiau gulė
Visų Šventųjų - J. Rakauskas
žiavo. Pamokslą prieš sumą dima Bijutiškio parapija 8jų>
ti ir nustoja šiek tiek cukrinTaipgi dalyvaus šv. Baltramiejaus daininin-1
Nemalimas įveiktas —
sakė kun. J. Zabulionis, Biju giedodama per miestelį į ba/.
gunio.
v.
Bijutiškyje
(Utenos
aps.)
«e
- e'
Viską
■t
»
tiškio klebonas, sumą laikė nyčią. Atvedęs procesiją kun. P-nM Dabar
J. K. 1A Mofttreal.
”v- j kai iš parap. choro iš Waukegan, III. po vado
rugsėjo
29
d.
buvo
Šv.
Myko

I’radėjus gaminti rąvo cuk
kun. A. Deksnis, Želvos kle J. Zabulionis ir sumą laikė, o žo.kad Jam daug pagelbėjo NTTGA- vyste?^. diliaus.
:
TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne
rų turėjo būti pakeisti muitai lo atlaidai . ir keturdešimtė. bonas, neseniai grįžęs iš Ame po sumos pamokslą pasak? bejaučia pilve akauamų. Tai nėra
mokamas lifldymaa, Jie buvo atalųaVisą programą tvarkys KOMP. ANTA
užfiieniškam cukrui, nes kitaip Per tris dienas dalyvavo daug rikos; po sumos pamokslą sa Maletų dekanas M. Gajauskas taa liuoaa jo v&na. latug kitu pranete panažtua reaultatua.
NUOAžmonių;
pirmų
dienų
Dubin

sava gamyba negalėtų išlaiky
kė kun. A. Žemaitis. Antra
vartojama mėty metale kaip NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas,
Po mišparų Bijutiškio parr. TONE
pagelba malimo sietem ai. Tat yra
gių
parapija
atvyko
procesi

ki konkurencijos. Tik viena
dieną prieš sumą fiamo-kslą sa pija su klebonu priešaky pro daktard receptas ir turi gyduoles kad padarius šį koncertą vieną iš geriausių ir sma
kurion didina malimo organų velkjoj*
neigiamybė, kad savasis cuk
kė kun. P. Geliefiius, Giedrai cesijoje grįžo namo tokia pttt mo. Jei Jūsų apetitas prastas arba
*
vargo nu nemalimu — pamė giausių bile kada girdėtų ir matytų Chicagoje.
Per Šv. Mato atlaidus Biju čių vikaras, sumą laikė kun. tvarka. Sugrįžus buvo palai turi
rus dabar yra žymiai brange
ginkite NVOA-TONE. Pajusite naudu
keletu dienų. Mae žinome, kad pa
snis už anksčiau buvusį užsie tiškio parapija buvo nuėjusi St. Šlamas, Tnturkės klebonas, minimas Šv. .Sakramentu. Vi jtarsi
Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričii
t Ir kitam. Mėnesio trytmentas
už Vieną. DolerJ. Parduoda vist apninį. Lietuvos visuomenėje jau su procesija į Dubingius, tai- j p() gamos pamokslų sakė kun. si gėrėjosi ir džiaugėsi proce tlekorlal
su garantija, grąžinti pini
gus. jei būsit nepatenkinti. Neprl- (Nov.) 18 d., 1934 m.; vieta: Lietuvių Auditori
pasigirdo balsų, kad reikia gi Dubingių parapija per Šv. į A Mažeika, Joniškio kleb.
4 Imkite pamainų.
sijos pasisekimu.
Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOI. joj, 3133 South Halsted Street,'Chicago, III.
cukrų atpiginti, nes kitaip va- Mykolų padarė revizitų. Du-.
EksAmerikifttis — Idealų EiuosuotoJa viduriu 2 Be

CUKRAUS PRAMONĖ
LIETUVOJE

Dienraščio “Draugo”

KLAIPĖDOS KRAŠTO MIŠ
KUOSE YRA RETU ŽVĖ
RIŲ IR PAUKŠČIŲ

25 METU JUBIL1EJI
KONCERTĄ

Sekmadieni, Lapkricio-Nov. 18 d.,

ATLAIDAI IR REVIZITĄ

Procesija

SUCH tS LIFE-
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WBAT DO TOC MKAN
vMther we>r« bariu*. BUL"

Prie Dubingių miestelio bu
vo padaryti gražūs vartai, kur
daugybė žmonių laukė atei
nant Bijutiškio parapijos. Prie

Nlght and Morning

asmeniniai vadovaujama

-

UNE

I LIETUVĄ
Tėplauks Iž Nr* York o Populiarlalu
Skapreplnialn daria ivlala

NEW

Prontote a Clean, Healthy Condition
Jei akys suerzintos vėjo, dulkių ar
saulės, - vartokite kelfa lažus Marine.
Palengvina, stiprina ir atnaujina vie
nu sykiu.

KALĖDINĖ EKSKURSIJA

Sale ior Inžant or Adult. At all DruggūtB.

ft'rittfor fru Eyt B«sk

Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

YORK

GRUODŽIO 13 D.
Patogua gnlėClitkelIala auslsfeklinM
M Hamburgo

Digestible as milk itselfl

s JL
16 D.

... this cheese food

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivo
BftEMEN Brsmerhavene užtikrina
patogią kelionę j Kauną.

wifh tbe deliciousty

SVARBU

mild Cheddar flavor

Nupiginto* Laivakortė* | Abi Pnd
Aprubaiinotom buvimui Europoje.

inrortoiaci'Ju klauskite pas vietinius
agentna arba

nuoklte Aelmnl A| maistingą sūrio
valgi tankini. . . aandlvtėtuose. e*sae.

HAMBUEO-AMERICAN LINK

role dtAAar- Ir atitirpintą, kaipo šve
lnų daži'n) (lel klausinių nr žuvie,.

NORTH 6IRMAN LLOYD
130 W RANDOLPH STR CHICAGO

i

k

Ta proga bus išleistas specialis “Draugo” nu
meris, kuris, pramatotna, bus 32 puslapių. Visi
biznieriai ir profesionalai prašomi savo skelbi
mais prisidėti prie išleidimo šio numerio.

Ir 50c.

Trečių dieną Bijutiškio pa
i rapija su klebonu kun. J. Zahulioniu priešaky į Dubingius
, atėjo su procesija. Procesijos
i priešakyje jojo pulkas raite| lių, visi vienodai pasirengę
baltomis “rubaškomis”, tau
tiškomis kepurėmis ir tautiš
komis juostomis persijuosę.
Vienas jų nešė didelę tautine
vėliavą, visi kiti buvo su ma
žomis vėliavėlėmis, kas snda
rė labai gražų reginį. Raite
lius sekė procesija: pirma kry
žius ir iš šonų dvi baJtos vė
liavos, paskui klebonas, pas
kui kitos vėliavos, altorėliai
ir visa procesija, kuri užėmė
virš poros kilometrų, nes be
Bijutiškio parapijos, dar ir
kitų parapijų žmonės prisidė
jo. Minia, it kokia vilnis keliu
liūliavo, gražiai giedodama
giesmes.

k-

E
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Antradienis, lai A r. *> d., 1934
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Redaktorius

JONAS KRIPAS,
>ongrcss Avenue,

lTEBBURY, conn.

T L--------

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

-=-------- - . * -^- --

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATERBUBY, CONN.

AVorcester,, rčikouis), 8. Išminties žodis , jo “Ecee Sacerdos’’. Žmonės Juozapo parapijos arumnietės, rį susirinko daug skaučių. Pro
kp. vardu su auka $50, Vosy M. Urmoniene,
į (Mekšraitis), 9. Moderninė*' džiaugėsi .J. E. sysk. Matulio Į ar vytės. Bus stipri komanda. gramų atliko pačios skautės.
liūtė So. Bostono kp. vardu Mass. — iždo globėjos.
.Mūsų skautėms vadovauju
su $10 auka, A. Mieiūnas Stu Seimus, atjautus kun. dr. J. dainos (Šeputa), 10. Daina be nio atsilankymu į AVaterburį. , Kas norėtų lošti, ar- tai mū
ll.
vėliau gerb. svečias, vado sų merginų ar vaikinų rate- kun. Gradeckas su pagalba E
dentų Organizacijos vardu ir Navickų sunkioj ligoj, per at žodžių (Nanartavičius),
stovus pasiuntė gilios užuojau “Mėnulis slėnyj ir “Ten kut vaujant klebonui, aplankė į liais, visi welcome. Visus ste- Ragytės ir F. Stadalnikiūtės.
įapolis. - Spalių 2S keletas kitų.
Ypatingo įspūdžio padarė tos jausmus. Per seimų pada-1 nors AYyoniinge“ (Peskus), vairius miesto departamentus, ngsimės patenkinti. Praneški- Pirmiau svetimtautės vadovau
rianapolio Kolegijoj i
inių Valstybių Mari kun. J. Vaitekūnas, Providen ryta kolekta ir surinktais pi- 12. Juodukų gyvenimo vaizdai! įvairias įstaigas, mokslo insti-į te kokiomis sąlygomis norėsi- davo, o uabar jau pačios lle
legijos Rėmėjų seimas, ce lietuvių (Šv. Kazimiero) pa nigais užprašyta šv. Mišios už j (Petkus, Gylys, Dranginis, Ne tucijas ir 1.1. Svečias visu kuo te su mūsiškiais lošti. Mes duo tuvuitė.’. Garbė šoms.
labai domėjosi. Stebino jį, kud sime atsakymų.
vulis, Grenda).
‘gijos geradariai bei rapijos klebonas paaukojęs kun. Navicko sveikatų.
Vyčių metinis Halio ween 4o
amerikiečiai
mokslininkui
ii
Vakaras
studentams
ir
na
tų dienų suvažiavo plu $100.
Padėk*
Bovling sezonas šįmet sėk
kių vakaras pavyko
miškiams teikė daug malonu valdininkai nesigėdija savo mingas. Studentai, vyčiai, L
Iš Centro valdybos narių ir
aptarti svarbesnius šios
Spalių 25 d., Kolegijos Rė mo. Kai kurie programos da brangaus tikėjimu. Gėrėjosi
Daug susirinko jaunimo, yęos reikalus ir rasti tin įvairių kuopų pranešimų bei
I. P. ir svetimtaučiai daug
mėjų
12
kuopa,
Worceste;.
lyviui
parodė
artistinių
gabu
Amerikos
pažanga
ir
kultūra
raportų
matėsi,
jog
pereitais
patingai
Vyčių. Buvo ir sve
imų būdų jų remti ir to
prakaito lieja mūsų bovling
Mass.,
gausiai
parėmė
kolegi
J. E. teko matyti (tur btit alleyse. A’alio, lietuviai, spor timtaučių. Visi buvo kostiu
mų, kurį su laiku galima bus
metais stengtasi daug- padary
••
pt laikyti.
jos
reikalus.
Tų
vakarų,
Ma
išvystyti. Daugiau tokių pure pirmų kartų) Amerikos futl.’O to mėgėjai!
ti. Sunkių laikų slėgimas vi
muose. Teisėjais buvo Įeit. Ba
Kiavimas prasidėjo i«- sur buvo jaučiamus, dėlto ir žuknų namuose buvo sureng ilgimų!
lų Vale universiteto stadiume
Mergaitės skautės buvo su landa ir dr. Colney.
pgomis šv. Mišiolais, kil
tas
“
AVhist
party
”
,
kurio
pctarpe
Vale
ir
Army
komandų.
Sportas
rėmėjų darbas tuo atžvilgiu
rengusios metinį vafcarų, Į ku
ike kun. P. Skruodenis, daug nukentėjo. Tačiau daba- Jnus skirtas kolegijos naudai.
(Tęsinys c pusi)
Spalių 27 d. sportu sekcija Žmonių susirinko iki 50,000.1
asistuojant kun. J. Va
dalydavo duuj? laikė pilnių šių mokslo metų Lošimas buvo smarkus. Army
rtiniu laiku matoma šioks-toks Pramogėlėj
M.f.C., klierikui E.
LIETUVIAI DAKTARAI:
atgijimas ir tikimasi susilauk žmonių. Buvo atvykę ir keli susirinkimų. Naujon valdybor komanda nugalėjo Vale. Army )
|oniui ir koletai kolegi
Marianapolio kolegijos stude išrinkta: J. Stanionis — pinu., kapitonas lietuvis Juozas Stu-1 AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI:
ti geresnių laikų.
Įentų. Įspūdingų pamo
TeL CANal 0257
Seimas išnešė gražių nuta 1 ntai, kurie parinktomis daino B. Jurgaitis — vice pirm. ii akus - Stancook. Apie jį bu-1
sakė kun. Vaškevičius.
Res. PROspevt 6650
vo plačiai rašyta anglų laik-l
rimų, liečiančių kolegijos rei mis paįvairino vakaro prog P. Skeivis — rašp
pialdų buvo bendri pie-i
ramų.
Kun.
A.
Morkūnas,
M.
DENTISTAS
Svarbiausias “m šusn'mk: raiščiuose prieš ir jhj lošimo.
kalus. Pereitų metų seime nu
1446 SO. 4«Ui CT., CICERO, ILL.
I.
C.,
Tėvų
Marijonų
vardu
nio klausimas buvo — krep Jis pats ilgį labai pasižymėję Utar., Ketv. Ir Pėta. 10—I vai.
i“ posėdžiai prasidėjo 2 tolta įsteigti N. P. Švč. Pane padėkojo visiems atsilankuGYDYTOJAS dr CHIRURGAS
8147 SO. HAIJSTKD ST., CHICAOO
šiasvaidžio (basketball) reika tų dieną.
lės Marijos stipendijų, suke
1681 SOUTH KALSTO) STREET
Paned.
Bered.
Ir
Bubat.
8
—
9
vai.
popiet. Seimų atidarė N.
lai. Tikimasi šiais metais su
Basketball
liant $6,500 kapitalo, kurio slėnis už jųjų duosnuinų.
Rezidencija 6600 Se. Arteedan Avė.
[Rėmėjų pirmininkas kun.
daryti
krepšiasvaidžio
ratelius
llappy
Lasky
jau
turi
pri

nuošimtis būtų naudojamas
Dienoms
Tel.
LAFayette
6782
Vakarėliui daugiausiai pusi
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet
’uidokas, kun. A. Rubliui
leidimui į mokslus neturtingo, darliavo Mažuknai, Morkūnai, (lligk Schopl ir Junior Col rengęs L. Vyčių ratelį ir lau Naktimis Tel. CANal 0406
6 iki 8 v. vakare
Įdbėjus maldų. Prezidiumą
bet gabaus jaunuolio. Sulig to Kaveckai, Paruliai, Kundrotą lege) ir varyti kompeticijų su kia sezono atsidarant. AVater
Įrė: V. Parulis, Woreester,
Tel. LAFayette 7660
sumanymo, kiekvienai kuopai vičienė, Landžiuvicnė, Gudana kitų mokyklų rateliais, pana : būryje bus smagi žiema, nes,
, — pirm., kun. P. SkruoOffice: 2643 W. 47th Street
tenka sukelti po $300. Dabar vičienė, Augūnienė ir Deiio- šiai kaip kad daroma kitose pramatoma daug smarkių epo
▼ai.: 2 11d 6 popiet, 7 iki > vak.
M.J.C., Thompson, Conn.,
Nedėliojo pagal sutarti
sporto srityse. Paskirta keli rto lošimų. Jau susitarta su
paaiškėjo, jog kai kurios kuo nienė.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
n., Delionienė
•
- AVorcester, pos, ypač 'AVorcester 12 kp.
asmenys,
kurie
šį
dalykų
pa
AVorteAerio
Aušros
A'artų
paKolegijos vyresnyoė nuošir
Orflce Tel. REPublIc 7666
ir A. Jurgelaitis, So.
<140 Archer Avuaue
tieks
kolegijos
vyresnybei
ii
i
rapijos,
Sv.
Kazimiero
parapiRos. Tel. GROvehUl 0617
jau
sukėlusi
arti
$170.
So.
Bo

džiai dėkojo Kolegijos Rėmė
Vai.: 2—4 Ir 7—6 vai. vakare
pn, Mass. — raštininkai
7017 B. FAUUTELD AVK.
stono kp. taip pat žymiai pri jų 12 skyriui ir Mažuknams, tvarkys busimuosius krepšiu jos, Nr.sliua, New llampshire
Rea. 2136 W. 24th St
Uncijų komisijų: kun. J
sidėjo
prie
stipendijos
sukėli

svaidžio
žaidimus.
ir
kitais
tymais.
Tek CANal 0408
kurie
šiai
progai
užleido
savo
įas, Providence, R. I..
Kįlus
klausimui
dėl
unifor

Merginų
ratelį
sudarys
£>/.
Į
8488 W. MAJKJUETTE ROAD
V. Puidokas, AVorcester, mo. Nutarta stipendijos klau namus, o taip pat ir visiems,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
mų,
nutarta
tuo
reikalu
krei

simų
ir
toliau
vykdyti.
Office Phone
Res. and Office
kurie savo atsilankymu parė
Tel. LAFaycltc S057
▼aL 8-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-18 ryto
ir Morkūnienė, AVorcesPROspcct 1028
2858 So. LeavlU Bt
Msdklloj
ptis
į
įvairius
biznierius
ir
piv
CANAL 6706
i, Mass. Mandatų reikalus
Į naujų valdybų išrinkti: mė kolegijos reikalus.
fesionalus, kurie, be abejo, iu
ūko sekretorijatas.
kun. J. Vaitekūnas — ProviAukos
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
atsisakys tų reikalų savo au
X—SPINDULIAI
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Antradienis, lapkr. 6 d., 1934

Si-T-ngs

stas patriotizmas, iš ko kyla ką jie dabar savo rankose ti
sumanymas antrųjį skridimų rį pasigavę antrojo skridim
vykdyti į Lietuvų, kurį visuo kontrolę ir, ant nelaimės, BO1
Omaha, Nebraeka. — Mūsų
cialistai sėdėdami skridimo emenė duosniai rėmė.
bažnyčia jamtatyta prieš 28 j
Td°°a
Visuomenei nerūpėjo, kas no litro viršūnėje, ir kitieu ne-i
metus ir nuo to laiko sanktubūtų • sumanytojas: socialistai, užleidžia vietos.
Kitas socialistų skyma.-, ku
t Aušros Vaitų m. ir m. dr-ja tautininkai ar katalikai. Rėmę
SEIMAS ŠAUNIAI PAVYKO Kalvaiti.. 14,-z.oliucijų komiai- ariume turizme t» patį k.ur,
(karpetų).
Vietomis
jis
buvo
būt
be
klausimo
antrųjį
skri

jon — dr. A. Rakauskas, kun.
ris barnio slaptai runkus nu
rengia bunco purty lapkr. 10
jau labai suplyšę*, o vietomis i
dimų
dėl
vurdo
ir
garbės
Lie

Andriušis
ir
L.
Šimutis.
Man

siplauti, ar norėdami visuome
Praėjusiam sekmadieny įvy
labai išsidėvėjęs. Sesuo Anas ]j»pkr. 11 d., buvusioj Mel- d., M. Jusnausko salėj. Tų va tuvai. Už tai visuomenę reikia
datų
—
Gudienė,
Račkauskie

nę suklaidinti. Ir tuip. iš dau
kęs Liet. l^abdarių Sąjungos
karų bus pagerbtos visos na
tazija
pradėjo
raginti
vaiku.-,
dažio svetainėje, 2244 W. 23rd rės, per 10 metų neėmusios pasveikinti, kad ji patrijotin gelių lietuvių kolonijų opiu;.
15 seimas Dievo Apvaizdos nė, A. Bacevičius ir Z. Gedvi
kad
nupirkus
naujų
“
inlaid
PI., Cbicagos lietuviai išgirs
gai darbui pritarę ir aukas do
(Tęsinys 6 pusi.)
parap. salėj šauniai {atvyko. las. Tvarkadariais — Oesnavilinoleum
”. Vaikai pradėjo au nepaprastų koncertų, kurį ru« pašalpos. Kiekviena gaus pu
joLabdarių kuopos, draugijos ir eius ir Valiulis. Gražias svei
koti sekmadieniais ir iš tų pi šia L. V. “Dainos” choraą aukso žiedų. Apdovanotosios
atskiri asmenys seime sudėjo kinimų kalbas pasakė U Ši
žada kaž kokį suprizų padary Taigi ųiu eina klausima^1
nigų nupirkome gražų linoleu vedamas muziko J. Saurio.
800.00 dolerių labdarybės rei mutis nuo LRKSA ir “Drau
ti. Pramoga ypatingai rūpina kodėlgi tie socialistai, prisi
mu.
Dabar
mūsų
bažnyčioje
Pastaruoju
laiku
L.
V.
‘
l)ai
kalams. Dalyvavo apie 200 go”, d r. A. Rakauskas nuo
si Sinevičienė, Gasparkienė dengdami savo veidų tautybei
apie
Švenčiausįjį
daug
granos
>
choro
vakarai>
koncertai
atstovų iš 60 draugijų. Seimų naujos gydytojų dr-jos, kun.
Čepienė ir k. įžanga-25c. Pra ir patriotizmo skydu, turėjo |
žiau
atrodo.
pasižymėjo
turiningomis
pro

atidarė A. Dargis. Nuoširdžių Andriušis — - Kolegijos Rėmė
džia 7:30 v. vak.
S drųsos lįsti į visuomenę ir ta;p
PETRONĖLĖ JAKIENe
gramomis, naujomis dainomis
begėdiškai lietuvius suvylioti,
Vyskupas atsilankė
seimo atidarymo kalbų pasakė jų, Bacevičius — Federacijos,
(Po lėinis lU-niotaltė)
sutrukdydaųii antrųjį skridi
Spalių 28 d. mūsų bažnyčio Tai gali paliudyti visi, ku
Persiskyrė su šiuo pasauliu
k u n. Ig. Albavičius. J prezi kun. J. Jakaitis — Marijonų
lapkričio 4 d.. 12:10 vai. ryto
mų į Lietuvą. Dabar visuome
1934 ui., gimus Tauragės ap.,
diumų išrinkta — adv. J. Gri kun. J. Vaičūnas — ligoninės, je virš 120 vaikų suteikta Su riems teko dalyvauti jų pare
Šilalės parap.
»
ngimuose
pereitais
sezonais
nė
turi
tiesos
pasmerkti
ir
pi\
\
----------tvirtinimo
Sakramentas.
Pa

Amerikoj iSgryveno 44 melus.
Sius, P. Šliogeris ir A. Dargi kun. P. Vaitukaitis, A. Vala
Palike
dideliams nuliūdime
tris dukteris: Oniį, Sophia ir
Sekretorėmis — Ogintaitė ir nčius, Reikauskienė — Aka šaliniams žmonėms bažnyčioje Tat, visi ruoškitės pasiklausy SOCIALISTAI SUTRUKDĖ kalti prie gėdos stulpo Grigai
Jadvygą, dn sūnų Aleksandru
tį su tuzinu socialistų'.
ANTRĄJĮ SKRIDIMĄ Į
demijos rėmėjų ir kiti. Turi nei vietos nebuvo. Tvarka ta ti šio nepaprasto koncerto la
Ir Pranciškų, dvi marčias* Goldie ir Kathertne ir 5 anūkus
LIETUVĄ. KAS TAM
ĮDOMŪS JUDAMIEJI
ningus referatus skaitė kun. čiau bažnyčioje buvo gera, jo pkr. 11 d. Tų dienų visai arti.
Delko socialistams nepavykti
U- g toiim-s, o Lietuvoj broli l’o*
PAVEIKSLAI!
tra-Kūnas pašarvotas v ' rami* i.i.
KALTAS?
A. Valančius ir dr. J. Simonai kio sumišimo, kai vaikai ir tė tik kelios dienos beliko.
sutrukdyti mūsų pinutakūnų
Pamatykite
8930 Houston Avė., So. Chiea-,
Po koncerto bus šokiai, ge
tis. Seimas jiems atsistojimu vai artinosi prie Sutvirtinimo
lakūnų — Dariaus ir Girėno!
go, FU. Tol. Commodore 0431.
ŠVČ. PANELĖS išreiškė padėkų. Labdarių ce Sakramento. Net pats vysku ra muzika, pasilinksminimas, Neseniai nuskambėjo gan- Dėlto socialistams nepavyto nį.Litdoluvės
įvyks ketvirtadie
lapkričio 8 d.. 8 vai. ryto
iš narni) į ūv. Juozapo parap.
APSIREIŠKI ntro valdyba ir kuopos išda pas tai pastebėjo ir pagyrė o dar ir gausite “free lunch”. dai, ir “Draugas” apie tai sutrukdyti, kadangi Darius su bažnyčią,
kuiioje utsibus gedu
lingos pamaldos už velionės BicPo
koncerto
visi linksmai pra visuomenei pranešė, kati socia Girėnu buvo oro laivyno savi
vė
reųiortus,
iš
kurių
paaiškė

seseris
už
pamokymų
vaikų
MO VIETĄ
lą, o iš ten bus nulydėta 1 Šv.
Kazimiero kapines.
jo, kad organizacija gyvai vei tvarkos. Mūsų vyskupas labai leisime vakarų, pasišoksimi listai sutrukdė antrųjį skridi ninkai, o ne socialistų nuosa
Visi a. a Pettonėlėa Jakie-LIURDĄ
nės giminės, draugai ir pažys
Tat, visi į Meklažio svetainę mų į Lietuvi}. Visuomenė lyg vybė.
kė
ir
daug
kilnįų
darbų
nuvei

ilgai
pamaldas
laiko.
Susirin

tami esat n,.ošini i lai kviečiami
Atėję j šiuos paveikslus pa
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
abejojo, bet ilgainiui pasitvi
matysite tų garsųjį visame pa kė. Centro vardu kalbėjo A. kome pusę po trijų į bažnyčių, lapkr. 11 d.
ti jai paskui?.)) patarnavimu ir
Nors
socialistai
iš
pradžių
Senoji Darbuotoja rtino “Draugo” pranešimas
atslsveiktnlrm.
saulyje Prancūzijos miestų Nausėda, A. Dargis, P. Fabi- o pabaigėme pusę po šešių.
Nuliūdo liekamo.Ibikterys,
darė bandymus savo kontrolei! Nūnai,
LIURDĄ, kur 1858 metais jinaitis, B. Nenartonis ir A. Savo pamoksle vyskupas ra
Man“ > , Anūkai Ir Ošntlapie tai. Ir aš negalėjau su
uės.
Švenč. Panelė apsireiškė Šv.
KELIOS DIENOS BELIKO prasti, kad mūsų socialistai ant Dariaus ir Girėno, kad su-i
Bacevičius.
gino
žmones
leisti
vaikus
į
įAido'uv" o p.--.t: rrouja graBernadetai. Tenai suvažiuoja
trukdžius skridimą, tas pla
borius J. !■'. F idoit.fi. Telefo
IKI PARAPIJOS CHORO
socialistiškai
galės
pasielgti.
parapijos
mokyklų,
nes
sese

iš viso pasaulio ligoniai nepa-. Seimui baigiantis priimta
nas VA Ūda 1/41.
nas soeiafistams nepavyko. Už
KONCERTO
Tiesa reikia pasakyti. Bu
gydomomis ligomis ‘sergantie-1 k , t svarbiu rezoliucini ko rys tos pačios tautos geriau
ji, kad gauti stebuklingų per, .
s SVd’hn-' rezoliucijų, ku vaikus supranta ir tinkamiau
vo Darius ir Girėnas, kaipo
Švenč. Panelės užtarymų išgy-lrios ^us jdėtos “Labdarių Į)iVos
kelios
dienos
beliko
iki
Lietuvos sūnūs. Jie nenorėjo
išauldėja. Taip pat ragino pridymų.
rvoj” būsimame trečiadienį.
didžiulio
Gini.
Pan.
Šv.
parap
visuomenę sušilti ir dėl vardu
I klausyti prie savo parapijos
Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus is
Trys plėšikai apiplėšė pie ir jų remti, kad tokiu būdu choro rengiamo koncerto, ku Lietuvos nesigailėjo nei save
Lietuvos,
būtų galima jų palaikyti. J. ris įvyks sekmadienį, lapkr. 11 gyvybę paaukoti ant Lietuvos
2) Dariaus ir Girėno išskri no įmonę, 515 No. Crawford
Udtrtelat auk*!—>*- -fld..
E. pasirodė labai draugiškas j d., parapijos avetainėje. Cho aukuro.
ir- 4.n»hu«inbi
dimo ir žuvimo vietų — Sol avė. Pagrobk 1,300 dol.
ir labai užjaučiantis lietuvia- ras išpildys eilę naujų dainų:
Taip jau. kad ir prasčiau
dino miškų,
Didžiausia pamint iq • lubtuvž
NAUJOSIOS ANGLIJOS
3) Pasaulinę Parodų (Worlds
ins. Klebonijoje buvo ilgesnį A. Pociaus, J. Žilevičiaus n siu orlaiviu, mūsų tie du nar
Cbi vagoj
Fair),
ŽINIOS
kitų.
------ o-----šuoliai, Darius ir Girėnas, ulaikų
ir
gražiai
juokavo
su
vi

4) Komedijų, kur dalyvauja
Su virš 50 metų prityrimo
Be mišraus choro, progra mai iš yjsuprnenės tarpo iš
t
sais.
„Ghairlie CkapAin. .
(Tęsinys
iš
4
pusi.)
moj
dalyvaus:
K.
Sabonis,
M
nyksta, į orų, mėlynųjų padan
Pirkite tiesiai iš dirbtuvė* Ir
Paveikslus rodys A. PEL
taupykite pinigus
Nepamirškite Studentų šo Lietuvis pasižymėjo ištverme Janišauskienė, E. Bcnaitienė gę pakyla ir per Atlantikų, ir
DŽIUS sekančiose vietose:
-------o------Neseniai Cudahy Packing varg. N. Kulys, S. Adomaitis, nugali klastingų, šturniingų,]
kių
vakaro,
kuris
bus
lapkr.
Meo
atlikome
dariių daugelinl žym
Utaminke, Ijapkr. 13 d. kun.
alų Cbicagos Lietuviu.
Co.
dalino
sidabrinius
meda

Grieš
Valančiuno par. salėje, Phila, 10 d., parap. salėje.
pianistė E. Prosevičiūtė ir ki gamtų ir laimingai perskren
lius tiems, kurie ilgai dirba ti.
Pa.
Black and Gold orkestrą.
da. Traginga nelaimė įvyko
Saredoje, Lapkr. 14 d. kun.
Studentai ruošias linksmam ir niekados neapleidžia dar Dar noriu pažymėti, kad Vokietijoje ties Lietuvos slen
Čepananio par. salėj, Phila,Pa.
bo dienų. Vienas medalis teko E. Prosevičiūtė yra viena mū ksčiu, nakties metu, tamsumo
arti tirand Avė.
Ketverge ir Pėtnyčicje, I^i- vakarui. Bus sulošta vieno akpkr. 15—16 d. kun. Zimblio to komedija “Tėtis rašo gro- ir Pranciškui Zikui. Jis yra sų gabiausių pianisčių. Netik je; tragingai žūna Soldino gi
par. salėje, Phila, Pa.
Telefonas SEEIey 6103
matų į k rajų”. Be to, tame va išdirbęs “packing liouse”, kai pasižymėjus draugijų ir jau rioje.
mes
čia
vadiname,
27
metus
Chicago, Illinois
Įžanga 25c
Vaikams 10c. kare kalbės kun. J. Balkūnas
nimo veikime, bet taipgi ir
Iš priežasties Dariaus Girė
Visur pradžia 7:00 vai. vak. iš Maspeth, Studentų Organi ir neapleidęs nei vienos dar muzikos srityje.
no tragingo žuvimo, tarp Ame
Užsisakant šiuos judamuo zacijos dvasios vadas. Bus ir bo dienos.
Tikimos, kad šis koncertas rikos lietuvių pakyla nepapra
sius paveikslus reikia adresuo judamieji paveikslai, kurines
GRABORI Al
Pranciškus Zikas yra geras bus vienas sėkmingiausių, nes
ti: A. Peldžius, 7035 S. Pairtraukė p. Morkūnas.
field avė., Chicago, UI.
žmogus, priklauso parapijai, rengimo komisija: J. Stanislo
LACHAWICH Telefonu YARda 1138
dėl jos darbuojasi, priklauso vaitis, A. Poškaitė ir V. Bur
FIMibAi 3EĮ BIZNIO
IR SŪNŪS
įvairioms draugijoms ir turi neika jau viską priruošė.
LIETUVIAI 0BAB0BIAI
Koncerto pelnas skiriamas
aštuonis vaikus. Kai kurie jau
GRABORIUS
KOMI BCINKS PASKOLAS* Patarnauja laidotuvėse knopirlausia
parapijos
naudai.
Visi
MarToriu
automobilius
visokicmal
yra išaugę, vedę.
Melkala meldžiu atslėasiktl. o mano
darbu
būsit*
užrauėdfntl
O!
'<
>o.uir.
įstaigoms
ųuette Parko biznieriai, proreikalams. Kaina prieinama, |
Tai. OANal Mik arba SS1«
Seserys padovanojo kopų
8314
W.
28rd
PL,
Ohtaafo
fesijonalai ir parapijonys šir KIMI AM Il s .U Bl.KOHDI
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
3319 Lituanica Avenue
Duchene kolegijos seserys
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
dingai kviečiami atsilankyti j
Chicago, 111.
1439 S. 49th Ot. Cicero, ELL
mūsų bažnyčiai padovanojo la
lianti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
HAISTED
EICHANGE
šį gražų parapijos choro pa
Tek ČIOBRO kM7
bai gražių baltų kopų. J. E rengimų. Laukiame ir svečių.
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
NATIONAL BANK Tol. LAFayctte S57S
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
vyskupas pirmų kartų dėvėjo
Po
programos
bus
šokiai
ir
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
J- Liulevičius
Halstcd St. ir l!)lh Pi.
per Sutvirtinimo Sakramento pasilinksminimas.
Koncerto
G ra herbui
GRABORIUS
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
Surys l'EIH.kAL
iškilmes.
ir
pradžia
7
vai.
vakare.
Įžanga
INSl K \ NCE KOKPOR \C1JOS
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
Koplyčia dykai
ItalsamiAitojas .
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
'
Ieva Lukošiūte
l^abai malonu išgirsti iš kle-. 50c.
1410 SO. 49th COURT
Pa (aman ja Ghlca
(toje Ir apylinkėje.
bono
skelbimų,
kad
svetimtau
Cicero, Illinois
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
Didelė Ir irmil
čiai padeda mums palaikyti
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
Phone
Cicero 2109
Koplyčia dykai
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
mūsų parapijėlę.
Visi Telefonai:
4093 Archer Avė.
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
Mirė F. Labanauskas
A. MASALSKIS
u. rolp
Spalių 23 d. persiskyrė su
GRABORIUS
ORABOBIUS lt LAIDOTUVIŲ
šiuo pasauliui a. a. F. I^abaVBDBJAS
nauskas, sulaukęs vos 22 me
3307 Lituanica Avė.
1646 West 46th Street
tų. Buvo pavyzdingas jauni
Tcl. noctevard 5JOS—#411
Tei. Bonlevurd 4139
kaitis. Visi jį mylėjo, nes bu
vo tykus, mandagus ir dievo-;
M 4 J’
Z—
tas. Niekados neapleisdavo šv.
Ambulance
Patarnavimas Dienę ir Naktį
Mišių. Net susirgęs dar vis
ORABORIUH Ir BAUULMUo'i'< > I AS
Patarnavimas s*raa Ir nebrangus
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
Jeigu norite dailumo
norėjo eiti į bažnyčių. Dieve,
718 West 18th Street
atlygink jam už jo gerus dar
ir nebrangumo laido
Telefonas MOMroa 8377
bi s!
Tautieti!

Lietuvių Labdarių Sąjunga

PAGRAŽINO BAŽNYČIA

Laimėjo 800 Dolerių

4-

VIETINES ŽINIOS

L V. “DAINOS” CHORO, AUa™
KQN{j£f|TA§ LAPKRI _ *
ČIO11 D.

th

SKAITYTOJŲ BALSAI

-♦

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

527 N. WESTERN AVĖ.

STANLEY P. MAŽEIKA

Važiuojam!

ANTANAS PETKUS

Yards

1741 1742

LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

J. F.EUDEIKIS

“Draugo” sidabrinio jnbi
liejau* paminėjimo vakaras į
vyks lapkričio 18 dienų, Lie
tuvių Auditorijoj.

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

JUOZAPAS EUDEIK1S
m" Iii TĖVAS *

SIMON M. SKUOAS

tuvėse••• Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
{Neturime sąryšių su firma

tuo fiaėitt Skrdai

J. F. BADŽIUS
Ino.

LIRTUVIŲ ORABORIUS
PalaidoJn ut |SS.00 Ir aukėėlau
Modarntėka koplyčia dykai
M8 W. ISth Bt. >
vsai ui74
m.

Antradienis, lapkr. 6 d., 1934

-5B=

RABiO

Komiteto nariai buvo: J.
UŽTIKO ŽMOGŲ
Bridgeport. — šiandien )- Jurgio . mokyklos kambary.
Kiekis, J. Morkūnas, J. Čapas,
vyks Moterų Sąjungos ] kuo Visos norės yra kviečiamioi
— Sociali •* >•. * 41* *■
P.
Svetikas,
J.
Ijevickas,
A.
žinomas jaunas Marųuette Pa
pos susirinkimas
vai. ftv. dalyvauti susirinkime.
stų tėvas Chicagoj, melų, šmei
rko veikėjas, Jonas Juozaitis, Butrimas, K. Zlotkus, F. Pažtų ekspertas, Kuolnt šmeižė
kuris yra lx*nkarto pagelbini-1 luikis, J. Kavoliūnas, K Vili
ūkas. Jie (iirba darbą, kuris* mas, S. Kazakevičius, M. Bu- katalikų kunigus, gerai žino
dris, P. Norkeliūnas, V. Būt damas, kad kunigai neis dėlto
neša lietuviams garbės.
Tarpe kitų k ai lieto jų buvo rimas, M. Vezelis, J. Valcska, »“ > •>?»»«/“• Tais Smeiž
tais jis paviliodavo ir gerų
ir lietuviui: A. (J. Kumskis, J. Valiukevičius, H. Svetikas,
žmonių, kurie manydavo, kad
Lietuvių Demokratų Lygos pi E. Sirus, J. Cickevičius ir A.
Kun. J. Mačiulionis, M. 1.
gal, ir tiesa, kad niekas jo ne
rm., dr. J. Poška ir Pov. Šal- Sturgis.
“Draugo” jubiliejiniam numeriui, kurs išeis
C., šiandien kalbės per radijų
Vakarienę atidarė pirm. Juo baudžia.
timieras iš 13 wardo lietuvių
Bet vienas kartas nemelavo, Peoples Furniture Co. valan lapkri čio 17 d., žymiai padidintas, paskirta kiek
zas Kiekis. Vakaro vedėjumi
demokratų klubo.
kaip žemaičiai sako. Užtiko dų.
vienai kolonijai agentai parinkti tam leidiniui ske
Vakaro garbės svečiais bu buvo Jonas Morkūnas.
žmogų,
kuris
pasigavo
šmei

Svečių politikierių buvo:
vo 13 wardo Committeeman
A
lbimų. Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo
žiką.
Šiandie
įvyksta
smagi
ir
į
\
‘
«« •* . « .
•
*
,
. .
Chairman
of
the
"Board
of
SuMichael J. Flynn ir 13 wardo
domi
radio
valanda,
lietuvių
.skelbimų
priduoti
skirtam
agentui,
arba
tiesiog
Dabar tie žmones, kurie se
aldennonas John Egan. Abu pervisors Charles Kuapp, Congerai žinomi lietuviams ir prie ncitman John Hart, Counril- niau sakė, kad socialistų laik programa, iš stoties WGES, 7 į pasiųsti į “Draugą”, nes mūsų katalikiško dienman Julius Hoesterey, Super- raščiai nemeluoja, atidarė a- vaiandų vakare. Leidėjai tų į raščio, jubiliejinis numeris pramatoma išeis 32
lankūs.
Demokratų kandidatas į
County Clerk
Linkime 49 precinkto lietu- visor Harry Lili, Jaeob Ko kis, pamatė ir jau kitaip kai programų, Peoples rakandų iš 1: puslapių. Be to, šio jubiliejinio numerio bus eks
Michpel J. Flynn, geras bi- vinius ir toliau geriausių sek-; menski, Deputy County Clerk ba. Vieną net karštą socialia- dirbystės kompanijos krautu
tra daug kopijų spausdinama.. Ratos pagarsini
Ten buvęs Robert Burke ir kiti. Demok tą teko girdėti šitaip kalbant: vės, neskupaudami lėšų deda
inierius ir lietuviams prielan- mių.
ratų viršininkai buvo: J.'Pe ‘‘Niekada neigiau tikėjęs, pastangų, kad programai bū mų pasilieka tos pačios. Taigi visiems biznie
tus žmogus, patyręs biznierius
politikierius, pasižymėjęs
Cicero. — Dienrašty “Drau ro, J. Oca, ’ L. Mazzola, G. kad mūsų laikraštis šmeižtus tų gražūs, turiningi, kad juos riams verta šios progos nepraleisti ir savo biznį
pildytų mūsų gabiausi daini
radari ilgumu ir nuoširdu- gc” Cicero žiniose buvo įdė Bhle, P. Grimes, A. Mahoney rašo. Dabar įsitikinau.”
paskelbti “Draugo” jubiliejiniam numery, lapKiek man teko patirti, so ninkai, muzikai ir kalbėtojai.
ni. Jis yra vienas populariš- tas straipsnelis, kad mūsų mie ir kiti.
Kolonijų agentai sekantieji:
cialistai yra tik tam, kad ki Šios dienos programe daly
iausių kandidatų demokratų stelio senatorius B- V. Grabam
Taipogi buvo sekantieji ka
ikiėte. Šiandie visi balsuos už yra palankus lietuviams. Tu ndidatai: Congressman James tus šmeižti, kad tuo būdu sau vaus K. Sabonis, L. Saboniu- kričio 17 d.
j County Clerk.
rint su juo reikalo, kr prašy P. Duffy, Sheriff James E. biznio padarytų. Patariu geros nė, Saurienė, A. f'iapas ir ga
Marquette Park - S. Staniulis.
mą, jis niekuomet neatsisako Malley, County Purchasing a- valios lietuviams nesiduoti ap rsusis Peoples Parlor kvarte
Brighton Park - P. Gubista.
sigauti. Geriausia nedraugauti tas. Be to, kalbės dr. Ą. Juo
mandagiai patarnauti.
gent John Henner, County
LIETUVIAI PIRMOJE
Astuoniolikta - P. Varakulis.
Negaliu iškęsti neatsakęs. Judge Marvin Dye, District su socialistais, jie daug žada, zaitis. Bus gražios muzikos k
E
VIETOJE
kitokių
įvairenybių
bei
prane

Town of Lake - L. Labanauskas
Lietuvių lmprovement klubas Attomey Goodman Sarachan, o nieko getą neduoda.
šimų.
Rap.
XXX.
praktikuojantis
Katalikas
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas
North Side. — Spalių 31 d., daugiausiai darbuojasi visuo Assembleyman Joseph DiFede,
menės
labui.
Mums
dažniau

Senator George Kelly, coronDemokratų Organizacija 32
North Side - A. Bacevičius.
siai
prisieina
įvairiais
reikaers Wm. Menges ir dr. J. Pic\vardo, kuriai vadovauja konPranešimai
Bridgeport - A. Giliene.
(Tąsa nūo 5 pust)
£res. L. Kocialkowskis ir aid. lais kreiptis į įvairius mies ciotti.
kiau laiškus, nuo žinomų as ' Bridgeport. — Draugija Ra
West Side - Br. Vladas Cibulskis.
L P. Roslenkowskis, surengė telio viršininkus ir niekas ge
Vakaro
nepaprastas
pasisė

menų, su'klausimu, ar tiesa, ldžiausios Širdies Viešpaties
riau
nežino
apie
viršininkų
Roseland - M. Pavilionis.
balių Wicker Park svet. Skai
k imas priklausė nuo visų da- }<a(j katalikai ir tautininkai
mandagumą
ir
lietuviams
pa

Jėzaus
laikys
mėnesinį
susiri

tlingai dalyvavo lietuvių deWest Pullman - K. Raila.
rbščių komiteto narių.Garbė pakenkė antfąjam skridimui į
nkimą lapkričio G d., Chica
nokratų klubo nariai. Lietu lankumų kaip tas klubas. Pav. jiems. Svetainė buvo taip pri
South Chicago - K. Gaubis.
Lietuvą? Kaip matosi, socia gos Lietuvių Auditorijoj, 7:30
viams buvo paskirta garbin pereitą pavasarį lmprovement kimšta žmonių, kad nebuvo
Cicero - V. Semetulskis.
giausia vieta — prie estrados. klubas pasiuntė laiškus su pra nei vietos sėdėti, nei stovėti. listai siuntinėja slaptus laiš valandų \okare. Malonėkite
kus savo kolėgums, kuriuose visi nariai atsilankyti.
Bu:
Pasidėkojant tam, klūbiečiai šymu, kad taksos ant namu
Melrose Park - O. švilpauskienė.
bando primesti kaltumą kata svarstomas daug dalykų.
ir
personai
property
būtų
nu

turėjo garbės susipažinti su vi
likams ir tautininkams. Ar ga
sais ten dalyvavusiais demok ,,,,,5tos
1 nB<A baiikai bu’
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas
Valdyba
li kas aklai 1 tikėti socialis
’ratų partijos kandidatais.
.v0 Pasi,>8ti ('ub' H- Homeriuj,
-A.-UJį
tams?
įr į. Labanauskas
Po kalbų kandidatai nuoši senatoriui R. V. Graham ir I
Go tau tas, pale*- |
Viso pasaulid lietuvių visuo kau"A4.savoBronislovas
rdžiai sveikino lietuvius, tau board ir “PP“1’ nariui <Je0
sesers Sofijos Ir jos sūnaus
PrąnclAkaus Ivinski), kurie apleido I
ADMINISTRACIJA
Chicagos lietuvių parapijų menei, kuri interesuojasi ant Chicagrą
giškiausisi atsinešė link lietu-'K Nixon»t.c
apie 24 metai atgal.
Jos I
Jonas Ivinskis, apleido Si pa- ■—■
vių šie kandidatai: teisfjas
kad lalik» Pri?m«- Board chorai rengiasi prie išpildymo ruoju skridimu į Lietuvą, yra vyras,
saulj sausio 24, 1984. Paskutinėje. JZ
darbo vtetoje kur dfrbo per tlgus i
John F. O’Connell, kand. į of “PI**18 Geo p- N,Ion na- "Draugo” sidabrinio jubilie dar nevėlu išeiti su protestu
,
i metus, Jackaon parke. Chicegoje. ml- 1
ir daryti spaudimą socialia- rdamas paliko na«ės penajją, kurios
probate eorrt; kong. Leo Ko- ^pagyro '«»««>) veikta, h jaus paminėjimo
1
i, .
I
v
, be Jos ar be jos sūnaus niekas nelaptaričia tams reikalaujant, kad. sutru- I gali paimti. Keli metai atgal glrdū<-iaikowskis, kand. į kongres- M5P' kovoti ui 1 nuo5- tak- P
, ,
:
v-iv •
x
kad *”>vo numatyM keliuose Rykdvmo neturėtų būti ir ture- 1 tintuose mi'estuose bei valstybėse, bū- ,
M
nns; James M. Whalen tr ’“8K V. Graham 18 d
.v.'
- i •
terit: Ohlo, Boston. Mass., Phila.. Pa.,
Graži dovana 22-rų metinių Budriko Krautuvių
tų pareikšti griežtą pasmerki’ I tr kitur. Jeigu kas apie Juodu tinote
os. T. Baran, kand. į trurti-1 v'”ai nedavi at8akTm<' » Šut
arba galite man sutelkti kokia nors
Išpardavime
žinią gausite 160 atlyginimo". į
us sanitare distrikto; F. Bo- "d,e jis iPmornoj* lietu, h •«. ĮKAITYKITE jfc FLATIP mą jiems už jų tokį sauvalia tikraBRONISLOVAS
GOTAI TTAS
vimą. . Akksaadra A. Žalpių 4811) So.
fit., Cstcago, III.
j
.ritzki, kand. į kauntės komi- B<“‘ kada at^J° oaisav.mo dit
DIDELES
f
...
. .... .. Ml
sionierius: Iš. Prilak ir S. A.'J'.’ yra Kiriamaa- kaiP» «*:,
PARSIDUODA
- fru.. —
Maliek, kand. i valst. kongre- natts,as beh**i« P™“*8' Nl- f
SKALBYKLŲ VERTYBĖS
Našlė moteris priversta par
P1BKAM
/
i: k ’
apsigaukit lietuviai. Žinokite, nrauRAMcnc
duoti 60 akerių fariną labai pi
. ■ 1 l’č ’4“' • ’fl
LIETUVIS
ŪBahur kįla klausimas, kod«i'kas yra
d"»>Ka8, • ka •
bli.vMi'.'
giai. Visas infortnaeijas suži-1
9
nosite
pas Oną Kimber, sav.
l raktininkai
įnėsio į lietuvius?
kreipia Atsakymas'
nemaža dė-,ne*
Daniu.
tU8BOBU8
PUBLIC . s y • - . •<'
’ 1324 So. 49th Avė., Cicero, UI.
JEIGU NORITE
REAL
ESTATE
—
SIUNČIAM
PINIGUS
Į
LIETUVĄ
Wm. Zipperman, kuris KanPIRKTI SKALBYKLĄ
yra aiškus. Lietuviai vra suLĄIVAKOKČIŲ
AGENTŪRA
organizuoti ne vien į politiž** ^^nois valst. rie
KAIPO PASTOVŲ
kus klubus, bet jau turi stip- V,nto «!**"«<* i batonus, Prisirašykite j Mūzų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
Lietuvis Advokatas
INVESTMENTĄ
rią organizaciją, Liet. Demok. yra žinogns ift respublikonų 2808 W®8T 47th STREET
TeL LAPayette 1083
2201 W. Cermak Road
EKONOMIJOJE........ TAI
Lygą, kuries priekv stovi A.
ir narvs
«. ■
■. —1-- — ----(West 22nd 8t.)
t G. Kumskis.
rmoft ‘ ‘L,bby and ZjPPPTnian •
(Metropolitan State Bank Name)
Valandoe Kaedlen nuo # Iki I
Northsiriiečiai savo svečius ZippermaB yra gimęs ir auPnnedAtlo, Seredoe Ir PėtnyMoe
vakarafa « Iki #
kandidatus užtikripo, kad jie gęs Chicagoj. Mokslus baigęs
Telefonas CAMal 1J7S
Namai: 8469 8. Rockwell St
visi, kaip vienas, halsuos už Northwestern ir Chicagos uni- į
versitetuose.
Nuo
pat
jauna
tĮ
.
Telefonas RF.PuMIc »«O<>
demokratu partijos kandida
vės
gerai
pažįsta
lietuvius,
ži

tus.
1
J. A. J
ATEIKITE .. ir
no jų reikalus ir palaiko su
Nuošimtis
tik
už
liku

pamatykite
mūsų ver
jais draugingus santykius.
sią sumą, ant lengvų at
FfyroC.nAFAS
MĮCHAEL j. flynn apie
tingas skalbykla® gvar
Todėl vertėtų lietuviams už
Ataldarė nuoaavg, mo-.
mokėsimų nuo 5 iki 20
rantuotas per tą galin
LIETUVIUS
derniAk* etudlo au Hcrtjį balsuoti.
metų. Įstojimą ir jokių
lywood avienomis.
gą WESTINGH0U8E.
410 VVKST «»rd RT.
bausmių nereiks mokėti.
Yra modeliai nuo
En«lewood
R840—MM»
Marąuette Park. — Praeitą
Įstok į šią draugiją siDEMOKRATŲ BALIUS
$49.5Oirauld
stematiškai -taupyti pini-'T,
...
ketvirtadienį įvykusiam 13-to
Dftu< Mtlumoa - matai pelenų; gema
gus.
Draugija
moka
divi

į
utvnduotojaft
dėl
PocRhont&A;
Black
LENGVAIS
PUIKIAI PAVYKO
wardo 49 precinkto baliuj MiOold. lump arba egg. 44.00; Mine rnn.
dendą nuo 4% iki 6% kas
IŠMOKĖJIMAIS
IS.78; nereeninga 14.78.
cliael J. Flynn kalbėjo apie
6 mėnesiai. Taupymo sky
ORUMDY MIWr*O COMFANY
Cerlarereat 1131
lietuvius, iš ko paaiškėjo jo Rochester, N. Y. — Bpalių
rių gali pasirinkti, pavy
zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba
palankumas. Jis pareiškė, kad 28 d , ftv. Jurgio parap. sv*
Crane Coal Co.
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
Joseph Lenkartas, lietuvis pre tainėje įvyko Rochester lietu
dividendą už sumokėtą sumą.
6332 8o. Long Avė.
rinkto kapitonas regularėj de vių demokratų balius ir vaka
Si Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
Cbieeeo. UI.
mokratų organizącijoj yra lai rienė, kurią paruošė šeiminin
P
džia deda pinigus į šią Draugiją. Dėl platesnių žinių
kreipkitės į Draugiją.
komas kaipo vienas geriausių kės: Norkeliflnienė, Vilimienė
2324 8. LEAVITT 8T.
precinkto kapitonų visame wn- ir Kovienė. Visiems begalo
TeL CAARal 1878
rrie. Jis aiškiai pasakė, kad patiko vakarienė ir visi sakė,
Telefonai: BOUlevard 4706—8167
Katne perkate anglis 14
kaip tik jis bus išrinktas Cou kad pirmą kartą valgę tokią
dratverly, alųaklte Juoe
Į
Radio programai:—
EDERAL av INGS
nty Clerk, Jnozas lenkartas skanią vakarienę. Valio mūsų
CRANS COAL CO. Oauatte
|ANO LOAN AIIOCIATION
Nedėldieniais 1:00 — 2:00 vai. W C F L
»er«enea anglis ui maliau
geroms lietuviškoms Šeiminin
gaus geresnį miesto darbą.
Ketvergais 7:30 — 8:30 vai. vak. W H F C.
OP CHICAOO
J
Vakaro vedėjum bitvo gerai kėms.

IŠ POLITIKOS LAUKO

“DRAUGO” ADMINISTRA
TORIUS KALBĖS PER Jubilejiniam Numeriui Paskirta
RADIJĄ
Agentai

BALSAI

PRAŠOME 61* PA-

DYKAI IŠBANDYMAS
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JOHN B. BORDEN

$1,000,000.00
PASKOLOMS ANT
PIRMO MORGIčiy

P. CONRAD

Rap.

Jos. F. Budrik

Ine.

3417-21 So. Halsted St.
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