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MEKSIKOS RAUDONIEJI VALDOVAI
GINKLUOJA VALSTIEČIUS
Anglija daro kompromisą su
japonais

MADRIDAS, lapkr. 7. —
KLAIPĖDA. — Klaipėdos
ŽENEVA, lapkr. 7. — Tau
LONDONAS, lapkr. 7. —
MEKICO CITY, lapkr. 7.
Ispanijos sindikalistai paskel tų Sąjungos mandatų komisi prisiekusiųjų teismas netru
Patys demokratai negali
Sužinota, kad Anglijos vy — Meksikos kruvinųjų valdo
atsistebėti tokiu įvykiu bė naują generalį streikų, ja svarstė klausimą, ar japo- kus svarstys bylų prieš žino- riausybė nusprendė daryti vų taip vadinama revoliucinė
.
prie kurio mažai kas dedasi. n.i turi tėte, ro mandatu ir'™»ji pneSvalstybinj
partija yra per nyki. »Jon su
toliau valdyti kai kurias Pa-i.veiM« ir Klaipėdos kraStn jf0
Pereitą antradienį per rin
sibūrę daugiausia didieji žem
Sindikalistai kvietė
sau
kinius krašto gyventojai pri
valdžiai, gubernatoriai, valdi
talkon socialistus. Šie nesuti salas, kurios priaS didįjį ka- broli8> Vokietijos pilietis, «
pažino prezidentui RoosevelVnViMiini
pavasarį kuriam laikui kažin }P°nlb ar Jie sutiks nustatyta ninkai, vyriausybės tarnauto
ko pažymėdami, kad gana rą nrLVianoo
tui mandatą, kad jis ir to
pnklause Vokietijai.
BertuleUis! penjodu nedidinti savo laivy jai ir kiti ponai, kurių kone
liau vykdytų naujosios san-.
MADRIDAS, lapkr. 7. — jiems tų streikų, iš kurių nė
Komisija iškėlė aikštėn, kad , grubiausiai pranešė Vokieti- ,no’ kada jiems bus pripažin- kiekvienas turi Meksikos ka
tvarkos programą. Gyvento Ispanijos vyriausybė nuspren ra jokios naudos. Sako, kad 1932 metais J. Valstvbės bu-'
v“
riuomenės generolo titulą.
konsului ?® 1lySY^e.
fjos generaliniam
jai Įgaliavo prezidentą, kad dė šiek tiek modifikuoti ka streikai dar daugiau stiprina vo
pasiryzusios pasiųsti lai-{Klaipėdoje, kad brolis esąs i Nėra ftinoma, ar japonai
ši poniška partija negali
jis toliau dirbtų darbą dau ro stovį visam krašte ir pra “reakcijonininkų” ' vyriausy vyno mokslo ekspediciją j
centro įstaigų valdininkų su- !PrHms tą kompromisą, tik sėkmingai kovoti prieš gy
gumos gerovei, bet ne kokiai ilginti iki gruodžio mėn. 6 bę.
Ladrones salą, kad iš ten imtas ir padėtas Bajorų ka- Į Amoma, kad Anglija tai dū ventojus, kurių daugumą su
negausingai
privilegijuoti! d.
* Socialistai atkando dantį ir studijuoti saulės užtėmiam. lėjimam Dėl šio melagingoj™ savarankiai, neatsiklausiu- daro valstiečiai. Patys vieni
žmonių kuopai, kuri turi gra
Ispanijoj
vyksta naujas jau bijo statyti savo kailį Japonai pasipriešino tai ek
pranešimo tarp centro įstai si Amerikos, nors bendrai neturi reikalingų pajėgų nai
žų gyvenimą ir be jokioR pa streikas. Šį kartą streiką pa
spedicijai, kuri ir neįvyko.
pavojun.
gų įr
ir konsulato buvo užves- /dirba su Amerika.
kinti katalikų bažnyčias.
salinės paramos.
skelbė sindikalistai, kurie yra
Šis kėistas Anglijos nusi- Tad su socialistų pagalba
Po to įvykio iš įvairių šal tas platus susirašinėjimas.
Iš AVashingtono praneša, artimi anarkistams. Tačiau
tinių gauta žinių, kad japo Nors centro įstaigos užtikri statymas sukėlė nepaprastą ši revoliucinė partija tyko
kad dabar prezidentas su dar maža dalis darbininkų prisi
prie
kurių vsl„lia
nai slapta fortifikuoja kai no, kad dingusis BertuleiČio įipadį. Japonai jau paneigia,
didesniu uolumu imsis vykdy deda prie streiko ir streikas
'brolis
nėra
suimtas
ir
nelai

gyvuojančia trijų valatybių
k jas 1>atl.auk;i
kurias ten salas ir tuo keliu
ti naująją santvarką krašte. krašte neatjaučiaraas. Vyriau
komas
ne
tik
Bajorų,
bet
jo

laivynųnutarti.Anglijo. .a-,„TO
kad jie dW)tQ
peržengia jai, duoto manda
Jam gelbės demokratų dau ąybė stipriai laikosi valstybės
ARUBA, Olandų Vakarų to sąlygas.
kiame
kalėjime.
Bėrtuleitis
varankusriunileiataa.Oktatt^^
Sl„
< - .
gumos kongresas.
vairo ir iš niekur nesimato
Indijos, lapkr. 7. — Dešimts
vis
skleidė
gandus,
kad
bro
džiugina japonus
Kadangi Japonija yra pa
naujo pavojaus.
ponai yra pasiryžę valstie
—
. .
kalinių pabėgo iš trijų prau- siryžusi apleisti T. Sąjungą,: Ha tikrai suimtas. Vėliau paPatys demokratai negali
čius apginkluoti ir juos siun
• įjone
įvykdyta
mirtiesbausminių kolonijų pran tad ir kyla klausimas, ar ji aiškėjo, kad jo brolis visai
atsistebėti, kiek jie daug lai bausmė sušaudymu sukilėlių
dyti prieš katalikų vyskupus,
val,lomoje Ouiana j,,,-,
gali toliau naudotis jai duo nebuvo suimtas, ką ir pats
mėjo antradienio rinkimuose. vadui radikalui Jose Na rėdo.
kunigus ir visus katalikus,
pareiškė, bet buvo išvykęs
tu
mandatų
ir
valdyti
PacifiJie laimėjo kongrese, atskirio- Socialistai prieš tai protestai JO.
kurie šaukias laisvės ir tei
. . . \
.
,,
_a
i Jie visi atvyko čia po per- ke Marshall, Caroline, Ladro- pas gimines, gyvenančius kiek
se valstybėse, apskrityse lr vo, ,bet, jų
sių.
neklaūsyta.
,
.
.
toliau nuo savo gyvenamos KAUNAS. — Jau geras
gyventų nepaprastų sunkeny ne ir Pelew salas.
miestuose. Visur jų laimėji
Nežinia, ar jiems i seksis šie
bių kelionės metu per Kari- . Japonija į šį klausimą at vietoR. Seimelio atstovui
^pusmetis, kai Lietuvos polici viliugingi žygiai, kad supiumas stačiai nepaprastas, ko
bejo jūrą, kur juos dienomis sako, kad tų salų valdymas! klaidinimą įstaigų ir yra įs- ja visu stropumu gaudo pa
kio nebūta krašto praeityje.
džius valstiečius su valstie
raižė tropiko saulės spindu- nepriklauso nuo T. Sąjungos, kelta byla.
garsėjusius plėšikus Balsį su čiais ir iš to gavus sau nau
Kaip C'hicagoj, taip Illi
liai.
[Sako, kad taikos konferenci
Kazlausku. Prieš kurį laiką dos.
nois valstybėje nė vienas res
apie jų plėšimus nieko nebu
Jie visi buvo kalinami tri ja Paryžiuje pripažino tas
OTTAWA, Kanada, lapkr.
publikonų kandidatas negavo
vo girdėti. Tačiau paskutiniu
jose salose. Nusipirko 16 jie salas japonams, kaipo atlygi
progos įsigauti svarbesnian; 7. — Atvyko čia Anglijos
laiku jie vėl savo biaurus dar
du ilgio valtį ir iš tų salų jie nimą už gelbėjimą santarvi i ■
ofisan. Pirmą kartą valstybes j Si r Charles Saunders žinobus pradėjo. Šie plėšikai die
visi naktį suplaukė iš kalno laimėti karą.
istorijoje demokratai apvaldė mas pagerintos kviečių sėklos
Komisija išklausinėjo japo
PARYŽIUS, lapkr. 7. - nos metu drįsta ateiti net į
viską ir net visi demokratai1 išradėjas. Kanados vyriaus, sutarton vieton. Kas Momen
tas juos galėjo suėsti rykliai nų vyriausybės skirtą atsto Prancūzijos vyriausybė pain didelius miestus. Dabar jie
siunčiami kongresam
Lnusprendė jį pagerbti ir su. .
...
Marijampolės apskr. esą<
slapstosi
Žemaitijos
miškuoformavo
Vokietijos
ambasa

vą?
japonų
pasiuntinį
Lenki

Tas pat yra ir kitose vai- teikti dar vieną tituliarinį po
nal* 18 81 Tiems P*®1*®"
Žuvintu ežeras iš senovės bu
kė susirinkti pas valtį ir po jai Nabubumi Ito, kurs čia dorių Koesterį, kad prancūzų se Buvo kalbama, kad prie
žymį.
vo garsus savo reta gyvūni
stybėe.
jų prisidėjęs ir kitas pagar
to
be
maisto
ir
vandens
leisprisiųstas
ginti
Japonijos
rei
kariuomenė
tikrai
yra
pareng
Sir Charles Saunders pa
ja ir augmenija. Iki šiol šis
New Yorko valstybėje
! tąsi per plačiąją jūrą, kati kalus. Ito pažymėjo, kad ja- ta šalia Saaro teritorijos. Ir sėjęs banditas, seniai LietuĮnėjo demokratai ir visa Penn reiškia, kad darbas žmogui yežeras buvo privataus asmens
pasprukus iš nepakenčiamųjų/ ponai nefortifikuoja salų. O; ji tuojau įsiverš Saaran, jei vos policijos gaudomas Rie
dvania valstybė persimetė ra tikra palaima ir sako, kad!
nuosavybė. Žemės ūkio mini
kus.
bausminių
salų.
ikad
japonai
nesutiko,
kad
sa'tik
T.
Sąjunga
to
pageidaus,
visi žmonės turėtų dirbti iisterija, norėdama apsaugoti
demokratų pusėn.
lų
apylinkėse
plaukiotų
sveĮ
Per visą kraštą demokratų j'gesnes darbo valandas,
retą šio ežero augmeniją, pa
NUKfiLfi RINKIMUS
BALSAVUSIŲJŲ SKAIČIUS
timo
krašto
laivai,
tas
buvo
’
partijos laimėjimas praūžė
sirėmusi naujai pakeistu že
japonų karo laivyno maniev-j
------------mės reformos įstatymu (Vyr.
kai didžiausioji banga.
rų metu.
,
Į HAVANA, lapkr. 7. — Ku WASHINGTON, lapkr. 7. Žin. 456) šiomis dienomis Žu
KAUNAS. — Atskiriant
Tik Kalifornijos valstybė
lto klausiamas apie japonų bos vyriausybė nusprendė — Apskaičiuojama, kad an vintų ežerą paėmė savo glo'.Klaipėdos kraštą nuo Vokieje gubernatoriaus vietą lai
tradienį daugiau kaip , 32 mi įbon. Buvusiam Žuvintą eže—-----{ti jos, Pagėgių apskritis nete- vyriausybės dideles išlaidas respublikoje rinkimus iŠ gruo .................... . ..
mėjo respublikonų kandida
salų uostų gerinimui 1933 medžio 31, 1934, nukelti į kovo bjonm pUiečių, vyrų tr motę rQ savWnkoi nnmatoma dnn.
NEW YORR ,Klapkr. 7.-- ko teisių į turtą, kuris pulitas. Tenai demokratų partija
rų, dalyvavo rinkimuose.
Iš
tais atsakė, kad japonai pasi-'3, 1935 m.
<
; "‘/'f
ti panašios vertės vandens
padarė klaidą, skirdama kan Laikraštis Herald Tribūne ko Tilžės ir Ragainės apskrito skaičiaus apie 18 milijonų 1 plotą kitoje vietoje.
ryio tuos uostus pagilinti,
didatu j gubernatorius socia painformuotas iš privačių šal tyse. Tos teritorijos gyvento'kad į juos galėtų įplaukti di Kitados duotą salų valdymui buvo demokratų pusėje.
listą Upton Sinclair, kurs, tinių, kad San Dominge staL.jai jau nuo senai reiškia teimandatą. Greta to Sąjunga
dieji pačių japomi laivai.
Naujausiomis
žiniomis,
norėdamas jmtekti guberna ga susirgo ten apsigyvenęs šių į Vokietijai tekusį turtą.
dar atgaivins Mandžiflrijos ALDERMONŲ ILGESNIS Bloomingtono distrikte (17),
Komisijos pirmininkas, mar
toriaus vieton, staiga išvirto1 buvęs Kubos salos preziden-1 Tačiau ligi šiol tas klausimas
klausimą, kadangi japonai pa
TERMINAS
tas
gen.
Mac.hado.
|
nepavyko
tinkamai
sutvarkyIllinoise, kongresan išrinktas
kizas TJieodoli iš Italijos, pa
demokratu ir ėmė visiems ža
neigė Sąjungos - konstituciją
m•
i.f
rrespublikonų
atstovas — L.
Kalbama, kad pereitą pir-įti. Apskaičiuojama, kad Pa- reiškė, kad japonų pasiaiški
dėti geruosius laikus ir viso
m.no,8
pj.ee., c Ar(,nda J;> yra
įsiveržę
tan
kinų
kraštan
kį gerbūvį. Tas negelbėjo madienį jis susirgo. Jį apnuo'gėgių apskrities gyventojai nimai nepatenkina komisijos.
h.le..e atmertas konebtac- naj
kongT„8„,„
ir sudarę naują valstybę.
jam. Sinclair yra'radikalas ir dijo jo išlaikomas virėjas,‘Vokietijai paliko apie 2 mlli- Tai tik vieni japonu išsisuki
Komisija paskelbė, kad tos nio suvažiavimo sumanymas. nas iš Illinpiso.
visų religijų aitrus priešas. kurs, kaip pasirodė, yra ku- jonus litų turto. Dabartinė nėjimai.
(Klaipėdos krašto autonominė
Po nepasisekusių rinkimų bietis.
T. Sąjungos viršininkai ps- japonų valdomos salos Paci- Pripažintas Chicagos aide r
valdžia rengiasi šį klausimą reiškia. kad 1935 m. japonų fike tyri būt visiems kelei- monų ilgesnės tarnybos ter
jis pareiškė, kad reakcioninin
DANVITJ
jE, iii., lapkr. 7. vėl iškelti ir padėti Pagėgių
kai galingi ir yra sunku prieš
išstojima8 iš T. Sąjungos ne- viams ir visų kraštų laivams mino pasiūlymas.
CHICAGO TR APYLIN
juos kovoti. Kalifornijos de — Nukrito bombinis kariuo apskrities gyventojams savo gali būt pripažintas iki ji gar prięinamos ir įvairios tautos Taip pat pripažinta 30 mi
mokratai gavo puikią pamo menės lėktuvas. Keturi lakū turtą atgauti. Tai būtų jiems tbingai neišpildys visų savo; gali jose įsitaisyti reikalui- ’ Ii jonų dol. bonų laida bedar- KES. — Šiandien numato
mas pragiedrėjimas ir šalta.
[prievolių Sąjungai, įėmus jai gus aerodromus.
’bių šelpimui
nai išsigelbėjo su parašut&is. didelis palengvinimas.
ką. -

KARO STOVIS PRAIL
GINTAS ISPANIJOJ

j

PABĖGO DEŠIMTS
KALINIŲ

GAUDOMI PLĖŠIKAI
LIETUVOJE

PALANKUS ILGOMS DAR
BO VALANDOMS

PASIRENGĘ ĮSIVERŽTI
SAARAN

STAIGA SUSIRGO GEN.
' MAGHADO •

ŽUVINTU EŽERUI UŽDĖ
TA GLOBA

NORI ATGAUTI TURTį

ORAS

Ketviri
TUMIOS PASTASOOS
ifielna kusdlen, l»skyru» sekmadienius
.
FMNL'MERATOe KAINA: J Amerikos Valstybine:.
>
_ $6.00. Pusei metų — »S.5O; Trims mėnesiams
V r- |>.00; Vienam mėnesiui — 75c Kitose valstybėse
^BtaMUanrata Mautum — <7.00; Pusei' metų — |4.00.

Sveikatingumas Žiema

Vilniui Vaduoti Devintasis

Hftfteja — .osc.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųilna,
Jei ■ssrul''""1 tai padaryti Ir nepruluBfilat&a tam tiks
lui paito ienklų.
^ędaktorfus priima — nuo 11:0# Iki 13:00 vai.

praviras visados, kad mie
gant nebūtų stoka tyro oro,
nors tai reikėtų daugiau užklo
dalo įsigyti.

Spalių 14 ir 15 dienų Kaunej gos ir Vilniaus geležinio fonivo Vilniui vaduoti sųjungos do atstovų buvo aplankyta ir
ivintasis metinis skyrių, a- Vilniaus mintis ten plačiai jm.
rgardų ir sekcijų atstovų su- skleista.
ižiavimae. Jame dalyvavo aVilniaus geležinio fondo ate 400 žmonių. Suvažiavimų stovai Adomas Kupcikevičius
umpa kalba atidarė prot‘. ir Konstantinas Lapinas, praukuiža, direktorius Matulio- nešdami veikimo apyskaitų,

- Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet.
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Yra didelė klaida užsida
rius visų laikų namie žiemavoti. Kasdieną kaip mažkas,
taip ir senas turi gerokai pa
buvoti lauke, žinoma, tinka
mai apsirengus. Geriausia tai
padaryti pratinanties iš ru
dens pabuvoti valandų, kitų
atvirame ore, ar tai sparčiai
vaikščiojant, ar žaidžiant mė
giamus žaidimus. Tokia labai
girtinas įprotys duoda pro
gos sveiku oru pasinaudoti,
kraujo cirkulacijų ir šircjtfbl
veikmę sustiprina, raumenm^
praininkština, bendra ūpų pa
kelia; žodžiu sakant, žymiai
gelbsti palaikyti sveikatų rei
kiamoje aukštumoje, kas, gu
lu gale, apsaugoja nuo įvai
rių ligų.

tempe —
. aamntripg to

‘DRAUGAIS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

Prieš rinkjmus “Draugas” rašė: “Kaa
£ pozicija laimės, mums rodos, apie tai jokios ‘
I abejonės negali būti“. Buvo nurodyta ir mo-tyvai, dėl ko demokratų partija gaus didelę
bingumų balsų.

Rinkimam* praėjus, demokratai pasiro
dė laimėtojais. Net grynai respublikoniškos
Valstybės daugumoje balsavo užz pozicijų.
Taip kad demokratai turės pilnų kontrolę ir
; genate ir kongrese ir didelėje daugumoje pa
nterų valstybių ir net miestų.
Demokratai gali džiaugtis rinkimais, kiek
L jie nori, bet tie dideli laimėjimai ne tiek
^^artijos dėka įvyko, kiek krašto prezidento
- Roosevelto pasidarbavimu. 2monių masės
balsavo už demokratus svarbiausia dėl to,
kad norėjo paremti p. Roosevelto pradėtus
• darbus gaivinti krašto gerovę, varyti pirmyn
ekonominės rekonstrukcijos planus.
Kapitalistai ir jų remiamoji spauda net
ligi šlykštumo varė agitacijų prieš NRA ir
visas jos šakas, vadino tų planų radikališku,
sočiaiistišku, net komunistišku, norėdami pa
veikti į minias, kad jos- atsisuktų prieš da
bartinį krašto vadų ir savo balsais rinkimuo
se pakirstų jo pradėto vykinti plano pagrin-

Tačiau toji agitacija r c paveikė. Rinki
mai išėjo NRA naudai. Piezidento darbaigavo viso krašto nuoširdų užgyrimų įr pil
niausių pasitikėjimų. Jis turės atviras ran
kas vykinti į gyvenimų visa tai, kų yra su
manęs krašto gerovei gaivinti. Jo laimėjimai
yra viso krašto visų darbo žmonių laimėji
mai. Jie aiškiai pasako, kad šio krašto žmo
nės nebenorįs grįžti prie senosios tvarkos so
cialiniame ir ekonominiame gyvenime, kad
jie nori naujos, teisingos tvarkos, teisinges
nės turtų distribucijos, žmoniško darbinin
kams atlyginimo ir svarbiausia — labiau už
tikrintos darbo žmonėms ateities.
Reikia tikėtis, kad po tokio stipraus pa
sitikėjimo pareiškimo, p. Rooseveltas ir viSa vyriausybė dar energingiau ir didesniu paaieakimu trauks kraštų iš depresijos klam
pynių.

;ios Lietuvos, — Valkininkų, jau surinko daugiau, kaip *
■frenčionių ir kitų apylinkių 200,000 litų. Fondų remia viietuvių. Susirinkusieji atsto- sos Lietuvos organizacijos, sto ,
/ai šį sveikinimų išklausė su yinčios ant sveiko lietuviško |
lideliu susikaupimu ir net su pagrindo. Ypatingai jį remia
išaromis akyse. Pradedant su- visų pažiūrų jaunuomenė, ku- j
važiavimo darbus buvo pager- ri prie fondo centro turi savo į
t>ti šiais metais mirusieji Vii- sekcijų, atstovaujančių apie |
niui vaduoti sųjungos nariai 120,000 Lietuvos organizuoto
ir prisiminta lenkų prieš dve- jaunimo.
jus metus sušaudytas lietuvis
Suvažiavime centro komitePAŽINO VILKĄ AVIES KAILY
patriotas Juozas Bakanauskas. to narys dr. Juozas Purickis
Išrinkus mandatų, juridinę, skaitė įdomų referatų, apjo Visveikinimų ir redakcinę komi- lniui vaduoti sųjungos ateities
sijas, centro komiteto pirmi- veikimo gaires, pa&ymėdamas,
ninkas prof. Mykolas Biržiš" kati šio vilnietiško darbo ke
ka padarė ilgų pranešimų oe- liai yra visos mūsų tautos, duntro komiteto vardu. Iš jo ma- rbo keliai Vilniaus kovoje. Vityti, kad dabartiniu laiku sų- sų lietuvių, nežiūrint, kur jie
junga turi 305 skyrius, kelias-! gyventų uolus susiklausimas it
dešimts skyrių užsienyje, 18i vieningumas Vilniaus kovoje
apygardų ir 5 sekcijas. Šiuose: labai lengvina patį jo vadaviskyriuose vien tiktai LietuvoAmų. Toks vieningumas mūsų
je yra 20,336 nariai. Pernai Į tautoje yra labai didelis ir netuo pačiu meju sąjunga ture-1 palaužiamas. Kitais klausimais
jo 399 skyrius. Vienu svar- • dažnai mūsų nuomonės skiriabiausiu sųjungos darbu yra vi- si. Tačiau Vilniaus vadavimo
daus ir užsienio propoganda. darbe mes kartais išsiskiriaLAUKIAMAS SVBOIĄS
ftia kryptimi Vilniui vaduoti me dėl darbo metodų, tačiau
sąjunga yra jau nemažai nu- pati darbo esmė nuo to nenu
dirbusi. Taip pat ir šie veiki- kenčia.
mo metai suyesti su gražiu
šių vasarų Jungtinių Ame
pertekliumi, taupant kai ku- rikes valstybių lietuvių kolo
rias mažiau reikalingas išlai- nijas lankęs Vilniaus geležidas. Per paskutiniuosius me- nio fondo pirmininkas prof. F.
tus sąjunga išleido 170 vilnie- Kemėšis plačiai apibudino nnitižkų leidinių ir apie 70,000 sų išeivijos gyvenimų ir jos
knygų paskleidė Lietuvoje ir darbus Vilniui atgauti. Suvaokupuotame Vilniaus kragte. žiavusiejį šį pranešimų išklau
Patys Vilniui vaduoti sųjun- aė su dideliu susidomėjimu ir
gos skyriai, rengė arba daly- jame iškeltoms mintims pilnai
vavo kitų rengiamose iškilmė- pritarė.
Mus pasiekia žinios, kad kun. dr. J. Na se patys, varydami vilnietiškų Suvažiavusieji atstovai, disviekas, M.I.C., Marianapolio Kolegijos direk propegand; ir daugiau kon- k“’*’®1*™
komiteto
torius, mūsų Žymus rašytojas ir visuomenės
. . .... .
,
pranešimus, pasisakė, kad Vicentruodamiesi Vilniaus dva- f. .
,
.
veikėjas, tebeserga, tačiau jau sveiksta. Ka . .
x
.K .
lniui vaduoti sąjunga yra nudarbw vj|
talikiškoji visuomenė meldžiant, kad gerbia šioje. Didžiausia mflsų iSeiol- Teikosi
mas veikėjas ir mokslininkas kuogreičiausia jos dalis, gyvenanti Jungtinė- njautį vadavime ir šia prasme
pasveiktų ir vėl pradėtų eiti savo aukšto se Amerikos valstybėse, šių pažadėjo visiškų skyrių bei apašaukimo atsakomingas pareigas.
vasarų Vilniui vaduoti sųjun- pygardų paramų. Naujiems v?>

Parašė vysk. M. d’Herbigny,

Be grįžimo prie dvasinių ir krikščaodorybių Hitlerio ar kitų fašistinių
MHitacijų laimėjimas parengs tik dirvų
.atsirasti via r didesniam blogiui, negu tas,
kurį tie laimėjimai laikinai ir pažabotu.
Joks pagonizma.s, senovinis ai* moderniš
kasis, ežia tik a* ar renesanso, joks islamo
judaizmo perdirbimas, joks “Romos
et Augustų kultas”, joks nacionalizmo,
rasės ar valstybės sustabinimas nesulaikys
Smagi jos nelaimės. Atrodo, kad net žmo
giškajai ki!nylw?i išsaugoti, žmonijai pati
krinti paprasčiausiai gyvenimo ir prigim
niškų

ar

i ’tyti.
kimo metams suvažiavimas
priėmė apie 150,000 litų sų
jungos sųmatų. Po skyrių ir
apygardų atstovų pranešimų
apie savo veikimų vietose, su
važiavimo pradžioje išrinktos
komisijos paskaitė sveikini
mus Lietuvos vyriausybei, vi
lniečiams užsienio lietuviams,
kariuomenei, šaulių sujungsi
ir kitiems. Taip pat buvo pri

vos kovojantieji bedieviai pasiryžo min
džioti visame pasauly kaip ir savo nelai
galba tampa reikalinga visoms tautoms.
mingoj tėvynėj.
Nepasitenkinama tik didesniu ar ma
žesniu krikščionybės bangos susilpninnpu
“Visų Credo ir visų laipsnių kunigija
Popiežius nėra nė vieno priešas; jis
ar deformavimu. Puikiai organizuota pa tik nori, kaip ir Tas, kieno jie yra Vika seka šv. Tėvų ir jo šaukimų į kryžiaus
saulinė ataka yra atkreipta prieš sielas, ras, saugoti visas sielas; jis myli visus karų”, taip skelbia kovojantieji Anglijos
ji vedama su tikrai pragariška taktika; žmones, ateinančius į šį pasaulį, tačiau bedieviai 1932 m. gruodžio 30 d., norėda
individualistinės sektos ar tautinės Rhiz- jis smerkia mirtį nešančias doktrinas. Jų mi pateisinti savo “planų prieš Velykų
mos negali būti kitaip kaip nugalėtos, nes jų įnirtimas prieš popiežių sutvirtina tik Šventę”, kurį paskelbė Jackson Daily
Rusijos likimas gręsia visoms modernisti jo akylumų.
Worker 1933 m. sausio 2 d.
nėms ar politinėms institucijoms, tik vie
Kad Dievas duotų, kad žmonijos ge
Šitas popiežiaus budrumas yra patei
nas Kristaus kūrinys, nepertraukiamai irovei tie anglų bedievių žodžiai taptų sa
dentiškas savo progrese ir vienintėlis tik sintas visai techniškame vokiečių žurnale
Ost Europa. Ten 1932 m. lapkr. Gerchart vos rūšies pranašystė, kaip tokia yra tapę*
rai universalus gali būti užtikrintas nebūti
Kai fo žodžiai prieš Išganytojo Kančių, t.
sugniužintas ir pražudytas.
f Dobbert dėl Kremliaus kovos su Vatikanu
y. kad prasidėtų taikus kryžiaus karas
Tas konfliktas, kuris ruošiamas tarp taip rašo: * ‘Koma toj kovoj gina ne tik
grąžinti pasaulį prie ištikimos maldos
Dievo ir žmogaus, to konflikto toks žvN- katalikiškųjų krikščionybę, bet visų kri
Dievui, kad pasaulis grįžtų prie Dievo
rišlias paveikslas, konfliktas taip pekliš kščionybę. Toj kovoj jos balsas nėra tik
▼ienas Bažnyčios balsas, bet tai balsas vi paskelbtų teisingumo ir gailestingumo dė
kai vedamas yra pakankama iliustracija
snių, kad visų Dievo vaikų tarpe užvieš
sų krikščionių”.
Kristaus žodžiams apie pragaro, galybių
patautų taika ir meilė.
atakuojamų Bažnyčių, šv. Povilo doktri
Po žvaigžde Šventųjų Metų paskelb
Maskva neapsileidžia nepuolusi Šv.
nai apie nurisi ačiurias prieš Kristaus ka tų devyniolikai šimtų metų nuo žmonijos
ralystę patamsių galybes, šv. Augustino Atpirkimo pažymėti, “Dievo Tarnų Tar Sosto ir Katalikų Bažnyčios. Tame pat
kontempliacijai apie dvi valstybes. Iš tik nas“ labiau negu kada nors prieš tautų viename Aatireligiozniko 1932 rm rugsėjį
rųjų, juk šitos bedievybės vadovai atvirai akis stat<r Atpirkimo Kryžių, kurį Mauk mėn. numery yra padėti straipsniai ir atos laimės sąlygas šiandien Kristaus pa

Pontifikalinės Komisijos “Pro Russia”
pirmininkas
Vertė Jonas Labanauskas
(Galas)

Atitinkamas valgis taipgi
nemenkų rolę lošia. Pasiten, kinti vien, tik mėsa, duona ir
’ druska anaiptol nepakanka.
Kūnas reikalauja dar ir ki
tokių dalykų, kaip tai; įvairių
druskų ir vitaminų, be kulių
niekas geros sveikatos negali
turėti. Pastarųjų daugiausia
randasi piene, kiaušiniuose,
vaisiuose ir daržovėse, kurie
i turi rasti sau tinkamų vieta
i ant stalo prie kiekvieno val. gio, o į tai nežiūrėti kaipo į
. kokias prašmatnybes, kaip
. kad tūli daro.
•Šie dalykėliai, iš paviršutii nos pažiūros, rodos, yra men, ki, vienok turi didžiulės reik. šmės. Juos be ypatingi} pa. stangų, bei lėšų gali atlikti
j kiekvienas be išimties. O tik
i reikia susidomėjimo, apsvari stymo ir įkainavimo, nes už
- sveikatų nieko nėra brangt si- nio. Taigi jų reikia visados
o ir visur pirmoje vietoje sta-

deklaruoja, kad svarbiausias ir vienintė
lis jų priešas yra popiežius. Prieš Maskvą
ir Kremlių stovi Roma ir Vatikanas.

i.

:iz.-,a.ą

1

pie liepos 10 d. popiežiaus kalbų “apie
naujų kandidatę kanonizacijai”, ir apie
Portugalijos, Lenkijos, Čekoslovakijos,
Aukštosios Silezijos katalikų kongresus,

ypač karščiuojamasi dėl antikomunistinio
Dublino eucharistinio kongreso ir prancū
zų Lillio socialinės savaitės efekto; apie
Lillio socialinę savaitę, kuri įvyko 1932
m. liepos 25 31 dd. kard. Lienart pirmi
ninkaujant, taip rašoma: “Pagal padary
tus pranešimus, ypač prof. Duthoit (ilgai
jį analizuoja), aišku, kad prancūzų kleri
kalai traukia į Pijaus XI pusę ekonomin
ius, kurie turės kartu su jais dirbti kata
likų akcijoj. Jie mėgina ginti prieš pasau
linį proletarijatų, kapitalizmų ir buržua
zijų”.
Nekreipkime domės į šios paskutinės
insinuacijos neteisingumų. Prisijunkime
prie nuolat Maskvos kartojamo prisipaži
nimo, kad Šv. Sostas yra defensor civita-

tis, krikščiomškoaios civilizacijos saugo
tojas, trumpai tarus, apskritai civilizaci
jos saugotojas ir

t

ta

J

g

imti keli nutarimai.
• •
Šiame suvažiavime buvo pri
imtos sųjungos garbės teismo
statutas. Į naujų Vilniui va
duoti sųjungos komitetų išri
nkti: prof. Mykolas Biržiška,
dr. Juozas Purickis, d r. Juš
ka, inž. Bačelis, J. Grabaus
kas, M. Kubiliūtė, V. Uždavig
nys, A. Mažonis ir prof. Ji
Kemėšis.
M

jos gynėjas.
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—--

«-

n t? A IT fi £9,
==

kad Klaipėdos teismas jį nu- tinamasis dr. Neunianas buvo kaltinamųjų advokatų. Jis įbaudė užtai, kam pirkęs Did- Klaipėdos kraštą atskiręs nuo rodė, kad prisiekusiųjų teis
žioje Lietuvoje paršą. Vėliau Didžiosios Lietuvos nesupran mo teisėjas Kaiser priešingai
buvo išaiškinta, kari tikrai jis tania veterinarijos siena,
anksčiau duotiems teisme pa
Teisme dar iškilo įdomus rodymam-. ri'-rui priklausė
Pašalinus ftreiberį iš Klaipė kyti. f’ia tiktai gali padėti TJe-j f\»r didįjį karą buvo sunai,
Spalių mėnesio
viduryje buvo baustas už tai, kari dados krašto autonominės vai tuvos centro vyriausybė. Da- kinta visa Lietuva, o labiau- Klaipėdos visuomenę labai do bar vękietininkų byloje kai faktas, kurį patiekė vienas
(Tęsinys 4 pusi.)
dilos priešakio, buvo susido bartinė Klaipėdos krašto di- ,«įuį žemės ūkis. Tada Lietu- mino didelė 37 tenykščių lie
mėta jo veikla. Tuojau paaiš rektorija tuo reikalu jau da- voje beveik nebuvo žemės rt- tuvių byla. Kartu ta visuotne
kėjo, kad jis valdiškais pini rė žygių ir rado pritarimą. kįo specialistų, kurie sugebėtų nė piktinosi, kad priešvalsty
gais rėmė
priešvalstybines Klaipėdos kraštas šiuo turi a- greitu laiku apstatyti sugriau- biniai gaivalai Klaipėdos kra
ūkį. Tuo laiku Lietuvoje šte dar tebeeina net teismo
Klaipėdos krašto organizaci pie 40 milijonų litų skolų. Tai
jas, joms netik nedraudė varv- yra labai sunki našta, ypač nebuvo ir mokyklų, kuriose prisiekusiųjų pareigas. Kalti
ti išdavinio darbi)', bet ir pats žemės ūkiui.
būtų žemės ūkio specialistai namieji daugiausiai yra lietu
tam darbui pritardavo. Dar Klaipėdos krašte yru aktua- ruošianti,
viai darbininkai. vJie visi bu
blogiau, nes Šreiberis Klaipė lūs ir nedarbo klausimas. Mat,', Gi dabar Lietuvoje jau yra vo apkaltinti, kad 1932 metų
dos kraštą atvedė visiškai prie ten bedarbių tiek žiemą, tiek . visa eilė aukštesnių ir žemes- pradžioje kėlė triukšmą vieno
bankroto. Jo ekonominė poli vasarą yra užtektinai. Šiemet n*U ‘žemės ūkio mokyklų, kn- je Kretingalės smuklėje prieš
tika buvo taikoma ne krašto Klaipėdos lentpiūvės dirbo dia riose ūkininkų vaikai mokomi valstybinės vokietininkų par
ūkininkų gerovei, bet jų pra ną ir naktį. Tačiau ten darbas geresnio ūkininkavimo. Aukš- tijos susirinkime. Pažymėtina,
žudymui.
dalinai baigėsi. Direktorija tiesiems žemės ūkio mokslams kad teisino metu prokuroras
k
už tiktai
Paėmusi i Klaipėdos krašto daro pastangų parūpinti nau eiti, Lietuvoje yra žemės ūkio ir kai kurie teisėjai nemokėjo!
lietuvių kalbos. Todėl jiems
valdymą, dabartinė Martyno jos miško medžiagos, kad dar Akademija.
Spalių 15 dieną ši akademi teismo pirmininkas viskę ver
Reizgio direktorija krašto iž- bininkai darbo nenustotų.
sdavo vokiškai.
rado beveik visai tuščią.
Martyno Reizgio direktorija ja minėjo savo gyvavimo lt.
Šioje byloje buvo liudinin
Jeigu jūs vartojate pečio šilumą ir
I^H^niąjį mėnesį vargais nega- stengiasi visomis jėgomis ati metų sukaktuves. Akademija
nusibodo nešimas suodinų anglių, krė
^^ais jai pavyko sukrapštyti pi taisyti buvusio Šreiberio dire įsteigta 1924 metų spalių mė kais pašaukta taip pat 37 a*
timas purvinų pelenų, mes turime pa
nigų valdininkų bei tarnauto ktorijos klaidas ir to krašto nesio viduryje. Šiose dešimt menys. Tačiau prokuratūros
siūlymą, kuriuo jūs susidomėsite. Kad
jų algoms bei kitoms neatidė ūkį atstatyti į geresnę padė mečio iškilmėse dalyvavo Lie liudytojai buvo daugiausiai
galėtumėte pasigėrėti įvairiais pato
gumais švarios, vienodos, pigios galiojamoms išlaidoms. Tokia tį. Kaip dabar kalba patys tuvos
Prezidentas Antanas priešvalstybinių partijų nariai,
zo šilumos savo namuose, mes dabar
padėtis ir toks nusigvvenimas, Klaipėdos krašto gyventojai, Smetona, ministeriai, Vytauto kurių keliems vedama byla dėl
siūlome
jums gražų, automatišką, cir
kurį rado dabartinė Klaipėdos tai dar ir toliau Šreiberiui e- Didžiojo universiteto atstovai. priešvalstybinio veikimo. Kal
kuliuojantį šildytuvą įmokant tiktai
krašto direktorija, galį būti saut direktorijos pirmininku, Žemės Ūkio Akademijos pro tinamieji sako, kad jie atėjo
$1 ir $1 į mėnesį. Ir jūs nuomuojate
į
Kretingalės
vokiškos
parti

jį ant išmėginimo taisyklių per pir
atitaisytas tik palengva. Žiū ne vienas to krašto gyvento fesoriai, anksčiau baigusieji
mus metus.
rėdama didžiausio taupume, jas būtų atsidūręs visiškame šią Akademiją ir dabartiniai joj susirinkimą, bet nemokė
dami vokiečių kalbos prašė,
Šis šildytuvas cirkuliuoja drėgną,
dabartinė lietuviška direktori- bankrote, nes iš valdžios eko jos studentai.
sveikatai
naudingą, šiltą orą — per
kad susirinkimo kalbos būtų
kambario temperatūrą, tokiam laips
' ja yra atsiekusi žymaus Klai nomiškiems reikalams jokios
Akademijos aktų salėje šia
ne
tik
vieną,
bet
kelis
kambarius.
To

ny, kokio jūs norit.
sakomos lietuvių ir vokiečių
pėdos krašto finansų pagerėji paramos negaudavo. Vokiška
bulai harmonizuoja su geriausiais na
proga buvo iškilmingas Aka
Radikališkas nužeminimas kainų —
mo. Dabar jau nėra baimės, direktorija valdiškus pinigus demijos tarybos posėdis, ku kalbomis. Susirinkime dalyva
mų rakandais. Įtaisytas bile kamba
dabar
mažiau negu pusė to, kokios
vo priešvalstybinės partijos
ry, priduoda ne tik grožį, bet ir di
kad praėjus mėnesiui valdini švaistydavo
priešvalstybi riame dalyvavo ir aukščiau
buvo
kelis
metus atgal — padarė gadesnį smagumą ir švarumą. Jis nėra
pasekėjai, kurie pradėjo lie
nkams bei tarnautojams algos niams darbams.
zo
šilumą
praktiška kiekvienam na
paminėtieji Lietuvos valdžios
pečius. Tai yra savvturinti ŠILDY
tuvius kolioti, vadinti jaučiais
nebūtų išmokėtos. Vadinasi,
mui. Pašaukite gazo kompaniją ŠIA
MO SISTEMA. Yra įtaisytas su ter
atstovai. Atidarydamas iškil ir kitaip juos šmeižti. Vienas
NDIEN — WABash 6000.
jau gana daug yra atsiekta.
mostatu,
kuris
leidžia
jums
užlaikyti
mingą posėdį, Akademijos re
dvarininkas net pradėjęs šau
Padaryta sutaupų mažinant
Gas Heating Division
ktorius prof. Vincas Vilkaitis
kti, kad lietuviai tai yra “ko
administracijos aparatą ir pa
nušvietė dešimtmečio darbus Thendanto gauja”. Kadangi di
ublic ervice ompany
čių valdininkų algas, kurios
ir Akademijos kūrimosi isto desnė susirinkusiųjų dalis rei
OP NORTHERN ILLINOIS
įK
Klaipėdos krašte buvo daug
riją. Matyti, kaip per 10 me kalavo kalbėti lietuviškai, tai
The Peoples Gas Llght and Coke Company
didesnės, negu kitose Lietuvos
tų Akademijoje studijavo 647 susirinkimo vokiečių kalba ve
Western United Gas and Electric Company
dalyse. Suprantamas, kad Klai
,, ..
, Jau ne pirmas kartas, kai ūkininkų vaikai žemės ūkio sti nesisekė ir kalbėjusis Kon
pėdos krašto direktorių gale- T . .
/
.
j
j
. - ,
1 Latvių tam tikri politiniai skyriai. Dabar joje yra 4 sky radas turėjo nustoti. Buvo pa
I Nauja Galia Nusllpusiems
tų dar daugiau sutaupų pa- ... .
, „ A .
,
, v.
. .
i sluoksniai o kartkarčiais
ir riai, svarbiausia agronomijos daryta pertrauka. Po jos susi •
Organams
daryti ir krašto gyventojams I
.
, ,
NUOA-TONE stimuliuoja nusilpusius
,
...
i •
i ,
v spauda kelia klausimą, kad ir namų ūkio skyriai. Akade rinkime buvęs Klaipėdos kra
organus. Tai puikus pilvui tonikas
palengvinti sunkią skolų nas- T.. . T. .
gorinąs apetitą Ir padedąs malimui.
. , y,
.
Į J ja įvijos ir Lietuvos preziden mijos mokslo personalą suda što policininkas Klimkaitis.
Skatina plaukimą svvų pilve Ir žar
tą, jeigu to krašto seimelis pa-L . . x
....
ro 52 žmonės. Žengdama į sa
nose. Viduriu i,įdėjimas paslliuosuo•*
ve
x
•
•
t*
11
turėtų
pasikeisti
vizitais,
pasišaukė dar du policininkus I
jegtų dirbti žmonių gerovei.
Ja. NUOA-TONE veikmė J ftirdj iSftaukia didėsrtę
energiją Jos įvai
Ministerių pirmininkų vizitai vo antrąjį gyvavimo dešimt ir prie jų susirinkimas buvo
Gi dabar jis apie ūkišką Klai
rioms funkcijoms. Hveikrtani po sun
vto. figos tat vrn stebStinas tonikas,
jau yra buvę 1931 metais. Da metį, Žemės Ūkio Akademija toliau tęsiamas.
pėdos krašto gyvenimą beveik
imkit NUGA-TONE Šiandien. Persi
bar
sakoma, kad tokiems pre- stengsis būti ne tik mokymo.
tikrinkite ftio tdnlko Nauja galia.
negalvoja, o visą laiką paver-,
.
..
.
Kaita vėl susirinkusieji pa
Mėnesio trvtmentas tik už Vieną fio. ; T • X Išridentų vizitams vra pats t n- bet ir žemes ūkio mokslo bei
Iet-J. Pasėkos garantuotos arba pini
čia tik agitacijai prieš Lietu-’,
.
. ,
*
reikalavo kalbėti lietuviška:,
gai gražinama. Parduoda vist aptyrimo
rimta
įstaiga.
Ji
labiau
kairiausias laikas, nes abi vntiekoriat.
tai susirinkime dalyvavę vo
vą.
t
Nuo užkietėjimo Imkit—VGVROT,
atsidės
Lietuvos
žemės
ūkiui
• Idealų IJuosuotoją vidurių 25c
lstybės Pabaltijo santarve vra
kietininkai
dvarininkai
puolė
Klaipėdos krašto ūkininkų Į , .
..."
......
.
suderinusios savo užsienių po- tirti, studijuoti jo sąlygas ir lietuvius mušti lazdomis. Po
įsiskolimmas yra daug didės*
šitą mokslą persijoti per lie
DON’T
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
uis, negu kitose Lietuvos da- ,litik^ Tod?1 Latvijos politi- tuvišką rėtį. Akademijos pro licininkai išsitraukė kardus ir
lvse. Skolų sutvarkymas yrajkos sluoksniuose esą svarsto- fesūra plačiai dalyvauja že taip pat ėmė mušti beginklius
3133 South Halsted Street
NEGLECT
žmones,
juos
sužeizdami
ir
labai platus ir sunkus klausi- mas klausimas, apie Latvijos mos ūkio spaudoje ir ne Aka
šio
jubiliejinio
koncerto
programa
bus
labai
išstumdami iš susirinkimo.
mas. Iš viso Klaipėdos kraš- Prezidgnto Alberto Kviesio vi- dėmi joje vykdomuose darbuo
A COLD
Kai kurie susirinkimo dalyviai įvairi.
Chicagos lietuvių parapijų vargoni
tas su savo ištekliais negalė- zitą Lietuvos Prezidentui An- se. Ligi šiol visas Akademijok
išlaikymas Lietuvos iždui ka vokietininkai buvo apsigink ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais Šaltis krūtinėj gali pavirsti J su
tų kaip reikiant skolų sutvar- tanui Smetonai.
lavę net revolveriais. Mušti
nkia Ilgą. Tankiausiai malonus,
štavo apie 10 milijonų litų.
Mldantls Musterole greit atleidžia
nių metu buvo paleista net ke daininkais.
Salt).
Musterole NĖRA tiktai
Jis yra ‘cminter-lrrltant’.
.Paėmęs žodį Lietuvoj Pre letas šūvių.
Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon mostls.
kuris gelbsti palengvinime skau
SUCH IS UFE—
zidentas Antanas Smetona pa
smo. Vartojamas milijonų per 25
Teisme apklausinėjant kai certo programų yra sekantieji:
metus. Trijų rūftlų. Rekomenduo
sakė, kad žemės Ūkio Akade tinamuosius paaiškėjo, kad
jamas daugeli'o gydytojų Ir slau
glų. Visose vaistinėse.
šv.
Jurgio
Prof.
A.
S.
Pocius
mija neapvylė savo tautos ir nei vienas jų net lazdos netu
jos paskirties, per 10 metų nu rėjo. Vienas kaltinamasis pa
5v. Kryžiaus - VI. Daukša
veikė didelius darbus. Beveik klaustas, ar jis buvo kada
Dievo Apvaizdos - K. Sabonis
jos žmonių pastangomis buvo nors teismo baustas, pareiškė,
Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka
sukurta šiandieninė lietuviška
žemės ūkio literatūra. Iš jos ktoriumi buvo visų lietuvių
Aušros Vartų - J. Brazaitis
išėję žmonės išaugino žemės gerbiamas mokslininkas ir vei
Gimimo Panelės šv. - B. Janušauskas
ūkio įstaigas ir visuomenines kėjas a. a. prof. Paulius M a
bu Unki/UJ TburcltAs
šv. Juozapo - K. Gaubis
šios srities organizacijas. Pre tulionis.
Tsb
Sf^c^dutA, -us/ver maJa
šv. Antano - A. Mondeika
zidentas Smetona atkreipė jau
rtotbūuy bu
7burdt/L...(^vt\0Uedby
nųjų akademikų dėmesį, kad
Visų šventųjų - J. Rakauskas
Ghe/ndtA
atsisveikinę su šia įstaiga ne
Visų programų tvarkys KOMP. ANTA
siskirtų nuo kaimo, kad savo
(or&ONCMI and
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas,
darbais būtų Lietuvos ūkinin
SATISFACTION ūse
kams pavyzdžiu.
kad padarius šį koncertų vienų iš geriausių ir sma
ŠOKIŲ RINKINIAI
Double Tės/ed.'DtoibkAcfiod
giausių bile kada girdėtų ir matytų Chicagoje.
Sukaktuvių proga, Žemės
su -žodžiais
|>dR BAKING
Ūkio Akademiją sveikino dar
Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričio IVV POWDER
Penkiems instrumentams
Vytauto Didžiojo universiteto
Prue Todayai44YeanAtfo
Galima gauti pas:
(Nov.) 18 d., 1934 m.; vieta: Lietuvių Auditori
25 ounces for25«
atstovai,
žemės
ūkio
įstaigų
Y
V. N. GEGUŽI,
Full Pack - No Slaek Fillin^
joj, 3133 South Halsted Street, Chicago, III.
bei organizacijų vadovybės ir
MILUONS OF POUHDa-HAVt BEI N
206 E MaJn St.
nemažas skaičius ūkininkų.
Ta proga bus išleistas specialis “Draugo” nu - UStO BYOUR GOVf.RNMEHT
Amsterdam, N. Y.
žemės Ūkio Akademija Lie
meris, kuris, pramatoma, bus 32 puslapių. Visi
tuvoje turi aukštosios mokyk Kaina — 1 knyga...... $1.00
los teises ir yra prilyginta u- Visai orkestrai . w..., $3.00 biznieriai ir profesionalai prašomi savo skelbi
AN ENPOECEARLE LAW
niversitetni. Jos pirmuoju re-1
mais prisidėti prie išleidimo šio numerio.

ŠTAI, KAIP ŠREIBERIS ŠEIMININKAVO KLAIPĖDOS KRAŠTE
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Dabar . . . Gera žinia

vartotojams PEČIŲ ŠILUMOS!

GAZU - KŪRENAMAS

CIRKULIUOJANTIS ŠILDYTUVAS

LIETUVOS IR LATVIJOS
PREZIDENTAI PASI
KEIS VIZITAIS
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Dienraščio “Draugo”

25 METŲ JUBILIEJINIS
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Jonai, ogi radio
Mūsų bingo rengėjai iki šiol tė ir gera katalikė, bet uš mu- kad būtų išliuosuoti iš nuodė
MIKAS:
lošdavo tik trečiadieniais ir čiau liūdnų reginį ir dėlto už- mių”.
kalba.
JONAIS: — Mikai, nebūk gana gražiui uždirbdavo pa- simųsčiau. Dalykas štai kame
Kadangi jiems taip j Puls girdėjui, kai vakar ku-| Įjunkydami bažnyčias vaiku
vaikas, rudi o tik priima kito rupijai,

fflTSBURGH’O

r '

V f {• P’iT **

"v TV ’ • <1*7 * ♦» •

MmJCEVniE, PA.,

ŽINUTĖS

ljapkričio 10 d. soualustės
kalba ir perduoda, bet ar gu gerui sekėsi, tai dabar su pru-liūgas užsakė bažnyčioje, kad čiai dvigubai pelnė: pagelbčIi jis pats per save kulbėti f , eitu sekmadieniu pradėjo sek- Į Marijona Bartkevičiūtė išteku . jo sieloms skaistykloj ir ui rangia šokių vakarų. Nėra a
už Edward Dittmer, kokio tai į tai užsipelnė Dievo malonę, i: bejouės, kud parapijos salo
nūdienių vakarais 8:30 r*
MIKAM: — Žinoma, ne.
JONAS: — Taip ir trys me kad uždirbtais pinigais gali svetimtaučio. Ir, štai, tik du į turėjo progos pakvėpuoti daug prieis pilna jaunimo, norinčio
2013 Carsoa Street, S. S. Pitteburgh, P*.
patrepsėti ir parodyti savo
džiaginės celelės negali susi- ma būtų dėl liigli seliool dau bur mačiau, kai klebonas pei tyro oro.
Telephone Hemlock .2204
kojų miklumų, griežiant šau
jungti
kad galėtų jaula ginu vietos parūpinti ii- sve zakristijų visus veselninkus su
O tie supratimai, arba apsi ryti vienų nemcilžiaginę mintį. tainę nuo trečio aukšto nukel sivedė į bažnyčių šliubavoti.
Nuo lapkr. o iki 11 d. ‘'Ka niai muzikui. Mūsų padorios,
reiškiniai, yra ngHMliringiiMM Medžiaga minties neturi, to ti ant pirmojo aukšto. Tai bū Pagailo man Mariutės, nes ji talikiškojo auklėjimo savai mandugios mergaitės visada
bet visiškai dvasiniai. Todėl dėl negali duoti. Tad gi, nūn tų k ui- kas patogiau ir svetai taipgi labai gera mergaitė, c tė”, buvo minima visose ka sutraukia jaunuolių būrius ii
DŪŠIA YRA DVASIA
medžiaga negali jų padaryti tis yra dvasinis apsireiškimas, nę galima būtų įvairioms pra išteka už svetimtaučio... Ma talikiškose įstaigose. Tų sa visų kraštų. Pelnas yra ski
bos tie apsireiškimai yra 4 a ag tai turį būti dvasios padaras mogouis dažniau vartoti. Tai tai, ko aš nuliūdau.
vaitę buvo svarstomi įvairūs riamas parapijai.
MIKAS:
—
Jonai,
ar
(tiktai
— Taip, taip, Jonai, ir man klausimai kaslink katalikiško
J. V. S labai girtinas mūsų jaunuolių
tobulesni už medžiagų. Medžią t. y. dūšia.
'i
vieni
katalikai
tiki,
kad
ž»wasumanymu^ o ypač jų darbas. jos gaila, bet kų darysi — ji jo auklėjimo, būtent apie ka
ga negali duoti dvasinių apsi
Lapkričio 18 d., trečių va
, gus turi dūšių?
Šių jaunuolių, vaikinų ir mer jau pas altorių...
reiškimų, nes ko pats neturi
talikiško auklėjimo reikšmę, landų popiet, Moterų Alto
JONAS: — Ne, Mikai, pro- to kitam negali duoti. Medžią
Baltrus puolėsi prie žak risti apie krikščioniškų kultūrų, a
ginų, skaičius didėja. Jie kas
riaus draugija, padedant so
.HZ testonui, butonai, zviBghstat, g* Beturi dvasios. O tie ap
kart labiau pradeda suprasti jos durų, ,>et rado jus užra pie katalikiškas misijas ir y- da liūtėms ruošia parapijos sa
Sv. Kazimiero R. K? bažny parapijos reikalus, snvo tėve kintas. Girdėjau jį patyliai ta patingai apie katalikiškųjį vei
net ir jiagonai inanometoBai, sir-eiikimai yra dvasiniai, tolėje card party. Gražios dova
budistai ir rtie tiki, kad žino- f 4ėl, jų darytojas turi būti dva- čioje misijos bus nuo lapkri lių sunkiu darbu pastatytų ba riant: ‘‘Dieve palaimink jų ii kimų. Svarstydami tuos daly
nos, ir patogus visiems laika.sį
čio 20 iki 27 d. jas ves gar žnyčių, mokyklų ir 11. Kaip jos gyveninio draugų...”
gus turi dūšių, išimant bedie- šia — dūšia.
ii kus, vaikučiai išmoksta įvertikimasi sutrauks daug
| vius.
sus misijonierius kun. Bona- tai būtų gražu, kad visas jau palenkęs galvų nužuigsmavo tinti katalikiškų auklėjimų.
(Tęsinys z pust)
MIKAS: — Ar gi protas ne yentūra, domininkonas.
Šių niiuas taip suprastų ir visi Laisvės alėja. Turbūt į šokiu.MIKAS: — Nu, kaip gi vi
si tie protestoMui gali tikėti, gulėtų būti šmugelių padaras? misijų
vadovaujanti mintu įiirtusi už jianapijos durto, c nebeateis. U Jonus su Onute
LIETUVIAI DAKTARAI:
L?, kad žmogus tari dūšių, kad
JONAS: — Pagalvokime ir bus katalikiškas veikimas, pa t senieji juos paskatintų, jų da mačiau per angų suktinj ku j AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
jie neturi tokio gero ir panaa (Maustysime, kad protas negu sau,iečių apaštalavimas. Tai rbų paremtų, ūpų pakeltų.
sniai šoko. Tai graži porele.
Tel. CANal 0237
tingo mokslo, kaip katalikai? U būti smagenų (medžiagos) gyvas šių dienų klausimas ir Praeitų sekmadienį gana gra
Nukirsta Gūžė
Rcs. l’UOapcet a«3i»
JONAS: — Mikai, kas link padarus. Jeigu kų nors galvo kiekvienam katalikui pirmoje žiai pasirodė ir gana didelis
OENTISTAS
r dūšios buvimo reikia aevieu jame, tai turime turėti minty- vietoje turėtų rūpėti. Be pa skaičius savųjų atsilankė. Tat fiV. KAZIMIERO MOKYK
144* KO. 4»tb OT., ClCfcJKO, MJj.
tikėjimo, bet svarbus dalykas, je kokių nors propozicijų. Pav., sauliečių apaštalavimo, be jų nepamirškite, kad bingo lo
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
LOS ŽINUTĖS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1147 M). I1ALSTED HT., CU1OAGO
reikia žinojimo.
I sak-gas yra šaltas, cukrus sal- pagalbos, šiandien katalikiš šiama sekmadieniais ir trečia
4821 SOUTH HALSTED STRE17T
Puied. S«red. Ir Subat. S—9 vai.
M1KAS: — Ar gi ištikrųjųi dus. Anatomijos ir fiziologijoj kas veikimas neįmanomas. Šia dieniais vakarais lygiai 8:3G
Reskkuu-iju 64UU So. Arteslan Avė.
Lapkr. 2 d. , mokyklos vai
galime žinoti, kad dūšia yra? mokslas mokina, kad žmogaus ndien pasauliečiai nebegali sė vai. Įvairios dovanos ir kas kučiai lankė įvairias bažny Dienoms ToL BATajette 6791
Valandos; 11 ryto iki 3 popiet
Naktimis Tel. CAAal 0401
JONAS: — Truputi jiagvil-) kūnas susideda iš daugybės dėti rankas sudėję. Tat visi syk| Haujos
6 Iki 8 v. vakare
čias, kad įgijus visuotinus* at
denkime jūsų klausinių ir vei-! odelių {dalelių). Taigi moks- ateikite į misijas ir čia išgir
Trečiadienį prieš “Padėkot- laidus sieloms skaistykloj. Be
Tel. LAFuyette 7660
kiai paaiškės. Jei dirva yra du remdamiesi, pažiūrėkime į site daug gražių ir naudingi! Dienų” ‘‘door prize” bus di i savo bažnyčios, aplankė apie Office: 2643 W. 47th Street
suarta, tai žinome, kad arto-. akis gryniems faktams. Jeigu pamokinimų, kaip kiekvienas delis kalakutas.
Vai.: 2 iki K popiet, 7 Iki • vali.
Jonai astuonias kitas. Iš jaunystės
Nedėlioja pagal sutarti
jas jų suarė. Jei namas yra suiagenys padaro tokį sakinį - gali apaštalauti sulig savo luo
vaikučiai pratinami melstis už
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
pastatytus, tai žinome, kad sniegas yra baltas, arba snie- mo ir išgalės. Misijų dieno
4140 Archer Avenue
— Jonai, kam tu čia pečįan mirusius. Tai yra gražus pa-ionice Tel. bepuUUc 7aa«
dailydę jį pastatė. Jei knyga gas yra šaltas, tai tų auprati- tvarkė bus paskelbta kitų sa parėmęs laikai mokyklos kam protvs, kuris šiaip išreikšta.; Ras. TeL GROveblU 0417
▼ai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
7017 S. FAlKFHCbD AVĖ.
yra parašyta, tai žinome, kad ' mų turi padaryti viena celelė, vaitę “Pittsburgho Lietuvių
Res. 2136 W. 24th St.
pų? Gal manai, kad ji griūva? Šv. Rašte, “Šventa ir išganin
į. rašytojas jų parašė. Nors ne- daleiskime “A”, reiškia — Žiniose”. Tėmykite!
TH. OANal O4O2
ga
mintis
melstis
už
mirusius.
Klausyk, Baltrau, koks
Kun. M. J. Kazėnas
■ matėme darbininko, bet žino sniegas. Ta pati eelelė negali
212* W. MMtęiKJTE ROAD
tu navatnas žmogus. Tu nie
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
me, kad buvo darbininkas jei padaryti dviejų daiktų, dėlto
Res. and Office
Office Phone
▼ai 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryto
Tet LAF^yeitc 6037
kad negalį susitikęs žmoniškai
2239 So. Daavitt St
PKOspcct
1028
NadėlfoJ
aualtarua
darbas padarytas ir pagal da — šaltas turi būti kita celelė,
Sekmadieniais, lapkričio 11 užkalbinti. K nogi aš tau nu
CĄNAU 0706
rbų žinome koks buvo- darbi sakykime “C”. Bet mes žino d., vyrų sekmadienis, kuriame
sikaltau, kad vis prie manęs
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS ninkas. Dabar tėmyk, Mikai, me iš gramatikos, kad du dai &vč. Sakramentas išstatytas
kabiniesi ir neduodi ramybės
X—SPINDULIAI
kiekvienas sveiko proto žmo ktavardžiai *• Begali padaryti per vis, dien, ir visi vyre, j AJ ya tik SQst()jau va,an)k.
FHYSICIAN and SURGEON
3061 Weat <3rd Str.
Tel. CANaI 6122
(Prie Archer Avė. netoli Kcdzi’e)
gus gerai žino, kad mes turi sakinio be jungiamo veiksma bendrai eis prie Komunijas šv.’ Jei >sus^į)<t
DANTISTAS
2403 W. 63rd St., Chicago
i su savo Onute. Yaluntlos: nuo 2 iki 8 vai. xaKti.ro
Serijomis Ir nedėllomls pagal
me mintis, galvojimų, liuosų žodžio — yra. Taigi dar turi Tai lųbai gražus paproty*.1
OFFICE HOUBS:
2201 W. Cermak Road
autartj
Juk, ar nežinai, kad šį vaka
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas
beavltt
St.
)
valių, supratimų kas yra ge būti viena oelelė, kuri pada Kas mėnuo čia eina prie šv.
Sunday by Appointment
rų, spalių 29 d., bingo ir In- Ofiso Tel.: lAJ'ayett? 3650
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
ras ir kas yra blogas. Taip gi rys— yra, daleiskime “B”. Komunijos suvirs 300 vyrų.
llea Tel.: VIRgtnla 0669
zaro rengėjų šokiai mūsų sv>
Nuo 1 Iki 8 vakaro
suprantame tokias daiktus: Čia ir priėjome prie peties
tainėjeJ
Serudoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
dorybė, meilė, piktybė ir 1.1. klausimo branduolio. Kaip gi
Spalių 28 d. kun. Magnam
— Nepyk, Jonai, aš irgi ei
DENTISTAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
trys skirtingos celelės, būda Kazėno vardinėse Šv. Kazi nu į tuos šokius. Kad aš tave
TęL CAMal 6122
GAS
X - R A Y
KLAIPĖDOJE TEISIA
4143 AIICHKK AVBNUE
4645 So. Ashland Avė.
mos medžiaginės, skirtingos miero mokyklos vaikai turėje linksmai užkalbinu, tai tu tuo
Kampas Eranclsco Avė.
K
37
LIETUVIUS
OFI8O VAUANDOS:
viena nuo kitos galės susijun gražų perstatymų “Liurdo pie jau įtari, jog tave išjuokiu
■ O. • 1 »
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*
gti ir padaryti vienų neme- menai tė”. Begalo gražus ir Visai ne. Tik tu man atrodai
Nedėllomls pagal sutarti
Ofiso telef. BOUIevard 7820
(Tęsinys iš 3 pusi.)
džiągiaį supratimų — sniegas jausmingas veikalėlis — nei nusiminęs, o sakai, kad lauk*
2201 W. Cermak Road
Namų Tel. PROspeot 1930
priešvalstybinei vokietininkų yra baltas, arba šaltas? Jeigu
kaip jo negaliu pamiršti. Čia Onutės. Pamačius susiraukusi,
Valandos 1—I Ir 7—8 vak.
partijai. Advokatas net raštu medžiaga galėtų padaryti ne- turiu pažymėti, kad tų veika
Seredomls Ir Nedeilomls pagal sutarti TeL BOULevard 7042
teismui įrodė šituos tvirtini medžiagiiuus supratimas, tai lėlį, dramų, sulig anglų kai su “ilga nosimi”, kų ^įi pa
REZIDENCIJA
manys apie tave. Būk links
DR. VAITUSB, OPT.
DR.D.LVEZaiS
mus ir pabrėžė, kari prisieku
€631 S. Galifornia Avė.
tada visi laikrodžiai, automo bos lietuviškai sutaisė sesu« mas! Gal manai, kad tavo OLIETUVI8
siųjų teismo teisėjas net drįs
OPTOMJKTIUCAJ
jIjT A4UU
DUNTISTAS
biliai, orlaiviai turėtų pradėti M. Jeronimą, pranciškietė. Jo1s nutė su kokiu vokietuku nu
Telefonas REPubUc 7866
SPECIALISTAS
ta viešai per teismo posėdį me
PaCenavtcs
aklu
įtempimą,
kuris
literatiniai gabumai jau ne sy
4645 So. Aahl&nd Avė.
soti priežastimi palvos skaudėjimo,
iluti. Tačiau ši byla buvo ati kalbėti, galvoti, net ir pasa kį pasirodė. Nieko stebėtino, ėjo ir daugiau prie tavęs ne svalfimo
a|du aptąmlmo, nervuotu- Oflao: Tel. LAFayette 4017*
arti 47th Street
begrįš. Nebijok, ji gera lietu ipo. skaudama akiu karttl, atitaiso I Re*.: Tol. UKMIovk 6288
▼ai.: nuo 9 Iki 8 vakar*
dėta kitam kartui.
Tsb. kas sakyti.
trumparegystę
ir
toltregysta
Prlran-1
juk ji paeina iš garsios Vala vaitė ir gera katalikė — pri gtR t^tutngfri •.Įglniim ViBUOM
v
BersdoJ pasai sutarti
Ūmuose egsaizUnaTUnAa daromai
|
nčių šeimynos jau staliai pasi klauso Marijos Vaikeliams, ji elektra, parodančia mačiausias klal- 1
daa Speclalė atyda atkreipiama 1 I
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
žymėjusios raštais. Tai šeimy be tavęs negali gyventi.
mokyklos valkus. Kreivos akys atl-,
ipnnPD s v®
taisomos. Valandos nuo 10 iki I v.
41435 A&vUCa A Vai.
na, kuri yra išdavusi tokiu?
— Visai ne, Baltrau. Aš di NedČitoj nuo 10 iki 11. Dm«slr at- į ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
“l.t*Al,O
.nM)? 1,8 •W»lu. , RcsldencIJos Ofisas: SČ&6 W. «9tli SL
kaip a. a. vysk. Motiejus Va džiuojuos, kad Onutė lietuvai- KatmwVpipLaus kaip
pirmiau.
2515 WEST 69th ST.
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIRKUS KATAUKMKUS
Vnlnnčos: 1U-12 Ir 8-9 vai. vak.
lančius. T«t nieko stebėtino,
4712 S0. ASHLAND AVĖ. Ueredomls
\
LAIKRAfiOIUS
ir Nedėllomls pa«al autart) Of. ir Rea. Tel. HSMtack 6141
kad Ue literatiški gabumai ai
Phone Bonlevard 7589
Valandos:
škiai pasireiškia vysk. Valga
2-4
popiet;
nuo 6-8 vąkarais
DRAUGAS”, vieniqtėl‘ia Amerikos lietuvių katalikų dien
čiaus ainiuose. Štai, A našta
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chieago, 111. Me
ras
Valančius,
Cicero,
Ilk,
se
4157
ABCHER AVENUE
Otfloe x«i. Wsntwo>M KM
tams $6.00.
Pritaikyme akinių dėl visopraneša
TeL VCR<lnla MM
nis žemaitis, štūmynos tėvas,
Ras. Tol- Hpde Kark 8391
Ofleo vai.: 1—4 ir <4 P. m.
^DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų SųjtmAtmaina ofisų valandose. 1 kių akių. Ekspertas tyrimo *NedtUomla pa*al sutarti
nebjauaas
žmogus,
jokių
aukš

kių ir pritaikymo akinių.
Dabar valandos šiokios:
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Bffoadtesnių
mokslų
nėjęs,
nors
su
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. ‘Pusmečiai $2.
r ei. Ofiso BOUIevard M18—14
?<
drebančia
MOTERŲ TR VAIKŲ LIGŲ
Re*. VlC«ow 1143
r.
• ranka,
f
' bet, reikalui
**GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savartea#tis, 73 E. So.
ištikus, gana gabiai moka plu
MPECIALISTft
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams. \
EEDAKCIJOS

ADRESAS:

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
409 Tubor Street, Ėsplen, Pittsburgh, Va.
KOSTANTAS J. VAlSNOiLAS, generalis agentas

ĮOOMOS PASISKAITYMAI

SOUTH SIDE

BR. P. ATKOfclSNAS

DR. P. Z. ZALATOfttS

BR.F.C.WINSWWAS

DR. 1.1 SIMONAITIS

DR. A.BACKUS

Di J. J. KOWARSKAS

OR. 6.1. BL6ŽIS

BU. V. E. SKDLINSKIS

DR. S. BIEŽIS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

MLlBUSSEli^

SKAITYKITE

ABVUKATAS
J. P. WAnCHES

940) WEST

25 MEiy PRITYRIMO

RI.T.DUNIKIUS

DR. SUSAM A. SLAKIS

MARRUETTE PL OFISE)

nkamų valdyti. Jo sūnus kun.
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalai, 2334 So. Oak
A. Valančius visiems gerai ži
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams <2.00.
nomas “Vyčių” redaktorius ir

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K*. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadw«y4 6o. Boetpn, Mass. M«tams
t
$200‘

gi

sesao

Jeronimą, pranciškietė,

.jam

gabus rašytojas, jo

nepasiduoda.

v-x-.

«9» *

4T' ‘

Telefonas PRGspeet 1133

Panedėtio, Utarninko, Ketvergo ir Pėtnvčios vakarais nuo
v t iki 9 vai.

DR. JDHN SMETANA
OPTOMETRISTAE
1801 S. ASHLAND AVENUE
• Platt Bldg., kamp. 18 et

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
2 E.*163rd PLA0E
Valandos nuo 9:30 ryto iki
Kampas State ir 103rd PI. 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
Telefonas PULlmaa 5960
vai. vakaro. Nedėliomis nėra
Kas popieti! nuo 3 iki 6,
skirtų vąlandų. Room 8.
ty gesaj, kad kas “Liurdo p»
Seredoinis iki 9 vak.
nienait^” atspauodiatų.
K ■Sūbatonns vfc§ diea| Iki 9 v.v.

dar jne vienų dvasinio turinio
1
tams $2.00.
•
i
.
• t
veikalėlį; jai sekasi. Tat, se
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesini* žurnalas, <736 S- AVood šuo,V nepasiduok saVo broliui
St., Chicago, III. Metams $1.80
oepodĄk plunksnos į šalį. B(i
*♦ AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universaliu Biu
<23 i(ir»d

Kumpas \Vestera ir 63rd St.

Galima drąsiai

•‘MOTERŲ IMRVA”, A. L. S. K. Moterų Sąjungos mėnesi pmiaiauti, kad ji pagamins
nis Žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chieago, JIL, Me-

ras, Įnc. Kaina metams $l£ti.
Brooklyn, N. Y.

€3rd STREET j

ROSaANN OFISE:

Ph0»e

ObbiA Ofisu

•

DR. A. J. BERTASR

-6900 SOUTH HALSTED ST.

Ofiso vai. nuo 1-4: nuo 4:10A^«

V.landos: 1 Iki 4 po pfotų. 7 iki 8 vak.
ilskTTsa

756 W. 35th Street
ĮVAIRŪS
—
■
'■ ■ ■

DAftfAlil:

DR. CHARIES SEGAL

1

..... .......

■ MMAfflHCEKAHN

OFI8A8

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

4481 SO. ASABLAND AVĖ.

4 lubos
CHICAGO. II.L
OFISO VALANDOS:
Nuo in iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:*9 vaL
vakaro. Nedaliomis nuo 19 Iki 12

Tol. YAR4« »MI
Re*.: Tel. PLAza 2400

Valandos:

■Nuo W-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v v.
N*d Al dieniais nuo 10 Iki 12 diena

a

V. 9 -P.'-v •- •

<r-<

Ketvirtadienis, lapkr. 8, 1934
—ė------------------------ •*-

1

lapkričio 4 d. sodalietės be-, taip pat rengiasi įsteigti oro torija dar nėra pakankamai paveikslais Tvirtais popiet i
Vyskupas H. C. Boyte buvo
jas. Reiškiame jo šeimynėlei
ndrai ėjo prie Dievo Stalo.! muziejų. Jau dabar vienas ki ištirta. Todėl ši paminklinė niais viršeliais tik 25 centeu,
užuojautų, o Tarnui linkime atvažiavęs į 6v. Juozapo baž
atgauti prarastų sveikatų. V. nyčią, mūsų mieste, dinnuvoti Džiaugiasi motinėlės, kad JU tas šiam muziejui eksponatas medžiaga istorijos mokslui y- vienų iniHot, dar reikia pi id> i
ir patėmijau mūsų klebenę ii dukrelės dažnai artinasi prie yra gautas. 14 Žemaitijos į ra labai svarbi ir reikšminga už persiuntimų 5c.; o gražiais
BBIDGEVILLE. PA.,
audeklo viršeliais 50 conbi.
kitus kunigus jam padedant. šv. Komunijos, ir tuonii stip- Kaunu yra atvežta Vytauto
ŽINUTĖS
‘4 DRAUGAI*'
rina savo sielų, tampa tvirtės j Didžiojo laikų troba, kokių “Pašaukimas į Dvasinį
2334
Bo. Oakley Ave„
Lapkričio 9 d., 8 vai. vaka nes atstumti visokius silpny- j šiandien Lietuvoje beveik nėLuomą
”
(Tęsinys iš 4 pusi.)
Spalių 29 d. Hfc. Petro ir re, bažnyčios svetainėje, bu« bių Į>avojus.
Arba pas patį Autorių
ra.
Purašė
ir
išleido
8801 8aginaw Avė.,
Žemės Ūkio Rūmai sumanė
nių. Įraukiama svečių iš l’itts- Povilo draugijos svetainėj bu biugo parapijos naudai. Visus
Kun.
Pr. J. Vaitukaitis
vo lietuvių demokratų politiš kviečiame atsilankyti.
Lapkričio 4 d. ftv. Jono dr- Lietuvos oro muziejų įsteigti Knyga 95 puslapių įtalpos
burgho ir kitų kolonijų.
kas susirinkimas ir prakalbos.
gija laikė mėnesinį susirinki Lietuvos Prezidento Antano ir gražiai iliustruota šventųjų SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ"
mų, bet jokių naujų nutarimų Smetonos tėviškėje. Tačiau
' Praeitų savaitę Alleglienv Daugiausia buvo kalbama a
nebuvo.
,
Cibukas pačioje jo tėviškėje Užulėiu
General ligoninėje, Pittsburgh, pie balsavimų, kurie įvyko la
kaime kiek sunkiau tokį ma
Pa., jiadajė ajjendiko operaci pkr ičio G d. Kalbėtojai ragino
PADtKONĖ
ziejų steigti, nes tas kaimas
jų N. Miekūnaitei. Linkime visus balsuoti tik už demokra
dabar jau baigiamas skirsty
jaunai sodalietei greitai pa tų kandidatus. Sakė, kad kie
kvienas
balsas
duotas
dejuok
ti į viensėdžius. Tačiau jeigut
gyti ir linksmutei grįžti pas
ratų
partijai,
yra
balsas
prez.
neatsirastų nesuardyta ištisa >
savo mamytę.
ltooseveltui ir tas reiškia, kad Sugrįžęs nuo fanuos, kurio
sodyba, tai būtų kaime nupir
jam
ir
darbininkui
duodate
visų
vasarų
bedirbdamas
je
ktas tam tikras žemės skly
Girdėjau, kud Mercy ligo
VINCENTAS MELLENS
Bocliester,
N.
Y.
_
Sekma

pagalbų.
praleidau,
atradau
čionai
vis

pas ir į jį suvežti muziejui
ninėje serga Pleurisy T. Gelkurta mirė spalių 31 d. 1934
m. Kr tapo palaidotas lapkr. 8
ką tvarkoje. Bažnyčia puošniai dienį, lapkričio 11 d., 3 vai. skirti eksponatai. Stengiamasi ’ d.,
čius, visiems žinomas siuvę
o dabar Ilsis šv. Kazimiero
kapinėje amžinai nuit'.ęą ir ne
ROBERT KARLO
Lapkričio 4 d. card party ištaisyta kad ir be jokių pa popiet, Jo Ekscelencija vysku Prezidento Antano Smetonos
galėdamas atidėkoti tiltas, ku
Mirė
lapkričio 5 d. 1M4 m..
sutaikė jam paskutini pa
parapijos naudai praėjo dide gražinimų; sienos ir lubos įŠ- pas Mooney pašventins naujo* tėviškėje išsaugoti ir nupirkti j rte
ĮDOMŪS JUDAMIEJI
10 vai. vakaro, sulaukęs pusės
tarnavimų ir palydėjo j| J tų
at džiaus. Kilo tfi Lietuvos.
neišvengiamą amžinybės vietų.
PAVEIKSLAI!
liu pasisekimu ir paliko para dažytos, tiktai žiūrėk ir mels- Šv. Jurgio bažnyčios kertinį bent vienų grįčių ar klojimų
Paliko
dideliame nuliūdime
Mes atmindami fr apgailėda
Pamatykite
draugus, drauges Ir pažįsta
mi
jo
prastės
lininių
iš
mūsų
pijai gražaus pelno. Svetainė kis. Karmoj dirbant, blogiau akmenį.
Mat, Užulėno kaime dar yra
mus.
i
dėkojame cnūaų dvasiš
liįnas pašarvotas 4605
Ko.
$Ve. PANELES buvo prisikimšus žmonių. Pa- šiai yra tas, kad nėra arti ba- Visų dienų bus nepaprastos Daliai charakteringų tikrų mu- tarpo
kam tėvui kun. A. Aralriuštui.
Hermitage A\o.. J. R. Budei''M.I.C., kuris atlaikė įspūdingas
kto koplyčioj, laidotuvės įvyks
pamaldas už Jo sielų ir p.uiakė
stntvhna
APSIREIŠKI tėmijau daug atvažiavusių iš žnyčių. Dažnai tenka ne iš ap- iškilmės. Jose dalyvaus visos KH
sų krašto senoviškos statybos
penktadienį, lapkričio 9 dienų,
pn'taikintų pamokslų.
iš koplyčios S. 30 valandų bus
draugijos, sykiu su Naujos pavyzdžių, kurių niekur kitui
Dėkojame graboriui iatehavlsileidimo,
bet
iš
negalėjimo
kitur,
kaip
iš
sautsaidės,
nortMO VIETĄ
atlydėtas j sv. Kryžiaus pųru^
čiul ir SOnams. kurie savo ge
pijos ba’nyčių. kurioj
įvyks
ru Ir mandagiu patarnavimu
saidės, l’ittsburglio, Mikysro- sekmadieniais šv. AŪšių išklau; Bažnyčios Statymo Komitetu Lietuvoje bevėik Beužtinkama
goduh'ngus pamaldos už velio
garbingai nulydėjo j) j aniži—LIURDĄ
nio sielų. I'o pamaldų bua nu
nu-sl). o mums palengvino per
kso, Kumštės, Dukeinų, Sevis- syti. Iš pradžios buvo sunku, ir trustisais. Visi Rochesterio Į muziejų būtų sudėti įdomūs
lydėtas j .šv. Kazimiero kapikasti nuliūdimų fr rūpesčius.
Atėję į šiuos paveikslus pa
lietuviai
nuoširdžiai prašomi žvejybos įrankiai, kraičių ku
bet
kų
padarysi:
pilvas
stau

Dėkojame grabnešlams ir vi
svalės.
Patėmijau
pyškinant
matysite tų garsųjį visame pa
Nuoširdžiai
kviečiame visus
siems. kurie paguodė mus mū
gimines, draugus-gos ir pažyesų nuliūdimo valandoje ir pa
saulyje Prancūzijos miestų tūzus, damukes, džekius ir t.t. gia, tat žmogus turi kur nors kuoanksčiausiai susirinkti, nes bilai, girnos, vežimai, žagrės-,
tamus-inas da'yva-iti šiose lai
galios. dėkojame visiems daly
LIURDĄ, kur 1858 metais kun. J. Vaišnorų, kuris nevie glaustis, kad jį pasotinus.
galėsite geriau inunatyti šias staklės ir kiti daiktai, kurie
dotuvėse.
vavusiems laidotuvėse žmonė
ms; o tu mylimas sūneli' ir
6venč. Panelė apsireiškė Šv. nų gerai pasodino. Buvo labai
NulfOdę:
.*5=1, I>TBUg< s ir
Sveika yiw dirbti fannoj, nepaprastas iškilmes.
toliau ilsėkis ramiai laukdamas
visi yra ne gamtos, bet žmo
Pažįstami.
Bernadetai. Tenai suvažiuoja
mūsų pas tave ateinant.
Laidef uvėrus pt tarnauja graiš viso pasaulio ligoniai nepa gražių dovanų, ir visi, kurie lies tyrų orųPkvėpuodamas ir Klebonas kun. Jonas Bakšys gaus rankų darbo padarinys.
Nuliūdę lieka:
borius J. 1*’. Kudeikls. Telefo
Motina, Seserys ir KiolUI
gydomomis ligomis sergantie jas gavo, labai buvo patenki padirbėjęs keletu valandų, tai, yra pakvietęs svečių ne tiktai Dabar tiriamos sąlygos tokiam
nas YAKds 1741.
ji, kad gauti stebuklingų per nti. ‘‘Door prize” buvo 5 ga brač, prie stalo atsisėdęs val vietinių, bet ir iš kitur.
oro muziejui Prezidento AnŠvenč. Panelės užtarymų išgy
Po iškilmių Sv. Jurgio pa taryjį įįmetonos tėviškėje įstei
gai
ir
vis
nori.
lonai
aliejaus
automobiliui.
Jis
dymų.
Vos tiktai sugrįžau į šių rapijos svetainėje bus didelis gti.
teko R. ITouse. Avinas teko
Tsfc.
Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš A. Sargaučiukei.
kolonijų, jau radau atvykusį pasilinksminimas su šokiais ir
Lietuvos,
A. Peldžių su judamais pa t.t. Naujos Bažnyčios Staty
Mes, parapijiečiai, labai dė
2) Dariaus ir Girėno išskri
Lietuvoje šiuo metu priskaimo Komitetas ir gerb. klebo
dimo ir žuvimo vietų — Sol kingi, kad svetimi mūsų ne veikslais. Jo judomieji paveik
UdUMial aakša-nA- dKMe. raminki*
slai ‘‘Liurdo 6v. Panelės ap nas širdingai kviečia visus da toma apie 1500 piliakalnių,
dino mišk^,
ir <ar*l>UA»ilq
pamiršo. Sekantieji daug pa
|
keliasdešimts
pilių
griuvėsių
lyvauti
tame
vakare.
3) Pasaulinę Parodų (Worlds
sireiškimo vieta”, labai įspū
sidarbavo šiai pramogai.: K.
ir .kitokių senovės paminklų,
Fair),
Didžiausia pamink lų dirt
dingi.
Naujos Bažnyčios Statyme tampriai susijusių su mūsų
Clilcagoj
4) Komedijų, kur dalyvauja Sargautis, A. Trakas, A- VenKomitete
yra
sekantieji
na

Charite Chaplin.
Lįurdas tai yra vieta, kuciūnienė, V. Andriejauskaitė,
■uvtrt M meta prltyrlm*
Paveikslus rodys A. PEL O. Pampikiūtė, J. Žukas, J. noje kasdien tūkstantinės mi riai: klebonas kun. Jonas Ba taufcia pcaeitimk Kaip žinia
Lietuvos
ir
lietuvių
tautos
isDŽIUS sekančiose vietose:
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės
taupykite pinigus
UTARN1NKE, Lapkr. 13 Milutis, V. Sargautis, A. Vi- nios iš įvairių kraštų suva kšys, Juozas Kiekis, Juozas —
Mocejūnas,
Feliksas
Palaikis.,
žiuoja,
kur
ne
vienas
nepagy

sockiūtė,
D.
Stulpiniūtė.
d. kun. Valančiūno pa r. salė
atlikome darbų dangeJiid i
domas stebuklingu būdu pa Kazys Zlotkus, Juozas Bara
alų Chlvagos Lietuvi*.
1 -v
je, Phila, Pa.
nauskas,
Pranas
Sukis,
Jonas
sveiksta. Ir kiti Peldžiaus pa
* SEREDOJE, Lapkr. 14 d.
E. Adomaitienė, kuri per
kun. Čepanio par. salėj, PKi- kiek laiko sirgo namie, išvež veikslai visiems patiko. Kai Levickas, Stasys Navinskas,
kurie sakė, kad jeigu Beldžiu., Andriejus Stirna, Jonas Kavola, Pa.
ta į Braddocko ligoninę, kur
arti tirand Avė.
Ketverge ir Pėtnyčioje, La padaryta operacija. Lai Die-' pakartotų rodymų tų paveiks liūnas, Petras Norkeliūnas, Te
lų, vėl ateitų pasižiūrėti. Žmo odoras Paluikis, Petras Piku
pkr. 15—16 d. kun. Zimblio vas duoda jai pagyti.
Telefonas SEEIey 6103
par. salėje, Phila, Pa.
nių ne perti augiausia i prisirin- nas.
VA0LAVAS
Chicago, Illinois
Įžanga 25c
Vaikams 10c.
„
, . .y „
ko, nes kitų dienų su nekant8TANK0WICZ
Kontraktorius Otto SteiriVisur pradžia 7:00 vai. vak.
,
•*
“
Kun E. Bčepanski# is Hoorumu lauke kaukių bako. Tat wacbs. Architektas George LoMirt lapkričio 6 4. 1934 m.,
7:45 vai. ryto. sulaukęs 36 mė
Užsisakant šiuos judamuo veraviile, Pa., buvo atvažiavęs ir atliekamus centelius taupė
ty amžiaus. Kilo iš Kauno ra
renz.
sius paveikslus reikia adresu©. pas mūsų klebonų pasisvečiuo
ABO R IA I :
dybos, Raseinių apskričio, Natam vakarui.
makSČlU parap Amerikoje iš
ti: A. Peldžius, 7035 S. Pate

Pittebwglm Žnies

KAS NAUJO UAOTOCKE

ŠIS - IAS lž WEST EMO
PITTSBimGHO PA
DANGĖS 1

VYSKUPAS ŠVENTINS
NAUJOS BAŽNYČIOS
KERTINI AKMENI

OA

A|A

VOffTIAN TONUMENT CO. INC.

527 N. WESTERN AVĖ.

field avė., Chicago, III.

ti.

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos j
senųjų Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos nuė
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

1 Hl

LIETUVOJE STEIGIAMAS
ORO MUZIEJUS

Kaukių balius spalių 30 d.
labai gerai pavyko. Kaukuč.ių
susirinko daug. Nelaimė, kad
pennažai buvo paskirta dova
Daugelyje valstybių yra vi
nų. Tat teisėjams sunku buvo
sa eilė taip vadinamų oro mu
nuspręsti, kanr turi tekti do
ziejų. Juose saugojami tos ša
vanos.
lies charakteringi senoviški
Nors teisėjai ^gavo prieder pastatai ir kiti įdomūs daik
mę atliko sąžiningai, bet atei tai. Tačiau pats muziejus yra
tyje geriau žinosijne, kaip tin atvirame ore. Vpač daug to
kamiau surengti kaukių balių. kių oro muziejų yra Švedijoje.
Nuo to baliaus, girdėjau, Lietuvoje žemės ūkio rūmai
liks per virš šimtukas parapi
jos labui.
'
Rengėjos džiaugiasi, kad jų
darbas ir pasišventimas buvo
parapijai sėkmingas.
Tos pačios moterėlės darbu©
jas i ruošdamos kitų pęagonių
— card party, kuri įvyks lap-.
kričio 11 d. parapijos labui. Į
Žiūrėdami į tų nepaprastų da
rbuotę ir pasišventimų tų mo
terėlių, ir ftv. Vincento Lycoum vaikinai pradėjo darbuo
tis pardavinėdami čensus, ka
lakutui laimėti; taipgi pradė
jo darbuotis savo pramogai,
card party, kuri įvyks lapkri
čio 27 d. parapijos labui. Blo
giausiai tiktai yra, kad žmo
nės mažai tedirba.

gyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Elsbietų. motiną. Agnie
šką. du brolius Joną ir Vikto
rą, dėdes Ir gj'mtnes Ameriko
je Ir Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas 4622 So.
Wlnehesler. laidotuvės
įvyks
subatoj, lapkričio 10 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas J Av.
Kryžtacs parapijos bažnyčią,
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos uš velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kaainu'ero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas įlalyvaittt šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris,
Motina,

Utoiiai. Dėdės Ir Liminės.
lAidotnvėms patarnauja gra
bortus I. J. Zolp., 1646 West
46th St. Telefonas Boulevard
5203.

Viri Telefonai:

LACHAWICH
IR SONO6
LIETUVIAI GRABORIAI

GRABORIUS
Taria aatomobilias visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 Littianica Avenue
Chicago, III.
Cicero, IK

1439 S. <9th Ot
________ TeL ČIOBRO

—et/;',

TeC. I.AFeyette 8573

J. Liulevičius
Grabortas
ir
RalsamiAitojas
Patarnauja Chica
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

1646 West 46th Street
Tel. BOPIevard B3Ū». ŪŠ13

Laidotuvių Direktorius per JO Metų

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia dykai
1A10 SO. 49th GOURT
Cicero, Diiuois
Phone Cicero 2109

4092 Archer Avė.

ORkBORIUB Ir LAIDOTUVIŲ
VKDSJAS

Patamavimaf Dieo< ir
Modemaka Koplyčia ir Vi

STANLEY P. MAŽEIKA

Patarnauju laidotuvėm kuopigiausle
Baikale meldšlu atsišaukti, o mano
darbu būsite ušcaaėdfntl

1.1 ZOLP

PIGIAU

Telefonas TARds 1138

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340

A. MASALSKIS
GRABORIUS

!

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
IABORTT78 Ir RALSAMUOT* > J

’atama.vitųas geras Ir nebrangu

718 Weat 18th Street
Telefonas MOffro* *877

J. F. RAOŽIUS
Ina.

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma
tuo pačia vsrdaĮ

LIETUVIŲ ORABORI H
Palaidoj* ui f 26.00 Ir enk' 'tau
Moderniška kop
.
u vi
i*- u
h.
i, i < \.\at 6J74
<
____
L

Ketvirtadienis, lapkr. 8, 1934

«

i kų, Vytauto darže, išdavė. I>-1
917 Limenaisė Ona
priežiūros tarybų išrinkti; ap
Į kojo visiems ui aukas pikui
926 Šimkui .Juozui
skridęs viršininkas Dr. Mic
" Tr' *f eji ■
1)30 Vaicekauskas M.
!i ktri daiktais. Be to dar surin
kus, krašto direktorijos na
North Side -}Sv. Mykolo
rys Zvilius, krašto direktori
Kriubienė, B. Kalvaitė, .r |{«- kta $10 pinigais, j
bažnyčioj misijos prasidės pi
Nutarta surengti buneo pajos narys Jonušaitis, pirklys
zbadauskaitė.
rmadienį, lapkričio 12 d. Tas
rty
lapkr.
26
d.,
6
vai.
vaka

Tregeris ir pirklys Stočka.
3. Tikietų kontrolė pavesta
jubilįejines misijas ves Tėvas
ro,
purap.
svetainėje.
Bendrovės valdyba daro pa
Lab. Sų-gos centro sekr. P. į
B. Pauliukas, dominikonas.
Centro
sus-muo«e
apsiėmė
stangi)
gauti leidimų spirito
I Fahi Jonaičiui. Kolonijų atsto
Per tas misijas turėsime pro
varyklai steigti. Kai bus gau
vai turi tikietų pasiimti pla dalyvauti A. Grikšienė, O. Zdc gos aplaikyti jubiliejinius at
KOMISIJOS POSĖDIS SU tinimui ne vėliau kai Šešta nevičiūtė, Juscvičienė, P. Iva
tas leidimas, tuojau bus pra
laidus.
V
P. Rap.
Šv. Kazimiero Akademijos dėta įmonės statyba.
DAILY NEWS KARNIVA
dienį, lapkr. 10 d. Kreiptis į nauskienė.
rėmėjų 9 skyrius rengia buneo
LO VEDfcJU
P. Kubijonaitį arba j “Brau
■< ----------- '
party su užkandžiaus jiarapigo” rtHj
Lapkričio 1? d. Šv. Ono
j
jos
salėje, lapkričio 15 d., 7
Lietuvių, vakaras lapkr. 28 d.
4. Preliminariam lietuvių ^augija rengia buneo party;
v. v. Jaunametės, ir augesnės,
Pelnas Labd. Sąjungai
vakare po programo visų va- Skudfc galėję. Komisijos narė
visos dirba išvien ir tikisi tu
karų pavesti šokiams ir pas i- M. Skųdienė, U.x ,^4fciei>8 ir 0
rėti gerų sekinių. Širdingai
Praėjusį antradienį, Aršios linksminimui. Visas to vaka- Stašelįenė renka dovanas ii
Klaipėdos krašto lietuvių
Chicagos
lietuvių
visuomenė
kviečiami
visi
geradariai
pare

Vartų parap. salėj įvyko Lab. ro pelnas eis Lietuvių Lobda- 8'Par^mi varo prisiruošimo da
ūkininkų organizacijos, ūki
dideliai
susidomėjus
L.
V.
mti
minėtų
vakarų.
Pelnas
skiSų-gos seimo rinktos komisi ringajai Sujungsi.
' r^b
ninkų draugija jau parodė
“Dainos” choro koncertu neriamas
vietinių
seserų
namo
(
jRUg r.Orų ir sumanymų padė
jos vakarui rengti sųryšy su
Chicago Daily News kami-|
dėldienį,
lapkn,
11
d.,
buvusioj
statymo naudai
Cbicago Daily News -rengiamu valo vedėjas savo kalboje už-| Praeitų sekinaijienį mūsų ba
ti Klaipėdos krašto ūkininkų
Meldažio
švetainėje.
Mat,
lieįdomu yra pažvelgti, kaip būklei pagerinti. Tam darbui
I
visų tautų karnivaln posėdis, tikrino visokeriopų paramų to žnyčioje prasidėjo jubiliejinės
tuviams, dainos mylėtojams t
čionai jaunametės gražiai da
kuriame dalyvavo ir Cbicago lietuvių vakaro pasisekimui. misijos. įmonių rytais ir va rūpi
išgirsti naujų liaudies dai! Kastas Sabonis, baritonas, r|)Uojasi; kaip su dideliu pa- yra pasiryžusios ir kitos -orga
karais
susirenka
daug.
Sek
Daily News karnivalo vedėjas* Programo komisija (A. Kallal»^^^^
nų,
I Dievo Apvaizdos parapijos va- sišventimu gamina gražių do- nizacijos. Ūkininkai
ir korespondentas su fotogra- vaitis, A. Pocius ir L. Širnu- madienį visa parap. važiuosi
džiaugiasi galį parduoti gaWH
Koncertb programa bi s la- j-gonininkas, dalyvaus Gimimo vanų ranku darbelių. Visi at- vijų ir kiaulių į Rusi jų ir ki
fn. Posėdį atidarė Lietuvos tis) žadėjo dėti pastangų su- katedrų ir kitas dvi bažny
koųsulas Chicagai, A. Kalvai- daryti tokių programų, kad čias, kad pelnius jubiliejinius bai įdomi kiekvienam. Be ®Jto-,pRn. šv. parap. choro koncer- silankę bus patenkinti. J va tas valstybes. Tačiau krašte
tis plačiai nušviesdamas da-(lietuviai Cbicago Daily News atlaidus. Užsiregistruoti rei ro, kuris dainuos net devy-(e sekmai!., lapkr. 11 d., para- karų tikimės susilaukti centro dar tebesiaučia įvairaus plau
: pirm. Nausėdienę, kuri su sa ko kiršintojai ir suvedžioto
lykų. Komisijos garbės pirm. visų tautų finai vakare (kar- kia svetainėje, kur parduoda nias dainas bus solo, duetų,Įpįjos svetainėje.
kvartetų.
vo žodžiais visus prie gero jai, kurie skleidžia gandus,
isrįnktas A. Kalvaitis, pirm. nivale), gruodžio 15 d., Cbi- mi misijų daiktai.
Koncertas prasidės lygiai 6
<< Draugo” red. L. Šimutis, se-jeago Stadiume užimtų pinnųRėmėja kad tinkamiausia rinka būtų
Pranešimai • pritraukia.
Lapkr. 2 d. mirė jaunuolio vai. vakare. Po koncerto bus
kret. P. Fabijonaitis, ižd. A. jų vietų.
Vokietijoje. Tuo jie suvedžio
L. Petronis, 18 metų amž. Lai
Dargis. Dalykų visapusiai ap
ATMINTINES MIŠIOS
Beje, atsilankę į susirinki dotuvėse dalyvavo daug žmo šokiai, bufetas, dykai užkan
ja Klaipėdos krašto gyvento
džio
ir
pasilinksminimas.
Tai

i
kalbėjus nutarta:
jus, skatindami juo- pasitikė
mų svečiai I. Sakalas ir J. Ra- nių> sudėta suvirš
g" Mi
gi, širdingai kviečiami visi at Marąuette Park. — šešta
1. Preliminarį lietuvių va-j zhadauskaitė tapo kooptuoti įjgįy aukų Nuliūdime paliko
ti vokiečių rinka. Tuo tarpu
vykti
lapkr.
11
d.
į
L.
V.
dienį, lapkričio 10 d. 8 vai
karų rengti Padėkos Dienos, komitetų ir įtraukti į spaudos’ motinėlę, tris brolius ir dvi
ištikrųjų išvežimas į Vokieti
“
Dainos
”
choro
koncertų.
išvakarėse, lapkr. 28 d. Lietu- sub-komitetų./
ryto Gimimo Panelės Švč. ba-,
jų yra visai sustojęs ir ma
seseris.
Šilutės apskrities viršiniri- ,
Senoji
Darbuotoja
vių • Auditorijoj, jei bus gali Chicago Daily News fotog
žnyčioj įvyks atmintinės šv.
Mickaus pastangomis, j žasis pasienio susisiekimas
Lapkr.
9
d.
Šv.
Vardo
drau

Mišios už a. a. Juozapų Leškį,
ma gauti; jei ne, tai vienoj rafui nufotografavus, posėdis
Šilutės apskrityje steigiama ( diena iš dienos ris labiau va r
gijos
sus-mas,
parap.
salėje,
uždarytas.
Rap.
mirusį keturi metai tam at
didesnių parapijinių salių,
'bulvėms suvartoti tam tikra zomas.
j
Visi
nariai
kviečiami
atsilan

gal.
Vietinis
2. Išrinkta įvairios sub-kobendrovė. -Bendrovė numačiu
kyti.
Yra
daug
svarbių
reika
misijos: Salės: P. Valuckas, F.
si steigti spirito varyklų ir
lų svarstymui.
Balandėl s
Siuvėjų lokalo 269 A. C. W.
Vaicekauskas, J. Diinša, Pro
bulvių miltams gaminti fab
of A. susirinkimas įvyks lap
gramo: A. Kalvaitis, A. Po
Brighton Park. — šv. Pra
rikų. Steigiamajame susirinki
kričio 9 d., Amalganiated ce
cius, L. Šimutis. Spaudos: B.
me išrinkta bendrovės valdy
nciškaus seserų rėmėjos ren-ntro name, 333 So. Ashland i
Kalvaitė, J. Razbadauskaitė,
Šv. Kazimiero Akad. rėmė
REIKALINGAS tuojau ge
ba, į kurių įeina: pirklys La
giasi didelei pramogai — bu- Blvd., 7:30 vai. vak. Malonė
ras vargonininkas.
Z. Gedvilas ir I. Sakalas. Bu jų 5 sk. laikė mėnesinį susbutis, pelkynų prižiūrėtojas
KUN J. 6I2AUSKAS
nco party, kūpi bus gruodžio kitę visi dalyvauti, nes bus
feto užkandžių: A Dargis, P. mų. Pirm. Ivanauskienė raporBuntinas, pirklys Kubilius. Į
1313 Westminster
2 d., 2 vai. pftpiri, parapijos nominavirnas vųldybos 1935.
apie buvusį rėmėjų pikniValuckas, B. Nenartonis,
Detroit, Mich.
svet.
m.
F. Piusis, sekr.
Dariaus - Girėno pamink?
“AS. Bronislova® Oot&utas, paleftVienuolės jau atsiuntė labai
knu snvo sesers Sofijos Ir jos sūn&iiB
statymo komiteto nutarimu
Pranciškaus Ivlnskų. kurie apleido
gražų, rankų darbo card table, i Town of Lake. — Liet. VyChlcagą apie 24 metai atgal.
Jos
spalių 5 d., bus rengiamas vertės $15.00. Jis teks vienamečių 13 kuopos susirinkimas į- BANKAS
vyras. Jonas Ivinskis, apleido Si pa
sauli sausio 24, 1934. Paskuftnėje
Naujų 1936 Metų sutikimo va
LIETUVIAMS metus.
darbo vietoje kur dfrho per Ilgus
laiiningųjamę’OųĮ .pačių dienų| vyks šį vakarų, lapkr. 8 d.,
Jackson parke. Chlcagojo, mi
karas paminklo naudai.
rdamas paliko naftlės pensiją., kurios
per buneo žaidimų.
.
8 vai. vakare, parapijos salėj.
be jos ar be Jos sūnaus niekas ne
Išrinktoji komisija šiuo ske
gali paimti. Keli metai atgal girdė
Visas pelnas skiriamas šv., Visi nariai prašomi susirink Taupykit savo pinigus jau
kad buvo numatyti keliuose Ry
lbia
ir
prašo
visų
organizaei
“Draugo” jubiliejiniam numeriui, kurs išeis
tiniuose miestuose bei valekvbėse, bū
šiame banke
Pranciškaus ripnuolvnui. it ti.
Koresp.
tent: Obio. Boston. Mass., Phlla.. Pa.,
jų ir pavienių įsidėmėti tai.
Ir kitur. Jeiga kas apie Juodu žinote
L’.
•
NaSla'tė
lapkri c.o 17 d., žymki padidintas, paskirta kiek- Vakaras Jaus su įvairius pro
arba galite man sutelkti kokia nors
tikra žinia gausite $50 atlygfntmo".
HALSTED
EtCHANCF.
LIETUVIAMS
LAIŠKAI
\ ienai kolonijai agentai parinkti tam leidiniui ske gramu, šdkiais; įvyks gruod
BRONISIiOVAR GOTAFTAR
4318
So. Wuod Bt., Oslesao, III.
PADĖKA
CENTRAI.INIAM CHI
NATIONAL BANK
Ibimų. Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo žio 31 it, 8 vai. vak., Šv. Ag
CAGOS PAŠTE
PARSIDUODA bnZ-PTOė ir
Halstcd SI. ir 19th PI
Šiuo širdingai dėkojam vi
skelbimą priduoti skirtam agentui, arba tiesiog nietės Auditorium, prie Argrocemė.
Turiu saliūnų ir to
Narys FEDERAL
cher ir So. Rockwell St
siems, kurie kokiu nors būdu i
dėl
bučeruę
noriu greit par
INSI KAM E KORP<IR,V O 'S
pasiųsti į “Draugą”, nes mūsų katalikiško dien Iš anksto skelbiame ir tiki prisidėjo prie paminėjimo au-1 902 Asmutienė Bronė
duoti.
Atiduosiu
visai pigiai.
raščio, jubiliejinis numeris pramatoma išeis 32 mėsr kad kiekvienas lietuvis ksinių vedybų sukaktuvių Juo j 910 Kapočius Liudrik
3401 Litnajūci Avė.
zapo-ir
Barboros
Brajerų.
Aį
puslapių. !?e to, šio jubiliejinio numerio bus eks-'^rbiantis
didvyrius Datra dau" kopijų spausdinama. Ratos paganini-' ri« iyGi™n*’. P™'“ik^ k«- čiū kleb., kun.. Albavičiui, se
selėms Kazimierietėms, parap.
Lietuvis Advokatas
mų pasilieka tos pačios. 1 aigi visiems bizme-1 riotiniam vakarui,
chorui, ir varg.. K. Saboniui,
2201 W. Cermak Road
riams verta šios progos nepraleisti ir savo biznį Komisija: J. A. Mickeiiūnas, visiems priftidėjusiems, šeimi- (
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
(West 22nd St.)
ninkėms
ir
patarnautojoms.
1
Metropolitan
State Bank Namai
paskelbti “Draugo” jubiliejiniam numery, lap- p,rm-’ F- J- c’*auska*< A. Kui
Valandos
Kasdien
nuo • Iki 5,
Nes
šio
alaus
skonis
jus
visus
patenkins
nuo
pirmo
poJ
J
r zinas, p Fabijonaitis, F. Mi
Noriu pažymėti, kad ta pa-'
Panedėllo, Seredos Ir PėtnyMc
ragavimo.
Reikalaukite
visi
ir.visur
AMBROSIAN
vakarais • Iki 9
kolaitis, rašt., J. P. Waičienė čia proga ir minėtieji jubilia
Telefonas CAMal 11?B
BKEiR.
kričio 17 d.
K. Stulpinienė ir J. Caikau* tai visiems širdingai dėkoja. 1
Namai: 6459 8. Rockwell St.
fiios kokybės Ambrosion olų išdirba.
Telefonas REPnbllc »«OO
kienė.
Marijona
ir
Simonas
Skridai
Marquette Park — S. Staniulis.

s LAUKIAM MISIJŲ

VIETINES ŽINIOS

LIETUVIAI DALYVAUS
CHICAGO DAILY NEWS
TAUTU KARNIVALE

CICEROS ŽINIOS
RĖMĖJOS KVIEČIA

NŪS”

L “DAIKON-

KLAIPĖDOS ŪKININKŲ
SUVEDŽIOTOJAI

STEIGIAMA BULVĖMS
SUVARTOTI ĮMONĖ

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

ŠV, PRANCIŠKAUS V-NO
DOVANA RĖMĖJŲ
PRAMOGAI

GA RSINKITĖS
“DRAUGE”

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLO KOMITETO
- VAKARAI

Jubilejiiniam Numeriui Paskirta

entai

BUKITE VISI LINKSMI!

Brighton Park - P. Gubista.
Aštuoniolikta - P. Varakulis.
Town of Lake - L. Labanauskas
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas
North Side - A. Bacevičius.
Bridgeport - A. Giliene.
West Side - Br. Vladas Cibulskis.
V
Roseland - M. Pavilionis.
West Pullman - K. Raila.
South Cbicago - K. Gaubis.
Cicero - V. šemetulskis.
Melrose Park - O. Švilpauskiene.
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas

ir L. Labanauskas
ADMINISTRACIJA

SOUTH SIDE BREWIN6 CO.

Gerkit

Urmu — who!esale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas
1

L. M. NORKUS

Trth

3225 So. Lituanica Avė.
Tcl. Yards 2084 ----------- arba------------- Boulevard 7179

JOHN B. BORDEN

P. GONRAD
FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosava, mo
demišką atudlo su HolIjrsrood šviesom la

420 WEST «3r<1 ST.
Bnglevvood 5M4O—MM I
Dnug šilumos - mažai peleni,; geras
užvaduotojas dėl Pocahnntaa; Black
Oold. lurnp arba egg, H 00; Mine rnn.
15.7 5; screenlngs 14.76
ORI NDY MINING OOMPANY
Ovlam-est llšl

Crane
INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIS

PUBLIC

.HORTGAfiE BANKERS,

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTORA

4707 S. Hakted St

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

5332 80. Long Avė.
Cbicago, III.

ntis RVPCBUO A

KU8 BONUS

MutualLiquorCo.
Tat TAKDS

Coal Co.

Tel. LAFayette 1068

iš
|
CRANB COAL CO. (Jausite
geresnes anglie už mažiau
Plnfgų.
Katrie perkate anglis
dralvsrlų, siųskite juos

