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REIKALAUS KONGRESO.
GRAŽINTA SENA TVARKA

Rooseveltas pasiryžęs stumti 
priekin sociales reformas

REIKIA BEDARBIAMS APDRAUDO, 
PENSIJOS SENATVEJE

PRIEŠINGI NRA

kVASHINGTON, lapkr. 9. 
— Prez. Rooseveltas yra pa
siryžęs ir toliau vykdyti nau 
josios santvarkos programa. 
Tuo tarpu U. S. prekybos 
rūpiai jau daro planus, kad 
pakenkus prezidentui.

Šie rūmai paskelbė, ka<l 
jiems yra reikalinga gauti vi
so krašto įmonininkų opinija 
kas link NRA keitimo. Tu>3 
tikslu prekybos rūmai paskel- 
'liė nuosavu planą, ir laukia 
lįmorininkų pritarimo. Šį pa
starąjį gavę šie rūmai sako
si kreipsis kongresan ir rei
kalaus, kad būtą pakeistas
N RA įstatymas.
'/Ik-i ?

1 Ko rūmai norit Svarbiau-

WASHINGTON, lapkr. 9. 
— Susirinkus tuoj po Naujų 
Metų naujam 74-ajam kongre
sui, prezidentas Rooseveltas*
tuojau įduos jam svarstyti 
socialių reformų planu.

Šin planan įeina:
Sūdaryti - nedarbo meto 

apdrnudų ir pensijas senat
vėje.

Vyriausybės valdymui pa
duoti geležinkelius ir visas 
kitas susisiekimo priemones, 
taip pat pajėgų gaminimo 
kompanijas.

Vyriausybės kontrolei pa
vesti medžio pramonę, anglių 
kasyklas ir aliejaus pramo
nę.

Vykdyti žemės ūkio progce.

SENIEJI MINISTERIAI 
ĮEINA JIN

PARYŽIUS, lapkr. 9. -- 
Flandin sudarė naują mini- 
sterių kabinetą, o atsistatydi
nęs premjeras Doumergue ap 
leido Paryžių — grįžo į savo 
tėviškę.

Prancūzai yra pasiskirstę 
nuomonėmis dėl Doumergue 
atsistatydinimo. Vieni aukšti
na jį, o kiti peikia. Sako, 
premjeras Doumergue be ge- 

' rų jų ypatybių turėjo ir blo- 
I gųjų. Ypač peikiamas jo gi- 
| lūs atkaklumas. Jis atkakliai 
į kovojo už kiekvieną savo su
manymą, nežiūrint jo geru
mo.

PER 12 VALANDŲ PRA
SKRIDO IŠILGAI U. S.

NEVVARK, N. J., lapkr. 9. 
— Žvmušis lakūnas kap. EJ- 
die Rickenbaelter vakar sumu 
5ė savo paties greito skridi
mo rekordą išilgai J. Valsty
bių.

Iš Burbank, Gal., vakar j;s 
atskrido čia. 2,626 mylių tolį 
padarė per 12 valandų ir 3 
minntas.

Be kap. Rickenbackerio lėk 
tuve buvo dar trys keleiviai 
ir du kiti lakūnai.

Didžiausią kelionės dalį at
liko 12,000 iki 17,600 pėdų 
aukštuma, kad^ išvengus judan 
čių žemiau įvairių oro bangu.

į naujo premjero Flandino 
kabinetą įeina dauguma atsi
statydinusių ministerių. La- 
valis ir toliau tvarko džsie- 
nio reikalus, o Herriotas pa
skirtas valstybės ministerių i 

ats I

R >

sias jų reikalavimas yra, kad jr įvairius didžiuosius 
apsimokančius pro-vyriausybė nieku būdu nebū

ty autorizuota vykdyti įvai
rius kodus ir kad darbininkus 
liečianti provizija įstatyme, 
būtų pakeista. Žodžiu, preky
bos rūmai reikalauja, kad 
pramonininkams būtų grąžin
ta senoji tvarka, kad galėjas 
iŠ naujo išnaudoti darbinin
kus, prisidengus savo sudary
tomis unijomis.

Įdomu, ką į tai atsakys vy
riausybė ir kongresas. Ir rei
kia daug abejoti, kad preky
bos rūmai galėtų ką 
laimėti.

savaime
jektus.

ŠEN. BORAH - DIDELIS 
PESIMISTAS

Būdamas porą valandų Chi 
cagoj senatorius Borah iš Ida 
ho labai pesimistiškai atsine
ša į naująją santvarką.

Jis numato už poros metą 
įvyksiantį naują ekonominį 
ir finansinį krizį, kurs, anot

n°r3jj°» būsiąs didesnis, negu 192*) j m.,- jei krašto vyriausybė lai-

DOL IŠLAIDOMS
AVASHINGTON, lapkr. 9. 

— Susirinkus kongresui kra
što administracija reikalaus 
skirti išlaidų — apie 3 bilijo-į 
nūs dol.

> •Tam tikslui iš kalno daro

NESUTARIA BEI 
LAIVYNU

UŽRAUKIAMA LONDONO 
KONFERENCIJA

LONDONAS, lapkr. 9. — 
Visiškai nesiseka laivynų kon 
ferencijai, kadangi japonai 
yra pasiryžę iki pat galo ko
voti už lygybę.

Kadangi su japonais susi- 
taikvfnas nėra galimas, tai 
ieškoma kitokia
uždengi konferencijos nepasi
sekimą. Gal bus surasta ir 
padaryta bet kokia formula, 

f aro

BAISUS NEMORALUMAS 
PLINTA RUSIJOJE

Vaikai auga be dvasinio švie
timo — be doros

NACIAI APSIDIRBO SU 
, AMERIKIEČIAIS

kaip angliškai sakoma 
savmg plan.”

PARODOS

BERLYNAS, lapkr. 9. — 
Į nacių žnyples pakliuvo Ja 

išeitis, kad mes Ross iš Tacoma, Wash., 
su žmona ir savo šoferiu. 
Ross yra buvęs apeliacinio 
apygardos teismo Filipinuo
se vyriausias teisėjas.

Aną dieną ]>er Bavariją
Amerika ir Anglija paga- autonK,biHl, važiuojant ištiko 

bau įnitikino, kad m japonais i.ataittrofa. Ros9o automoMj., 
tartis apie kokius reikalus gu vokijSku ant|HnoW.
yra reikalinga pirmiausia pri gi9 pastarasis ne tuo šo-

' nu važiavo. Žuvo vienas Ctpažinti jiems lygybę ir nie
ku būdu nenurodinėti jiems, 
kaip jie turi elgtis Azijos ry
tuose. Šiandieninė Japonija 
nėra senovės Japonija.

Chicagos vfl&rmonų taryba 
be portfolio. Premjeras pats Į priėmė rezoliuciją, kad užda-
taip pat neturi jokio portfo
lio.

19 vyrų sudaro naują ka
binetą.

rytą šimtmečio pažangos pa
rodą palikti kaip buvus ir 
toliau ir ją įnuolatinti. 

Chicagos miesto

PAtlMffiŲ MENA
Rytoj, lapkr. 11 d., bus mi 

nima, taip vadinama, paliau- 
majoras bų diena (Armistice day). Įvy

NADJAS FINANSINIS 
SKANDALAS PRAN* 

CSZUOJE
P A RYŽIUS, lapkr. 9. — 

Policija iškėlė aikštėn naują 
finansinį skandalą, panašą į 
Staviskio skandalą.

Į pastarąjį skandalą yra 
įvelti du pusbroliai, Charles 
ir Joseph I>evy, kurie per 
bankus ir kitas finansinei 
įstaigas paskleidė keleto šim-

autorizuotas dirbti tuo reika- ks dideli paradai Chicagoj.
lu. Majoras paskirs.komitetąI .. , ..... . ,’ . . | Paliaubų iškilmes bus pa-iŠ 50 asmenų ir jam paves1, x x . . • ., . , , (kartotos ir pirmadieni, nerssudaryti planus parodos pa- T, . .7, , • . .... visos valstybines šventes, įeilikimui ir perėmimui. ». /,-■ - . , *,.... . ,.'■■■■ jos supuola su sekmadieniu,Pradžiai vra reikalingas . .. ,., „ „ ? 'vra nukeliamos i pirmadieni,kelių bnhjonų dol. fondas ,
Norima patvarkyti taip, kad | S"” di<‘"°R ™-
kav motai atidaroma ir vyk-,r<,a,tta eilė >Tairil! pro^ram.,

m. amž. vokietys.
Nors žuvusis pats buvo kai 

tas už šią nelaimę, bet naciu 
autoritetai sulaikė visus tris 
amerikiečius ir pėr keletą 
dienų jų nepaleido, kol neat- 
ritelsė su žuvusiojo vokiečio 
žmona. ; ‘ i . /

Tas atsiteisimas Rossitl 
kaštavo 5,415 dolerių. Po to 
jie paleisti ir apleido Vokie
tiją.

doma paroda 
apsimokėtų.

pati savaime!

HITLERIS ATSIMENA 
SAVIŠKIUS

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
VALDYBA

LENKAI NUTEISĖ DU
UKRAINIEČIUS
■'*1 <-■■■•

LVOVAS, R. Galicija, lap
kr. 11. — Lenkų teismas nu
baudė mirties bausme du uk
rainiečius už policininko nu
žudymą.

George A. Cretors, vienos 
žemės ūkio mašinerijų kom
panijos atstovas, dvidešim t 
vieną mėnesį išgyveno ?oz. 
Rusijoje.

Great Northern viešbuty 
įvykusiam vienam susirinki
me jis pasakojo, kad jis ne
tiki, kad pas bolševikus vyk
domi “penkerių metų” pla
nai turėtų bet kiek pasiseui- 
mo pramonės ir ūkio pakėli
mui.

Anot jo, patys komunistai 
trukdo visokio darbo pažan
gą. Visose įmonėse vyfauja

‘V- ‘ •- • * bjuodoji apatija. Ūkio mašinos 
apleistos — neužtektom* >s 
tvarkoje. Komunistai išmeti
nėjo jam už mašinų tai.-yiną. 
Girdi, kam tas reikalinga. 
Šios mašinos nepriklauso i i 
'lamstai, nei mums. Tad kokio 
gera galima laukti iš tokios 

I tvarkos.
Rusija šiandien smunka 

ypač doroviniu atžvilgiu, sa
ko Cretors. Baisus nemoralu 
mas plinta tarp vaikų. Tas 
paeina iš bereliginio vaiku 
auklėjimo. Šis auklėjimas yra 
griežtai bolševikų uždraustas.

P moterys Rusijoje, sako 
Cretors, yra komunistų tik
ros vergės.

1 kysis savo nusistatymo. .
3 BILIJONUI Ji" ma"°- kad n<lb"’ įs™"«ikų m"ilijo‘ni, frankų vettės bn-
----------- Į ta dolerio infliacijos, o iŠ to > jr rnanipu|įn,M,nnli ,ai vt

pasireikš naujas krizis

KARDINOLAS LIUDIJO 
TEISME

isa prapuldė.

Jo Emin. kardinolas Mon- 
delein vakar savanoriai nuvv 
ko federalinin teisman ir ten

Naujai išrinktoji Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdyba! 
pasiskirstė pareigomis taip: 
prof. Mykolaitis - Putinas —

SPAUDOS DEPARTA
MENTAS

BERLYNAS, lapkr. 9. - 
Prieš 11 metų naciai — Hi;- 

’ leris su savo sekėjais, sukėlė' Pirmininkas’ Prof 
: maištus Muniche, Bavarijo-' ~ ^^miuinkas, A. Vaičių

PIRKLIAI PRIEŠ 
“REIZEMARKĘ”

---------- ''C ^1
KAUNAS. — Lietuvos pir

kliai labai susirūpinę tuo, kini. 
Įvedus Vokietijoj taip vadina
mas “reizemarkes”, kurios 
yra žymiai pigesnės už Reich
smarkes, daug žmonių iš Lie
tuves važiuoja į Vokietiją ir 
ten daro įvairiausius užpirki

KAUNAS. — Jau paruoš
tas įstatymo projektas steigti 
prie ministerių kabineto spau
dos departamentą. Projektų
nustatoma, kad spaudos de- mus, tuo naikindami prekybą 
partamentas turės 3 skyrius: 
spaudos, informacijos ir pfo-

J. Ke-
linotis — iždininkas ir K. 

i Binkis — valdybos narys, 
i Draugijos garbės teismą 
'sudaro: kan. A. Sabaliauskas

Taip pat į šį skandalą yra U SuknirnaR bnvo TOtrtuSkin ,aitia ~ Pretorius,
_ Z A e   A, * —,  - VU. • ' I « « M « M 1»A raįvelta pati vyriausybė.

NAUJAS LONDONO 
MAJORAS

... . . lr ... i * x- • o t i i LONDONAS, lapkr. 11. —mi planai ir pasirengimai, oi liudijo vykstančioje S. Insul- _. : , . 7 ,, , , , . , Šio miesto nauju lordu majokongreso vadai jau regines- lo byloje. . i i A o « .m i ve T lira išrinktas Sir S. H. Melv-tuoja atstovus ta®/ tikslui, Tarp kaltinamųjų su Insul-!* ««, , ... , , ,. . . neux Killik, 73 m. amž.kad išvengus opozicijos, arįlu yra žymus chicagietis Ha-į

kitų kokių klinčių. rbld L. Stuart, nekatalikas, J Šiandien jis iškilmingai ūžė

GAILESTINGUMO MOKY
KLOS SUKAKTUVĖS

mė sau skirtą ofisą.

KESINTASI PRIEŠ KINIJOS 
DIKTATORIŲ

tas. Žuvo keletas šimtų jo 
sekėjų.

Dabar tad kanclerio Hitle-
rio įsakymu iš nacių (nacio- | pagandos. Spaudos skyrius
nalsocialistų) partijos Rūta), dr. J.^Grinius į klasifikuos visą medžiagą iš

užsienio ir vietinės spaudos, 
informacijos skyrius koncen
truos ir teiks visą užsieninę 
ir vidaus informaciją, o pro
pagandos skyrius išvystys 
ekonominę ir politinę propa
gandą.

skiriama 300.41(10 aukso mar- l'r miro"" A' KriW™- 
kaičio - Aishės išrinktas adv

Lietuvoj. Ryšium su tuo, pr- 
kybininkai ruošia vyripusybei 
memorandumą užkirsti kelią 
šiam kenksmingam Lietu v., s 
prekybai reiškiniui.

kių žuvusiųjų namiškiams.
Kastas.

LIAUDININKAI SUSIRIŠO
SU TAUTININKAIS I

_______ •' I
PASITARIMAS DARBO

REIKALU
>

Kaune įvyko viros Lietu
vos darbo inspektorių pasita
rimas, kuriame aptarta, kaip

bet atžymėitAs aukštuoju Pi 
jaus IX' ordinu už jo nuopel
nus Katalikų Bažnyčiai. 

Kardinolas liudijo apie
Katalikų mokykla — Mer- Stnarto nesuteprtą karakteij 

cy high sk hool, minėjo 10 me- j ir abelną jo sąžiningumo re
tų sukaktuves. Gailestingumo pntaciją.
seserys vienuolės tvArko šią
mokyklą. BERLYNAS, lapkr. 9. —

fti paeini vidurinio mokslo, Vokietija uždaro U. S. visokį 
įstaiga mergaitėms vra Prai-• importą, išėmus karo medžią 
rie avė. ir 81 gnt. ' Į gą.

ŠANCHAJUS, lapkr. 9. — 
Ties Fatung po traukiniu,J • I

kuriuo vyko Kinijos miUtari
nis diktatorius Čiang Kai-šeic, 
susprogdinta bomba. Diktato
rius išliko sveikas. Žuvo du 
sargybos nariai.

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Įvyko specialus pasitari
mas tarp liaudininku ir tauti
ninkų, kuriame vieni ir kiti ir kuriuo būdu vykdyti nau-
pareiškė sutikimą Kauno mies- jas samdos įstatymas, 
to savivaldybės rinkimuose
susiblokuoti balsų likučiams BERLYNAS, lapkr. 9.
pasidalinti. Tai yra pirmas Hitleris pripažįsta, kad galy- 
atsitikimas, karia tautininkai hės vokiečių priešinasi naci- 
ir liaudininkai Įeina į bendrą izmui.' Nežiūrint to, jie bus
politinę kombinaciją. suregimentnoti, sako jis.

. ■ • • - ..L:'

TVARKO NEMUNO 
TĖKMĘ

Nemuno vagos reguliavimo 
darbai intensyviai dirbami to 
liau. Sudarytas projektas su 
tvarkyti Nevėžio vagai, ftinos 
darbus norima nudirbti atei
nančiais metais.

8 MOTERYS LEG1- 
SLATORON

SEATTLE, Wash., lai i , 
9. — Waąhington . valstybe 
legislatūron yra išrinktos H 
moterys. TS jų dvi pateko -•«* 
natan.

ORAS
CHICAGO IR AFYLTN- 

KftS. — šiandien giedra ir 
šalčiau. - z
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“DRAUGAS
Ilelmi kuadten. tšakyrua oekiutdlenlus 

IUMBRAT'>« KAINA: J. Amerikon ValMybėso:
• *6.00. l'ustl metų — *3.60; Trims in&MRiMM 

*.00; Vienam mėnesiui — 7*e. Kitose vulsbfbiee 
jeretA: Metams — *7.00; Pusei' metų — <6.00.

'.><10. , 
kainos prtsiundlamoa ixu-olka.la.vua 

■ Rsodmdarblttins Ir korespondentams raitų negrąžina, 
' ISapraioma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam tlke-

lenklų.
priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai. 

kalbiniai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet.

•i
... “DRAUGAS”
ii' UTHVAMAN DAILY rRIEND

Publlaked Daily, Eacept aundny.
*lPTtON8: One Year — <6 44; SU U«Qth« Į 
Tkroe MontlM — *2.00; O«e Meotfc — t 5a.

(5 One YkAr — *7.00; Sis Mentfcn — <4.00;
' — .08c.

■rtleing In ‘T>RAUGA8” bringa best reeulte. 
trtialng ratu, on Application.
tUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Ch’cago

Re vyskupo,' LKVC įeina iie iyinūa kr- 
talikų veikėjai: kan. P, Dogelis, kun. V< ALe- 
leška, Z. Starkus, dr. Ig. SlenipskelL, dr. J. 
Balčiūnas, A. Screikytė, j>eot. Pr. K iv.uitis, 
pro/. IT. Poridaitiih dn'St. Uaorie, dr. Pi-. 
Dielininkaitis, dr. J. Leimonas ir <Jr. V. Kur- 

velienė.
Naujai KVC valdybai linkime geriausio 

pasisekimo vadovauti Liekavus Katalikų vi
suomenei.

A. A. Aito. I MaUnims Kautas 
isbtaBgai Nulydėtas | Marijampok

DIENOS KLAUSIMAI

VYSKUPAS LKVC PRIEŠAKYF-* *•
^ Lietuvos Katalikų Veikimo Centras J.

Vyskupą Teofilių Matulionį apsirinko sa- 
• vųdu. — pirmininku. Mūsų manymu, ge- 

pasirinkimo nebuvo galima sugalvoti, 
Nieks iš mūsų tautos žmonių geriau ne- t

ryt pinroa mintys
Rytoj .,uci#a lygiai šešiolika metų km 

užsibaigė didysis, pasauttnts karas. Lapkričio 
vienuoliktoji vadinama paliaubų diena ir nė
ra tos tautos, kuri vienaip ar kitaip jos ne
minėtų. Tos valstybė*, kurios buvo laimė
tojų pusėje, tų dienų mini su tam tikru pa
sididžiavimu, bet kurios pralaimėjo karų, tos 
keikia nugalėtojus.

Tačiau gilinantis Į tuos laimėjimus i; 
pralaimėjimus, aiškiai matome, kad šiandien 
ir nugalėtojai neturi kuo labai džiaugtis.

inta Katalikiškosios Akcijos reikšmės ir 
luino, kiek Vyskupas Matulionis, kuriam 

ig metų teko kentėti skaudžius bedieviš- 
į Sovietų Rusijos valdžios persekiojimus, 

slapta reikėjo eiti kunigo, o vėliau vys- 
pareigas ir dėl to teko kentėti sunkių- 

'darbų kalėjimuose, ištrėmime.
Jo Kkscelencija labai gerai žino, kad 

>j ir kai kuriuose kituose kraštuose be- 
įšistiprino, būdami didelėje mažumo- 

valdžios vairų užgrobti ir dabar 
ibsįus persekipjū. dėl to, kad tikintie

ms nebuvo organizuoti, kad jie -laiku 
pėjo vieningai stoti, į kovų ir ginti sa- 

kad plačiosios žmonių masės nebu
vęs į religiškų akcijų. Tokioj Rusi- 

atkaklių' bedievių - bolševikų val
ko šimto milijonų žmonių ir juos 

i -lyg kokiųme, žodžio,

rti prieš- kruvinojo bblševi: 
č Taip įvyko dėl to, .kad tikintu^ Žino

jo ir ypač jų vadai nekreipė dėmesin į*tin- 
susiorganizavinių, j spaudų, f kėlimų 

jMĮnėse religinės sąmones, kad tikėjimas bč? 
Ištremtas ne vien jausmais, bet protu ir pa- 
įlymėtas nuolatiniu, vieningu veikimų.Į'*'*:-' - ' .>*2-#

Kuomet tikinčiųjų milžiniška dsuguma,H* ■*-i' • .*>»<-
ardaug savimi pasitik ėdama, snūduriavo, he- 

dieviai susiorganizavo,, užvaldė spauda- ir 
viig kraštų pavergė.

A' ' *
/ Žinant, kad Lietuvos Katalikų Veikimo 

iras rūpinasi katalikų suorganizavimu ir 
pUtnnu Popiežiaus taip dažnai raginamojo 
Katalikiškojo veik'mo, pakvietimas jo vadu 
kankinio dėl tikėjimo J. E. Vysk. Matulionio 
yw sveikintinas <lalykas. Jis žinos, kaip vn- 

i, kad eiti prie to, kad kiekvienas Li«- 
tyvos katalikas būtų sųmoningu kataliku' jr 

įsytų pro katalikiškųjų organizacijų, j

Emil FiedJer

Mate, Daina Ir SU
iv g tėra žodžių, kurie būtų taip 

ir begemskai panaudojami, 
Bpp žodis “meilė”. Kas kartąie pažymi^ 

r>fcia žodžiu “meilė”, dažnai būna vieni 
kiliems prieštaraują dalykai.. Aukščiausia 
ir žemiausia, tvariausiu ir kasdieniikiau- 
,-aifc, angeliškos mintys ir nužeminą žmo

J. Skrineka, prokuroras Mi- ti vyriausybę vidaus reikalų 
kada, apie 200 iš vietos apy-‘ ministeris pulk. S. Rusteika ir 
linkiu suvažiavusių dvariškių, švietimo ministeris J. Tonkū- 
didiiulės minios įmonių. Visi nas. Susirinko ir visa, išaky
tu! vėliavomis ir uždegtam* ' rus arkivyskupų' metropolitų 
žvakėmis bei deglais. Su deg-* (iškilmėse dulvvauti Lietuvos

Karsto Palydęjįmo iš Kauno Bazilikos j Kauno lais išsirikiavusios žmonių ei- vyriausybė: ark. IT. Karevi-
Geležinkefio Stoti Iškilmėse Dalyvavo Vat I lės nuo stoties tęsėsi per ke-į*ns ir visi vyskupai - A. Ka- 

1_- ” 1 A .t_» i * -J | bus gatves. Susigrudumose rosus, M. Reinys, J. Kukta, J.
Stybes PreZKventsa^ Ancn^skupas Metropo* > žmonių eilėse nemaža buvo Staugaitis, Paltarokas ir Pr. 
litas, Vyriausybė. Marijampolėje ir Kelyje matyti ir kitų tikybų žmonių. Būčys.
Kantas Sutiktas Didelių Žmonių Minių

Spalių 24 d. 3 vai. po pietų kūpąs Metropolitas su asista 

1927 m. mirusio arkivyskupo ’ o po jo — velionies giminės ir
Jurgio Matulevičiaus karstas 
iš Kauno bazilikos kriptos iš
kilmingai nulydėtas į Marija
mpolę. Karsto palydėjimo iš 
Kauno bazilikos į Kauno ge
ležinkelio stotį iškilmėse da
lyvavo Valstybės Prezidentas 
Antanas' Smetona, arkivysku-

vyriausybės atstovai. Toliau kaila.
— neorganizuota visuomenėj 
kurios, nepaisant lietingo oro, 
taip pat ‘buvo nemaža 

Procesija Kauno geležinke
lio stotį pasiekė prieš pat 17 
vai. 30 min., karia į Marijam
polę turėjo išeiti paprastas 
traukinys.

Karstui gabenti buvo pamo
pas metropolitas J. Skvirec- 

Karas visoms valstybėms, beveik be jo-1 ministeris pirmininkas J 
kių išėmimų, užtraukė nelaimę. Jas, beveik Tūbelis, teisingumo ministeris štas specialus vagonas, papuo- 
visas, smaugia ekonominiai ir finansiniai kri- ®t. Šilingas, švietimo minis- štas žaliumynais. Kai tik į jj 
aini. Gyventojai nebepakelia mokesčių naš- ^ei'į Tonkūnas, vidaus Tei
tos, skursta ir nerimsta. Prie to dar karas i kalų ministąris S. Lozoraitis,
pasėjo daug politiniu ir moralinių ligų, ! susisiekimo ministeris J. Sta-
kurių negreit pasaulis tepasveiks. • Įnišauskas su žmona, valsty-

.. • v. ..... . i_ iv i /bes kontrolierius inž. K. Ša-Šio krašto politikai mums skelbi, kad
kėnis su žmona, vyskupai Ku
kta, Būčys ir Reinys, gen. 
štabo valdybos viršininkas pu
lk. lt. Černius, Kauno įgulos 
viršininkas pulk. Čaplikas, 
prelatai: Šaulys, Česnys, Ja-

milijonai vyrų siunčiama į karo frontų, bi
lijonai dolerių aukojama karo dievaičiui tam, 
kad nugalėti imperializmų, įsteigti demokra 
tijų, išlaisvinti pavergtųsias mažas tauta,, ir 
karių ant visados padaryti galų karams.

Šiandien visi matome, kad toli gražu 
lieįvykdinta tas, kas buvo žadėta. Pirmiau 
šia, netdlnato, kad imperializmui būtų nu 
suktas sprandas ir kad būtų užtikrinta pa
šaulyje taika. Visos didžiosios valstybės (net 
ir ųaujAi atstatytoji Lenkija) labiUu negu 
kuomet nors pirmiau dega imperializmo kar
ščiu, rengiasi keršyti, užgrobti kiek galima 
daugiau svetimų žemių, iš visų jėgų gink
luojasi, dar labiau sunkindamos ir taip jau 

anas savo piliečių tnokėacių naš 
tait- tokiu tempu ir toliau eis ajieigink- 
daVimasį ilgui netruks kai vėl sužvangės kar
dai ir pasilies nekaltų žmonių kraujas.

* . - 7 v i
Apie -demokratijų ir kalbėti netenka. Em 

ropoję- ji visai baigiama pasmaugti. Visur 
steigiama liguistoji diktatūra, kuri užmuša 
privatinę žmonių iniciatyvų, atima žmonėn^ 
laisvę,- »r juos naujos gadynės vergais pa 
daro. Tokia būtis dar laidau sunkina žmo
nių gyvenimų, klampina valstybes į skolas, 
komplikuoja tarptautinę politikų, ugdo im
perializmų ir didina karo pavojus.

Tiesa, kai kurios pavergtosios tautos' lai
ke didžiojo karo ųr tuoj po karo atgavo sau 
laisvę. Bet toli gražu n« viskas ir ne vien 
karo dėka. Dabar matome, kad galingieji vėl 
norėtų jas pavergti, tik jau nebepajėgia, nes 
jų^ pačių viduje ne viskas yra tvarkoje.

Tokias tai mintis sukelia paliaubų diena.

nystas “meilės” tema mano padaryti ge
rų biznį, o tų romanistų kiekvienam šimt
mety yra dešimtys legijonų. Taip, iš to
kių jų raštų susidarytų milžiniška biblio
teka! Ir dėl to labai skaudžiai nukenčia 

jz‘meilės” prasmė. Žodis, kuris yra perė
jęs per tiek daug nešvarių rankų, kurį 
yra ištarusios tiek daug nedorų lūpų, kiu
ris turėjo išbristi per nešvarių, kaip ba
la, fantazijų, kuris vaikiojainas operečių 
scenose, kuris įpintas į banališkas mėlio 
dijas skamba kiekvienoje paprastoje vie

iki gyvulio purvini darbai, visa tai ! t°j<\ — turėjo netekti savo grožio ir ver- 
yra rišama su kantriu žodžiut'‘meilę”, I ^ės. - ,
jfcveįk per kiekvienų pamokslų jis mini- Į O žodis “meilė” yra vertingas ir gra 
Inas iš visų sakyklų, bet taip pat jis ska- | žus. šv. Jonas, kuris norėjo surasti žodį 
kibą, iŠ girtų fcmonių lūpų ir naktinėse j gilinusiai Dievo esmei pažymėti, ui Jo 
pasilinksminimo vietose. Kartais jis yra • rūpinimąsi mumis, už Jo mirtį neturime 
Šžentas choralas, o kartais nešvari šokių jam kito žedžie, kaip tik meilė. Šį žodį, 
ir gėrimo dainų bei kasdieniška meliodį- t kaip ir žod&ua kryiina bei MJr&ni«pag, 
ja. Dar lig.'iol m ra tokio trobesio, kuria- ; mėa krikščionys-turėtume apsupti kuo di- 
nc tilptų vieoa apie “meilę” parašytos [ džiausią pagarba. “Nusiauk kojas, n«8k į 

Kiekviena# poeto parašo po vie- i čia šventa žemė”. Deja, šio jausmo mes
aę du tomu, kurių tirinj jis pažymi esame visai netekę ir kiekvienų menką 

^meilės” žodžiu, — o tų poetų kiekvie J jav.aiuelį mee jau vadiname “meilės” va-
kartn turi !ė"ijomt;< Kiekvlcnmi rontn- J rdu.

Pirmieji kaistų iš traukinio 
paėmė apskrities viršininkas 
ir apskrities LTS pirmininkas 

A. Pimpė ir prokuroras Mi-

karstas buvo įdėtas, trauki
nys pasijudino eiti, palikda
mas stoties perone eiles pa
lenktų vėliavų ir didelius bū
rius palydėjusių, kurie prany
kstantį tol tuno je vagonų dar 
ilgai sekė. Kelionėje traukiniu 
karstų lydėjo vyskupai Kuk
ta, Przeždzieckis, Reinys ir 
Būčys, gen. kun. A. Cikoto, 
kun. VI. Mroczekas, kun. V.

nuševičius, Grigaitis, Macijau- Mergelis, daug kitų aukštų
skas, Labukas, vyr. kariuome
nės kapelionas kun. VI. Miro
nas ir daug kitų aukštų dva
siškuos atstovų, visuomenės 
atstovų, aukštų kariškių. Į iš- 

j kilmes taip pat buvo atvykę 
ir jose dalyvavo Podliasio vy
skupas Henr. Przeždzieckis, iš 
Romos — viso. pasaulio mari
jonų generolas kun. A. Ciko
to, Lenkijos marijonų1 provin
cijolas kun. VI. Mroczekas, ki
tų dviejų Lenkijos marijonų 
namų viršininkai, Lietuvos ma 
rijonų provincijolas kun. V. 
Mergelis.

Procesijos pryšakyje buvo 
nešamas kryžius ir gedulingos 
bažnyčios vėliavos. Toliau Sje 
prtuižio8 mokyklos ir organi
zuoti vaikai, organizacijos, gi
mnazijos, studentija, vienuo
lės, vienuoliai, kunigų semina
rijų auklėtiniai, dvasininkai.

ja stoties karstas buvo nu-

Taip pat dalyvavo vysk. H. 
Przeždzieckis (atvykęs kaip 
buvęs artimas velionies 
stamas), kun. A. Cikoto, kun. 
Vi. Mroczekas, kun. V. Merge
lis, prelatai Dabrila, Naujo-

lydėtas į parapijos marijonų kas, Labukas, Borisevįčius,
bažnyčių, kur paliktas nak
čiai. Atlaikyti gedulingi miš-

pulko vadas ir įgulos viršini 
nkas pulk. Svilas, miesto Kūr

parai ir išklausytas m omon-; austras J. Maurukas, apyg 
tuį pritaikytas vyskupo P. Bū- teismo1 pirmininkas J. Skrms-
čio pamokslas.

Karatas didelių žmonių bu
ka, dir. A. Daniliauskas, dir. 
dr, J. Totoraitis, pulk. lt u.

rių buvo sutiktas ir tarpke- Kerbelis, būriai kariuomenės
lvje esančiose didesnėse sto
tyse. Ypač: jų daug buvo pri
sirinkę Kazlų - Rūdoje.

Prie trečiadienio vakarų 
Marijampolės parapijos baž
nyčion nugabento a. a. ark. J. 
Matulevičiaus karsto buvo bu
dima ištisų užvakarykščių (tre
čiadienio — ketvirtadienio;

dvasiškių, vienuolių ir šiaip 
žmonių.

Kai tik traukinys su velio
nies karstu iš Kauno geležin 
kelio stoties pradėjo eiti, o- 
mė skambinti Marijampolės 
bažnyčių varpai. Jų skambe
sys triiko 15 raioųčiu.

Kai traukinys pasiekė Mari 
jampolės parapijos ribas, su
žibo parapijos bažnyčios bokš
tų kryžiai.

Marijampolės geležinkelio 
stotyje atvežančio karsto lau
kė išsirikiavę su orkestru vie
tos kariuomenės (9 pėst. pul
ko) būriai, šauliai, mokslei
viai, kitos vietos organizaci 
jos, apskrities viršininkas A. 
Pimpė, pulko vadas ir įgulos 
viršininkas pulk. Svilas, mie
sto burmistras J. Maurukas, 
dir. A. Daniliauskas, karo ko
mendantas pulk. lt. Kerbelis,

šauliai, moksleiviai, {vainos 
kitos organizacijo.-.

Žmonių buvo prisigrūdęs 
šventorius ir Bažnyčios gatvės 
dalis. Jiems visos pamaldos 
buvo perduodamos per garsia
kalbius.

Pontifikalines mišias atlai
kė senelis vysk. A. Karosas.

naktį. Pakaitomis prie jo klū- Pamokslų pasakė vysk. J. Stau
pojo vargdienių seserys ir bro 
liai marijonai. Jaunimas ir 
tretininkai giedojo šv. Rąžan
čių. Bažnyčia iš vidaus vie
nuolių seserų buvo išpuošta 
juodomis juostomis, o iš oro, 
aukščiau frontinių durų buvo

gaitis. Priminė velionies pir
mąsias dienas jojo parapijoje, 
vėlesnį visų jo gyvenimų, kaip 
naujųjų marijonų ordeno įkū
rėjų ir pirmąjį jų generolų, 
kaip ganytojų ir mokslo žmo
gų. Pamokslų baigė, reikšda

padėtas a. a. ark. portretas irimas vilties, kad gal ne po ii- 
iš abiejų bokštų buvo nukąru-1 go prie jo karsto- eisime kaip 
sios gražios ilgos Vatikano ir |prie šventojo.
Lietuvos valstybių vėliavos.! Po mišių su visomis bažny- 
Pačioje bažnyčios viršūnėje., tinėmis apeigomis karstas bu- 
žibėjo kryžius. vo nuneštas ir įdėtas. į.,aarko-1 

fagų šv.- Jėzaus Širdies koply
čioje. Tuo tarpu viskas buvo 
tik apdengta. Vėliau karstas 
iš šonų bus užmūrytas papras-

, ... tomis sienomis, o iš viršaus
jos buvo atlaikytos pradžios .. o ■■ . , i. . . , . . 1. . apdėtas iš Suomijos atgaben-

Mišios už velionį prasidėjo 
nuo pat 5 vai. ryto. Jas iš 
eilės laikė vįsi, į laidotuves 
atvykusieji, vyskupai. 9 vai.

mokyklų bei jaunesniesiems 
moksleiviams, kuriems dėl di
delės žmonių kamšaties nebu
vo įmanoma vėliau į bažnyčių 
partekti. Vysk. J. Kukta jiems 
pasakė pamokslų.

Pontifįkalipėg mišios ir pa
čios didžiausios tos dienos ve
lionies perlaidojimo iškilmės 
prasidėjo 11 vai. Į jas specia-

Prieš pat karstų ėjo arkivys- apy ganios teismo pirmininkas liai iš Kauno nuvyko atstovau

Reikia, tat paliaubų dienoj sėti žmotnių iį iššaukti. Taip pat reikia, kad Kristus Ka- 
tnrpan taikos iri ramybės sėklų, smerkti patį . ralius visur užviešpatautų, nes be Jo pagal- 
karų ir tuos, kurie vienu ar kitu būdu nori bus taikos pasaulyje nebus.

Kada stiklų ir titnagų pradedama 
vadinti perlu, tai visų tų klausiama: 
“Kaip jūs manot iš tikrųjų? Ar tai yra 
brangūs akmens, ar šlifuotas lango stik
las, ar titnagas T ” Ir suinteresuoti tikrais 
deimantais pirkliai rūpinasi, kad žodis 
“deimantas” teisiškai būtų apdraustas 
nuo piktnaudojimo ir neteisingo vertini
mo.

To pat yra reikalingas ir žodis “mei
lė”. Kaip tu apie tai manai? Ar jis yra 
aukščiausias, brangiausias ir geriausias 
tavo sielos dalykas, ar tik vienas niekas, 
kurį galima mindžioti purvinais batais?

Meilė yra gražiausias dalykas, kurį 
Dievas yra sukūręs. Ar Jis galėjo sukur
ti ką noTs gražesnio, jei J is pats yra 
Meilė? Jokia gėlė ir jokia paukščių gies
mė nėra tokia graži, kaip mylinti širdis, 
kurioje žydi yisos dangaus gėlės ir visas 
choras dainuoja galingas ir linksmas dau 
nas. Ar jūs nesate girdėję, kad tikra gar
binga meilė pakeičia blogų žmogų, lengva
būdį daro rimtu, o nupuolusį pakelia? 
Meilė yra gražesnė už menininkoi rankose

tu granitu. Ties karstui skir
ta vieta bažnyčios sienoje pa
darytas bronzinis arkivysku
po portretas su gimimo ir mi
rimo datomis ir žodžiais: A- 
dulijos tit. arkivyskupas, Šv. 
Tėvo vizitatorius Lietuvai.

Viso žmonių velionies kar
sto perkėlimo iškilmėse Mari
jampolėje dalyvavo per 10,000. 
Daug žmonių arkliais buvo 
privažiavusių Iš visų Marija
mpolės apylinkių.

(Tęsinys ant 3 pusi.)

sielos skambėjimas, Dievo rankai liečiant mis lūpomis ištartas mailšs žodis yra d i-
jos stygas.

Meilė yra stipriausias dalykas, kurį 
Dievas yra sukūręs. Jai nėra nei aukšto 
kalno, nei staigios bedugnės, nei ilgo ke
lio, nei nepakeliamo skausmo, nei karš
tos saalės, nei tamsios nakties. “Ji viską 
nugali”, sako šv. Paulius. Ji stipresnė 
už paZ'.ių įnirtį ir jos baimę. Ji nebijo nei 
žmogžudžio kirvio nei lanžo.

Meilė yra amžinas pavasaris, amžina 
jaunystė, amžina šventė. Tik meilė sutei
kia gyvenimui vertės, šilumos, džiaugs
mo ir šventumo.

Meilė tave leido į šį pasaulį. Iš mei
lės Dievas tapo žmogumi. Dėl mūsų iš
ganymo. Meilė kentėjo ant kryžiaus, Mei
lė mirė ant budeliams skirto kryžiaus iš
juokta ir paniekinta, kad mums padary
tų gražesnį gyvenimų: Taip, “Dievas pats 
yra meilė”, ir kiekviena žemiška meilė 
yra tik Dievo meilės ir Jo kūrybos at- 

’ spindis. x
Ar tu suprantifkad, kalbant apie mei

lę, reikia tupėti tyrų širdį? Tai yra šven-
skųnsbančio smuiko garsus,, nes meilė yra tas žodis. — kas tai žino, tam nešvario-

džiansias jos išniekinimas. Kada kalbi a- 
pie meilę, tebūna tavo siela skaisti ir 
rimta.

Retkarčiais, kada viduj ir lauke pa
sidaro tylu, kada tamsuma, lyg kokia sie
na, apsupa kiekvieną namų ir iš je pa
daro lyg atskirų pilį, pasiimu liaudies 
dainų rinkinį, sėduos prie fortepijono ir 
prariedu skambinti vienų meliodijųl po ki 
tos. Šitos senos liaudies dainos — nuos
tabūs dalykai! Jos kaip maži vaikai: čia 
verkia, čia juokiasi — kartais tikrai pa 
sidaro linksma, bet štai ir vėl iš akių a- 
šaros rieda. Jos kvepia kaip pušynai ir 
vaikai. Ne taip, kaip koks operetės kup 
vaikai. Ne taip, kaip koks operetės kap- 
letas, kurį lydi grimo ir visokių dažu 
nemalonūs kvapai. Ne! Geriau pušų oras, 
Saulės spinduliai, kalnai ir kloniai, gėria i 

kur nors pakeliauti. Su kokiu dvasios pu 
kilimu dainuodavom mes dainas jauni bū 
darni. Tik taip nerėkit! Visada mus ramin
davo dainų mokytojas, kada mes pradė
davome tiesiog šėlti.

, • (Daugiau bua)
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AUSROS VARTŲ PARAPIJOS BAZARAS
Lapkričio - Nov. 11 d.

•i

Aušros Vartų Parap. Svetainėj, 2323 W. 23rd PI.
*
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RYTOJ PASKUTINE DIENA BAZARO PRADŽIA 5 V. VAK.
«

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

Širdingai kviečiame visus
Aušros Vartų Par. Klebonas ir Komitetas 
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PRIEŠ 25 METUS Klausimai ir Atsakymai Informacijos apie permainas adresų ir vardą arlia titulą

1909 m. lapkričio 11 d. lai
doje randame šias įdomesnes 
žinias:

Italijos vyskupas išradėjas

I Žilagalvis Italijos vyskupas 
Dr. Celebotani išrado telegra
fišką rašomąją mašiną. Pran
cūzijos krasos ir ministeris te
legrafas Millerand ketina ne
užilgo įvesti tą mašiną į Pra
ncūzijos valdiškas vietas.

Anglijoje daug žmonių atsi
verčia į katalikų tikėjimą

Kun. Martin, žinomas An
glijos kalbėtojas, paskelbė ne
seniai, kad vienoje tik West- 
minster arkivyskupijoje atsi
verčia į katalikus dešimts as
menų kasdien arba 3,600 kas
met. 1897 m. visoje Anglijoje 
atsivertė tiktai 8,436 žmonės.

Dėl pirmosios Žemaičių gim
nazijos įkūrimo

Šio mėnesio 5 d. Telšiuose 
įkurta mokykla vyrų gimna
zijų kursu. Mokyklą įkuria 
tikra labdarių draugija. Tos 
draugijos vardu, įkuriant mo
kyklą, daugiausia, jei neapsi
rinku, bus pasidarbavęs Rtan. 
Narutavičius.

Lietuva nepapratnsi savo 
darbu, savo visuomenės lėšo
mis kurti tokias mokymo įstai
gas, ir todėl begalo sunki 
mums tuo tarpu kiekvieno to
kio darbo pradžia. Kad telši
škiai žemaičiai tą sunkenybę 
betgi apgalėjo, tad juo dides
nė teise jiems garbė!

čius apskelbė, kad jo niekas 
nebekviestų su prakalbomis, 
nes jau “nusibodo”; P. Pušku 
nigis viešai skundžiasi, kad 
kai kurie veikiamojo komite
to nariai paskubėję reakcijo- 
nieriškai atimt jam laisvę, kad 
negalėtų nei žodį viešai per 
organą pratart ką liudijąs ir 
P. K-to nutarimas, kur išsa
kyta, kad neleist jokio jo 
straipsnio (“Kova”, No. 44).

Gavimas pilietybės be Ii perdurti pilietybę savo vai- 
deklaracijos ' |:an,s.

KLAUSIMAS, Atvykau į 
J. A. Valstybes prieš 1900 nu, 
bet niekad nebuvau tapęs A-, 
merikos piliečiu. Mano drau 
gas sako, kad, kadangi aš at
vykau prieš

' Pirmos popieros' ’ A mer> 
kos pilietės ateiviui vyru:

KLAUSIMAS. Man sakė,
kad vyras, kuris susituokia

‘ sd Amerikos piliete, gali da-*' birželio inen.,1('UAz. . . bar igvti (Amerikos pilietybę1!MX, nu, 'tai man nereik iš- . .
siimti pirmųjų popierų. Jis
sako, kad aš tuoj galiu išsi
imti antras popieras. Ar tei-

Spalių 27 dieną atsiskyrė ,
su šiuo pasauliu Uršulė Rimn- 
navičienė, palikdama savo vv-

Naturalizacijos įstatymo 

KLAUSIMAS. Pereitą mė-

iš radimo. Jei žinai serijini 
aplikacijos numerį ir dieną Ra 
da aplikacija buvo pasiųsta

met paskutinis užmokestis bu- 
*vo užmokėtas”.

nes j gavau antras popieras. ,
. , . , . i laiške irgi pažymėk. Jeigu aKai kurie žmones man piane- ] r, e j / ”

. , . •• . , plikacija pasiuntė advokatasša, kad natūralizacijos jsta- f .. .
' tymas permainytas ir kad su 
mano naturalizavimu mano 
vaikai taps piliečiais. Kurių 
teisybė!

ATSAKYMAS. Parašyk lai
šką į Foreign l^anguage I li

įieišsiimdamas pirmųjų popie- formation Service, 222

ir nežinai, kada buvo pasiųs
ta, gera paminėti vardą Ir a- 
dresą advokato, kuris tą tei- 
kalą atliko ir dieną, kada jis 
sako pasiuntęs aplikaciją. Su

lig patentų įstatymo, “kiek
vienas patentas išeis bėgy tri-

PLATINKITE “DRAUGĄ’

I LIETUVĄ
(Tik vknas persėdimas 

Copenhagoj)
Nttotaiiniai lAplaukinial, patogi 

keliunv, žetnoN kainos

rą ir jam nereik gyventi J. 
A. Valstybėse tris metus. Jei-
gu -teisybė, tai kaip tik man 

. bus gerai, nes aš praeitą sau- 
Neteisybė. sį0 menes; susituokiau su A-

merikos piliete.
ATSAKYMAS

Reikia išsiimti pirmas popie-' 
rą Anufrą ir tris mažus vaike-j ras. taip kaip reikalaujama f 
liūs liūdname padėjime: Juo- nuo visų, kitų žmonių. Vieniu-! ..
auką dvylikos metų, Jonuku (tėliai žmonės, kuriems nereik ralrzac,J0S įstatymas permai- 
septynių metų, o dukrukę O- į išsiimti pirmųjų popierų, tai 
rtutę keturių savaičių, kurią | £nionos Amerikos piliečių. Ne

ATSAKYMAS. Nors natu-

nvtas, bet tamstos 'toji per
inai na neliečia. Tik vyras, Ru

jos brolis kunigas paėmė į! SPI,iai priimta įstatymas, ka.l Amerikosju
savo apieką (Čia rašoma apiol vyrai Amerikos piliečiai,, jei- liete po gegužės 24 d., 1934

Avenue, New York City. Ji j jų mėnesių nuo dienos, kuo-
paaiškins apie natūralizacijos |___________________ _____
permainas. Laišką rašyk savo
kalba, jeigu, sunku vartoti a 
nglų kalbą.

Informacijos apie patentų

KLAUSIMAS. Kaip žino 
gus gali sužinoti, ar aplikaci 
ja dėl patento pasiekė Paten
tų Ofisą, VVashingtone? Kieki 
laiko ima kol Patentų Ofisas '

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
Laivu

“FREDERIK VIII”
16 New Yorko

GRUODŽIO 8
Ekskursijos vadas 

K. FAIjCK ras.mussen

kun. J. Simonaičio ir dr. J. 
Simonaičio motiną - Red.)

Gruodžio penktą dieną tai 
yra antrąją Advento nedėlią, 
trečioje valandoje popiet bus 
pašventintas kampinis akmuo 
lietuviško Sv. Kazimiero Se
serų Vienuolyno, statomojo 
ant kertės 67 gatvės ir South 
Rockwell Avė.>netoli AVertern 
Avė.

Tą iškilmingą ir Amerikos 
Lietuvių istorijoje pirmą a- 
peigą atliks Jo Malonybė Cbi- 
cagos Arcivyskupas Quigley, 
prie skaitlingo dvasiškuos ir 
tikinčiųjų dalyvavimo.

gu susituokė su [Amerikos pi
lietėmis po gegužės 24 d.,
1934 m., turi panašią privile
giją-

Pilietybė svetur gimusių 
vaikų

apsidirba su aplikacija’m., (kada Aktas buvo priim
tas) arba vyras, kurio ateivėj ATSAKYMAS. Pasiųsk lai 
žmona po tos dienos tapo pi- šką “ Commissioner of Pa 
liete, gali naudotis šia natų-į tentą”, AVashington, D. C. Lai 
ralizacija. ške pažymėk tikrą vardą ir

KLAUSIMAS. Ar teisybė, 
kad jei motina tampa Arnert- į 
kos piliete, jos vaikai, kurte į 
gimė užsienyje, *irgi pasille- i 
ka piliečiais. Aš gavau pilnas Į 
pilietybės popieras 1932 m., j 
bet mano vyras ateivis. Ar

Jubilejiniam Numeriui Paskirta 
Agentai

Chicagos lietuvių parapija 
Liet. Soc. Sąjungoje kažin- ohorai rengiasi prie išpildyme

kas pasigadino. F. G. Rago- i “Draugo” sidabrinio jubilie 
1 ■ . ................ -........—......... ■ jaus paminėjimo programos

ARK. I. MATULEVIClAnB l M įvyUs
KARSTO LYDĖJIMAS I 118 d., Lietuvių Auditorijoj. 

MARIJAMPOLĘ

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
Dvasiškių Marijampolėn bu 

vo privažiavę greičiausia pir- j 
mą kartą tiek visą Marijam1 
polės gyvenimą. Visame ndes-j 
te buvo labai pakilęs judėji
mas. Visas miestas buvo pasi
puošęs juodu šydu perrištomis 
vėliavomis.

Tvarkai palaikyti per pon
tifikalines mišias neorganizuo
ti žmonės visai nebuvo bažny
čioj įleidžiami.

Per pontifikalines mišios 
bažnyčioje esantiems buvo iš 
dalinti vysk. M. Reinio pat
virtinti apie velionį svarbiau
sių žinių lapeliai, kurie bai
giami žodžiais: “Prašykime

SKAITYKITE

PROGRESS
Fumiture Companv

Didžiausia Krautuvė 
Bridgeporte

Visokių puikiausių

p e e ■ ų
Dabar Išparduodami

Mažiausiomis
Kainomis

Visoje žmogaus atmintyje

Rainy ir naujas iftp'auktmų sų- 
raftas 1935 metams gaunamai* paa 
autorizuotus agentus arba ofisuos

SCANDINAVIAN
AMERICAN l.INE 

ISO N. lASalle SI., Chicago

<®S'I
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KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIU 
SĄSKAITAS

Balansas turi būti 
ne mažiau $lt)li. 

“AliANKUS DRAUGIŠKA 
TVIRTAS

HAISTED E1CHAN6E 
NATIONAL BANK

Halslcd St. ir J9th EI
Nar>s EKIU .R A L 

!\ R RAX(T KOKPOR U IJH"

Sveikatos Apdrauda Nusilp- 
nčjusiems žmonėms Apie

3c Dienoj
HlTOX-*rONE Irod* esą* ■velke t ob 
Apdrauda daugeliui nusilpusių vyrų 
|r inoterų, Tai tikras tonikas, kuris 
gtUbstl K&mtat. kad sustiprinti niisll- 
hrtSJuaiu* ftraanus. Atrodo, kad visas 
kūnas reaguoja ii] stebėtinų trytmen- 
tai Jaunystes dvasia sugrįžta rmsil-

Ir seniems. NUCIA-TOVE 
stimViliudja nervus, raumenis ir nu- 
sitpUtius organus, kurie tapo ners n- 
gūs arba tik dalinai akty' fls. Nervin- 
gumas pabalinama, nrs ' NiJGA-TONE 
turi gyduoles, kurios veikla kaip to
nikas ) nervų sistemų. S) tikrų to-- 
tilka tiartjuoda visi aptiekoriai ui 
garantija sugražinti pinigus n-pnt- n- 
Rlhtlems rezultatais. Pilno mėnesio 
trytmentas ui Viena Doleri. Oauftii 
bbnką Alandien. Nusistebėsite kg Ji 
Jums padarys.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SO . 
— Idealų Uuosuotojų vidurių 26o 
Ir 10c.
«■«*««■' ' " ................ 1 .... — '

• REUMATIZMAS-
• SAUSGELfi J
B
jU Nealkankyklte savęs skatia- ■ 
■ mals; Reumatizmu. SnusgCle. * g Kaulų Gėlimu, arba Me«un- w 

giu — raumenų sunkumu: nes ■9 skaudėjimai naikina kflno try- _ 
a vybe ir dažnai ant patalo pa- “

“■ CAPSTOO COMPOUND mow- “ 
tts lengvai pmAallna virAmlnė ■ 
tag ligas; mums fttandte dsn- _ 
gybe žmonių siunčia padėka- ■ 
nes pasveikę. Kaina KAc, per ■ 
ssžta 58c. arba dvi u* žl.ns. 
Knyga. "AAT/nNlf, sveika- ■ 
TOS" n u galais gydytis, kaina 
60 centų. •

. “Draugo” jubiliejiniam numeriui, kurs išeis
... , , lapkričio 17cL žymiai padidintas, paskirta kiek-du musų sūnūs, jau sulaukę r 7 . . . r ,

18 ir 16 metų, piliečiai ? vienai kolonijai agentai parinkti tam leidiniui ske 
atsakymas. Nuo gegn- Ibimu. Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo 

žės 24 d., 1934 m., svetur gi skelbimą priduoti skirtam agentui, arba tiesiog
męs vaikas gali įgyti piliety- pas£ysti į “Draugą”, nes mūsų katalikiško dien- 
be nuo motinos, bet šiame at-
'attikime vaikai neto. pi|i(.(-.iai Tascio, jubiliejinis “ P«matOtna «*» « 
nes tamsta tapai piliete prieš puslapių. Re to, šio jubiliejinio numerio bus eksr- 
gegužės 24 d.,' 1934 m. Kuo Į tra dauq kopijų spausdinama. Ratos pagarsini- 
met motina tampa piliete pn pasilieka tos pačios. Taigi visiems biznie- 

riams verta stos progos nepraleisti ir savo biznį 
oaskelbti “Draugo” jubiliejiniam numery, lap
kričio 17 d.

Kolonijų agentai sekantieji:

Marquctte Park - S. Staniulis.
Brighton Park - P. Gubista.
Aštuoniolikta - P. Varakulis. z 
Town of Lake - L. Labanauskas 
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas 
North Side - A. Bacevičius.
Bridgeport - A. Gilienė.
West Side - Br. Vladas Cibulskis.
Roseland - M. Pavilionis.
West Pullman - K. Raila.
South Chicago - K. Gaubis.
Cicero - V. šemetulskis.
Melrose Park - O. Svilpauskienė.

Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas 

ir L. Labanauskas 
ADMINISTRACIJA

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
.LAIKRASCIUS

‘DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien 
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me
tams $6.00.

PARBINTNK AS”, Lietuvių ftv. Juozapo Darbininkų Sąjun 
gos orgnnas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00,

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

■‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi-
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI., Me- 

Dievo, kad švento gyvenimo tams $2.00.
ark.'Jurgis būtų priskirtas j UetuvoR Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 š. Wood
palaimintųjų ir šventųjų skat St., Chicago, III. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Liethvių UniverRalis Bia- 
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. į

čių...” Ark. J. Matulevičiau® 
beatifikacijai išmelsti nustaty
ta ir malda į ftvenč. Trejybę.

' - Sta ta!t ' ___

''rTi^r ' ■

$20.00’ Kįtchen Heaters ir 
Minkštų Ariglių ^iklytuvąi

^9-96
$40 00 Labai gražūs Farlor 

Heaters dėl vartojimo
visokio kuro po
S1C.75

$75.00 Naujos Mados, Stan
dard padarymo Oil 

Heaters po
*3950

$50.00 Kombinacijos, geso ir 
anglių virtuvių •cAiai po

S37 6O
$85.00 Kombinacijos geso ir 

anglių virtuvią pečiai po
*46-60

I - ■-■ii "
$50.00 ParceKnoti pilnos 

mieros virtuvių gesiniai
pečiai po
*27.50

Pasirinkimas net 10 skirtin 
gų gerųjų iŠdirhysčių. Ihio- 
dame didelę nuolaidą už se
nus pečius į mainus ant n&u- 
jų. Lengviu išmokėjimus 
pritaikom visiems.

3222-26 S. Halsted St
TH VlCtorv- 4226

Vedėjas J. Kalėdinakas

• Justin Kulis ■
8259 80. BALRT r.n s t ■ 

Chieagn, UI. $į

TOLOSEFAT
Siu U. Ketau ef Brenklya, M. T.

ueatk* eag bare aet oely Iset u 
bet tari m a>a«h beitu ta -vety 

fer geepto «be daa’t eae« te 
■eken ta veadufal to k««» 
h..,lh. I „-m, . nėr..

bae« tor l*Ve trtag aa i»»«r 
bet ooly Kraeehen earvereg »U

goryew>.'- (Hay 18, m». 
to MM tM KAer . "AP UI Jas

Lt, Ube a heli taeipaontal ef Kr ,xh.n 
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. i, n. t.< k ... i .. a.n. *t
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Daugelis čia šneka, kad sermabilai ir stritkariai, žmogių 
narni krajuj žmonės ne tokie, > ne saidvokais, ale namų sto
kaip Amerike: visais šonais 
ir galais pasilikę nuo mūsų 
kultūros ir parėdko. Bet, tai 
netiesa, tavorščiai. Kaiku- 
riais pažiūrėjimais Lietuvos 
žmonės net priklodus mums 
rodo. Ve. Vėjui papūtus Kau 
įe pakils nuo atryto viena 

kita dulkė, nusės ant kokio 
kanceleristo portfelio ir trūk
imas per gazietas, kad Kau
nas antra jšahara virsta. Pa
lis lietus, įkiš kokia ministe* 
rienė šiušo kulnį į klanelį ir 
... vėl straipsnis gazi etose.
Numes kas ant atryto silkės 
rodegų ir užuos jų kokia Kau 
t-y ponia ir ... skandalas:

Kaunas stokjardais smirda.
Vienas pilietis Kauno pakra- 
šty savo prapertę aptvėrė 
spigliuota tvora, kad karvės 
tegalėtų į svetimų daržų jei-1 

fa, 'tuojau per gazietas inter
peliacija valdžiai. Mariampo- 
lės centre pastačius vogus 
žmogui sverti, užmoklino

'koks sunkus pilietis taip, kad ^‘TT- JBbidijų ar kų. Juk 
vogų gpringsas trūko, ir to- būtų miego liga.
liau jau neišmeta nei korte
lė*, nei pinigo, ir ... kores
pondencija gazietose.
I Dabar palyginkim kad ir vi 
sa^ galais si minios mūe^^į- 
kagos parėdkų. visomis rokifrbj 
dorais. Eini, žmogus, stritn, 
kai vėjas pučia, tai iš i&lų 
pelenų taifūnai viens paskui 
kitų eina ir tave padaro tik- 
ru melninku. Mūsų jėlos yra 

'ne tik žiurkių ir garbečių 
smarvės karalystė, vaikų ke
liais koncertavimo pleisas, 
ale ir sekin hend storas, yj>a- 
tingai po nakties. Kaikur pa
tiltėmis net sausiausį džiula- 
jaus mėnesį gali macnaua 
perfiumo bonkomis semtis. 
Palijus, kai eina atrytais ar-

^Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

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 mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimus, dėl to- kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį įr 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.

5)-

HMMMM CKEROS ŽINIOS VIETINES ŽINIOS

gais turi eiti. Visokių žmo
gui sverti vogų, pinacų, čiu- 
grano ir kendžių automatų 
pilni krosingai ir retas kuris, 
pinigų įmetus, tau servig duo 
da. Yra ir daugiau rokundų, 
švaros parėdkų, visokių kiše
nių nugriebimo punktų, o 
ar kas kelia skandalus per 
gazietas, valdžiai interjieliBci 
jas rašo f

tų visokio parėdko?

Ar nereiktų tat visų mūsų1niaičiai su savo “karalium“, 
miesto valdžių į senų k rujų kuris, neseniai atvykęs iš Ze 
pasiųsti, kad ten pasimokin-1 m*itjioe, papasakos, kaip da

PRA k A U NESIJUOK TI 

*

Sutikau anų dien vienų 
ALTASS narį. Eina nusimi
nęs, lig būtų žemę pardavęs.

— Alio, sakau, Yacuineri,
1 kodėl toks nusiminęs.

— Pykstu, delko aš nega
liu ištisas dienas ir naktis 
miegoti.

iMi.Bkidiik/ar ka. Juk tai

— Dac nating. Ba kaip tik 
užmiegu, tai ir sapnuoju, kad 
Lituanika II jau virš Kauno 
skraido. /

t— Klausyk, Juozuk, — sa
ko Ladas Bloznelis, — gausi 
dešimtukų dėl šio, jai atneši 
‘man savo sesers vienų galvos 
‘plaukų. ,

— O kiek duosi, jei aš at-įmis visose parodose bus 
nnešiu tamstai visų jos gal- Estijos prekės.
vos perukų! ’ Sekančioji, antroji, paroda

_______ .įvyksta didžiulėje Pliiladelphi
— Tamsta turi žmonų’ jos universalėje krautuvėje:
—» Ar aš turiu žmonų! j 

tokį klausinių aš net negalė
čiau tikrai atsakyti. Ale kad 
mane žmona turi, tai aišku 
kaip ant delno.

ica^olt

Draugija 8v. Antano rengia 
granų bankietų sekmad., 11 d. 
lapkričio, parapijos svetainėj. 
Pradžia G vai. vakare.

Gerb. visi žinot, kari kada 
tik Sv. Antano draugija ren
gi* bankietų, tai visuomet vi
sus patenkina.

Bus gražus programas; geri v0 1934-5 m. sezonų, pradės | Taigi, “prašom, prašom
muziku po vakarienės grieš 
šokiams.

Vakarienė ir programa pa
sibaigs į dvi valandas ir pra
sidės šokiai. k6mai, vietomis liiidnai, vię- 

j tomis tykiai, švelniai, vieto
mis galingai. L. V. “Dainos’ 

čių; bus ir mūsų klebonas kun j choras, nors neperdidelis (60 
H. J. Vaičūnas, kun. J. Klo- 70 dainininkų), bet gerai iš-

Vakare turėsim įžymių sve

ria, kun. P. Juškevičius, kun. 
Urba, visi mūsų biznieriai ir 
profesijonalai, na ir visi že-

bar ji išrodo. Atsilankę į tų 
vakarienę visi pamatysit, kų 
mūsų vyrai gali padaryti.

A. Vu&kn&už

LIETUVOS RANKDARBIU
PARODA KELIAUS PO 

YIS^KKRių
Taip vadinama “Baltic Art 

and Handicraft Exliibition”, 
kuri lapkričio 3 d. pasekmin
gai užsijaaigė pas B. Altman 
and (Jo., New York City, ke
liauja į kitus miestus. New 
Yorke neišparduoti rankdar 
biai papildomi naujais iš Lie
tuvos atsiųstais dirbiniais. 
Puikūs ir labai įvairūs Lietu
vos medžio dirbiniai, lininės 
drobės ir gintarai — New Yo
rke turėjo geriausio pasiseki 
mo. Sykiu su Lietuvos prekė 

ii

Strawbridge & Clcthier Store, 
— Markei, Eighth and Filbcrl 
Street*, Philadelphia, Pa.

Trečioji paroda įvyksta lap
kričio 21 d. pas Hutzler-Bro- 
thers Department Store, BaJ 
tiluore, Md. Čia parodų atida
rys Lietuvos laikinasis atsto
vas Dr. M. Bagdonas iš Va 
šingtono. Baltimorės lietuvia
ms tai maloni naujiena ir jie 
jau daro pasiruošimus, kad 
parodų pamatytų visi, ypač čia 
augusi lietuviškoji jaunuome
nė. z

L. O. K

ARKIVYSKUPAS JUROK 
MATULEVIČIUS. Labiau ii 
labiau auga pasitikėjimas šiai 
šventa vyru, mūsų mylimu tau 
tieeiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai. kada Dievas leis jį išvys 
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupe 
gyvenimas. Jį sužinosimo iš 
nesentai išėjusios knygos.

*' A RKIVYSKUPAS JUROM 
MATULEVIČIUS” 

Knyga parašyta ne vieno 
b uogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų 
mokytojų. Knyga yra didelė 
fu stipriais kietais viršeis, su 
persiuntimu kaina $1.90, dar 
galima gauti.

“DRAUGAS“ PUB. CO..
• 2334 So Oakiey Avė.,

n,P AHOAS
; vakare, parapijos svetainėje.
I Valdyba pranešė, kad virš 
> 2t) narių gaus dovanas. Visos 

~lano bernelis”, “Pasakyk | gilusiu ūpu rengias daly- 
į mergelė’*, “Anoj pusėj ežero’’ l vai,ti vakaie ir pagerbti tas 

Muzikos rūbais jas y rh i nares. Komisija pranešė, kad 
vakarienė bus labai gera, o 
Įžanga tik 50c. Be to, bus gra
ži programa, kuri susidės iš 
kalbų, dainų ir muzikos. Gir
dėjau, bus ir iš kitų kolonijų, 
kurie dalyvaus programoj. Ko

liaudies dainų koncerto prog ryt, sekmadieni, lapkr. 11 d., lnitų*iu kviečia Vlsus ne d ra,i 
ramų. Ir dainuos! Dainuos so-I į West Side (buvusių Meldą, j «lJOH narius; gulėsite tiks
lo, duetai, kvartetai ir pat.-, žlo) salę, 3 valandų, vakaro jinai lnik<l praleisti ir gardžia, 
choras, gražiai, vietomis liu “paklausyti, kų mes turim pa -j Pavalgyti, tjiip pat. susipazi-

PRAŠOM, PRAŠOM 
PAKLAUSYTI

' apsiautę mūsų komp. Nauja 
“Prašom, prašom paklausy Gudavičius, kun. Brazys,

ti, kų mes turim pasakyti’’ - j Šimkus, Žilevičius, Benderius 
toki* daina rytoj L. V. “Dai ^Petrauskas, Sarpalius ir pati
no*” choras, atidarydamas s* i choro dirigeutas J. Sauris.

lavintas, nes pats dirigentas 
muz. J. Sauris, yra ir gabiu 
cliorvedis ir muzikalus. Jis 
daug dėmesio kreipia j tai, 
kad choro dainavimas nebū 
tų vien alasingas, šiurkštus 
negryno skambėjime; jis n? 
praleidžia nei vienos sumik 
menos technišku atžvilgiu, kn
pas kitus chorus nėra žinoma 

Mūsų, lietuvių, koncertuose, 
pastaraisiais laikais, daugelis 
pasigenda liaudies dainų. Ir 
teisingai, nes liaudies dilino 
se, kaip sako vokiečių poezi
jos didvyriu, Gėtė, susipažinęs 
su lietuvių liaudies dainomis,
“Meilė nesanti čionai j>asilei- 
diino troškimai, bet rimtas, 
šventas gamtos jausmas, neiž- 
tvirkusiaiu žmogui nurodųs, 
jog tame įstabiame sielos pa
linkime esama kažin ko die 
viška, aukšta”. (Žiūr. “I Dai 
nos Diena 1924 m.”)

“Nelygios cj'čs duoda iru: 
sų dainoms malonaus įvuira 
mo, o takto keitimasis saugi, 
jas nuo ritminio nuobodumo 
V’sa tai sutvarkyta taip dai 
l‘.a;, jog nė kiek nekenkiant 
meliodijų eigai bei judesiui, 
suteikia joms ypatingų grozj į oria© Tei.: i.AFavettc jrso 
ir ritminį švelnumų. Čia rasi
me1 daugybę, anot Bruniero,
‘tikriausių tonų meno perlų’,’’ 
sako didelis lietuvių muzikas 
kurt. T. Brazys (Ibidem).

Šiame L. V. “Dainos” cno- 
ro koncerte ir teks pasiklau
syti tokių liaudies dainų. Ir 
koks jų įvairumas! štai: “Fra 
šora, prašom paklausyti“, “Mi 
Škac ūžia”, “Vargo mergelė”,
“Augo trys gegutės“, “Gėly 
tts”, “Kur tavo dainos”, ‘Jau 
atėjo rudenėlis’, “Kur upeii« 
teka“, ‘Bernelio džiaugsmas ,
‘Garnys”, “Žaliojoj girelėj”,
“Sapnas”, “Augin tėvas du 
sūnelius”, “Užmik“, “Karo 
žygio daina“, “Kam šėrei ži
rgelį“, “Subraškini jaunime”

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

MAROUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET j
Kampas W<*stern ir 63r.d St. 
Telefonai PROspect 1133 

Panedėlio, Utarninko, Ketver- 
go ir Pitnvčioa vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

ROSELANDO OFISE:
2 S. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI.
Telefonas PULlman 5950
Kas popietų nuo 3 iki 6, 

Seredomis iki 9 vak.
Sukatomis vi&ų dieną iki 9 v.v.

ir

sakyti, tftiinų padainuot“ kaip 
gražus Lietuvos miškų būdas 
kur visi groja savo dūdas, do 
bilia, "debilia, dobilėli, debi
lia’’. Prašom visi, iš visų (Jhi- 
cagos Ii-tuvių kolonijų, pa-
siklausyli gražių dailių ir pa- ln- už $1. Prašomos lietuvės 
remti L. V. “Dainos“ c.liora. kuoskaitlingiausiai atsilanky-’ rijoje
liaudies dainų kėlėjų ir jų po- _ ______________ _ ___________
puleiizatorių C’hicagos lietuviu LIETUVIAI DAKTARAI:
tarpe. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

Po koncerto bus šokiui
rilinksndnima

< ' šokius i?5c.

pa-
įžanga 50c. ; 

I. S-s

BRiDGEPOBTO ŽINELĖS
Bridgcport. — Draugija 

Petronėlės laikė mėnesinį \u 
sirinkimų 4 d. lapkričio, pa 
rupijos svetainėj. Susirinki 
nias, kaip ir visuomet, bilvo 
skaitlingas.

Daug kalbėta apie rengiama ...y ’ ' I orf,ce Tcl- REPubllo 7«»«
vakariene, kad pagerbus na ttee. Tci. Gitoveboi o«i7 
res, kurios per 10 ir 20 metų1 70,7
neėmė pašn;pp«. Vakaras bu- 
lapkričio 11 d.; prasidės 6 v.

DR. J. J. SIMONAITIS
Tcl. l.AFaycIlc 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

tPrio Archer A ve. netoli Kedm'e 1 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vaanro 

Seredotnis Ir nedaliomis pagal 
* sutarti

Rea. Tel.: VIRginia 0669

DR. V. E. SIEDL1NSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A T
4113 ARCHER. AVENUE 

Kampas Kranclsco Avė.

DR. VAITUSH, OPT.
__ LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALJUsTAA

PAengvlns akių Įtempimą, karte 
eetl priežastimi galvos skaudėjimo 
■valfimo aktų aptemimo, nervuotu- 
rao. skaudama *klų kartų, atitaiso 
trumparegyste Ir tollregyst* Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose ej tamlnavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus Kreivos ekye atl- 
ta'somos. Valandos nuo in Iki I « 
NedBlfoJ nuo 10 Iki lt. Daugely at
sitikimų akys atlialsomoe be akinio. 
Kalno*, pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

1 kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ič pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTA3

ISOl S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabau

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 jki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Koom 8.

Phone Ganai 0623

4.

nti su Šv. Petronėlės dr-jos 
narėmis, kurių priklauso vir?- 
trys šimtai.

Per vakarienę bus priima 
mos naujos narės nuo 16 iki 
25 m. dykai, o nuo 25 iki 35

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

U4« so. fuiii trr., cicRiio, iriu 
Utar., Ketv. Ir Pėtn 10—# vai.

S147 SO. HALSTIEU ST.. CUlOAdO 
Panert Sere<l. Ir Sub&L S—» vai.¥

Dienoms Tel. EAkayette 67*3 
Na k tini ts Tel. GAN ai 0402

DR. A. J. JAYOIŠ
Otfice: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki & popiet, 7 Iki • va.k. 

Nedėlioję pagal sutarti

2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 rak. Ketr. 9-11 ryto 
NedėlIbJ susitarus

Office Phone 
PROspcct 1028

DR.6.I.BL0ŽIS fcUKOWARSKAS
" ** DMr—a,/,, . v UTIE.

Tel . GANnl *132
DENTISTAS

2201 W. Germak Road
(Kampas Leavltt 8t.) 

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

ScredoJ pagal sutarti

r«L OANal *121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S Ir T—8 vak. 

deredomle Ir Neddllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Caliloraia Av».
Telel RFPubtlo MM

Ofino: Tel. LAFnyctte 4417 
Re*.: Tcl. UEAUock 4244

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAN

4142 ARCHER AVĖ.
Ofteo valandos: 9-4 Ir 8-9 vai. vak 

KeaUlcn.lJto Oflnae: 2454 W. 49th BL 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 v*l. vak. 

toredemle Ir Nedtliomle pagal sutarti

~ OR.T.BUNŪUUS ~
GYDYTOJAS IR CMIRURGAN
4157 ARCHER AVENUE 

*1^1 SS9S
Oriao vaL: 1—4 ir <—.g p. m.

NedSUomla pagal eutartl

rel. Ofiso ROLLeVMd Ml*_l«
Re*. VKJtory 22*42

DR. A. J. BERTASH
Oflao vai. nuo 1-2: nuo 8:20-2:24

756 W 36th Sirest

ĮTtltOSDAITtlAI

DR. CHARLES SE6AL
OFIHA8

4729 So. Ashland Ava.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Wue 18 Iki 12 vai. ryta nue 2 Iki 8 
vai po pietų fr nu* 7 tkl t:IA vai. 
vakaro. Nedėliomis buo 19 iki 12

ftcštadienis, lapkr. 10 d., 193
................. 1 I ....................... . - -----

ti į vakarienę ir pas valdybų 
įsirašyti, o sekančiam gusi i i n 
kime įstoti į Šv. Petronėlės 
draugijų.

Apkalbėjus dr-jos reikalus, 
pirm. R. Muzeliauskienė pra
nešė, kad “Draugas“ rengiu 
jubiliėjinį koncertų lapkričio 
18 d. ir prašė, kad draugija 
prisidėtų su pasveikinimu. Na 
rių tarpe pasigirdo balsai; 
“Labai gerai, labai gerai! Kad 
nepaliesti iždo, turime narės 
sumesti“. Pereita per nares ir 
sumesta $."> dienraščio pasvei
kinimui 25 metų pubiliejaus 
proga. ,

“Draugas” daug yra pasi
tarnavęs draugijai talpinda
mas pranešimus ir korespon
dencijas. Be to, visos narės 
žadėjo dalyvauti koncerte 1 
d. lapkričio, Lietuvių Audito- 

N&re

TeL CANsl 0257
Km. I’IUltpcvl •«..»

DR. P. Z. ZALATORIS I
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

INU SOUTH HAIjMTBD 8TRKET 

Rerttlenvija *000 So. ArtceUn Are. 
Valandos: 11 ryto Iki I popiet 

8 Iki 8 v. vakare

Tel. LAFayette 7868

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼al.: 1—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. ,
Tel. OANal 0491

Res. and Office 
236* So. DeavlU St

OANAL. 0704

RHY81CIAN and 8UROBON

2409 W. 63rd St., Ohicago
OFFICE HOURSs 

} to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntmont

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDO8:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 2 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Oftoo telef. BOUIevard 7220 
Namų Tel. PBO^ect 1*24

TeL BOUUevMtf 7O4S

DR. C. Z. VEZEL1S
- DENTISTAS

4646 Bo. Ashland Are.
aru 47th 8tn»et 

Vai.: nuo 2 Iki B vakaro
Berodol pagal autartl

i

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytoja*

2615 WEflT 69th BT.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarai*

Otfice Tel. Wentworth 8224♦ y
Re*. Tel. Hyde Park 2291

DR. SUSANA A. SLAK1S
MOTERŲ IR VAIKŲ UOŲ 

HPECIAUjrrS
C000 SOUTH HALSTED ST.

I”bt&do*: 1 Iki 4 po pfetų, 7 tkl 8 vak.

DR. MAUR1CE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tet. Y AR.U 04*4 

Mto.1 Tul. PI-Asa 2400
Valandos:

Nuo 14-11 v. ryt*; 2-8 Ir 7-8 v v.
N*dėldle®lals uw« 19 Iki 12 diaaa



JR - r

Aestodienia, lapkr. 10 d., 193 II S

LIETUVOS JAUNIMO DVASIA
Lietuvoje veikia stipri jaunimo organi

zacija “Pavasaris”. ivokie organizacijos tiko 
lai ir dvasia; labui gerai vaizduoju V. Bazi- 
levičiaus straipsnyje: “Sveika, naujoji vė
liava”, kur mes čia perspausdiname:

Sveika, naujoji vėliava! — Sveikas kovos 
ir pergalės ženkle!

Mes iškeleine tave, kad mus vestumei. 
Mes susispietėm prie tavęs, kad mums vado
vautume!, kad musų žadintoja kovoje būtu
mei.

Daugybė šiandien vėliavų pasauly, (vai
rios jos. Vienos jų plazda Dievo garbei, o 
kitos griauja Dievo Karalystę. Tai bedievy
bės, masonerijos, naujosios stubmeldybės _ ir 
komunizmo vėliavos. Jos pluzda pasauly, pra
žūtį ir mirtį skleisdamos, katalikybės gaivi
nančių jėgų gesindamos. Jų tikslas išmušti iš 
kovotojų rankų, sunaikinti Kristaus kraujo 
vėliavų, kuri prieš 1900 metų buvo iškeltu 
Golgotos kalne.

Tiesa, ta pirmoji visų vėliavų neplazdo- 
jo linksmai vėjuos, nežibėjo auksu ir šilkais. 
Ji stovėjo parimusi j pajuodusį dangų ir dre
bėjo, žemei iš pamatų sujudėjus. Tos pirmo
sios kraujo vėliavos ženklas — pats Kristus, 
pamėlynavęs ir kruvinas, ištiesęs į senąjį Je- 
ruzalį savo pervertas rankas, jaukius visų 
žmoniją į naujų gyveninių ir prisikėlimų.

O vis dėlto tai pirmoji‘iv galingiausiai 
Kristaus kraujo vėliava, kuri po trijų dienų, j 
pirmųjų Velykų rytų, sužibėjo džiaugsmingu 
Prksikėlimu. Prisikėlimu Kristaus kūno, iš- i 
kankinto ir daug valandų buvusio be gyvy
bės ženklo.

Ir šių vėliavų juodosios galybės nuolat 
puola, tačiau ji stovi šimtmečiais nepajudina
ma, kaskart ryškiau spindėdama, kaskurt 
džiaugsmingesnio aleliuja lydima.

Pirmųjų amžių Krikščionys, sekdami sa
vo Vadų, iškėlė kentėjimų vėliavų. Jų iškė
lė garbingieji didvyriai: ištempti ant kry
žių, kaip šv. Petras, suvarstyti vilyčioinią 
kaip jaunasis Sebastijonas, sulaužyti ir su
triuškinti, kaip karžygis iv. Jurgis, Ir jų 
vėliava vis dėlto buvo Pergalės vėliava. “Pra- 
garo variai jūsų nenugalės” — juk taip ža
dėjo Vyriausias Vadas.

Kokių gi vėliavų iškėlėme mes, katali
kiškoji Lietuvoj vyrija? Ko ypatingai iš mū
sų reikalauja mūsų naujoji vėliava?

Mūsų vėliava — kovos vėliava. Kovos

dėl viso, kas katalikiška, lietuviška, dėl vis
ko, kas mums šventa ir brangu.

Mes kovojame ir kovosime su visa ta 
pikta įtaka, su kuria jau dvidešimt amžių 
kovoja narsūs Kristaus karžygiai, didingi 
krikščionybės didvyriai.

Mūsų vėliava — kovos vėliava už Kris 
tų, už Bažnyčių, už mylimų Lietuvę, kovos 
su visu tuo, kas žudo mūsų ir mūsų tautos 
dvasinę gyvybę, naikina jėgas ir griauja a- 
teitį.

Mūsų vėliava — drąsos, vėliava.
Tris ketvirtadalius viso pasaulio blogu 

daro baimė. Iš tikrųjų, ir juo liūdniau, kad 
ta buimė neretai purto katalikų smagenis. 
Tai biauri šių laikų katalikų yda. Ir visur: 
kareivinėse, mokyklose, dirbtuvėse, valsčių 
raštinėse, Įvairiuose komitetuose, aukštų val
dininkų ir įųūsų pačių tarpe daugybė bailių. 
Bailiai katalikai teršia kataliko vardų ir sa
vo neva kataliko darbais jgriauja, išjuokia ir 
žemina pačių katalikybę.

Taigi, dar kartų, vyrai, musų vėliava drų- 
sos — katalikiškos drąsos vėliava.

Pagaliau mūsų vėliava — darbo vėliava 
Daug šiandien besiskundžiančių, daug dejuo
jančių, bet tiek maža tikrų darbuotojų. Yra 
katalikų, kurie mato ir supranta, kaip šian
dien visur siautėju velnio jėga, bet jie* visuo
met pavargę, visuomet kažin ko laukia, visu 
kuo nusivylę. Tai miegančios Bažnyčios “did
vyriai”. Ne dirbančios, kovojančios ir nuga-d 
iiučios! Mūsų darbas, vyrai, viską tobulinti, 
pirmiausia save, savo dvasią ir kūną, savo ūkį, 
amatą, savo organizacinį veikimų, visą ap
linkumą.

Tokio tobulėjimo ir tobulinimo keliu ir 
ves mus naujoji vėliava.

Katalikiškoji Lietuvos vyrija! Mūsų vė
liava yra katalikiškoji idėja (mintis) visoms 
gyvenimo sritims. Nešk jų tvirtai, kelk aukš
tai! Tavo uždavinys savo vėliavų švarių, nors 
ir kovos audrų apdraskytų, garbingai nuneš
ti prie Amžinojo Viešpaties Sosto.

Vyrai! Pakelkit vėliavas/ Teplazda aud
rose! Pirmasis mūsų pasveikinimas Kristui 
Švenčiausiam Sakramente!

Vyrai! Pakelkite vėliavas. Teplazda aud
rose! Antrasis pasveikinimas mūsų skaistaus 
vyriškumo žadintojai Nekaltajai Dievo Mer
gelei!

Arėjas Vitkauskas

AMERIKA
Amerika —r vienas galingas motoras!
Amerikos -J- grynas benzininis — oras!
Amerika — viena benzininė stotis,
Amerika — kelias, kaip skobnis, nuklotas!

a
Amerika — tūkstančiai riedančių ratų,
Amerika — daug įvairių aparatų...
Amerika — kur tik mygtukų paspausi, 
kų nors už kų nors ir miegodamas gausi!

Amerika — vienas dangoraižisdidis, 
kaį kas išsižioja, gal, jį tik išvedęs, —
Amerika — vienas didžiausios skelbimas,
Amerika — triukšjiio gausus sukaupimas.

Amerika — rūkas iš viso pasaulio, 
jis dienų kažin kur net nukiša saulę...
Amerika minta anglim ir aliejų: 
plaukia ir trenkia, rieda ir skrieja ..

Amerika — kraštas toks, “mano mažyti”, 
kurį tik su plunksna sunku aprašyti;
Amerika — tarpe dviejų okeanų — 
tur būt, juos pačius išsipilstyti mano ..

\ Chicago, 111., 1933 XII. 30 d.

Kį TIK ATĖJO IŠ LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro-

A PBO8PECT

Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina <1.90.

fesoriai. Pridėta ark 
Ganytojiški Laiškai.

Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 
t no ja u s pareikalaus.

NŪVENOS
Ką tik išėjo iš spaudos

No vena, prie 8v. Antano 15c 
Novena Neperstojančios Pa

galbos................................ l(k
Novena prie Sv. Teresėlės,

Mažos Gėlelės antroji laida'lOc 
Daugiau imant, duodame 

nuolaidą

surinktos D—ro J. Basanavičiaus 
Dviejose dalyse. Viena 25c, abiU 
r', 50c. Dabar galima jas gauti 

“DRAUGAS’ PUB, 00., 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, 111.

• DRAUGAS”,
Katalikiškas!

Lietuviškas!
fatriet iškasi

uDRAUGO" KALENDORIA11935 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dykai tik nuolatiniams “Drugo” skaity-j 
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1935 m. Į 
taip pat gaus kalendorių dykai, šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje. *

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo“ agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metu užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Kaip žinoma ‘ Draugas” metams kai
nuoja $6.00; pusei metu $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

ŽIŪRINT PRO DELNĄ 
“Pašaukimas į Dvasinį 

Luomą”

Kun. Pr. J. Vaitukaitis
, i'

Knyga 95 puslapių įtalpom 
ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tyirtais popien 
niais viršeliais tik 25 ceniai, 
vienų imant, dar reikia pridėti 
už persiuntimą 5c ; o gražiai! 
audeklo viršeliais 53 centu.

“CKAOO D*
2334 So. Oakley Avė..

Arba pas patį Autorių 
8801 Saginaw Avė.,

LATVIAI NEĮLEIDO 
GRIKIŲ

Vienas Lietuvos pirklys už- 
pardavė Latvijoje 2(X> tonų 
grikių. Bet atitinkami Latvi
jos organai neleido įvežti. Ne 
leidinio priežastys tiriamos.

auplėlk:

'•DRAUGAS". 2 814 80. OAKLEK AVĖ., Chicago, IU.
Siunčiu S 1.00 ui kuriuos u t siųski t e man knyg* "ARKI VYSKUPAS

JURGIS MATUUEVICIU8."

Vardas. Pavardė ,

Mano adresas . ....

Gerkit ir Reikalaukit

MulualLiquorCo.
- 4707 S. Halfrted St

Tai TABD3 •»« .

VIiom AIIbCm 
Mutual Trijų

IvalcidEų

&

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

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

šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREWING CO.
Urmu — wholesale parduoda ir pristato,į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 2084 ---------- arba------------ Boulevard 7179

125,000.00 RAKANDŲ

IŠPARDAVIMAS
Dar iki šių metų pabaigai norime padidinti savo firmos 
apyvartų $125,900
ir todėl pradedame didžiaus; rakandų išpardavimų kokio 

Jūs dar nesate matę.
Šiame išpardavime numušė m e savo prekių kainas 

net žemiau pusės ir tuo duodame Jums progų įsigyti ra
kandus mokant 50 centų už kiekvienų doleri.

I’arlor Setas ..........$69.00 vertės y..,
Dining Romu Setas ....$69.00 vertės

3 dalių Bedroom setas . .$69.09 vertės ..
(lesu ir anglimis kūrenamai pečiai

$65.00 vertės .................... ..................

Virtuvių setai .......... $29.00 vertė# ....
tiesiniai pečiai .......... $49.00 vertės ....
Virtuvėms linoleumai r... $5.95 vertės

Karpetai puikiausių išaudimų 9X12
$32,90 vertės ...........................................*14.95

Nežiūrint kų pirksite, gausite gražią ant stalo pastatomų 
lempų dovanai.

Roosevelt Furniture Co.
1NCORPORATED

(įpėdiniai City Furniture Co.) .
M. P JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760

*20.50
*39.50
*30.50

*29.00 
♦14.50 
*20.00 

*2.00

'•Ml

LfM/A

KALĖDŲ EJčJKŲiįJA

(LIETUVA JĮfc-;
liplRiikla fc'. N< w Yorit.

M. L. GRIPSHOLM 
Gruodžio 8, 1934 m.

Specialiai nupigintas laivakorčių 
kainos, perkant J ten Ir atgal (B. T.)

Platesnių informacijų, laivakorčių, 
naujo 1»»« m. mūsų laivų Uplauktmu 
tvarka ra kilo, krslpkltto 1 b«t kuri 
lutorizotų mOiy ar<nt«, arba:
0WEDISH AMERICAlf LINE 
181 N. Micbigan Avė. Chic«<o

MUZIKAI
ŠOKIŲ RINKIMAI

su žodžiais
Penkioms instrumentams 

Galima gauti pas:
V. N. GEGUŽI.

206 E. Main St
Amsterdam, N. Y.

Kaina — 1 knygų.......$1,00
Visai orkestrai ......... $3.00

Preferred by millions 
to myosMiM..

Uitiktiae m*- * 
d t la*a suplak
ta 1 nepapraal*
(rt««lnėa pavt 
dalų Kraft 
M įranta 
Whfp ma- 
ftinoje

f

L'
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širdingai kviečiame visus lietuvius da
lyvauti šiame mūsų Katalikų Dienraščio 
Jubiliejuje. Per pastaruosius 25 metus 
“Draugas” yra daug padėjęs lietuvių 
tautai pakilti aukštyn Amerikoje. Mūsų 
lietuvių vienuolijos, parapijos, mokyk
los, organizacijos, profesionalai ir biz
nieriai per pastaruosius 25 metus išaugo 
ir aukštai pakilo, nes “Draugas” jų pas
tangas parėmė ir jiems daug padėjo at-

siekti jų tikslą. “Draugas” nori ir toliau 
lietuvių visuomenei pagelbėti. Tat jūsų 
rėmimas šio 25 metų Jubiliejinio Kon
certo priduos galimybės, kad per atei
nančius 25 metus “Draugas” dar dau
giau jums padės negu padėdavo iki šiol. 
Visi lietuviai rezervuokite lapkr. 18 d. 
“Draugui” ir atvykime pasigėrėti įdo
miu ir gražiu muzikaliu programų.

Sekma., Lapkričio-Nov. 18 d. 1934
Lietuvių Auditorijoj,

3133 South Halsted Street
Vadžia 5 vai. po piet.

Įžanga: *1,00; 75c ir 5Oc.

F

■
11 ■—

J. DAUKŠA,
Šv. Kryžiaus par. vargoninkas, kuris daug darbuojasi 
“Draugo” Jubiliejinio Koncerto komisijoje, kad šis kon
certas patenkintų visus atsilankusius.

JUSTINAS KUDIRKA,
Nekalto Prasidėjimo par. vargdninkas ir visų mėgiamas 
tenoras, kuris dalyvaus “Draugo” Jubiliejiniame Koncer-

Šokiai 8 vai.
Šokiams 4Oc

Kcmp. ANTANAS POCIUS,
šv. Jurgio parap. vargoninkas, kuris vado
vauja “Draugo” Jubiliejinio Koncerto prog
ramai. ,

* .
šio jubiliejinio koncerto programa bus labai 

įvairi. Chicagos lietuvių parapijų vargoni
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais 
daininkais.

Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon
certo programą yra sekantieji:

Šv. Jurgio - Prof. A. S. Pocius 
šv. Kryžiaus - VI. Daukša 
Dievo Apvaizdos - K. Sabonis 
Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka 
Aušros Vartų - J. Brazaitis 
Gimimo Panelės šv. — B. Janušauskas 
šv. Juozapo - K. Gaubis 
Šv. Antano - A. Mondeika 
šv. Petro par. Kenosha, Wis.
Visų šventųjų - J. Rakauskas

Visą programą tvarkys KOMP. ANTA
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas, 
kad padarius šį koncertą vieną iš geriausių ir sma-' 
giausių bile kada girdėtų ir matytų Chicagoje.

Lietuviai myli dainas ir prie kiekvienos pro
gos jas dainuoja. “Draugas” nors neturi savo 
choro, bet jisai kitus skatina prie muzikos ir dai
nos.

Mūsų parapijų chorvedžiai turbūt niekuomet 
taip smarkiai nesiruošė prie 
bar praktikavo dėl “Draugo” Jubiliejinio 
certo. Lauksime gausios publikos ir už tikrina
me, kad šis Jubiliejinis “Draugo” Koncertas pa
tenkins visus.

“Draugas” per 25 metus visiems padėdavo 
didelius darbus nuveikti. Dabar išpuola, kad vi
si “Draugo” prieteliai ir rėmėjai padėtų “Drau
gui” šį 25 metų Jubiliejų tinkamai, kaip teikia, 
apvaikščioti ir paminėti.

JUOZAPAS BRAZAITIS,

Aušros Vartų par. vargonininkas, ir Amerikos 
lietuvių vargoninkų sąjungos pirmininkas, ku
ris įeina į “Draugo” Jubiliejinio Koncerto ren
gimo komisiją.

KASTAS SABONIS,
Dievo Apveizdos par. vargoninkas ir žymus lietuvių ba
ritonas, kurį pamatysime “Draugo ’ Jubiliejiniame Kon
certe.
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drAUoAb
VIETINES ŽINIOS snvaikuos mokinamas lokio# Chorus kviečia vintus atšiltu pi rinkti. Kurios pasilikę

nkyti. Pelnas aki/iUmss para-’mokesčiais, malonėkite uislmoį 
pijus naudai. Pradžia 7 vai.i keti prieš priešpietinį susiri-

įih/K-h ir bvaivjioH kalbos <

BAZARŪ UŽBAIGIME DA
LYVAUS VISI BIZ-

' NIERIAI
I

7'
Z !

West SiHe. — Rytoj baigsis 
basaras. Prasidės 5 vai. po
piet ir tęsis iki 12 vai. nak
ties.

Kuvarskis, dr. Winąkunas. dr
Bložis, dr. Biežis, adv. Kučin-' pannr. ta, 
skus, adv. Bagdžionas, M. Ja 
siiauskas, St. Fabijonas, A. 
Vilčiauskas, J. Akavickas, St.
Rudaitis, J. Medžius, J. Balse
vičius, J. Beržanskls, J. Zur- 
kauskns, J. Grigonis, T. Vil- 
Irokieitė, A. Šturmas, V. Net'- 
fas, P. Maciukas, J. Dišis, lt 
Girčius, J. Aukštuolis, V. Lu- 
tkus, A. Šinkūnas, I>. Vaičlū-

\\\staaidė» biziuenai tune
li ad “Draugo’*’ ju

biliejini# numeris išeis lapių- 
17 ė. Visų lietuviai b'znienai 
• arui; m Šiame numerv. E.

vakare, Įžanga tiktai 50c. J ūkimą. 
Ieva, Lukošiūtė

Valdyba

STANDARD FSDERAL 
SAVIMG3 AND LOAN 

ABSOCIATION OF 
OHICAGO

. , _ . _ .... &K bankas daro puikų i;Archer Heights — Manto- ... .. lietuviams naudingą htuų
uų Kol. Rtnoejų 41 skyrium;

AVestsaidės biznieriui j biv 
zaro užliaigimą atsilankys ii 
corpore. Dalyvaus sekantieji:'nas’ K. Taiuanauskas, Pr. Bal 
S. D. 1 .akayjčin^, J. Dobro- 
valskis, N. Kariavimus, P. Ra

čiūnas, J. Žilinskas, St. Man- 
kauskas, K. Adomaitis, P. Si 
minas, M. Kaminskas, L. Ši
dlauskas, St. Butkus, J. Ma
žeikas, K. Kulnis, J. Maeko-

lnis. A. Dulskis, J. Kaupas,
A. Lenavtavičius, Z. Baraus
kas, P. Paliulis, B. Kazanaus 

i kas, J. Philips, P. Kraujalis, vidius, J. Urenau, O. Vištar 
P. Mankus, A. Aitutis, V. T- Uen«’ Ki U>- Netekau-

nauskas, G. Nevedomskis, 8kas, O. Matulienė, A. Zala-
Norakaa, J. Misevičius, dr. torius’ V- 1>uobu’ G- Masttls’ 

kis, K. Marozas, J. T8paitis, A. 
Drumsta, J. Mockienė, A. Ka
minskas, Št. Linauskas, K. O-PUIKIAUSIUS RADIUS

RAKANDUS
už prieinamiausias 

kainos
galite įsigyti

ii

RAKANDŲ
KRAUTUVĖSE

1935 M. Mados Radios

PHILCO, CROSLEY,
R. C. A. VICTOR, ZENITU 

ir kitų
Didžiausias pasirii 

už kainas 
nuo

šĮ v.-u nrą, lapkr. 10 d., kn 
tim ; arap. salo už'. .•«» ba
žmu. ušros Vartų ui ir n:, 
dr-ja savo narių, n 
p ištrintis per 10 turtų paget- 
cimui i ”gia vakarą - buneo 
žaidimų M. Jušnauske .salęj 
225: > \V. Cerniak Rd. V r ot 
tos timės, gaus dovana s Be 
to, M.kbi.a dr-jai rengia kai 
ką ncvapraątą. Ko'iv. : v-
pačx daug darbuojasi K Ii k li
ne mn Gutparkienė, C’p' .no ii 
k :os.

RĖMĖJOS KVIEČIA
„ . , . t. i č, 7- įvyks sekmadienį, lapkri -i "7Bnghton Park. — Hv. Ka-ir ,« , ' I dele sumą pinigų de.. , .. n- -• ,. cto 11 d., 2 vai. popiet Luber-l, „ , , ...untero Akademnos Rėmėju o . ’ .. , kų. Paskolom skolin

mėnesinis svarbus susirinki-1

zimiero Akademijos Rėmėjų 
skyrius rengia buneo partv, 
sekmadienį, lapkričio 11 d. 
Paulių name, 4322 So. Arte- 
sian Av. 2 valandą popiet.

Prašomi visi seselių gerada
riai, o ypatingai tėveliai, ku
rių dukrelės lanko Šv. Kazi
miero Akademiją ir svečiai iš 
kitų kolonijų, atsilankyti. Pe
lnas eis akademijos reikalams.

J. R.
- ,. ■. V -

tų namuose, 5537 So. Nordica 
Avė. Visi nariai prašomi atei
ti ir atsivesti naujų narių.

Valdyba

Daug pagelbėjo namų savinin
kams ir dabar gelbėti turi di- 

del savinin
kų. Puskolom skolina ant te-

, ngvų išmokėjimų. Šios įstai
teisingas patarnavimas

namų savininkams, yra po L.
S. Valdžios aštrios prkžirtro.

Smagu, kad lietuvių tarp*;
randasi tokia tvirta įstaiga.
Beveik gali pagelhėti visut

, . . lietuvius reikalaujančius skomlapkrpuo 11 d., 2 vai. popiet, , .* T? . . . . . ant namų Chtcagoje.

Marąuelte Paark. — L. R. K. 
SUsiv. 163 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmad.,

kad nėra. Dividendai mokami 
Kas Ii mėnesiai. Kiek įst&iga 
uždirba atmokėjus išlaidas! 
Kaip žinoma spalių pirmą vi
siem išmokėjo 5 nuoš. dividen
do.

Jos raštiiunku yra Justin , 
Mackiewieh, Standard Feder- ■. 
ai Maviugs and Lcau Astoeia- 
tiou ot Chieago. Randasi po 
adresu 2324 S: Leavitt St\ 
Chieago, 111. ’ H. K.

PADfiKONĖ

LEONARDAS
PETRONIS

nulis inlrC lapiir, i c., 0934 m.
Ir tapo piilaidobis lapkr. ( 4., 
1S84 m., o dabar Ilsiu Sv. Ka
zimiero kaplnSee amžinai rtu- 
tllęs ir negalėdamas atldSgotl : 
tiems, kurie sulilkC Jam pas- 
kullnj patarnavimu Ir palydčjp j 
Ji į nettvcngianią amžinybės 
vieta.

Mos atmindami Ir stpg.iil<». 
darni jo pj-.istšallnimą. 1S mfls' 
8d tarpo dėkojame mflaij dvą 
slSkam tėvui Kun. k’eb. I. Al- 1 
bavtčtųl. kun. Gašlūnui tt- kun. 
Lukošiui kurie atlaikė Ispfl- 
dingas pamaldas už jo sicl*.

Dėkojamo 6v. KI.Mų aukoto
jams, ir g’li:, auko'ojauia.

Pė.kojame (-rabor ul J. P. j 
Kadžiui lai-1". rr.vo geru 
aiundagtu pat ima,bau garbi 
gni nulydėjo jj ) arnžinaHtĮ, o 
mums palengvino p rkęstl rut- 
lifldinifi ir rū!>e;;iiu«. Dėkojama 
grabneAams ir visiems, kurte 
paguodė mus mūs’i nuliūdimo’’ 
valandoįi- ir iv g'Jios. dikoja- | 
nie visiems ,'a’yvavu.rlems lai- ’ 
(iotuvėte Ši mėnu; o tu mū
sų stineK i- t lai i'sfflcto ro
miai lai kdar.i.iu tnu.tj pas ta
ve ato’n-n'. • \ .L

Nuliuiic M t'n-*, Seserys. B-oŪ, ' L- GirV”’\«. '•

parapijos svetainėje. Nurisi, 
malonėkite atsilankyti ir už 
siniokūti pasitikusius mokes
čius. Valdyba

’ r . .

Town of Lake. — L. R. K.
Susivienymo 85 kuopos regu- 
laris susirinkimas įvyks sek
mai)., lapkr. 11 d., 2 vai. p. p., 
mokyklos kambaryje. Prašomi 
visi nariai būtinai atsilanky
ti. P. J. C.

Pirma Kedenti įstaiga tarpe 
lietuvių (’hieagoj, jos atsar 
gus kapitalas yra didesnis ne
kaip vahlžia reikalauja. Nėra 
įstaigos Illinois valstijoj, ku
ri turėtų palyginamą atsargos 
fondą. Tas parodo, kad ši 
staiga yra tei.inga, tvarkomai 
dėl labo tų, kurie taupina pi 
nigus. Šios( įstaigos, man ro
dos, kad yra garbė būti jos j 
nariu. Kaip žinoma jos sau-j 
gumas užtikrintas reikalau- į 
jant pinigų. Kaip girdėjote 
visi gauna be jokio klausinio. 
U. S. valdžia deda pinigus; 
man rodos, kad geresnės’ vie
tos taupyti pinigams gal būt

Pranešimai,
Dr-ja Sv. P. M. Raž. P. įr 

M. rengia buneo; ir kortų lo-. r . r *• v » ■
Šimo vakarą sekmadienį, lap
kričio 11 d, 1934 ui., Univer- 
sal Club Room, '$12 W. 33rd 
St. I radžia 2 vai. popiet. Bus 
daug gidžių prizų. įžanga tik
tai 25c. Visi kviečiami atsila-

PARAP. CHORO KONCER-;°ky,i .

ši d t'ja yra pas'.'ęu.ėjtn 
su .-e darbais ir aukorr?..- pau 
pį * o r- kainose, dėl to verta 
p..*

ksas, J. Judickas, J. Juodikis, 
Pr. Stočkus. Visi hiauieriai iš
bandys luky prie bingo žai
dimo.

Bazare darbuosis iš Aušros 
vyrų ir uioterų draugijos se
kantieji nariai; A. Valodis, J. 
Krotkus, P. Žebrauskas, A. 
Bartkus, P. Pahijonaitis, M. 
Galiauskas ir kiti.

Iš Sv. Kazimiero draugijos 
darbuosis sekantieji: J. Bintą 
navičius, M. Stankelis, A. Lin
kus, M. Mikšienė ir kiti.

Bingo užims P. Šliogeris s-, 
savo kampanija. Moterų ir 
merginų dr-ja, Tretininkų dr- į 
ja ir Šv. Onos dr-ja užims sa
vo, vietas bazare, kurias ture-• ' i . Ijo iki šiol. Mokyklos mokiniai 
taip pat užims savąsias.

vienų paramos. Y»kavu>i 
bus imi mitas. Dovan u !• ...v 

•f jju.'.s bus rankų 
1*» a ižia 7:30 vai. vii

iru 25c. Visi kviečiami.

TAS JAU ČIA PAT
Marąuctte Park. — Noriu 

priminti, kad Gim. Pan. fcv. 
parap. choro koncertas jau 
čia pat, sekmadienį, lapkričio 
11 d., parapijos svetainėje.

Choras, vedamas varg. B.
Janušausko, jau pilnai pasi-j' Marąu^ttc P< 
ruošęs. Programas bus tvirti-* rboros dr-ja
ngas. Jame dalyvaus K. Sa- susy inkirri# ta 
bonis, M. Janušauskienė, varg.
N. Kulys, E, ProseviČiūtė, &.
Adomaitis, B. Kiškūniūtė, M.
Pratapienė, O. Juozaitienė, Be 
naitienė, J. Bardauskaitė, B.

Town of Lake.' — £v. Kaz. 
Akademijos Rėiuėjų 1 skyr. su 
sįrinkimas įvyks sekmadienį* 
lapkr. 11 d., 2 vaj, popie/, imte 
kvkkis kambaryv Prašau na
res skaitlingaL4|»mrinkti.

Pirm., S. J
- O:'

Kv. Teresės ve,kale mergai Nik;ailf> K stogifi,5 ir kilL 
r,ų dnl,ų praktika bus antra-,() daugiausi, r|,6ras, dai. 
,Penio vak. 6:30. Prili.j moky- jnl|os ci|ę „„„j,) dainelil! 
toja reikalauja, kad visos bu J
tų Katra negalės ateiti, 
vietą užims kita.

jo# Po programos bus šokiai, 
kuriems grieš gera orkestrą.

$195

’v.i n iausiąs ir gražiausius 
Seklyčioms setus dirhamo 

savoje dirbtuvėje 
nuo

J. Brazaitis ir M. £ibuitė 
ruošia “Draugo” jubilieji- 
ninm koncerto programą! la
ba: įdomų ir gražų dalyką. 
Visos choro mergaitės daly
vauja ir išpiklya dainas rei
kalingas įvairiems vaixae- Į 
liame. “Draugo” juhitiepr.is 
koncertas įvyks lapkr. 18 d, 
Lietuvių Auditorijoje. Re abe
jo, vestKuidie^ai pasirodys, 
Tad jie re viou tik.gyvena ar« 
čįirr.sia “Draugo”, bot kad jie 
kutu važiuoja ir į kita# ko< 
loi ijas, kada “Draugas” ruo
šiu ten koncertus

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVIUtSLAI! 

Fuoatykite

$3$
Kainos negirdėtai mažos į 

iki

$200
imame senus radios ir 
rakandus į mainus ant 

naujų
Lengvus Išmokėjimai

Krautuvėse
2516-40 W. 6Jrd St.

Hemlock 8400
4179-83 Archer Avė.

Lafayette 3171 
CHTCAGD, 1LL.

- Ba- 
ys mėnesinį
ifto 11 d., 2 

vai. ropiet, paMpijos salėje. 
Prašome uąrių .ąkaitlingai sc-'

Brighton Bark. — Labil. S į 
gus- 8 kuopa laikys mėnesi n. 
susirinkimą lapkr. 11 d„ tu j
jau įk> sumos, paraĮ). svetai
nėj Visi nariai prašomi atsi j 
lankyti. Turim labai svarbių j 
dalybų svarstyti. Prašomi i I 
naujų narių atsivęsti.

x • , 1Tą pačią dieną įvyksta kuo i 
pos buneo partv parap. sve 
tainėj. Po buneo bus šokiai iki 
vėlumos, širdingai prašomi vi 
si skaitlingai atsilankyti. Bū
site patenkinti ir linksmai lai
ką praleisite.

Vienas iš komisijos

METINES MIRTIE^ SUKAKTUVES

A A

VENETIAN MONUMENT M., INC.
lAšUjrb^jal r b s

(•ratau»a«» •u

DkUteosle Bombikių 
(JbicogeJ

I — ■■ .

r
■Utbluvg

Pirkite tiestai 1$ dirbtuvės Ir 
laupykite pinigus

atlikome darba daagcltni iyi 
nių Chipagos Ueiuvlų. ’

527 N. WESTERN AVĖ.
arti O r and Avė.

£VC. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tą garsųjį visame i>a- 

’ šaulyje Prancūsijos miestą 
L4UKDA, kur 1858 metais 
flvenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iŠ viso pasaulio ligoniai-nepa
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingą per 
ftvenč. Panelės užtarymą išgy

dymą.
. Be to lar pamatysite:

•T. E. vysk. W. O Hrien, fli-j jj Istoriškus paveikslus iš
Gis littuviu prietebs, opiau-1 Lietuvos,
k,s mūsų bažnyčią lupk-. 23’ .,S> D“į“ Gir™°

dimo ir žuvimo vietą — Sol-
•J. ii suteikti daugeliui dirmn- 
vniiės kak ramentą.. Dar n c.tu 
grdčjts svetimtautį vyskupu 
taip eražiai kalbant b. tuvi# 
kr.i, laip vyskupas O'Rrieu.

dino mišką,
3) Pasaulinę Parodą (Worlds 

Tair),
4) Komediją, kur dalyvauja 

Cha-rlie Chaplin.
Paveikslus rodys A. PEL 

Jau vien tik’dėl jo gražaus | D&IUS sekančiose vietose:
Uehniško pasveikiriir-e virta UtArataka, Lapkr. 13 d. kun.

, . . Valančiuno i«r. salėje, Phila,dankyt ir pas'kiąiųn I. ’y-Jjm.
Ssredoje, Lapkr. 14 d. kun. 

Čepananio par. salėj, Phila,Pa.
ketverge ir Pėtnydioje, La

pkr. 15—J6 d. kun. Ziinhlio
p«r> salėje, Phila, Pa.
Įžanga 25c Vaikams 10c. 
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

Ji

n
«kui.,ss yra pasakęs, kori jis 
•sr.vo tiesinę ranką atiduoti), 
.higu kr s jį iftnokytų taip 
.gca.iui keturių k«tllx»s, kaip 
mūsų mokvklcs vaikučiu kad 
nr iku. Tėvai, motino t, o ką 
jus atimate r.uo savo vaike
lių, ki.d jn» iH'leiriiiaic ją į 

pt rr.pijinę mokyklą, ka/

.r a

■'

ONA PUŽAUSKIENi
Perui'ukjjrė su Šiuo pasauliu lapkričio 13 

dlenA,. 1933 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimusi Pajevonio val*č., VilkaviSklo apek.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Bo
leslovą, dvi dukteris: Oną Ir Eleną Ir fi-

Liūdnai atminčiai mūsų brangiausios 
motefės ir motinėlės bus laikomos ftv. Mi
šios Ejtevo Apveiidba parapijos bažnyčio
je. lapkričio 13 dieną, 1934 m. — 7:30 
vai. ryto. Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažystamus j pamaldas atsilankyti 
Ir po pamaldų j neartus. 845 W. 18th St.

Jan praslinko metai kai tave mūsų my
lima moteris tr mamyte nelaimingoji mir
tis ištraukė Iš mūsų tarpo. Mūsų širdyse 

žaisdą, O mūsų namuose neužpildomą tuš
tybę. Mos tąųęs brangioji moteris ir mamyte lauktame sugrįž
tant, bet mūsų laukimas veltui. 'Visados gSlės pranyksta ir vėl 
sygrjžti, bet tave Viešpats pasiliko kaipo Išrinktą gėlelę amži
nai. Laukui bėgant, užmirš tave draugė»-ai, bet to mūsų bran
gioji pati.iksl mūsų mintyse Ir širdyse amžinai.

Mylėjome Tave, kuomet buvai gyva; talpfū neužmlršuno Ta
vęs dabar, kol per mūsų maldas neįveslmę Jus į Viešpatie* na
mus. ’ 1/ •

Nuliūdę liekame,

Ht

palikai neuž

Vyras ,

lomą

Dukterys (Uta ir Elena tr <3>iteėw.

^^•••■mąeamna

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KUI

•» -* j# / *• ’ _ . ■* ‘ t - -

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adiesuo 
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fair- 
field avė., Chieago, UI.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

GRABORIAIi
LACHAWICH 

IR SOMOS
L1ITUVIAI OBABOBUI

laidotuvės* kuoplgtaunla 
meldžiu atslšaaktl, o mano

lte ažnanMfntlMiš arba MIŠ 
. 23rd PL, Ohioago 

1439 a. 49tM Ct. Cicero, III.

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiom* 
reikalams. Kaina prieinama* 

3319 Lituanica Avenue 
Chieago, 111.

lt ^..CTCreo
Te:. I.AFayette 3573

J. Llulevičius
Gm bortus 

Ir
RakamtLtojM

PatanuMija Chim 
to apylinkėje.

Didelė to graži 
Koplyčia dykai

ANTANAS PETKUS
, GRABORIUS 
Koplyčia dykai

1410 SO. 49th COURT 
Cicero, Ijliaęis 

Phone Cicero 2109
n

U J. Z II P
GRABORIUS

1646 West 46th Street 
T«L BOOrMvS šSO4to—Miš

JUOZAPAS EUOEiKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido- 
tuVese... Pasaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė. 
(HetarisM sąryšių »u fintu 

tuo pačia vardai

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Bonlevard 4139

■' ■ " ■ 'i .............. i^Įfi

SIMON M. SKUBĄS
•RABORIUS to nALHAMUOtf I *■ 

H, g,, , I'rsngua
718 We:>t 18th Street
“ * ' MOVroe 5»77

J. F. BAUŽIUS
Ino.

LIBTUVIŲ GRABORIUS
Ptlaldoj* už $36.00 Ir *»><* 

u.. ;► , ...p,- ’ii ivkai
»a« V* imi. si iri « A.Nai 0174 

_____OfcštoMBt «k |

LA



fteštadieuis, lapkr. 10 d., 1934

Pasiskelbęs L. V. “Dainos” Choras, Vedamas Muz. J. SAURIO Atida
rys Liaudies Dainų Skrynią. Visi Kviečiami Pasiklausyti.

PROGRAMA PRASIDĖS 6 VALANDĄ VAKARE| WEST S«DE HALL - Buv. Meldažio, 2244- W. 23 PI
PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI GRIEŽIANT GERAI ORKESTRAI IR PASILINKSMINIMAS. ĮŽANGA 50c. Į SOKIUS 35c

į gų patarimų ir svarbių pranc 
1 Simų. Nepamirškite pasiklau 
'pyti. R. J.

LITHUANIANS PLAN CARNIVAL OF NATIONS SHOVZ

TBKMONT, III., lapkr 9.
Ūkininkas Oerber su kūdi- 

u žuvo savo namų gaisre.North Side. — ftv. Mykolo 
p parapijos bažnyčioje, 1644 Wu 
P bansia Avenue, Chicago, 111..] 

misijos prasidės pirmadieni,! 
lapkričio 12 dienų, 7:30 valan-' 

r dų vakare ir baigsis sekma- 
n dienį, lapkričio 18 dieną, 7:30 

valandų vakare. Todėl nuošir
džiai kviečiu visus, parapi.iie- 

I iius ir Aeparapijiečius, lanay- 
r ti misijas, pasiklausyti skelbi 
■ mo f)ievo žodžių ir dėstymo 
" tikėjimo tiesų.

Atminkite, misijas yra Die
vo gailestingumo ir visokių 
Jo kitokių malonių laikas; jos 
teikia kiekvienam progos ta-' 

_pti geresniu. , Į
Jeigu Ims .jaučiasį kad jis1 

yra geras ir teisingas, tas te-j 
lanko misijas kad taptų dar 
geresnis ,ir teisingesnis; o jei 
gu kas jaučiasi kad jis yra 
blogas ir nusikaltęs, tas tela
nko misijas, kad taptų geras 
ir puteisintas. Misijų tikslas 

i , jog ir yra tam, kad pagelbė- 
ti kiekvienam dūšios išgany
mo reikaluose. Todėl pasinau
dok įt e proga.

Laike misijų bus paDuikyt; 
ir lankymas bažnyčių dėl įgi
jimo Šventų Metų atlaidų.

Misijas ves tėvas Bcnaven
. turas Pauliukas, dominikonas

Jis pats pirmąjį vakarų jų
ir tvarkų paskelbs.R' t _ . .lauksiu visų.

Kcn. J. Svirskai, kleboną-

PLATINKITE “DRAUGĄ
Brighton Park. — Norėda

mos parodyti įvertinimų dien 
raščio “Draugo” didelių nuo 
pelnų katalikiškai lietuvių vi
suomenei, Moterų Sujungus 20 
kuopa paskyrė iš ki opos ižde 
pinigų, kati pasveikinus ‘Drau 
gų’ 25 metų jubiliejaus pro-

PARDVOSIU arba mainy
sią bizniavo propertj ar t pri 
vate propertį.

5(ffW W. 471 Ji. S t

MAINYSIU muro namų 2-5 
kambarių ant bungalow arba 
eottage Marųuette kolonijoje.

7242 So. Pairfield

REIKALINGAS tuojau 
is vargonininkas.

KUN J. 6I&AUSKAS 
1313 Westminster 

Detroit, Mich.• The committee arranging for the Lithuanian perform- 
ance in the Carnival of Nations šerio whick wi.ll be held 
IIov. 23. They are (left to right, front row) Anthony Bace
vičius, Miss Katherine Sriubas, Ale? Dargia, treaaurer; An
tanas. Kalvaitis, Lithuanian consul in Chicago, honerary

ėhairman; Leonard Simutis, chairman, and Miss Bennette 
Kalvaite. Back row—Zigmontas Gedvilas, Jonas Dimsa, 
Petras Fabijonaitis, cecrjtary; Miss Josephine Raebadauc- 
kaa, Bernardas Nenartonis, Pranas Vaicekauskas, Ignas Sa
kalas and Pranas Valuckis. . ’

••AS, BronblovaH Gotautas, paieš
ka u rivo sesers Sofijos Ir Jos Sūnaus 
P’-anciSkaus Ivinskį, kurie apleido 
ChteagJj apie 24 metai atgal. Jos 
vyt-is. Jonai Ivinskis, apleido ftl.pu- 
saulj sausio 24. 1984. Paskutinėjo
darbo Vlet-je , kur dfrbo per Ilgus 
metus. Jaek'on parke. ChicngoJe. mi
rdamas pa Iko naSlės pensiją, kurios 
be Joi be |os sūnaus niekas ne
gali paimti. Kelt metai atgal girdė
jau kad b-'vo numatyti koltuose Ry
tiniuose mfvtuo-e bei valstybėse, bū
tent: Ohlo, Boston, Masu., Rhlla.. Pa., 
Ir kltuė. Jelgj kas apie juodu žinote 
arba ga'lte man sutelkti kokia nors 
tikrą žinią gausite $5ft attygi’otmo". 

RRONIHI«OVAR G4VTAITTAK
431# So. Womt SI., CsU-agO, UI.

ted Street, Dalyvaus keletal 
solistų, kvartetas ir duetas 
Bus gražios muzikos,' naudin

neuemiemo radio programų, 
leidžiamų lėšomis Progress 
Furniture Co., 3221 S. Ilab.

Lietuvi# Advokatas 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) -
(Metropolitan State Bank Kame) 

Valandos Kasdien nuo » Iki 5 
Panedėlio, 8sredoe »r Pėtnyėlos 

vakarais t ik) 9 
Telefonas CAIIal t1»

Namai; 6459 8. Rockwell St
Telefonas RKPuMU- M4M»

KAZVVELL BUFFET
Naujai atidaryta alinė. ArtiottSko darbo, gražiais plosimais ISpuoSta. 
oje visados raudasi geros rūftles alus. dek«lnė amt^ffkpnlSkb Ir llotu-

FfvrOGRAFAK 
Atsidarė nuosavą, nio- 
dernižką studio su Hol- 
lywood Avienomis.

420 WEST #»r<l ST. 
Kngtewood 5*40—IMS*

DEDU NAMAS
pataria Taupyti štoj

ĮSTAIGOJLabdarių rengiamo vakaro 
tikietai jau atspausdinti Ko
miteto nariai ir veikėjai pra
šomi atvykti į “Draugų” 1/ 
jų pasiimti, kati kieu galiltm 
daugiau iš anks‘o išplatinti

LoaLki Tių vakaras, sąryšy' * 
su Daily Netvs rengiamu ta t; Į 
harnivai i, ivyks Thanksghing 
Dav išvakarėse, lcp’*ričio 28 
d., Lietuvių Aud torijoj. Pro 
granta rengiama įvairi ir gra
ži. Pelnas skiriamas lietuvių 
labdarybės reikalams.

Užvakar Daily News įdėj< ,
šio vakaro renginio komitete 1 Juozas ir Antanina Enčeris

THE BRIDGEPORT 
KNITTJNG SHOP

Neria Plonus Ir Morus Vilnoni, 
Mvrdt-rias dėl Vyrų. Motėm, 

. Mergalčh) Ir Valka 
MKRIA VILNONĖM PA N ČIA 

MAS DEL MOTETU IKvniv. .
Taiso senus svederlus

M-»•«'» s-dkVM (V- *• O’V’T- 
n menti deAa pinigus I 
švtėrtnr* Ferteral Ha vinge 
a«'l A<a' • lation of
< hhagn.

VIEŠA PADĖKA

(Netoli Normai Ars)
Trt. Vlctori 34M 

Atdara dienomis, vakarais Ir 
sekmadieniais.

$1.009,000.e., paskoloms dėl pirmų morgiė.ų, nuo 5 jki 20 me
tų lengvais i»h»kėjihiai3.
Mokam di v, (lendą kas 6 mėnesius už padėtus pinigus.
Praeiki iš nokėjom 5% dividendą. Kreipkitės j ofisą dėl pla
tesnių žinių.
Pirma Lietuviška Fedcrnl Įstaiga po U. R. Government prie- 
tttra.

2324 S LEAVTTT ST 
OANaI 1678

Oaag Šilumos - mažai pelenų; gera, 
užvaduotojus dėl POcabontas; Black 
Gold, lump arba egg. te 00; Mine run 
$5.75; screenlngs M.75.

GRI NDY MINING COMPANY 
<’cdarerest liktPilnas užtikrinimas ir gvarnncija, kad Radio pasiekia 

Europą — Didelis pasirinkimas įvairių išdirbvsčių: Phil 
oo, Zenitb, Ac&dia, Atwutcr-Kcnt.

Komos nuo <29.50 ir aukščiau
TEREIKTA $1.00 ĮMOK1ET 

Senų radio priimame mainais

Pirkite Tropicair anglių
Lump arba Egg $600, Mtn< 
Run $5.75, Screenings $4.75.

NORTHERN OOAL OO 
Merrimao 2524

D1LJA DIDŽIOJO LIETUVO8 KUNIO VYTAUTOr \ IK YS
D'DELĮ METINĮ BALIŲ

Sekriadienį, Lapkricio-Nov. 11 d., 1934.
OHIOAOOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE,

3133 8o. Halsted St
Pradžia 7 valinių vakare. Tikietai tiktai 25c.

Komitetas kviečia visus svečius atsilankyti ir links
mai laikų praleisti prie puikios muzikos, po vadovyste 
Aldonos Grušiutėa, o komitetas atsilankiusius svečius 
maloniai priims. , < C ' , '

Pasliekam su pagarba,
Komitetas ir Valdyba laukdami svočių

lEDERALdAVINGS
ANO LOAN AUOCIATION 

OP CHICAGO

PERKAM
LIETUVIS

INSURANCE
MOTARY

PUBLIC KUS B0NU8

REAL E8TATE — SIUNČIAM PINIGUS 1 LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamtuotas Bisnis 

2608 WEST 47th STREET Tel. LAPayeUe 1083

3417-21 So. Halsted St
Telefonai: BOUIevard 4706—8167 Katne perkate aogtte i« 

dralvertų, riųaklte juoe | 
CRANK COAL CO. Oauntte 
tereeaee anglie, už mažiau
aMn.Radio Programai nedėldieniais 1:00 — 2:00 vai.

j-'.

i > r

, j
Er - J1^^f; ’ J

LIETUVISKO ROJAUS NAVININKAS 
S. P. Kazwell (Kazlauskas)

2543 W. 71 Street. Chicago, III.' * " • * ' • , . y « *J . . ... .■ a«u ap > i
1 1 ...
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