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ŠIANDIEN 11 PASITINKAME 10:40 
LA ŠALIE STOTYJE

. J:; ; į U ■ k .f. ----------------- ■ :
Komunistai skleidžia biaurius 

šmeižtus prieš Vyskupą
Kankini

Dienraštis “Draugas” nuoširdžiai sveikina šiandien 
atvykstantį į Chicagą J. E. Vyskupą Kankinį T. Matu
lionį!

10:40 vai. ryte Vyskupas atvyks į La Šalie stotį. 
Čia jį pasitiks būriai žmonių, pasveikins. 12:00 vai. die
ną Palmer House viešbutyje bus pietūs, kuriuose daly
vaus apie 100 asmenų. Vyskupas Matulionis apsistos 
pas J. M. gerb. pralotą M. Krušą.

Chicagos lietuviai komunistai ne tik savo šlamštuo
se — laikraščiuose, bet ir lapeliais skleidžia bjauriausius 
melus ir šmeižtus prieš garbingąjį Vyskupą. Geros va
lios žmonės, be abejonės, nekreips jokio dėmesio į ko
munistų žemą darbą. Jie tai daro iš keršto ir baimės, 
kad jų pasekėjai, gink Dieve, neatsilankytų į Vyskupo 
prakalbas ir neišgirstų teisybės žodį apie žmonių gyve
nimą sovietų Rusijoj, kurią bolševikai pavergė ir tiesiog 
pragaru pavertė.

*

FLANDINĄS NEĮSILEIS 
DIKTATŪROS

POLUI SIMO 
KRAŠTUI
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NEPAPRASTA
PREKYBINĖ

KOMBINACIJA
JON ĮEINA VOKIETIJA, 
LENKIJA IR SOV. RUSIJA

VARŠUVA, lapkr. 13. —
Vokietijos, 1/enkijos ir sov. 
Rusijos ekspertai turi dery
bas su lenkais javų grūdų 
pirkliais. Norima iš jų pirkti 
apie 160,000 tonų grūdų, dan 
'iausia rugių, Vokietijai.

Vokietija už tuos grūdus
Žada užmokėti registruotomis 
markėmis. Lenkijos vyriausy- 
liė gi tas markes paskolintų 
sov. Rusijai. Ši pastaroji tas 
markes grąžintų atgal Vokie
tijai perkant pas vokiečius 
mašinerijų ir kitokių daiktų.

' Lenkija reikalauja, kad sov.
Rusija tą paskolą jai atmokė
tų iš dalies daiktais ir pini
gą?* . Atnąokarfn pinigai turė
tų' būtHw*f?M& 'Anglijos sva
rai ir lenkų zlotai.

Lenkija sakosi gali 'parduo 
ti daug javų.

ŽUDYNES PASIREIŠKIA 
MEKSIKOJE S

Tas yra raudonųjų valdovų 
pikto darbo pasėkos

MEXltO CITY, lapkr. 13.Įbės programą, o gyventojai 
— Meksikos raudonieji valda atkakliai prieš ją kovos.
/ai žino ką daro, kada jie] Vyriausybė jau sociatistina 
masi vykdyti įvairias prieš-'mokyklas it šis pragariškas 
religines reformas. Jie žino, 'žygis išduoda piktus vaisius.
<nd tuo keliu žengiant yra Meksikoj ima reikštis tkolžu- 
'eriausia priemonė tarpusa-[diška kova.
ziai supiudyti pačius krašto' Žiniomis iš Acajete, Puefo- 
gyventojus. Kada gi tarp pa- la valstybėje, našlė Micaela 
'ių gyventojų pasireiškia žu-j Ortega su savo dukterimi, vir- 
lynės, valdovai yra ramūs. 1 to karšta socialiste ir prade- ,j] 
Visas kraštas laikinai nusi- jo kampaniją, kad socialia-

PARYŽIUS, lapkr. 13. —,
Prancūzijos naujas premjeras 
Flandin šiandien kalbėjo pa?
lamente. Jis pareiškė, kad I -----------
jis ir jo visi ministeriai, vi-’ LONDONAS, lapkr. 13.— 
somis priemonėmis gins Prau Premjeras Mac Donaldas pri- 
cūziją nuo diktatūros ir re- pažino parlamente, kad T. Są 
voliueijos, kas dažnai pasi- jungos komisija, kuri tvarko 
reiškia gyvenant blogus lai- ' Saaro kraštą, ir Anglijoje ro
kus. "V, [krutuoja policiją įvyksiančiam

Toliau jis i>askolbė, kad jo ten plebiscitui. Premjeras pa- 
vvriausybė uždraus visokias reiškė, kad Anglijos vvriausy 
demonstracijas, ginklų neŠi-o-'bė nieko bendra neturi sn tuo 
jimasi ir pagrasino paleisii rekrutavinru.
patį parlamentą, jei ims ja- J ...... ... ---- - ----
me triukšmauti partijos ir 
srovės.

Su ekonominiu krizių bus
atkakliai kovojama, sake j ' ----- .------
premjeras, kadangi' skurdas _ Per pereitą Tautų Sąjun- 
sukelia nepasitenkinimą ir iš gos sesiją, kaip žinome, buvo ?18 ....
to pasireiškia sukilimai ir pasirašvta Lietuvos, l^tvi-os iatatymo »8«Skinunu, ką yra 
pati revoliucija. ■ ir Eatijo. politinio bendra- i a"ik’”i Fopieti.ua komulj#* ,

I'.. t , parlamenta, dangt.--darbiavi.no sutartie Latviai draudžia vokiečiam, tatalt- 
n.a Italsi) reiSkė paaitikėjipio'jr estai Sitį sutartį jau anl;5- ikam8 tQokt'fi'8u vokiečiam P» 
nauja vyriausybe. į, kiau patvirtino. Spalių S*'.’"*^**’ or«ani”‘''- {"yra autorizuota

------------------ ną ją patvirtino ir Lietuvos nariai*.

BUS PASIKEISTA 
SUTARTIMIS

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS NUGINČIJA 

KALTINIMUS

J. E. VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS, šian
dien atvykęs į Chicagą dalyvauti dienraščio “Draugo” 
jubiliejaus paminėjimo Iškilmėse. Šiandien 10:40 vai. 
ryte garbingąjį svetj La Šalie stotyje pasitinka mūsų 
dvasininkų, organizacijų, spaudos atstovai ir gausinga
tikinClyjŲ minia. 12 vai. dieną, Palmer House vleSbuty- SAN aNTONIO, Tex„ lap-

" .............................'J2S*M&aESS?v'ai!ikr 13 - Mek8ilro8. 8rki7-

o vakare dalyvaus “Draugo” sukaktuvių tskupas Le°P°ldo Ruiz y P1°- 
; Lietuvių Auditorijoj. « . apaštališkas delegatas

• Meksikai, kurs gyvena čia iš-

iuka nuo jų piktųjų darbų. 
Jis užimtas gyventojų tarph- 
save kova, o valdovai apgal
voja naujus žabangus.

(lai nė pats pikčiausias kip
šų karalius negalėtų sugalvo
ti piktesnių dalykų, kokius y- 
ra sugalvojęs Calles, revoliu
cinės partijos vadas, kurs 
šiandien yra vyriausiuoju 
Meksikos valdovu. Kad su
pi ūdyti tarpusaviai gyvento-* 
jus, sumanyta susocialistinti 
visas mokyklas, reiškia, įvesti 
į jas “socialistišką niūksią.” 
Kas per sutvėrimas tas “so- 
cialistiškas mokslas,” negali 
išaiškinti nei Calles, nei visa 
jo revoliucinė partija. Tos rū 
sies mokslo visiškai nėra. Pas 
juos tas “socialistiškas mok
slas” reiškia bedievybės skiri 
dimą. Calles žino, kad sociali
nių gaujos rems šią vyriausy-

man patraukus ko daugi ausin 
moterų. Ji pradėjo biaurioti 
tikėjimą ir teršti tikinčių mo
terų šventuosius jausmus. Ta 
da miestelio moterys įsilaužė 
j tos sotcialistės namus ir nu- 
žudė ją ir dukterį. Be to, nu
žudytas ir policininkas, kurs, 
matyt, mėgino ginti puola-> ' ' ' «e t «Kmas socialistes. f

pramoniniam miestely At-
lixico darbininkai pasiskirstė 
į dvi dalįs socialifltiškų Mo
kyklų klausimu. Kadangi ne
turėta reikalingų argumentu, 
pasireiškė kruvina kova. Vie
nas asmuo žuvo ir 11 sužei
sta. '

Kas pasakys, ko verti yra 
tie raudonieji valdovai, kurie 
siundo gyventojus prieš gy
ventojus, kad tuo būdu už
maskavus savo piktuosius 
darbus ?

DRAUDŽIA TUOKTIS SU 
VOKIEČIAIS PAGANAIS
MUNICHAS, Bavarija, lap 

kr. 13. — Jo Eminencija kar
dinolas Faulhaber, Municlio 
arkivyskupas, paskelbė, kad 

remdamasis kanoninio

HOLC NEPRIIMA DAU- Į trėmime, griežtai nuginčija
nilll mintini III [Meksikos vyriausybės iškeltus
UlAU Al LIKAuljy (prieš jį kaltinimus, kad būk

i—*• jis su kitais vyskupais plana-
VVASHINGTON, lapkr. 13.

— Home Owners’ I.»oan Cor-
poration direktorių lioardas 
šiandien suspendavo f Įauginu

vęs revoliuciją.
Arkivyskupas • pareiškia, 

kad jo visas “nusikaltimas” 
yra tas, kad jis, būdamas a pa

GRIUVO NAMAI, ŽUVO 
BERNIUKAS' > *“ A •

Skirti sugriovimui dviejų 
aukštų mediniai namai, 611 
No. Paulina gat., patys sn-

PREZIDENTAS VYKSTA 
Į PIETUS

AVASHINGTON, lapkr. 13,
— Prezidentas Rooseveltas 
skubiai apsidirba su bėga-

aplikacijų priėmimą. Paskelb
ta, kad jkišiol ' aplikacijomis 
yra reikalaujama paskolų apie
penkio bilijonų doleri, sumai, j varinį]my Bažnyčių.

Ai federalinė korporacija
sudaryti 

3,200,000,030 dol. kapitalą. Iš
prezidentas. Netrukus Rygoje; ftis uždraudimas pareina ne tos sumos beliko paskoloms

griuvo ir jų griuvėsiuose žu- mais reikalais. Ketvirt 
vo Bruno Sak, 14 m. amž., jis vyksta į pietines valsty- 

štališku delegatu, protestavo kurs su kitais vaikais žaidė bes. Atlankys kai kurias vie-
prieš vyriausybę dėl jos ne
teisingų ir nežmoniškų užsi-

LIETUVOS GRAFIKOS 
PARODA

ATSIMOKA DARBI
NINKAMS

NRW YORK, lapkr. 13.
Prieš porą metų C. Feltis ve- Nuo tada plačiai pagarsėjusi likus nuo susituokimų su kf-'rių išdalinta namų savinir.- ‘Košicuose vadovybė paprašė

[bus pasikeista šios sutarties nuo kardinolo, bet nuo pačios 
patvirtinimo dokumentais. [Bažnyčios, kuri,saugoja kata-

tik apie 1,200,000,000 dol. Va-J Dar praeitais metais Slova 
dinasi, jau du bilijonai dole- kų valstybinio rytų muziejaus

viduje. j tas, paskian porai savaičių
r, . . .. , apsistos AVarm Springs, Oa.Prieš savaitę namų depar-. * r ® ’

damų visa eilė restoranų vos Palmltijos santarvės sutartis tų tikėjimų asmenimis.
nepakliuvo bankrutan. Patys pradės veikti ją pasirašiusio- J --------------------- -
restoronų darbininkai snsku-(*se valstybėse.
bo savininkui pagalbon — su
darė 60,000 dol. fondą ir res
toranus išgelbėjo.

Feltis dabar atsimoka dar
bininkams, padidindamas jie
ms atlyginimą. Gerėja biznis.

PERKA MIUTARINIUS 
LĖKTUVUS

i IŠBLAŠKYTI STUDENTAI 
DEMONSTRANTAI

į ZAGREBAS, Kroatija, .Tu- 
* —- - ■■■ [goslavija, lapkr. 13. — Poli-

STOKHOT/MAS, lapkr. 13.’cija išblaškė čia besirengian- 
— ftvėdijos vyriausybė perka’eius sukelti demoną t racijas 
Anglijoj dvyliką didelių grei- prieš Italiją serbų studentus.

kams paskolomis.

Direktorių boardas mano, 
kad nuo šiol bus rūpintasi i 
patenkinti paduotas aplikaci
jas ir vargiai pakaks visoms 
'reikalaujamų paskolų.

Jei ši korporacija turės ir 
toliau gelbėti mažųjų namų

Čiurlionies galeriją Kaune, 
|kad ji tame muziejuje sureng 
tų Lietuvos grafikos parodą. 
Čiurlionies galerija susitaru
si su Lietuvos grafikais suti-

jko tokią paPodą surengti. Ta
me muziejuje ligi šiol jau bu
vo 21 tautos grafikos paroda. 
Muziejus leidžia kiekvienos

I
tamentas rado, kad namai v-'■ * ♦ 
ra netinkami gyvenimui ir iš . 
jų iškraustė ten gyvenusių*
šeimą. - Į “ "Y

, BERLYNAS, lapkr. 13. — 
AptaMintna namu. apapito K>ci, vyr„nybs papigino nhj 

vaikai ir pradPjo draakyti jo Bavarijoje. Pažym«a, kad 
dalia kurni. Pagaliau paata-.Blng havari^iama yra gyvo.
lyta policija, kad ji neleisto nimo Mtenyba.
j vidij vaikų, kadangi kas mo •' . _ .
mentas galėjo ištikti katas- - DKTROit, Mich., lapkr. 1.3.

j*— Priemiestyje InksterEna- 
Uivakar vakarą policija pa mų fevo krtnri maXi

sišaliro ir kaip kartas įvyko Į;vaj|jai
nelaimė.

PAPIGINTAS ALUS 
BAVARIJOJE

savininkams, kongresas bus'parodos katalogą, su iliustm-
Vakar vakarą Cbicagoj (tųjų bomboms svaidyti lėktų-[Tas norėta daryti rytiom su priverstas autorizuoti ją, kad rijomis ir tekstu, 

pirmą kartą šiemet pnsiroi- vų. Kiekvienas lėktuvas kas- Rapalo sutarties sukaktuvč- padidintų pagrindinį kapita-

Visam Chicagos mieste yra 
apie 3,000 neapgyventų ir 
skirtų sugriovimui namų. Po
licijas viršininkas įspėja tė-

ORAS

škė sniegas. tuos 100,(MM) dolerių.

CHICAGO IR APTUK-* 
vmų kad jie sangotų vaikus KfiS. — Numatomas pragie 

PLATINKITE “DRAUGĄ" ’nno tų namų. drėjitnas ir gerokai šalta.
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“DRAUGAS’
Iftetna kasdien, Išskyrus sekmadieniu* 

l’ĮUUtUtfttitATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse: 
Metanus — $6 00 pusti metų — $8.50; Trims mėnesiams 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kltoss valstybėse 
Oronitfherata: Metams — $7.00; Pusei' mtitų — $4.00. 
Kopija — .08o.

skutblnaų kainos prisiunčiamos pareikalavua 
Uenoradarblams ir korespondentams raustų nsyrųtlna, 

Jei neprašomu tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui palto ienklų.

K faktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai. t 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

Pnbllshed Daily. Kscept Sunday.
IHT1ON8: One Year — $$.00: 
rhrse Moaths — $2 00; One tytontn — 76c. Kuro** — oi* Year — $7.00; BU Months — $4.00; 

Copy — ,08c.
Advartlalny In "DRAUGAS" brtngs best reeulta 
Advertlalay rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 9. Oakley Avę., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

VYSK. MATULIONIO SULAUKUS

Šiandien atvyko pas mus J. E. Vysku- 
ina Teofilius Matulionis. Lietuvių dvasinin
kai, spaudos, visuomenės atstovai ir tikinčių
jų xnį»iu pasitiko Garbingąjį Svečių džiaugs
mo ašaromis akyse. Kiek džiaugsmo ir pasi
didžiavimo sukėlė muųiyse susitikimas su 
d.rptautiniai pagarsėjusiu vyru, su tuo/ku- 
ris didžiaufiiu»Į bedievių persekityimus iškeiv

G “Grįžę tėvynainiai, jie “boržuaziškam’
! kraštui atrodė būtybės iš visai kitoniško pa

saulio, o šis mums taip pat atrodė svetimas 
ir keistas. Taigi susiduriant šiems dviem pa- 

; šauliam, pasauliams lidsvės iš vienos ir prie
vartos iŠ kitos, atsimenant mūsų, pačių ver
govės laikus ir laimę džiaugtis nepriklauso
ma valstybe, pynėsi labai graudžių ir tragiš
kų vaizdų eilė. Minios iš tikrųjų jų takus 
gėlėmis nuklojo, rūbus išbučiavo ir buvo pa 
sirviusios ant rankų nešioti. Ir čia buv-j 
spontaniškas religinių jausmų pasireiškimas 
sykiu ir pasigailėjimus antiregiškam pasau

se Mo“t^ ' Ii ui, kuris taip maža džiaugsmo teturi ir tiek 
daug neapykantos, vargo, skausmo sukūrė. 
^Tikrai gili prasmė glūdi šių mūsų tremtinių 
sugrįžime. Šis faktas išjudino ne vienų mūsų 
pačių išgyventų ir pamirštų momentų, ne vie
nų mums labai reikšmingų klausimų. Rodos, 
visa visuomenė iš karto pajuto, kaip brangi 
yra jos turima pilietinė laisvė, o tikintieji 
su ašaromis akyse prisipažino, koks neįkai
nuojamas turtas yra jų turima tikėjimo ir 
Bažnyčios laisvė. Pagaliau ir Nepriklausomo
ji Lietuva ne vienam pasidarė daug branges
nė, bežiūrint į tuos nudriskusius, išbadėju
sius žmones, kurie tik dėl savo įsitikinimų 
tiek daug turėjo pakelti”.

MUSŲ PRIETELIS
Trečiadienis, lapkr. 14 d. 1934

KELI VYSKUPO T MATUI (ONIO ATVAIZDAI

Vyskupų T. Matulionį Amerikon pakvie 
tejo: jdėH tikėjimo, bet aepaųidavė, nei|sižai- R» K-Federacija, Kunigų Vienybės
dėjo irkjugalėjo. Mijtijes Šiuėila keliais .atvė- valdybai pritariant. Kelionės išlaidas apmo
tais jo gyvybei grųsino, liet dėka Nepriklau- ^('j° rinęmas tėvynainis kun. Vaiciekauskas,

Vyskupu T. Matulioniu,1 
atvyko į šias jubilieji- 

prieteliu, kuris mums linki j nes dienraščio "Draugo” iš. 
gera. Todėl iš tos priežasties kilmes. Jeigu tokie žymūs as- 
mūsų ištikimiausias prietelis į menys taip aukština, taip g*- 
yra “Draugas”, kadangi jis j'rliia “Draugų”, mūsų priete-į 
visuomet linki gerų. Jau 25 [lį, kaip gi mums reikėtų jį j 
metai kaip jis lietuvių visuo-j gerbti! Taigi, mieli skaityto, 
menei tarnauja. Kaip aiškiui' jai, mylėkime mūsų prietelį—• 
toji prietelystė mūsų gyveni-/‘Draugų”, kuris visiems tro-i 
me pasireiškia. Atsikėlę anks- i kšta gero, o ypač mūsų išga- j 
ti ryte, parėję vėlai iš darbo, Įnymo reikaluose. Kadangi jis 
mūsų pirma mintis — “Drau-jniunis visuomet išreiškia mei- 
gas”. Jo ieškome. Jis visu**-»lę, taigi kaipo geram priete- 
met stovi mūsų mintyse, nes liui ir mes jam išreiškime mei- 
jaine ir per jį, sužinome, kur jlę, jį beskaitant, bro. V.P.G. 
kas bus, kas įvyko.

yra mums E
prietelis. Mes vadiname tų * koris

Geras draugus

fe’

Visi šie.apdriskę, suvargę ir išbadėję vyrai yra ku
nigai, 1933 m. spalių 19 d. grįžę į Lietuvų. Jų tarpi* yra 
ir J. E. Vyskupas Matulionis. Matote, kaip Sovietų Ru
sijos "rojuje” išrodo kunigai ir vyskupai.

kiny s džiaugiasi pas, mus atvykęs, tačiau liū- . , .. , .
<h. UritiMto ii. T Kol'g,«<!'lę paska-
,li* ir UipSLsirdLi <Jirbo,; *“ i4/*''į.®*1’ 1Ur‘tt“aP»l18 Ttom^ne ,r
... -u;,: - ii' i,— .. . .i,. pasidarė Garbingojo Sveri o nuolatine buve*.-b&ętits vargus, pčnsekiojimus, nėtdn tatefėg . < • . » . 7? ; . . ... . VT . .■ T. ? . . ne. Jau aplanke keletu didesnių Naujosiossavo brangaus tdęėw$io išpažinti.; Jis ,ur, at- .... . .. .... .., • '. . Anglijos lietuvių parapijų, laike pontifika-vyke pas mus, kad apie tai papasakoti, kad .. ... , . , , , „L ... ... ,7. , . . Įmes misiąs, sake pamokslus ir prakalbas,sushprjuti musų tikėjimų, kad persergeti Ir \ - . . . , ,
parginti hndėti Renkasi tūkstantines žmonių numos, kad pa-

• , mftĮytĮ Vyskupų Kankinį ir pasiklausyti jo 
pamokslų ir-, kalbų apie Sovietų Rusijos ti
kinčiųjų'vargingų gyveninių. '

• >nuoJo Eksc. Vysk. Matulionis, kįlęs 
.Vluntos, yra gimęs 1873 metais. Į kunigus 
Įšventintas 1900 ui. Ilgų laikų klebonavo Pe
trapilyje. Vyskupu konsekruotas 1929 metais. 
Pirmų karkų buvo bolševikų suimtas 1923 m 
ir pasmerktas trims metams kalėti. Du metu 
išbuvus kalėjime, buvo paleistas, bet 1929 ra. 
vėl suimtas ir išsėdėjo kalėjime 3 metus. Pus
antrų metų išbuvo Solovkuose ir metus La- 
mngrade. Pagaliau buvo išvarytas dirbti pri
verstinų darbų. Bedirbdamas pelkėtose,-drė
gnose ir šaltose vietose sunkius darbus* visai 
sunaikino sveikatų. Maskvoj pateko į ligoni
nę. Kad Jo Ekscelencija yra vyskupas, jo 

t bendrakeleiviai sužinojo tik Latvijoj, kuomet 
jie drauge grįžo iš Rusijos, kur jau nebegrę- 

pavojus iš bolševikų pusės. J Lietuvų Vys
kupas Matulionis sugrįžo pernai spalių mėn. 
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NAUJO KARO PAVOJUS
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• ' a r ’Vyskupo Kankinio ir devynių ktnigų ėū- 

grįžimų į Lietuvų, “Židinys”, 1933 m. Nr. 10,

A

Jis svarbių rolę lošia mūsų 
išganymo reikaluose. Jųine nie 
kuomet nieko nerasi, kas nin- I
sų sielai skriaudų darytų. Jo 
tikslas yra išreikštini pačia
me jo varde DRAUGAS, Ir 
ištikrųjų jis yra ištikimiau
sias draugas.

Geru prieteliu galima be 
baimės pasitikėti. Taigi ir pa- 
sit9dinex kad “Draugas” ne
nuves nūo gero kelio, Vienas 
žymus asmuo šiaip išreiškia 
savo prietelvstę “Draugui”: 
Kuomet “Draugas” yra ma
ro rianniose, aš linksmas, nes 
kaip .priežodis sako: su kokiu 
draugausi, toks patsai tapsi, 
todėl aš “Draugų”, kurie y- 
ra mano ištikimas prieteliu*, 
gerbiu. Dabar, kuomet bedie 
viskas laikraštis yra mano a
kyvaiadoje, mano prietelystė 
bei pasitikėjimas juomi išnyk
sta, nes jis, kaip vagis, kuris 
'paviršutiniai Būki gera, o ši
rdyje piktų geidžia”.

Kuomet ‘ ‘ Draugas ’ ’

IŠKELIAMI ŠREIBEMO 
DIREKTORIJOS NE

TEISĖTUMAI J t■ - ♦4 .
Atstačius buvusį Klaipėdos 

krašto direktorijos pirmininkų 
Šreiberį iš valdžios, tuojau* ė- 
mė aiškėti jo neteisėti darbai 
ir su įstatymais nesuderintas 
valdžios pinigų švaistymas. 
Pasirodo, kad Šreiberis, būda
mas Klaipėdos krašto direk
torijos pirmininku, netik ne- 
slopino priešvalstybinį kai ka
rių to krašto partijų veikimą, 
bet jį visomis išgalėmis rėmė. 
Jo parama pasireiškė netik 
vispusišku pritarimu tų orga
nizacijų veikimui, bet ir jų 

'į rėmimu pinigais iš krašto iž
du Jau dabar išaiškinta, kad 
priešvalstybinėms organizaci
joms Šreiberis yra davęs stain-1 
bias pinigų sumas. vadams j 
nevaržomai leisdačęs susisiek
ti su Vokietijos hitlerininkais 
ir iš ten gauti instrukcijų bei

Kuomet Sovietų Rusijos tremtiniui kunigai ir Vys
kupas grizo Į Lietuvą, truputi pasilsėjo, jie atrodė visai 
kitaip, kaip šiame atvaizde matote. Šios kunigų grupės 
viduryje sėdi J. E. Vyskupas Matulionis.
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Tik praėjo 16-os sukaktuvės nuo Pasaulinio 
Karo užbaigos, kaip vėl kįla naujo karo pa
vojai. Buvo skelbta, kad anas karas bus pas
kutinis, kad pasaulyje užviešpataus nuolati
nė taika', kad visur demokratija bus įsteigta.

apie
metus ėmė bankrutuoti, i paramos.

Kardinolas (Mundelein, Lhiea- i Nežiūrint, kad nekartų jis 
gos Arkivyskupas, aukštos iŠ-į buvo perspėtas dėl tokiu ne- 
ininties žmogus, matė, kokia i teisėtų veiksnių, Šreiberis ne-

Tačiau, ne tik demokratija neįgyvendinta, ' 
taika ,n«įvykdinta, imperializmui sprandas 
neausuktas, bet visur Europoje paraku atsi
duoda. Tuo tarpu didžiausio karo pavojaus 
yra Tolimuose Rytuose. Spaudos agentūros 
praneša, kad ir Japonija ir Sovietų Rusija 
koneentruoja savo kariškas jėgas ir daug ne-

tai būtų didelė skriauda lie
tuvių visuomenei, jei dienraš
tis “DraugusV žūtų. Todėl

kreipdavo dėmesio ir savo 
pragaištingų darbų varė to
liau. Štai vėl paaiškėjo, kadj

jis jį nuoširdžiai rėmė, dėjo j Areiberis finansiškai alino kra- Į 
pastangas, kadi tik jis nebūtų.
Ačiū Dievui, pavedęs .Tėvų 
Marijonų globai, “Draugas” 
iki Šiai dienai gerai gyvuoja 
ir tikimės, kad Dievui laimi-

reikia, kad jos susiremtų. , ■ .... ’ prieteliaus nieką ne
Kadangi Sovietų Rusija šteine t priimta j apleidžia, nors jis būtų var-

į Tautų Sųjungų, jos vadai turėtų iš visų sa- ’gingiausias.
vo jėgų pasistengti neprileisti tų valstybių 
prie karo, nes jos ir kitas didžiųsias valsty
bes įtrauktų į karo ugnį.

Emu Pitdler rnntoe lavinimas. Tai vis geri dalykai.

ŪLEIMO KLOBAS
''4' ■ '■ (Tęsinys)

Žinoma, galima pasižymėti įvairiose 
srityse. Vienas turi savo “brangenybę” 
kojose ir pastato pasaulinį bėgimo ar 1 
šokimo rekordų; kitas turi gerus musku
lus ir tampa bokso čempijonu; trečio no- 
papratftumaM glūdi gerklėje, ir jie tampa 
tenoro žvaigžde, ketvirto galvoje, ir 
jįe tampa dideliu mokslinė i»uiu Juk abu 
žymiausieji kalbėtojai —- Demostenas Ir 
Ciceronas-— Ir kai kurie kiti pasaulinės 
garbfs pasiekė savo liežuviu.

k 4 i Bet leiskite vietoje kūno sportas pa>- 
sakvti dvasios sportai, arba charakterio 
sportas, valios sportas, žmogaus k i laim
ino sportas! Juk galima ne tik kūno at
žvilgiu turėti silpnas rankas, kojas,'Mau- 
zdaa, kelius, bet taip pat ir (tvasios at
žvilgiu.

Galima ir dvasiškai būti žemesniu už 
viėnų metrų ir aukštesniu už du. Kieno 
protas mažesnis už vienų metrų, tas yra 
kvailas, kieno charakteris nepasiekia vie
no metro, tas paprastai baigia savo die
nas sunkiųjų darbų kalėjime; tie, kurių 
protas ir charakteris prašoka du nietrū, 
pagarsėja kaip tyrinėtojai, vadai arba 
šventieji, . ' »

Būti maestro ir retenybė charakterioDažnai galima išgirsti ski irdžiantis. < 
y |>ač genesnius žmones, kad laikraščiai e- »rity yra taip jigt sportas.
są užkimšti sportu. Tai tiesa. Bet kų pa
darysi. 1 laikraščiai Žino, koilėl jie taip 

Sportas šiandien yra pasidaręs di
delis viešojo gyvenimo reiškinys. Aš ne
manau, kad tai būtų jau taip baisu. Spor-
tn< j ra ičgų, pastangų, taiklumo, pntvn- ! tu žmogum ,ir maeatro.

Aš norėčiau pasiūlyti sportų, karia 
taip labai mažai tėra praktikuojamas. Mi-

štų, atleisdamas kai kurias vo 
kietininkų įmones nuo tam ti
krų mokesčių, kurie turėdave 
būti sumokėti krašto iždui. 

1929 metais tuometinė Kad

Rytinių valstybių kunigai pasitinka J. E. Vyskupų 
T. Matulionį New Yorko uoste prie švedų linijos laivo. 
Į Amerikų atvyko spa 1 ių mėn. pradžioje. '

bendrovei suėjo 10 metų. Ta- Tačiau atėjęs prie valdžios 
da fabrikas nuo savo 15 miii- Šreiberis iš pradžių ..fabriko

r.ant dar gyvuos ilgus metus. i gyno direktorija priėmė įsta 
tymų, kuriuo visi akciniai ka-

Ta pati prietelystė šiandien 
mums suteikė progos pasima
tyti su garbinguoju svečiu, J.

jonų akcinio kapitalo turėjo, mokesčius išdėstė 5 metams, 
pagal minėtų, įstatymų, sumo-' o vėliau apie 300,000 litų jų 
keti krašto iždui 375,000 litų. dovanojo fabrikui. Dabar tia 
To mokesčio fabrikas mokėti uiškinama, kodėl &reiberis bu- 

pitalai buvo apdedami kas 10 i nenorėjo ir darė žygių, kad Į Vo tok8 geradaris ir kodėl to-
metų 2,5 nuoš. Kis įstatymas1 nuo jo būtų atleistas. Tuo me-
įsigaliojo 1930 motų pradžio
je. Kaip tik tuo metu Klaipy
dos eeiiuliozo fabriko akciniai 10 metų.

Įvairios organizacijos — pa, kasgi 
organizacijai yra negalima: — yra įsi
steigusios retorikos klubus, kad išlavintų 
visokių kalbėtojų. Bet kaip būtų, jei vi
sose tose organizacijose — tiek religinė
se, tiek ne — įsteigti tylėjimo klubų! La
bai puikus charakterio sportas. O laurų 
galima įsigyti pigiu, labai pigiu būdu!

t • /

Dideli kalbėtojai yra reti, kaip reti 
dideli dailininkai ir dideli skulptoriai, bet 
tylėjimo dovana daug retesnė, negu iš
kalbos dovana. Ji yra pati rečiausioji do
rybė ir iš tikrųjų verta visų kilniųjų pra
kaito.

Reiktų manyti, kad nieko nėra leng
vesnio kaip tylėti. Paprasta: laikyti su
čiaupus burnų — daugiau nieko. Pasa
kyti kų nors protingo gali būti dėl įvai
rių aplinkybių sunku. Pasakyti kų nors 
reikšmingo pavyksta tik nedaugeliui. Bet 
laikyti uždarius burnų, tai maža gudrybė!

nimalinė konkurencija! Viltis pasiekti di- G tačiau tai yra sugebėjimas. Tai retas 
dėlių rezultatų nepaprastai didelė. Čia ga- ir didelis dalykas! (
įima mažomis priemonėmis pasidaryti ra- Jau ir apaštalas Jokūbas yra priėjęs 

įsitikinimo, kad tik ypatingi žmonės su

H e* 4,, j

tu buvusi direktorija mokes
čių sumokėjimų išdėliojo per

kiaia veiksmais alino krašto 
iždų.

Tso.

geba tylėti. Jis tuos žmones vadinu “to
bulais”. “Jie gali laikytis pažabotų visų 
savo kūnų”. Taigi sugebu tylėti yra to
kie žmonės, apie kuriuos ajiaštalas kalba 
su pagarba ir pasitikėdamas jų charak
teriu.

Tobuli žmonės! Gražiai skamba! — 
Kaip būtų gera, kad visi žmonės galėtų 
tų pat vienas apie kitų pasakyti Taip 
pat ir jaunuoliai! Gali juo pasitikėti vi 
suose dalykuose: jis sugeba valdyti bur
nų! — Tai svarbiausias jaunuoliui daly
kas.

O kad mes turėtumėm kiekvienoje pa- 
rap'ijoje — tiek mieste, tiek kaime — to
kių tylėjimo draugijų! Ta viena draugi 
ja suteiktų tiek palaimos, šventos ramy
bės, pasitenkinimo ir taikos, kad tik 
džiaugsmas būtų gyventi tarp brolių.

Galima l>e jokio {sudėjimo pasakyti, 
kad jokia kita liga nėra žmonėse taip 
išsiplėtusi, kaip liežuvavimo liga. Ji yra 
nepaprastai gabi prisitaikyti. Ji kalba vi
somis kalbomis, visais dijalektais, prade
dant skalbėjų žargonu ir baigiant rūmų

tonu. Ji yra dažnas svečias tiek teisin
gųjų pariziejų puošniuose kambariuose, 
tiek ir visai papriLstų muitininkų namuo
se. Ji lengvai sugeba apsivilkti tiek pa
sitikėjimo sulaužymo forma, tiek ir sal
džiu iš bažnyčios grįžtančių davatkų šy
psniu, kuriuo jos palydi savo dievotus 
dūsavimus apie klebonų ir parapijų.

Liežuvavimas yra daug daugiau blo
gumų pridaręs, negu maro ir choleros epi
demijos. Maras ir cholera praeina; be to, 
jie paprastai yra apsiriboję kokia nors 
vieta, t) liežuvavimai*! jis eina visur ir 
visada! Ir be to, jis užmuša ne tuos, ku
rie juo serga, bet kitus!’

O kad tai būtų tik taip sau papras 
tu liga! Ir didžiausia Iiežuvninkė įsižeistų, 
jei jai pasakytum, kari ji liežuvauja. Nėra 
nė vieno žmogaus, kuris* tų liežuvio silp
nybę laikytų pudoriu dalyku. O vis dėlto 
tiek maža, nuostabiai maža tėra dar lo
kių, kurie laikytų savo garbinga pareiga

(Daugiau bus)

_____
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Dabar
Nepirk Angliu-

Pirk Šiluma!
NESIDUOK APGAUTI SU TAIP VADINAMA 
PIGIA ANGLIM. NEMETYK SAVO PINIGŲ ŠIĄ 
ŽIEMĄ ANT ŠIFERIO, AKMENŲ, KLINKERIŲ 
IR PELENŲ.

Pirk Gryną Šilumą

CREEK
yra viena ekonomiškiausių anglių jus galite nusipirkti, to
dėl ji yra daug karštesnė ištenka ilgiau ir nesuteikia jokio 
vargo.

Joje nėra jokio purvo, nėra akmenų ir klinkerių ir tiktai 
vienas bušelis pelenų ant vieno tono grynos šilumos. 
Prisirengk dabar ilgai šaltai žiemai.

UŽPILDYK SAVO ANGLIŲ ARUODĄ SU

.s

BLOCK
Millers Creek

EGG NUT
....

MM
Gedvilas, A. Bacevičius. Be 
šių asmenų, į susirinkimų kviel 
čiami atvykti visi labdariij vei 
kėjai ir visi norintieji prid 
šio kilnaus darbo prisidėti.

LABDARIŲ JUBILIEJINIS 
VAKARAS LAPKRI

ČIO 28 D.

Neseniai praėjo Lietuvių R. 
K. Labdarių Sąjungos jubilie
jinis seimas, kuris šauniai pa
vyko ir daug gražios nuotai
kos sukėlė visuose organizaci
jos nariuose. Pasidarė puiki 
proga surengti specialų, iškil
mingą vakarą to svarbaus mfl 
sų organizacijos jubiliejnns 
paminėjimui.

Tų progų duoda Chicago 
Daily News rengiamas tautų 
kam i valas, apie kurį girdėjo-

5. Šokiams paimta gera or
kestrą.

Taigi, gerbiamieji labdariai, 
pasidarbuokime, kad šis mūsų 
vakaras pavyktų. Pardavinė- 
kime tikietus iŠ anksto.

Vieninteli Autorizuoti 
Pardavėjai

MILLERS CREEK 
CONSOLIDATION 

Chicagoje ir Apielinkėse

SOUTH SIDE:
ATLAS FUEL CO.,

4923 So. Paulius St. Tel. Prospeet 7900 
JOHN BIGANE and 80N8.

3596 Aicher Avė. Telefonas Lafayette 0600 
CHICAGO LAWN COAL CO.,

3605 W. 59th St. Tel. Prospeet 8944
DAMEN PUEL CO.

1828 W. 43rd St. Telefonas Boulcvarrl 9020 
VILIJA CO.,

3700 So. Spaulding Avė. Tel. Laf. 25S4 
WESTEBN COAL and SUPPLY CO. 

4916 So. We«tem Avė. Tel. Proapcet 3400 
WHITE EAGLE COAL CO.

4919 So. Kobey St. Tel. Prospeet 0613

NORTH SIDE:
BUNOE BROS. COAL CO.,

2045 Clyboum Avė. Diversey 2828
EASTMAN COAL CO.,'

399 No. Peoria St. Haymarket 4462
POLONI A COAL CO.,

1360 W. North A ve. Bninswiok 2600
ROYAL PUEL CO.,

343 No. May St. Tel. Monroe 0633

WEST SIDE:
BOHEMIAN COAL CO.,

934 W. I8th St. Tel. Canal 0315
CALIPOBNIA ICE and COAL CO., 

3334 W. 22nd Street Tel. Lawndale 0867 
3200 So. Central Park Avė. Lawndale2060

EASTMAN COAL CO.,
1930 W. 37th Street Telefonas Canal 1386

FIRST NATIONAL COAL CO.
1814 So. Western Avė. Tel. Canal 2666 

GARDEN CITY COAL CO.,
2013 So. Morgan St. Telefonas Canal 4136 

LAWNDALE COAL CO.
2614 So. Whipple Street Tel. Lawdale 3068

MONARC1I COAL and SUPPLY CO. 
2229 So. Crawford Avė. Tel. Lawndale7072

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS.

50th Court and 33rd St Tel. Cicero 1703 
CICERO FUEL CO.,

Austin Blvd. and 3lst St. Tel. Cicero 29 
Tel. Lawndale 0609

CLYDE COAL CO.,
5901 W. 28th St. Telefonas Cicero 902 

MORTON PARK COAL CO..
2100 So. 52nd Avenue Tel. Cicero 89

NOVAK BROS. COAL CO.,
Cicero and Ogden Avės. Tel. Lavrndale 6706 

ir Cicero 120
O’KEEPE BROS CO.

1545 So. Cieero A ve. Tel. Cicero 5700 
Tel. Lawndale 0637

BERWYN:
C. M. MOLINE

Stanley ir Oak Park Avė*. Tel. Berwyn530

CICEROS LABDARIŲ 
3 KUOPA STOJA 

Į DARBĄ

stų j geležinkelio stotį. Pake
liui į Marijampolę, geležinke
lių stotys^ Didžiajam Arkivy
skupui dar kartų pagarbų ati
davė tūkstantiai žmonių.

Spalių 24 d. vakare ark. Ma 
tulevičiaus kūnas pasiekė Ma 
rijampolę. Didžiausios buvo iš 

[kilmės, kokių Marijampolė dat 
nematė. Nors ėjo lietus, bet 
tūkstančiai žmonių iš miesto 
ir apylinkių apstojo gatves. 
Takas buvo nuklotas eglių ša
komis, šonuose stovėjo karino 
menės špalierai. Karstų pasi
tiko vyskupai, apie 200 kuni
gų ir vienuolių, kariuomenės 
garbės kuopa, organizacijos, 

[mokiniai, įstaigų viršininkai.

KALĖDOMS Į LIETUVĄ

Išėmus karstų iš vagono, 
kariuomenės įgulos orkestrui 
grojant, per miestų patraukė 
apie kilometrų ilgumo proce
sija su vėliavomis, žvakėmis 
ir žibintais. Procesijai vado
vavo Kaišiadorių vyskupai? 
Juozapas Kukta. Miesto baž 
nvčių bokštai ir fasadai buvo 
labai didingai iliustruoti, u 
visas miestas skendo gedule 
šydu perrištose tautinėse vė
liavose. Iš vieno bažnyčios bo 
kšto ligi žemei siūbavo ilgiau
sia tautiška vėliava, iš antro 
bokšto — Vatikano vėliavM. 
Marijonų bažnyčioje vyskupai 
laikė pamaldas ir sakė pamo
kslus. Po pamaldų ir velionies 
mokslo draugo Telšių vyskupo 
Justino Staugaičio pamokslo, 
arkivyskupo Matulevičiaus 
karstas įdėtas į sarkofagą, o 
sarkofagas bus amžiams prie 
sienos apmūrytas.

DAR APIE ARKIVYSKUPO 
MATULEVIČIAUS KONO 

■ PERVEŽIMĄ
192r m. Kaune mirė žino-. 

mas Lietuvos mylėtojas arki 
vyskupas Jurgis Maculevičius 
Ligi šiol jis buvo palaidotas 
Kauno Bazilikos kriptoje. Ši? 
met Lietuvos marijonams, ku 
rių jis buvo atgaivintojas, šve 
nčiant atgaivinimo 25 metų 

buvo sumanytu

Gruodžio 8 d. š. m. Švedų 
Amerikos Linijos motorlaiviu 
“Gripsholm” išplaukia Kalė
dų ekskursija į Lietuvą. Ku
rie nori parvykti tik Šventėms 
tiems keleiviams pritaikoma 
specialės kainos perkant laivų- 
kortę į ten ir atgal (Roųnd 
Trip). šios ekskursijos daly
viai, kurie vyks su speeiale 
nupiginta į ten ir atgal laiva-* 
korte, trečiųja klase $130 — 

jį Klaipėdų, turės sugrįžti iš
plaukiančiu iš Gothenburgo 
motorlaiviu Gripsholm sausio 
19 d. Pažymėtina, kad per
kant laivakortę į ten ir atgal, 
nuolatinė laivakortės kaina* 
sugrįžimui laivakorte galioja 
dviems (2) metams.

i Platesnių informacij 
virš minėtų ekskursijų, 
korčių bei prirengimui 
nei dokumentų, krąįpkl 
“Draugo” Agentūrą, 2Ž 
Oakley Avė.. Chit <... L 
ba Švedų Amerikos L»

PAIEŠKOJIMAS NR.
Šie asmenys gyveno ,Amer 

koje yra ieškomi: * ,
Bačėnas Julius, kilę? iš Lii 

cinavos km., Girkalnio vala 
Raseinių apskr. Į___

Macaitis Vincas, sūnus J 
rgio, kilęs iš Vidukl s vali 
Raseinių apskr. Tarnai .7

pų Matulevičių palaimintuoju. 
Šią vasarų pats Popiežius vie
šai ark. Matulevičių pavadi
no tikrai šventu vyru. Tsb.

ngt. Amerikos Valst. kariu 
menėje.

Vismontas Kazys, 
Čikagoje.

Zaturskis Stasys, kilęs 
Kražių vals., Raseii.j ap.4

Uotuvos Konsulato#.
100 Kast BelleruoPlac 

Chicago, lUia©

ys, gyvenę

’lacl

m*
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25 METŲ JUBILIEJUM

Lapkričio-Not 18
lietuvių

3133 South Halsted Street

Šiose nepaprastose iškilmė
se dalyvavo aukštų svečių iš 
užsienio: iš Rymo buvo atvy
kęs viso pasaulio marijonų 
generolas Cikoto, iš Ijenkijos 
velionies mokslo draugas 
Przezdzieckv, Lenkijos mari
jonų viršininkas Mroczek ir 
kiti žymūs marijonai iš Var
šuvos ii Rygos. f, '

Lietuvos katalikai tiki. kad 
ateityje Popiežius ir kardino
lų taryba paskelbs arkivysku-

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

ŠVC. PANELES
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
--LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LIURDĄ, kur 1858 metais

Sužinoję apie ateinantį Lie 
Kas daugiausia tik.etų pir tnvių Kamivalo vakarų, ku- 

duos, gaus dovanų. ris bus prieš Padėk onės dieną,
Taip pat žinokime, kad “Thanksgiving Day”, lapkri- sukaktuves, 

nors labdarybės vakaras, įvy- čio 28, Ciceros labdariai stojo arkivyskupo Matulevičiaus ku t Švenč Panelė apsireiškė Šv 
katantis lapkričio 28 d. ren-ij darbą. Šios dienos pelnas Rki nQ iŠ Kauno Bazilikos krip- erna fttai enai snvai,nou
giamas sąryšyje su Daily riamas labdarių naudai. Pri-
News tautų karnivalu, bet tai
Irai mūsų organizacijos 20 me
tų gyvavimo iškilmingas ptu 
minėjimas, tai bus mūsų, lab 
darių, šventė. Dėl to pasidar-

tariant dvasios vadui, kun. H. 
J. Vtriėfinui, kuopos pirminin-

tos perkelti į svarbiausių ma 
rijonų centrų — Marijampolę 
Pats arkivyskupas Matulevi

kė, K. Sriubienė, kaipo komi-' buvo mariampolietis, Ma

me seime ir jau skaitėme die- ?t>txokiaao«, kad toji šventė atne
nraštyje. Seime nutarta sure-l&t,J kuodaugiausia naudos la- 
ngt i labdarybės vakarų ir da- bd&tių s«un^i vargšams
lyvauti minėtame tautų kar- 
nivale. Sudaryta komisija, ku
ri darbų jau pradėjo.

L Labdarybės vakarui pa
imta Lietuvių Auditorija.

2. Vakaras įvyks trečiadie
nio vakare, lapkričio 28 d.

3. Tikietai jau atspausdinti

Labdarybės vakaro komisi
jos susirinkimas

Šį vakarų, Aušros Vartų 
parap. salėj, įvyks labdary
bės vakaro rengimo komisijos 
susirinkimas, kuriame daly
vaus: garbės pirmininkas ko
nsulas A.^Kalvaitis, pirmi L. 
Šimutis, komp. A. Pocius, A. 
Dargis, P. Fabijonaitis, K.

ir išdalinti labdarių kuopų ra adT j. oriiina, „
dams. Jų kaina tik 35c. Kalvaiti, A. Nausėda, Razba-

sijos narė, pasitarė su valdy
ba ir nariais, prižadėjo dėti 
visas pastangas, kad padarius 
šį vakarų pasekmingu. Vice
pirmininkai, J. Motekaitis ir 
A. .Janušauskas; iždininkė, 
M. Ciasienė; raštininkai: Iza
belė Vaišvilaitė ir A. Valan
čius; vargšų globėjai: A. Iva- 
rauskas, Ogintas, ir F. Jan
kaitis, taipgi Misiai, M. Lau
rinaitienė ir kiti nusitarė pa
sidarbuoti, kiek tik galės, kad 
tuomi būtų labdarybei nauda, 
o lietuviams garbė. Prašoma 
visų, kurie gali, prisidėti prie 
šio vakaro.

K. Sriubienė4. Programų išpildys geriau danskaitė, Ig. Sakalas, J. Dl 
sioe Chicagos lietuvių daluoė'rtša, Pr. Valeckas, B. Nenar 
ir muzikos meno jėgos. tonis, Pr. Vaiciekauskaa, Z. ) PLATINKITE “DRAUGĄ

riampolėje mokėsi ir ten vie
nuolyne gyveno ir todėl kūno 
perkėlimo sumanymui visi pr 
tarė.

Arkivyskupo Matulevičiam 
karstas iš Kauno labai iškil
mingai buvo išlydėtas spalių 
24 d. pavakare. Atsisveikini 
mo iškilmėse ir pamaldose da 
lyvavo Lietuvos Prezidentas 
Antanaa Smetona, arkivysku 
pas - metropolitas Skvirecką* 
visi ministeriai, vyskupai, 
daug aukštų bažnyčios ir vai 
stybės atstovų, žymiausių Lie
tuvos organizacijų vadovybės, 
organizacijos, mokyklos ir tū
kstantinės minios žmonių. Su 
didžiausia procesija karstas

šio jubiliejinio koncerto programa bus lai 
įvairi. Chicagos lietuvių parapijų 
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo 
daininkais. ~

Parapijų vargonininkai, kurie išpildys ki 
certo programų yra sekantieji: 1

; Šv. Jurgio - Prof. A, S. Pocius

J-

Bemadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa
gydomomis ligomis sergantie
ji, km! gauti stebuklingų pėr 
švenč. Panelės užtarymų išgy 
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos.
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir tarimo vietų — Sol 
lino miškų. » t

3) Pasaulinę Parodų (Worlds 
Pair).

4) Komedija, kur dalyvauja 
Charlie Chaplin.

Pnveikslus rodys ^A. PEL- 
DŽ7U8 sekančiose vietose:

Utarninke, Lapkr. 13 d. kun. 
Valančiuno par. salėje, Fhila, 
Pa.

Seredoje, Lapkr. 14 d. kun. 
Čeoananio par. salėj, Phila.Pa.

Ketverge ir Pėtnyčioje, La 
pkr. 15—16 d. kun. Zimblio 
par. salėie, Pbila. Pa.
Įžanga 25c Vaikams 10c 
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

šiuos judamuo-Užsisakant
sius paveikslus reikia so resno 

buvo pervežtas per Kauno mio | field a^ Ohicšgo!^!8

ii

Aušros Vartų - J. Brazaitis 
Gimimo Paneles šv.-B. Jan 
Sv-ifa^apolB Gaubis 

šv. Antano - A. Mondeika bi 
šv. Petro par. Kėnosha, Wis. 
Visų šventųjų - J, Rakauskas 

Visų programų tvarkys KOMP. 
NAS S. POCIUS, kuris deda visas

‘ ♦ i

kad padarius šį koncertu vieną iš 
giausių bile kada girdėtų ir matytų

Lietuviai myli dainas ir prie ki< 
gos jas dainuoja. “Draugas’* nors 
choro, bet jisai kitus skatina pi ir mi 
nos.

Mūsų parapijų chorvedžiai turbi 
taip smarkiai nesiruošė prie k< 
bar praktikavo dėl “Draugo’’ Ji 
certo. Lauksime gausios publikos 
me, kad šis Jubiliejinis “Draugo1 
tenkins visus.

“Draugas” per 25 metus visiems' 
didelius darbus nuveikti. D t bar isj 
si “Draugo” prieteliai ir rėmėjai 
gui” šį 25 metų Jubiliejų tinkai 
apvaikščioti ir paminėti.

Nepamirškite dienos:
(Nov.) 18 d., 1934 m^ vieta: I i< 
joj, 3133 South Halsted Street,

Ta proga bus išleistas specialia 
meris, kuris, pramatotna, bus 32 

biznieriai ir profesionalai prašomi 
mais pnsirlėti prie išleidimo šio



» • L»
P R A V O A S Trečiadienis, lapkr. 14 d. 1934
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ONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėja*

5108 — Tibh Avė., Kenosha, Wis.

izaras , leidžiamos serijomis. Bazajas 
' atsidarė su puota, kurių pa- 

'į ruošė sodaiietės. Bazaraa eis wt>. — Parapijos kas sekmadienį. Visiems ui- 
šia graži. Nors bu- j tikrintas pasilinksminimas.

Bunco party
Lapkričio 15 d. 8 v. v. jais

ebuvo prirengto... 
uvo gyvumas.

kios rūsies pramoga kas met 
daroma privačiuose namuose. 
Tikimos, kad ir šiemet rėmė
jui parems seserų reikalus, at
silankydami į party. Vieta — 
2102 — 52nd St.

Geradariai
Šiuo laiku parapijos labui 

aukoja savo darbų sekantieji 
asmenys:

Pranas Venskus (dirba pa
rapijai žvakes iš sunešto vaš
ko), Vincas Karčiauskas (at
naujina altorių), Pocius ir A- 
lišauskas (gražina ir taiso pa 
rupijos įstaigų), K. Stulgaitė

trauta daug. Kai Gabrius bus bnnco party se-^u komitetais (renka bazarui 
ir serų Pranciškiečių naudai. To, aukas). Parap. vadas,idelės vertės

M. Urbanavičius, 
tokiu parapijonų 
ima.

kun 
džiaugiasi 
pasišventi-

IŠ LIETUVIŲ DARBUOTĖS
■ ■ ■ ■

Glaagow, Škotija. — Glas- 
gowe yra nemaža lietuvių ko
lonija. Bet dėl šių ir kitų prie 
žasėių čia gyvenantieji lietu 
viai neparodė jokio gyvumo 
bendrame gyvenime.

Prieš keletu mėnesių susi
laukėme naujo klebono — kuo. 
J. Gutausko. Na ir viskas jtfi 
sikeitė. Kun. J. Gutauskas y- 
ra dirbantis vadas, o tokio 
Glasgowo lietuvijai reikėjo. 
Atgijo tautinis gyvenimas, pra 
dėta įdomautis organizacijo
mis. Kun. J. Gutauskas yra 
jaunas, tad nestebėtina kad y- 
ra didelis jaunimo draugas.

M.

Glasgowo jaunimas turi dvi
žymesnes organizacijas: chorų baigsis nevėliau 6 vai. vakaie 

Kiseranskienė šiuo luikn:ir Artistų Mėgėjų Ratelį. Cho I Po vakarienės, kurių parūpi

ivius: Jungtinių Amerikos Va-llių darbų, 'l'atgi iki pasimaty-j Knyga parašyta ne vieno
Istybių veteranus ir Lietuvos mo lapkričio 18 dienų! žmogaus, bet daugelio mūsų
eks-savanorius ir karius. Į «

Veikiantieji keturi postai 
savo atstovams, turės prista
tyti mandatus. Visi kiti lietu
viai veteranai, suinteresuoti 
kariškos lietuvių organizacijos 
stiprinimu ir plėtiniu, gali lai
svai dalyvauti tarimuose ir 

Į balsuoti, tik negalės būti ren
kami j Yyriausį Štabų.

Seimų atidarys kap. dr. Jo
nas A. Bučais, Vyriausias Va 
das. Seimas priims galutiną 
organizacijos vardų, ženklų, 
konstitucijų, administraty'ų 
paskirstymų, išrinks naujųjų 
vadovybę ir aptars visus ei
namuosius reikalus. Posėdžiai

A. L. L. Vyriausias Štulnu Lietuvos profesorių, kunigų,
Kap. D r. J. A. Bitčnis,

Leit. L. Sčenfinolia,
Padėjėjas

Leit. K. B. Jurgėla,

Adjutantas
J. Očtkas, iždininkas

mokytojų. Knyga yra didelą
Vyr. Vadas I su stipriais kietais viršais, su

ac-negaluoja ir yra gydytojo prie ras nors nėra skaitlingas (turiįns Legiono rėmėjos, visi 
žiūroj. apie 25 narius), bet dėka ga- Į stovai vyks j Klasčiaus salę

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ii 
labiau auga pusitikėjinias šiut 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai 
kai, kada Dievas leis jį išvys 
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupu 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos. 
“ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS”

persiuntimu kaina $1.90, du: 
galima gauti.

* DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So Oakiey Avė.,

NOVENOS
Kų tik išėjo iš spaudos

Novena, prie Šv. Antujuo 15c.
Nove na Neoerstojančios Pa

galbos ...?........................ 10c
Novena prie Šv. Teresėlės, 

Mažos Gėlelės antroji laida 10c
Daugiau imant, duodame 

nuolaidų
“DRAUGAS’ PUB. CO. 

2334 So. Oaklev Avė.. 
Chic&go, III.

IA DIENA BARBENO ŪK
IMŲ BAYER ASM

Kflinos Ant Tikrų Greitų - Veiklių Bayer 
Tabletu Didžiai Numažintos! ----------- ‘

1 >rd no
ii hftU

■ jtenift 
Ina vi-

)kėkite Mažiau ir Gaukite Tikrų BAYER
Aspirin!

diena “Barg.no DI-- 
fk.ru ’ Haycr Anpirin. 
kalingu priimti kitus 
ton'Greito - Veiklaus
ūkto.
ir. nitų, seniui pest- 

kėdaini uukftt&s kat- 
Os ,ilnoi!c, kad paši
uro litu r Aepirin eto- 

vetkimo. Žmonės
o g-.ilto pulengvlni-
'<»3 Rkaudėjnio; neu- 
leumuMkos skausmų. 

Aspirin pradeda 
kankinant} skaus-

dnutes po paėmimo.

kame įvyks milžiniškas kariš
kas koncertas ir Imlius, vėlia
vų įteikimas, žuvusiųjų gink 
lo draugų pagerbimas, lškii 
mėse dalyvaus taipgi latvių, 
estų ir ukrainiečių ginkle 
draugų atstovybes.

Visos lietuvaitės raginamos

Lapkr. 4 d. Šv. Vardo drau
gija ėjo in corpore prie šv. 
Komunijos. Tai buvo mėnesi
nė dvasinė puota.

S. Elijožius, kuris ėjo į 
“Co-unty klerkus”, socialistų 
tikietu, gavo vos 8 dalį balsų 
prieš savo oponentus.

l^apkr. 7 d. mirė Vincas 
Judeikis, sulaukęs 59 metų a- 
mžiaus. Velionis paėjo iš Tel
šių parapijos. Į Ameriką at
vyko prieš 38 metus. Visų lai
kų gyveno Kenoshoje. Pri
klausė Šv. Petro parapijai. Li
ko žmona, trys sūnūs ir vie
na duktė.

Žemaičių Juzė

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofteo: Tel. LAFayetU- 4017 
Re*.: Tel. HEMIock 62H#

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valmidon: 2-4 ir (-8 vai. vak. 

RezirteiK'ijoH Ofisas: 2056 W. OStb SL 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomia Ir Ned&llomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

1446 SO. 49th ČT., CICERO, lbL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

9147 SO. nALSTEU ST.. CHJGAUO 
Paued. Sared. Ir 8ubat. S—9 vai.

Tel. CANal 0337
Res. PROspevt 0059

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artcelaa Avė. 

Valandos: 11 ryto iki 3 popiet 
6 iki 8 v. vakare

Tel. LAFayette 7660

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Bes. 2136 W. 24th St.
Tel. GANel 0403

bių vedėjų V. Širmulio ir Ju
lijos Dorkšaitės, gražiai pa
dainuoja. Choras dažnai pali
nksmina lietuvius, atskirtus 
nuo tėvynės, lietuviška daina.

Dar tik antri metai kaip su
sitveręs Glasgmvo Artistų Ra 
telis, o daug ir sėkmingai nu- ',

į veikęs. Dažnai pastato sceno- į dalyvauti tautiškuose kostiu- 
je lietuviškus veikalus. linuose. Eks-kariai raginanti

i, , , • . .. . . dalyvauti uniformose.Paskutiniame Artistų Rate-
• • i • •. • i , . I Tauta laukia iš mūsų didelio susirinkime išrinkta nauja1 

valdyba ir nustatyta gairės a 
teities darbui.

Naujojon valdybon j»ateko: 
režisierius — Jonas Martišius, 
rež. pagelb. ir ižd. — Eduai 
das Grakauskas, sekretorius - 
Antanas Poška (A.,Poška yra 
brolis L. V. Chicagos apskr 
pirmininko Juozo Poškos). 0 
rganizatoriuš — Juozas Sto
nys — Stanaitis.

Naujiems Metams, Jtatelia 
stato scenoje “Aušros Sūnus”

Daliar — viri gal itasliraiukitl 
Jų luuitUnguumi be mani Ino apie 
kalnų!

Tiktai 18c Dabar Vi I5ėžt t? 
1." Tablvtų

23c Vi B.* i-i*ns 21 Tabletu
Atminkit tai kitų kartų, kada 

pirkaite kokioj nors vaistinėj, bl- 
le kur Jungtinėse Valstybėse. 
BAYER kainos numažintos ant 
Vt'jokio didumo dėžučių, taip pat 
šeimyninius butelius 100 tabletu.

Taigi — niekados neprašykite 
vien vardu ‘•aspirin" kada perka
te. "Bet visados sakykite, ‘‘BA- 
YBR ASPIRIN", ir žiūrėkite kad 
gautumėte.

kad Radio (kistekia
įtdis pu-i trūkimas įvairių išdirbysčių:

ia, Atwafc»r-Kent.
nuo ‘29.50 ir aukščiau 

.Tereikia $1.00 jMOKftT
Beiti indio priimame mainais

Phil-

SUTUOKTUVĖS
Milwoukee, Wia. — Spalių 

27 tL kun. J. S. Martis Šv. Ga
brieliaus bažnyčioje moterys
tė# ryiiu surišo V. Norkute su _ j. Martišiaus režisūroje. IL 
P. Masik. Jaunavedžiai paėjo to išsiųsta pįsveikinima.s Lie- 
iš Rncine, Wis. įtuvos respuftikos prezidentui

Jaunoji priklausė prie me-J a. Smetonai, jo 60 metų am- 
rginų sodalieijos ir Altoriaus, žjau8 sukakfhvių proga.

TcL LAFayette 8037

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer A ve. netoli Kedzfe) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomia ir nedėliomis pagal 
sutarti

Ofiso Tcl.: LAFayette 865Q
Rez. Tel.: VIRginla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A Y
4113 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclaco Avė.

Dienoms Tel. LAKayette 8799 
Naktimis TeL CAMal 0401

DR. A. J. JAVOIS
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 9 iki S popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Office Phone
rROspout 1038

Res. and Office 
2339 So. Deavitt St

CANAL 0706

Rcn. Phonc
i;N<;ixii o«iii go i i

Office l’hone
TRIangiu (MH I

Ofrice Tel. REP«ibHc 7«M
Ree. Ti'l. (JKOirtiHI 04117

7017 S. FA1RFIEI.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3138 W. MARQIJETTK ROAO 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Tad. 9-4 Ir 7-9 vak. Kete. 9-19 ryto 
NedėUoJ suaitarus

nadėkiienbus 1 <X) 2:00 vai.

. Budrik,
1 So. Halsted St.

BOUlevanl 470A-8167

Puošimo dr-jos ir, per šešis 
mėnesius buvo jos vadovė.

Dukteriai ištekėjus, jos mo
tinėlė jų pavaduoja bažnyčios 
patarnavime.

Spalių 23 d. nuotakos drau
gės parapijos svetainėje buvo 
suruošusios “sbower party” 
ir sunešusios dovanėlių. Visi 
jų draugai ir pažįstamieji lin
ki jiems laimės moterystės luo
me.

- - šisCi

SUSITUOKĖ
Racine, Wi«. —> Plačiai Ra- 

cine žinomi biznieriai Vaici- 
kauskai lapkričio 10 d. išlel 
do savo gražių dukterį už vy
ro Jeronimo Raudonio iš Chi- 
cagos. Jaunosios brolis moki
nasi \Visconaino universitete 

Mirė
^Lapkričio 8 d., Šv. Marijos 

ligoninėj mirė a. a. Sainulio- 
nienė. Velionė sirgo apie porų 
metų vėžio liga. Mirė bedarant 
operacijų. ✓ Laidotuvės įvyko 
lapkričio 12 d. Katalikiškai 
palaidota.

DRAUGAS

i Katalikiškai!
Lietu vilkasl 

Patriotiškas!
Teisinga*'

Naudingai*!
Pamokinantis!

iii ♦ ~

Rimgaudas

PASKUTINIS KVIESLYS 
KARIŲSEIMAN

Antras Amerikos Lietuvių 
Legiono seimas įvyks sekma
dieny, lapkričio 18 d. Basiaus 
-Girėno I-jo'Posto bute, 262- 
A Humboldt St., Bpooklyn, N. 
Y. Posėdžiai prasidės 1 vai. 
popiet. Kaip kariai niekad ne- 
sivėlina savo pareigas atlikti, 
taip visi kviečiami laiku pri
būti.

Lietuvių Legionas apima 
dviejų k ra. tų tarnybos lietu

ADVOKATAS 
J. P. VAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

MARDUETTEre. OFISE:
2403 WE8t 63rd STREET
Kampas AVėstern ir 63 rd St.

Telefonas PROspect 1133
Panedėlio, Etarninko, Ketvcr- 
go ir Pėtnvčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

DR. A. R. McCRADIE
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

DR. VAITUSH, OPT.

DR. 6.1. BLOŽIS
TcL CANal 6193

DENTISTAS
2201 W. Oermak Road

(Kampas Leavltt 8t) 
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

UBTITVTS
OOTO.METRICAI.LV AKIU 

SPEGLAinsTAS
PKengrins akly Įtempime, kurte 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotn- 
mo. skaudam« akių karšų, atitaiso 
trumparegyste Ir toHregyste- Prtrett 
gfc teisingai akinius. Visuose atšilt 
Ūmuose egramina vienas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias k lai- 
daa 8peotei« atyda atkreipiama k
ntokyktoe valkus. Kreivos akys atl- Šaradomis Ir Nedėliomis pagal sutarti taisomoe. Valandos nuo 10 iki S v j 
Nedftifoj nuo 10 Iki 12. Daugely at- ]
•Įtikimų akys alItalsumoM be akinių 
Kaino** pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ

Tek CANal 0133

DR. S. B1EŽ1S
OrDTTOJAJB Ir CHIRURGAS

2201 W. Oermak Road 
Valandos 1—9 ir 7—2 vak.

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 4 Iki 8 vak.
Ne44llomlB pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7830 
Mamų Tcl. PROtvect 1030

Cel. BOULcvard 7043

DR. C. Z. YEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8tr«et

Vai.* nuo 9 Iki 9 vakare
■švede) pagal euUrtl

■> RŪSELANDŪ OFISE:
2 E. 103rd PLAOE

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

Seredotnis iki 9 vak. 
Sabatouus visų dienų iki 9 v.v.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Phone Boulevard 7589 Tek-fenas R F Public 78«S

25 METy PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.(įyįz

DR. JOHN SMETANA -
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 st.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

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

Phone Ganai 0523

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHEB AVENUE

T«M. VIRgtnla 0036 
Ofiso vai.: t—4 Ir 9—9 p. m. 

NedSUomls pagal sutarti

Z
rel. orim BOULevard 6012—14 
Res. VICiory 334*

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9; nuo 4:29-2:20

756 W. S5th Street

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurges Ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Office Tel. Wentwortk 9980
Res. Tel. Hyde Perk 8891

DR. SDSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKU UGŲ 

SPECIALISTO
6900 SOUTH HALSTED ST.

VuJaiMloa: I iki 4 popiet; 7 Iki M vuk. 
Iftskyrus Hcrcdoiim

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
9 lubos

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai po pietų fr nuo T iki 4:90 vak 

vakaro. Nedėliomis nue 14 iki 13' Akij •MIDvraj |8«0

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YAKdii 0004 

Rev.t Tel. PI.Aaa I4OO
Velandoa:

Nuo 14-19 v. tyte; t-l Ir 7-4 v. v. 
Nedėldleatal* nuo lo iki II dienų

OOTO.METRICAI.LV
%25e2%2580%259cBarg.no
fk.ru
fk.ru


S y.r
r*-:;

A£<4Trečiadienį*, lapkr. 14 d. 1934

Klausimas 1. Mu»o kaimyno 
sūnus mivo areštuotas už va- 
gystv. J is nenorėjo, kad jo sū 
nūs papultų j kalėjimų. Mano 
draugui išdavė not^ $300.00 
suma, kati mano draugas ne- 
liūdytų prieš jo sūnų. Jių taip

“lt would be usury and in 
the foreclosnre you can plead 
the defense ot‘ usury, and all 
the interest paid will be dedu- 
cted nir.l if said amounts, e- 
(pud the ainount tliat you are 
in default, the foreelosure will 
be dismissed tecause it wns 
filed prematurely

Klausimas 3. Pirkau auto
mobili uuo vieno dylerio. Už
mokėjau $200.00; pagal sutar
ties, aš užmokėjau $150.00 ir 
išdaviau jam notų $50.00 su-

ir padarė. Sūnus buvo rastas [nia^ dviejų mėnesių gavau 
nekaltu. Bet dabar to sūnaus lai*k* UUo Kinance 
tėvas nenori apmokėt notos. O
mano draugas neturi pinigų

jos, kuri sako, kad aš sko
lingas $500.(X). Greitai nuva

užmokėt advokatui už patari-! žiavau PažiūrėtL Teisybė! IŠ 
mų. Gal tamsta apsiimtum J*50-00 pasidarė $500.00. Dabar 
pusės iškolektuoti tų notų! nežinau, kų daryti. Moteris

xr /, -i 'mane varo lauk v.ž tų neapsi- Ataakymaa. No, Considera-... .. _ . , ,
.. „ . . ... . žiūre urnų. Bet man rodos, kaotion tor the uote is diegai.1 A K
Hence there cannot be a. re-
coverv and tliat partv will be 
released from kis obligations.

Kitais žodžiais, toji nota y
ra be jokios vertės, kadangi 
judu dalėte nelegalų dalykų. 
Notų galite mesti j gurbų.

Klausimas 2. Užtraukiau 
$1000.00 morgieių ant savo na
mo. Morgi/io savininkas skai
tė 7 nuoš , ir iš anksto atsi
ėmė $200.00, kaųio “comniis- 
sion”. Aš visados užsimokė
davau nuošimtį, bet vėliausiai 
praradau darbų ir negaliu dau 
giau mokėt. Dabar jis mane 
baugina raino 1‘orklozavimu. 
Kų žmogus gaJi daryt, jeigu 
jis neturi pinigų!

Atsakymas. Pasirodo,

dyleris padidino tų notų be
manęs. Ar aš galiu jį padėti

jį kalėjimų?
•

A/sakymas. Ne. Bet jei įro
dysi, kad nota buvo padidinta, 
to varlinamo dylerio, nereikės 
mokėti $5(M).00. “Tliis \vas a 
material alteration and con- 
stitutes a real defense evėn in 
the hands of a bonified ’pur- 
chaser”.

[

JAUNIMAS
Chieagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

= . ■ .--i.

f Sekimui., gruodžio 2 d., Au 
šros Vartų parap. salėje — I. 

1 Vyčių Chieagos apskr. susiri
nkimas.

L. V. CHICAGOS APSKR įsų skaičius pepudarė jokių 
VAJUS į pre<TFwc. ftat tai ncrųišM-i,

500 b. kad vajaus ddibas kut-pose tu* 
progiesavo. sTaM

Praėjusio sekmadienio kon
certu L, Vyčių “Dainos” cho
ras dar kartų patvirtino my
linčios visuomenės įsitikinimų 
įrud tokios kokybės choro Chi 
cagos lietuviai seniai yra klau 
sęsi.

Toji rinktinė publika, susi
rinkusi West Sidės auditori
joj, pakeltomis širdimis klau 
sės iš “Dainos” choro krūti
nių liejančių lietuviškų melo 
dijų; džiūgavo ir ilgėjos. Cho
ras jiems piešė gražiausiomis 
spalvomis jų tolimųjų tėvynę, 
gimtinę, motinų, tėvų.

Koncertas pradėta su sena 
bet niekad 
Gudavičiaus
klausyti”. Po to sekė Nauja
lio, Sarpaliaus, Žilevičiau.^, 
Brazio, Bendoriaus, Sunkaus.

Tykumu - švelnumu.
Tarpe choro nunierų, daina 

vo ir atskiri solistai, duetai, 
trio ir kvartetai.

Iš solistų dainavo — Kego 
vičaitė ir A. Čiupus. Pastara 
sis turėjo dainuoti keliais at 
vėjais.

S. Kiupelytės ir L. Ten»io 
duetu sudainuota J. Saulio — 
“Užmigk” — taip pat publi
kai patiko ir toji savo keliu 
privertė dainininkus tų pačių 
dainų pakartoti.

K. Svencisko ir A. Čiapo 
duetas išėjo puikiai.

Aitu-

T0WN OF LAKE L. V. Sb 
VAŽIAVIME DALY VAU o 

VIENINGAI

13 kuopa 
112 kuopa 
3(5 kuopa
14 kuepa

450 h. 
375 b. 
75 h.

Praėjiu-ių a vaite \ujaus ba
u

Vajus uziiliduia lapkr. J
d. (L. V. suvažiavime)

Mergaičių trio — I 
nenusibostančia i lyte, S. Kukštaitė ir D. Ja 
- “Prašom pa-Į nauskuitė, kaip ir visados, su 

dainavo gražiai.
Iš kvartetų —- vainikus nu 

sintšė mišrusis O. Pužauo-

Klausimas 4. Buvau skolin
gas draugui $500.00. Nota pa
sibaigi'* liepos 1, 1934. Vasa
rio 1, 1934, aš užmokėjau $59 
ir jis man išdavė rasite. Da
bar gavau laiškų nuo advoka
to kur žmogus reikalauja iš 
manęs $500.00; sako, jis nieko

kadi nežino apie $50.00. Ar aš turiu
nėra labai didelio pavojaus, 
įstatymai leidžia aukščiausi 
nuošimtį, tai yra 7 nuoš., bet 
tuo pačiu sykiu, draudžia iš 
anksto imti “commission”.

jam užmokėti pilnų sumų?

P. Sarpalio (chicagiečid) ir | kaitė, P. Šukytė, K. Smagern.
J. Saurio kompozicijos.

Svetimų tautų melodijos pa 
dainuota Beethoveno “Minuet 
in G”, Zamecnik (A. Čiupo — 
solo) “Neopolitan Nights”, 
Storos! ir Jonz.

Visos dainos išpifdyta žavi 
ilgui. Sunkiausias kūrinys — 
ir tuo pačiu publikai geriau 
šiai patikęs — buvo J. Žilevi 
cinus — “Anoj pusėj ežero”. 
Publika privertė chorų dainą 
pakartoti. Reikėjo tik gėrėtis, 
matant ir girdint, kaip choro 
mokytojas ir dirigentas Juo 
zas Sauris chorą išlavinęs iki 
tokio tobulo laipsnio. Jo va
dovybėj choras lygiu lengvu

Šv. Kryžiaus parap. L. Vv- 
čių J 3 kuopa, savo praėjusiu 
me susirinkime nutarė daly
vauti L. Vyčių Chieagos aps
kričio su važia v.* :r.o — in cor 
pore.

Su važia \ imas įvyksta seklu , 
lapkr. 25 d., Dievo Apvaizdo- 
parap. salėje.

, Savo nutarimu L. V. K. 
kuopa duoda pavyzdį ir ki 
toms Chieagos kuopoms.

DRAUGO KALENDORIA11835 
METAMS GATAVI 1

ir L. Noikus. kalini vykusiai! 
padainavo J. Saurio -— “Su-l 
bruskim Jaunime” ir Bendo
riaus “Ei turiu kieme berne-1, 
lį”. Vyrų kvartetas — K. Svo Į 
nciskas K. Smageris, J. Poš 
ka ir A. Beliauskus buvo kiek 
silpnesnis.

LIET. JAUNIMO KALEN
DORIUS

Sckmad., lapkr. 25 d. —- 
Dievo Apvaizdos narap. salėje 
— L. Vyčiu Chieagos anskr.Ji, r>

suvažiavimas.
Suvažiavimas prasidės 2 v. 

p. p. Tos pačios dienos vaka-

a|a

re — McCormžck salėje — L. 
Atsakymas. Taip, tamsta tu-!luu painia f r F kaip PPP. Tai Vyčių Cbic. apskr. metinis šo

ri užmokėti jam $.)00.00. Jei- sugraudžia vargonų stiprumu. h{įs'
gu mokėjai prieš, kaip mes Įaį nuslopsta sidabro fleitos 
vadiname, “ Due Date”. “You.'

Jubilejiniam Numeriui Paskirta 
Agentai

“Draugo” jubiliejiniam numeriui, kurs išeis 
lapkri čio 17 d., žymiai padidintas, paskirta kiek
vienai kolonijai agentai parinkti tam leidiniui ske 
lbimų. Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo 
skelbimu priduoti skirtam agentui, arba tiesiog 
pasiųsti į “Draugų”, nes mūsų katalikiško dien
raščio, jubiliejinis numeris pramatoma išeis 32 
puslapių. Be to, šio jubiliejinio numerio bus eks
tra daug kopijų spausdinama. Ratos pagarsini
mų pasilieka tos pačios. Taigi visiems biznie
riams verta šios progos nepraleisti ir savo biznį 
paskelbti “Draugo” jubiliejiniam numery, lap
kričio 17 d.

Kolonijų agentai sekantieji:
Marquette Park - S. Staniulis.
Brighton Park - P. Gubista.
Aštuoniolikta - P. Varakulis.
Town of Lake - L. Labanauskas
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas
Nortb Side - A. Bacevičius.
Bridgeport - A. Gilienė.
West Side - Br. Vladas Cibulskis.
Roseland - M. Pavilionis.
West Pullman - K. Raila.
South Cbicago — K. Gaubis.
Cicero - V. Semetulskis.
Melrose Park - O. Švilpauskiene.
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas 

ir L. Labanauskas 
ADMINISTRACIJA

mušt ūse due diligence tliat 
the paynient was emlorsed ou 
the uote, and the party hold- 
ing the uote transfers it for 
valtie fcefore maturity to ano- 
ther party, the other party 
can recover the full auionnt.

Kitais žodžiais, kada jam 
mokėjai $50.00, turėjo ant už
pakalio notos užrašyti, kad 
moki ir kokių sumų moki

Chieagos lietuvių parapijų 
chorai rengiasi prie išpildyme 
‘‘Draugo” sidabrinio jubilie 
jaus paminiįima programos. 
Paminėjimas Įvyks lapkričio 
18 d., Lietuvių Auditorijoj.

PAIN - EXP ELLER 'W|
■/Z M.. 1 u a r- oa

f 1
Nuo Reumatiskų 

Skausmų
naudokite

ANCHOR
P AINEJPELLERI 
Pain-Eapellerla

k ULlS

Didesni Jėga Nervuotiems 
Ėjusiems Vyrams

ir /vioieriins
Nl'OA-TONE yra turtingas Zlnku- 
Fosfotdu. I,rangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementų labai 
reikalingų tvirtiems galingiems ner
vams. Medttallškų fosforų- parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius narvus. Jis yra brangus 
nervų siiirutSse, kurios pagimdo 
•'nustdūvšjknof’ Jausmų.

Tas šaunus reneptas lurl tam tik
rų formų geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tylrteąnp| 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spiil vos Ir pilnumo IŠbtyŠku- 
slerns, ploniems veidams. Be to, 
NUOA-TONE turi šešias kitas bran
gias gyduolss. Prudėklt Ant NVOA- 
TOkR šiandien ir tėmyklfe kaip 
stlprėslt. Parduoda visi aptlekorlai 
su garantija grąžinti pinigus Tik 
Vienas Oolprlg mėnesio trytmeptst.

Nno užkletSjlmo Imkit-—UOA-8OL 
— Jdoalų Ltuosuotoją vidurių 26c 
Ir 600.

DOMININKAS
MECELIS

Mirė lapkričio. 12 d. 1234 ra., 
2:10 vai. ryto, sutaUkęs pusės 
amžiaus. Ki'lo iŠ Raseinių aps
kričio. Kražių parap., Paginskų 
kaiin-o. Amerikoje Išgyveno 2* 
metus.

Paliko dideliame nuliūdimi 
brolį Jurgį, Tol. Vanią 04<l», 
draugini ir drauges, o įjotu- 
voje brolį Jonų ir dvi sesen'i 
Leokudijų ir Veronikų.

Kūnas pašarvotas 4603 8o.
Harmltago Avė. Laidotuvės į- 
vyks trečiadienį, lapkričio 14 
d. iš J. F. Eudeklo koplyčios 
8 vai. bus atlydėtas j Sv. Kry
žiaus parapijom bažnyčią, kurtoj 
įvyks gcdolifigoH pamaldos r.š 
velionio -sielą. Po- pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kuziui lėto ka
pines. ■f

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Seserys
nrmigai ir liraugėv

Laidotavėms batarnauja gra- 
borius J. F. Budei kis. Te k»f ti
nas YARds 1741.

JUOZEPHINA
GRAM0NT

(Po tėvais Urbikaitė)
Milė lapkričio 12 d. 1 934 m. 

8:30 vai. .ryto sulaukęs 21 me
tų amžiaus Gimė Chicagoje.

Paliko didolia.nie nuliūdime 
vyrų Kazmlerų, motinų. Barbo
rą, tėvų PranciSkų. seserį Onų 
Luurinait is, du broliu Antanų 
ir Julijonų ir gimines.

Kūnas paAarvotas 4147 So. 
Kedzie Avė. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, lapkričio 16 d..
1934. Iš namų 8 vai. bus atly
dėta į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės parapijos bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos uz velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoši'rdžjal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tatnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse

Nuliūdę: Vyras, Motina, Se
serys, Broliai ir Giminės.

i •
Latilot uv.ėrna patarnauja gra- . 

Iioriai Lachawi'cz ir Sūnūs. Te
lefonas CAN'al 2516.

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

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

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanu 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” metems kai
nuoja #6.00; pusei metų #3.50; trims rnei 
#2.00; 1 menesiui .75c. Pavienis num s 3c.

VENETIAN MONUMENT ffl,INC. ’4š

Išdirbėjai «»*- ,-bM.PaųatBūkHi
Ir lwr»l.it».M Uj

PAMKOM

A.
JUOZAPAIS 

BUDREOKAS
kuris mirė spalių 13 d. 1934 
m. ir tapo palaidotas apatių 18 
d., 1934, o dabar Ilsis Sv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nuti
lęs i'r negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie sutelkė jam pas
kutinį patarnavlma ir palydėjo 
jį į tą netšvenghtoią amžinybės 
vietą. Mes atmindami Ir apgai
lėdami -jo praaišaliniraą Iš mū- 
ąų tarpo dSkojame mūsų dva
siškam įlėvui kun. kleb. I. Al- 
bavMiut, kunigams: P. Gašlū
nui, P. Vaitukaičiui Ir dviem 
tėvams Marčjon pn.i, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą Ir pasakė pritaikintą 
pamokslą. Dėkojame šv. Mišių 
aukotojams, gėlių aukotojams, 
grabnešiams, visiems kurie pa
lydėjo J kapines. Dškojame gra
lio ri ui' Bim-onui Rkudui, kuris 
savo geru Ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėję jį , 
amlinaatį. o mums palengvino 
perkasti nuliūdimų ir rūpesčius.

Jo atnsi-nčlai įvyks trys gedu- 
ii'ngoH šv. Mišios u* jo stelų 
Dievo Apvaizdos parap. bažny
čioje, lapkr. 15 d. 7:80 v. ryto.

Kviečiame visus gimines, (Irau 
gus. kaimynus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose

Nuliūdę: Moteris, Ikifctcrys.
Seserys. Zonlas. Anūkai. 
gerai, ftiogcrlui ir

VW Telefonai:

Yirtoį 1741-1742
UUDOMM PIGIAU NEGU KITI

X1- ■ ?, *r' •A
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J.F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

460507 So. Hermitage Avenue

Didžiausia pnmlnklą ilii-bUivš 
ChlcagoJ

— ——■ o- ■ - -- 
Savlrš Bff metų prityrimo

o t « 1 • ■
Pirkite tiesiai Iš illrbtnvčs Ir

taupykite pinigas
- ■ o----------

Mea atlikome darbą daugelio! žymea- 
nly Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graod Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GKAB0KIAI
Patarnauja laidotuvės* kuoplgtsusla 
Ralkais meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu hflnlta uiganėdfntl 
Trt. CANal MII arba Uit

2314 W. 23rd PI., Chioifo 

MM a. 48ttCL~ 01e«n>, m.

T«L LAFayeUs M7>
J. Dukslus

I
Patamanją CMca 

guja Ir apylfadėje.
Didelė Ir gra« 

Koplyčia dykai 
4OM Archer Are.

kl ZOLP
GRABO RI VI ir LAIDOTUVIŲ 

▼BDKJAS
\ 1646 Waat 46th Street

Tek Boctsvasd 8b®»—Š4I6

Telefonas YAEda 1138

STANLEY P. t
OlABOBIUS

Turiu automobilius visokiem! J 
■tralam^, K aitui

3319 Lituanica Avenue 
qto^ul-

ANTANAS PETKUS
GEABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių bu firma 

tuo ųač.iu vardui

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tn BooJcvftj-d <139

M. SAUDAS
ORABORTm l» BALHAMUOTOJ AB 

Patarnavimas garai Ir nabrangua 
718 Weet 18th Street

L Tele MOMroe 8377
i

J. F. BADŽIUS
Ina.

LIETUVIŲ G l< A U > lt ILS 
Palaidoja ui $: -nn ir aukščiau 

Moderniška koplv«a dykai 
MM ištb rl #el. CARal «17«

tu.

a. - ' -



Trečiadieniu l&pkr. 14 d. 1934.—:
ra nuveikusios. Bet pirm ne- Komisijos rengiamu vakaro 
u jos galės tai padaryti, no- narys J. Samulionis pranešė, 
ima padidinti f narių skaičių, kad darbas pradėtas, kad sve 
liais metais rėmėjoms pirmi- tainė (parapijos) paimta lap 
įinkauja F. lMhodskienė iš kričio 25 d., kad tikietai at* 
Irightoil Pade ' ' Alfa spausdinti po 35c, kati pinu 

---- - - ------------ I vakaro bus pardavinėjami po
c V TEREGI Ė2 flR-IAI 25c> kad rPn»iaina sražl pf6
OVi iLllkMfcCv Un JHI gramu, Roselande dar nema

5 METAI tyta, būtent magikas iš Ka
-- nados rodys įvairius triksm.

Marąuette pirk. — Spalio Dainuos choras, bus kalbėtc 
31 d., Šv. Teresėlės dnaugija M-
buvo surengus šokių vakarų, Rubinas pranešė, kad
parap. svetainėje. Komisijos gudina 25 metai mūs kuopos 
pirm. buvo B. Laūraitienė. gyvavimo Roselande. Tat ir 

įmonių atsilankė gražus bū- vakaras bus jubiliejinis. Tų 
reW W tarpe, ir du žymūs po- pačij> dięnų užpūta šv. Mi- 
litikiėtiai: senatorius Lee ir šios 8 vai. ryto u: gyvus ir 
ProbateiConft teisėjas O Con- mirusius kp. narius ir kuopa 
nell, kurie nemažai prisidėjo fn corpore eis prie Šv. Komu 
prie vakaro • nijos. j>rašė visų platinti u-

Vakaro pelnų draugija pa- kietus, kad viskas pasisektų 
skyrė parapijos bazaro fondam taip pat garsinti Sus-rno vaju 

Gruodžio 3 d. sukanka penki jy apdraudos skyrius, kad li« 
metai kai draugija gyvuoja, tuviai katalikai daugiau žino 
Narės tų' sukaktį paminės bū-jtų apie šių milijoninę orgam- 
nco pramoga. Pr-jai- šiemet zacijų. Trečias kom. nurys V 
pirmininkauja E. Philipienė. Miknis negalėjo atsilankyti u 

Alfa, savo ranorta patiekti. O iis

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards 5215

steigė A. L. R. K. Federacijos1 
Chicagos apskritys, kurio vai-j 
dyba tikisi, kati jos ir ger
biamųjų prelegentų darbas’ 
bus tinkamai įvertintas ir nuo 
širdžiai remiamas. t

Kursai tęsis per 10 savai-į 
čių. Suorganizuota 30 prele
gentų, kurie kalbės įvairiau-' 
siomis temomis visose parapi-l 
jų salėse.t

PASKAITOS SKAITOMOS 
CICEROJ IR WEST SIDĖJ DABAR Skolinant ir Perkam 

Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus

lxipkr. 8 d., Gimimo Pan. 
Šv. jiarap. svet., Marąuette 
Parke, įvyko Šv. Kryžiaus Li
goninės Rėmėjų card ir bunco 
party, kuri buvo labai sekmi-

* « 'f i* • r • J*. t •nga.
Lošėjų buvo pilnutėlė sve

tainė. Rėmėjos ypatingai džiau 
gėsi matydamos, kad ir vyrai 
pradeda lankytis į jų paren
gimus ir tuo paremia ligoni
nės reikalus.

Dovanų buvo kiekvienam 
, stalui.

Vakarui pirmininkavo Bag
donienė (grab. Bagdono žmo-

PERKAM
LIETUVIS

INSURANCE 
NOTABY 

PUBLIC .. • * ■ 4.» •eV,< t
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

KUS BONUS

. r,’ a v Marąuette Park. - l^pkri-pė: dr. P. Atkočiūnas, adv. K. y. ,L . . . _ „ . . . (jo 11 d. ivvko bunco partv,
Savickas ir Pr. Gudas į Aus- . ‘ ,« .o-, surengta Marijonų Kolegijos

P P- ? Rėmėjų tikslu, kad padarius
_ , . . kiek pelno, kad mūsų kuopaPaskaitų temas prelegentai .galėtų pasiųsti savo atstovus pasirinko įdomias ir naudm- , . , _ .su auka į busimų Marijonų» 

Kolegijos Rėmėju seimų. •
Kitą savaitę, būtent lapkri- Xurs prainoga ‘ hllv0 Inažai 

22 d. ark. M. Saldokas, ko- garsint(ų het ' 1;a,lllllgl ,nfls„
PU A* k dr. A. Ra- gPra^įr,Įįįaį veikėjai darhavo-
lr^Mka.-kait{s fiv. Mykolo pa- aį. tikietus platino, dov anas 
rap. salėj, North Side, o adv. rjnko, pasblarbavimni,
K. Savickas, Pr. Gudas ir dr. jr niQS^ biznieriams/ kurie 
P. Atkočiūnas šv. Jurgio pa- ąausiai aukoj pramoga gerai 
rap. salėj, Bridgepor/e. pavyko.

Taip pat lapkričio 22 d. dr. Norime priminti visiems, ku- 
A. Jovaišas, dt. Paukštys ir rie turėjo tikietus pardavi- 
Ig. Sakalas kalba Aušros Va- mui, kad visi gražintų pini- 
rtų parap. salėj, taip pat tų gus arba neparduotus tikietus 
patį vakarų adv. J. Grišius, penktadienį, lapkričio 16 d . 
kun. A. Valančius ir A. Valo- j tuoj po pnmaidų, skyriaus šu
nis skaitys paskaitas fiv. An- sirinkime mažojoj svetainėj, 
tano parap. salėj, Ciceroj. Taip pat prašome norinčius

Šiuos Visuomenės kursus j- tapti rėmėjais ateiti į susirin-

Pranešimai

į Beje, Ligoninės Rėmėjų vn- 
i kare, kuris buvo suruoštas nau 
jų narių priėmimui, įsirašė net 
19 naujų narių. Tų vakarų 
dalį programo išpildė akade- 
mikės ir dr. Kehl su savo ma
loniu balsu. Vaičienė paaiški
no rėmėju svarbų ligėninei.

Džiaugiamės, ir tuo pačiu 
sykiu kviečiame, įsirašyti ir 
tas, kurios dar nepriklauso 
šiai kilniai organizacijai. Mo
kestis metams $1.00. Susirin-i . .
kiniai laikomi paskutinį penk
tadienį kiekvieno mėnesio, li
goninės vieškambary.
5 T . - r į

i Rėmėjos nori nuveikti dar 
- didesnių darbų, negu iki šiol

Sunkiai po operacijos serga |ngog -- kp m 
šv. Kryžiaus ligoninėj Povilas kimftS įvyks g 
Stairūnas ir Miliauskas, duon-1 pįjos mokykloj 
kepys. Gydo dr. Zalatoris. A 'Mrių pr&žonR 
bu yra “Draugo” skaitytojai sirinkti B(1 f() 
ir rėmėjai visų kilnių darbų, j ka(, (,abar oin. 
Linkinie greit pasveikti. J. gop vaius; )n( 
Grigas, groserninkas, 1417 S. nftUj ^arių. 
49th Ct., “Draugo” skaityto
jas, parapijos ir vargšų rėmė
jas, išgirdęs apie mirtinai ser- Q A
gnntį Juozų Balčinų, pašaukė J Ff
dr. J. Simonaitį, kuris ligonį, __
nugabeno į Šv. Kryžiaus Ii- Į yisų mėgia 
goninę, kur greitai pasveiko Mario Sclmltz 
Labai dėkingas. [ Sadauskas, bi

J. Lapinskas, linksmiųo kle
1417 S. 49 Ct., Cicero, 111 ko progratne

Roseland. — LRKSA 33 kp. 
laikė ihėnesinį susirinkimų la- 
pkr. 4 d. Narių dalyvavo skai
tlingai. Be to, priimtas nau
jas narys P. Niedvaris. Rapo
rtų iš apskričio susirinkimo 
išdavė P. Vaitekūnas ir K. D. 
Rubinas', kad apskr.< užsibrė
žęs daug veikti m ] 
metų gyvavimo %i 
pertas' pliirnttf#. <

REDAKCIJOS ATSAKAI

S. T. B. Korespondencijos 
“Draugui” reikia rašyti lie- 
tėviškai. Redakcija neturi lai 

, kA vertimams darvti.

Šmotelius tinkamo platumo ir ilgumo kad 

tinkamai degtų.
Tas viskas daroma, kad davus žmonėms 

ko jie pageidauja — cigaretę, kuris lengves

nis, cigaretę, kuris geresnis — cigaretę, kuris 

patenkina.

I į t , Jūs galite patvirtinti ką mes

jums pranešame apie Ches- 

terfield. Ar galime jūsų pa

prašyti juos pabandyti

- ... ‘ — rodos tai butų gana teisinga.

MES jums sakome, jog Chesterfield ciga- 

retai yra pagaminti iš lengvų, nunoku

sių tabakų. Mes jums pasakėme apie popierę 
— kad čysta ir dega tinkamai, be skonio ir 

kvapsnio.
Mes pareiškėme, jog Chesterfields tinka

mai pagaminti. Tabakai pasendinti, paskui 

pritaikinti ir gerai sumaišyti, ir supiaustyti į’

^KATTYKtTF IR PLATU* 
K1TF *• DRAuGA'

Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name) 

Valandos Kaadtan nuo 9 Iki 9 
PanedAllo, Seredoe Ir Pėtnyčloe 

vakarai I Iki 9 
Telrfonap CAMal 1178

Runai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonae RKPublIc »«OO

FOTOGRAFAI? 
Ataldarė nuonava, mo 
dermAką studio bu Hol 
lyarood Avienom ta.

4S(1 WEST (Mirti RT. 
EiiKlrwtMNl 8M4O—5RM)

Pirkite Tropicair anglių
Lmnp arba Egg $6 00, Mini 
Itnn $5.75, Screeninga $4.75.

NORTHERN OOAL CO 
Merrimac 2524

5332 8o. Long Avė
CMcaco. III.

TBu RV3PUBUO

Katrie perkate analle i« 
dralverlų, shjRklte Juoe | 
CRANE OOAL CO. Oau-lte 
ffereenen anrlla. už mažiau 
Pinikų.

cigaretas, kuris LENGVESNIS 

cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

į įSĮKL


	1934-11-14-DRAUGASw-i7-8.pdf

