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y

II PADUODA PLANĄ GEROVES NACIŲ LENKŲ ARTINASI KOSŲ PRAMONININKUS i RYTOJ "DRAUGAS"
KARDINOLO
'
APIMA
BAIMĖ
Į
OIOYSTE
GRĄŽINIMUI EUROPOJE
BUS
JUBILIEJINIS
JUBILEHS
Baltijos užsienių ministerių
I
is

\

-_____ -__ .

NEBEŽINO, KAS JIEMS
REIKIA DARYTI

PATS VADAS HITLERIS
UŽTIKRINA TAI

Visi “Draugo” redakcijos, administracijos ir spaus
tuvės
darbininkai yra labai užimti. Daug dirba ir agen
BERLYNAS, lapkr. 15.
-BUS NEPAP0ASTA1 GAŲkonferencija Taline
— Krašto pramonininkai gy tai. Spaustuvės mašinos dunda dieną ir naktį. Mat, ry
Kancleris
Hitleris
priėmė
SINGAS VYSKUPŲ
T ap-Į Lenkijos ambasadorių J. Lipvena baimę prezidentui Roo- toj išeina didysis, istorinis, jubiliejinis dienraščio “Drau
SUVAŽIAVIMAS
iGOSLAR, Vokietija, lapkr.
KAUNAS (Elta),
seveltui paskelbus,
kad kon- go” numeris. Redaktoriai rašo ir kitų raštus tvarko, ad
15. — Čia vyksta Vokietijos kričio 2 d. užsienių
reikalų skį, kurs įteikė savo įgalioji
Jau čia pat* Jo Eminenci____________
. .
.
kresni bus įduotas planas dar .........___________________
o_____ d
ministracija rūpinasi ___________
skelbimais,, „agentai
juos
renka, o
ūkininkų ir maisto produktų ininisteris SL Lozoraitis pri mo dokumentus.
Hitleris kalbėdamas parei-°
Vy . būninkus atrausti nuo nedar spaustuves darbininkai raštus ir skelbimus varo j preprekybininkų organizacijos su ėmė Estijos pasiuntinį Kaune
, ,,
, t , .
.
bo.
sus
i sus.
važiavimas, kuriame dalyvau p.
I/»eppikų, kuris
perdavė skė, kad Vokietijos nauji san I|..
11 o
11
Ir i,
j ūn
« >\
l» . , >» ,
’Itų
sukaktuvės,*
kaip
Šiandien dar tikrai negalima pasakyti, ar jubilieji
ja ir ūkininkų
delegatai iš jam Estijos užsienių reikalų tykiai su Lenkija dar dau
Pramonininkai tad šiandien
kruotas vyskupu.
nis numeris bus 30 ar 32 puslapių. Greičiausia 32. Jį
Anglijos, Prancūzijos, Lenki ministerio pakvietimų dalyvau giau pagilina abiejų kraštų
turi dvi išeitis: arba tuojau
įspūdingos
V.iškilmės
įvyks
prirašė žymiausi mūsų bendradarbiai — Jonas Kmit<
jos, Latvijos, Čekoslovakijos, ti Lietuvos, Estijos ir Latvi draugingumų. O tas yra svar
su krašto vyriausybės pagal
ftvč.
Vardo
katedroje
antra

J. Jakaitis, V. Kulikauskas, prof. J. Vaitkevičius, dr.lj
Danijos ir Švedijos.
jos užsienių reikalų Vniniste- bu, atsižvelgiant į šių dienų
ba padaryti nuosavus darbi
dienį
rytų.
Pats
kardinolas
Poška, Pr. Vaitukaitis, dr. Rakauskas, Snaudalis, A.
Nacių vyriausyl)ės atstovas rių konferencijoje, kuri įvyk politinį stovį Europoje. Abie
ninkų apdraudos planus, arba
laikys
iškilmingas
pontifikali,
lukas
ir visa eilė kitų. Toji laida papuošta buvusių tr^
plaukti kongreso nuosprendžio.
padavė planų suvažiavimui, sta Taline JŠio mėnesio 29 ir jų kraštų susiartinimas ir I sanes Mišias.
daktorių atvaizdais, skelbimais ir sveikinimais.
kaip ir kokiu
būdu
galima 30 dd., ir kuri šaukiaana pa vitarpė veikla yra reikalinga
Dalyvaus datagiau kaip 100 i
Kai kas mano, kad pramo“Draugo” skaitytojai prašomi priminti savo pažjsEuropai nusikratyti ekonomi gal Lietuvos, Estijos ir I^at- taikai.
arkivyskupų it vyskupų. Be- ’nininkai
visvien
neišsisuks
tamiems apie jubiliejinį numerį ir paraginti jį nusipirkti.
Hitleris reiškė vilties, kad
niu krizių, kurs ilgi metai vijos santarvės ir bendradar
su lenkų pagalba Vokietija ‘"M* W»W«<V. 8. vyskupi nuo naujos sau naStos. Bet jų
Kaina nėra didesnė.
biavimo sutartį. P. Lozorai
kaip slegia visus kraštus.
AYASHINGTON, lapkr. 15.

o

negyvens alkio, o ir pati I^en

Nacių plano priešakyje yra tis priėmČ pakvietimą.

’kija turės sau daugiau nau-

šūkis, kad visų Europos kraš
tų ūkininkai vienytusi.

Sako,

ūkininkai privalo stovėti visų
kitų

kovotojų- priešakyje, tai [•

VOKIETIJA PROTESTUO-dos
JA PRIEŠ PRANCŪZIJĄ ų SAKO TRMANOVSKIS APiE U. S.

yra, užimti kovos frontų.
Nacių
atstovas
išaiškino,
ŽENEVA, lapkr. 15. — Vo
kad Vokietijos ūkininkai jau'kietija prisiuntė notų T. Sų-

t

V

stovi kovos fronte

ir

šiandien daug geriau

jiems jungai Saaro krašto
sekasi.INacių vyriausybė

tik

iš- kokių opinijų turi apie Ame

Vokietijos ūkininkai, sakė jis, sigina savo kokios nors veik- riką

gamybos

perviršio.

Vokietijai kaltinimų

prieš

sovietų

amhasadorius

be.t iškelia Trojanovskis, kurs iš Wash-

vargo ir rūpesčio dėlios Saaro krašte,

neturi

qa

ja turės savo atstovų. Arkivy pačių sugalvoto

Prancūziją, ingtomo

importuoti

žemės

tų, jų tarpe ir Jo Eksc. vy
skupas T. Matulionis.

šimtai

monsignorų,

Daug

kunigų,

parvyko pasitarti su taip pat daugybė vyrų ir mo

ciau

tas tęsis ir vokietei turės j,er /kaIaiK;at

mažai kitų kraštų pinigų,
pati

su kriminalininkais, ' kad visi

priešvokiškas laiko-Vokietija protestuoja. ir rei didieji

jei

kieti ja

į

ras

viena

priemonių,

gali

Atstovas laigė

\ o-

_______ J*

pragyventi.

žodžiais:

“Savo javų grudų perviršį

U*

.. -

dėsnį personalį prestižų.

I
|
Kas link revoliucijos Aine1 riko j
negali būt nė kalbos,;

AVASHINOTON, lafkr. 15. sak<> Trojanovskis.
kiečių vyriausybės nustatyto .'
į— Kariuomenės oro korpusas
mis kiekyliėmis ir kokybėmis.
reikalauja
krašto
apsaugai
Vokieti,ja mokės UŽ javus to-,
kias pat dideles kainas, konaU^ Imtuvų o fero lai

savo

ūkininkas. v-naH

Tačiau tik su ta sąlyga, jei
gretimi kraštai sutiks gaatusj^ *

vieno

de o

nių iškilmių nebus, išėmus su

iri-Į

“Sekmadienio’’

VAKAR PALAIDOTA
VIENUOLE

J. E. Vysk.~[(Tai ir tautai, gražios kataliP**1;

M- kų bažnyčios, mokyklos ir ki

koki visam kraštui mokesčiai. ,
Fondai bus sudaryti iš pačiu

Seminarijoj,

Marijos

dėkojo ir ragino ir toliau ta

pramonininkų apturimo dide- [do »*veik visus Chicagos He pasišventimu darbuotis.

lio pelno ir didelių pajamų.

[ tuvius klebonus, taip pat kun.

*________________ j Bičkauskų iš

PREZIDENTAS PASKEL
BĖ PADĖKONĖS DIENĄ

/ir

Klaipėdos

kun. M. Urbonavičių

Vyskupas

su

redakcijų

Aušros Vartų

ir

kun. J. Marčių iš Wisoonsi- par. klebonų.
I no. Be to seminarijos profe
Kaip žinoma, - sekmadieny
sorius

ir

Prezidentas

mokintis ir

pareiškia,

kad

St. Eelicitas tą dienų

kun. J. Ųuinlan laikė šv. Mi-j ”ius

kad Ąa8 bĄ- koregp pranešimu, Klaipėdos ' šias už jos sielų.
sąmatom
'naciai nori keisti savo politi-

vakare

keliolikų klierikų, je dalyvauja dienraščio “Dr

WASHIN0T0N, lapkr. 15. kuri,} '•ydyv'pnas j, drau. augo” jubiliejinėse iškilmėse.

kričio 29 d.

ir

darbams

P rąžomą,

Vakar

Kankinys aplankė “Draugo”

Indiana Harbor

ruoštis

pasiaukoti
dėl

Cooko
apskrities klerkas
dartjama. Anot jo, reiks dirb R. M. Svveitzer paskelbė jau
ti savųjų tautiečių tarpe, bet kai kurių Chicagos miesto da

naujiems į/** Trumpai priminė ir Rusi-j

žmonijos

gero-

VpP

BUS MAŽESNI MOKES
ČIAI UŽ 1933 M.

kilniems

krašto
gyventojai
kaipo vienuolius Aukščiausias
privalo
padėkoti
Visagaliam
vienuolyno, 1516 E. 84 gat.,
motina viršininkė Pranciška j Dievui
už suteiktas kraštui,?* abejonės pašauks ir į ki
Edvardą.
Mirusios
brolis' gausias gerybes
ir
laimini tlw* ^ra^lls
žodį skelb

mirusi

ir tokiu pat

Kalneliuose. Ten nuvykęs ra- pačia kryptimi

paskutinį ketvirtadienį — lap jis nuoširdžiai ragino šviestis,

MjONROE, Mieli., vakar pa i
laidota

NACIŲ GUDRŪS TRUKIAI

moka

nio karakterio. Tad pasauli

dienų

gas nuoširdžiai pasveikino. į
rengtus pietus vyskupams ir — l’rez. Rooseveltas išleido
•
nua
sveikinimų Garbingasis Svekunigams.
pažinimas
įvykdytas
paties
atsišaukhnų dėl Padėkonės die čiag atsaUė turininga ir gra
IJoosevelto, kad laimėjus dinus, kuri bus šio lapkričio xm. yja kalba; Jaunuosius levitus

siųskite •Vokietijai, bet tik vo

kias

būt vien dvasi

Vakar
i,
‘a

kad sovietų vyriausybės pri

REIKALAUJA LĖKTUVŲ I
DIRIŽABLIO I

kalbų tais

laikraščiai

ka<1 Prancūzija pa- yra nepalankūs sov. Rusijai,

|jauty neteisėtai veikuti,

kaip1

Amerikos

nėjimas turi

■

sudarymui nebus skirti nauji i^ru^ul palydint, lankėsi Ma tos įstaigos. J. E. Vyskupas

ūkio ( Pažymi, kad

tuo reikalu su Vokietija. Ta- parengtų kariuomenę.

VYSKUPAS MATULIONIS

Haves, JJtew Yorko arkivvsku uždės sunkių naštų ir vyriau
•
*
/
pas, ir Je^Ekųc. arkivyskupas sybės kontrolė, bus griežta.
A. G. Čicogna’itb apaštališkas
A }xTrau<laj" ‘ nHd’ 'nedarbo
delegatas U. S.
bus
milžiniški
fonUUf) reikalingi
t v « r\<Ai 111
iiii
mijiiorvi ivii
Be to, bus keletas arkivy- dai. Reikia spėti, kad fondų

terų vienuolių.
Prancūzija, ne savo vyriausybe.
<r •»
'1 '
Mūsų Kardinolas pareiškė
produktus ir visokių žaliavę, naciai, kėsinasi užgrobti
tą
Jis pareiškia, kad Amerikos
jei gretimi kraštai susitartų kraštų ir tam tikslui jau turi politikieriai yra susivienijime norą, kad šio jubiliejaus mi

gali

plano našta

skupų ir vyskupų priešakyje i gal būtų kiek lengvesnė, ka
bus
Jo
Enin.
kardinolas dangi kongresas
iš
tikrųjų

MASKVA, lapkr. 15. — No skupų ir vyskupų iš kitų kraš

reikalu,

ne

t

• J’()S

lių mokesčių rataR, kurios y-

ra mažesnės už 1932 metų mo
kesčių ratas.
Klerkas pareiškia, kad

užgrios rūšies organai pagaliau j

Prašydamaa

melstis

vargstančius

žmones, y- j susiprato ir nusprendė mažin

pač vaikus ir jaunimų, kurio (ti išlaidas. Dėl jų to maŽini-

"i vpi<b>‘
Jie gavę nur0' ĮSaKYTu registruotis spaudai
daug dėl daliartinii)
*ąlyKų’mo pasidaro ir ratos mažesPO ŽĄSŲ__ PIENAS
|dymų gudriai nuslėpti savo
1 nuklydo iš tiesos kelio.
I
kadangi nepakeistas turN A N K TNG AŠ, lapkr. 15.—
nių produktų pirkimui. ,Vo-[
L- i.
,
tikslus pakeičiant taktikų, bū
BET/IRADAS, Serbija, lap
atPity naciai, veikdami
KADNAS. - Lietuvos Lloy
Pi*tų metu Vyskupą sveiki-1 tų įkainavimas.’
Kinijos vyriausybė įsakė, kad
kieti jos vyriausybė reikalaū
Tokiu būdu 1933 metų mo
Krtl Jugoslavijos Klaipėdos krašte, turės laiki- įsiregistruotų ir vyriausybės no liendrovės valdyhe šiomis no gerb. kun. J. J. Jakaitis, |
ja, kad Vokietijos
išmokėti kr. 15.
nekilnojamas sa
labai svei- M.I.C., Provincijolas, ir gerb. kesčiai už
Aleksandras
buvo nai atsisakyti nuo svųRtikos leidimus gautų visi Kinijoj i dienomis padarė
pinigų perviršis grįžtų atgal karalius
T
Vokietijon!’’
gyvas, serbų sokolų organiza ir rasės teorijų. Tokiu būdu, Teidžiami svetimšalių laikraš- ; kiūtinu nutarimų, kad tarnau- kun. V. Kulikauskas, M.I.C., vastis ir asmeniški bus žy-

AnApp~onKni7?Ą/Ani,

iš Vokietijos už javus pinigus
panaudoti vokiečių prameni- į

Z

Rektorius.
Jų miai mažesni.
prie
tos čiai. ftie laikraščiai leidžiami: tojai vieton arbatos priešpie- Seminarijos
Tai gi, anot, nacių vyriau- cijos vyriausiuoju viųlu buvo naciai žada grįžti
Ir už 1933 metus mokesčiai
čiams gertų pienų.
Girdėt, kalbos buvo labai turiningos
jie
vartojo daugiausia uostų miestuose.
sybės, tik ūkininkai tegalės'įpėdinis princą# Petras, taktikos, kurių
'•*' 'J '
---------------------kad visa eilė kitų įstaigų ruo- ir reikšmingos. Į jas atsakant, bus mokami dviem atvejais.
1925 metais.
grąžinli p.ru, laiku. E.W ,,
ampai. J os paduotu planu ji jau

princas yra jau karalium, o

padarius sutartis su Olandi

ja, I^enkija, Vengrija, Jugn- \
slavija,

l^itvlja ir 'Danija.

Ais gerovės grąžinimui pla

sosto

įpėdiniu — |n

brolis

princas Tomislavas. j

Karalius Petras

ŠALJNS IŠ UNIVERSITETO
ĮSTEIGĖ MEDIKALINĮ
CENTRĄ

--------------

šiasi pasekti šituo pavyzdžiu, Vyskupas pabrėžė, kaip svar- Pirmosios
l'
įkas, be abejonės, žymiai padi- Ijų darbų dirba Tėvai Mari- sąskaitos

KAVNAS. - “Sekm.” infor’dintų pieno suvartojimų,

MASKVA, lapkr. 15. — So rinti

priemones,

draudžian

bus

dalies

išsiuntinėtos

jonai, įsteigdami ir užlaikyda prieš Kalėdas.
mi bernaičių kolegijų ir semi

muoja, kad numatoma sustip

tad savo

mokeačių

DEGTINE DAR ATPIGS

nariją. Jis džiaugėsi ir kitais

ORAS

jų darbais katalikybei ir tau
--------------organizaci-1 vietų vvriausylip įsteigė medi čias studentams kelti triukšCHTCAGD
TR
APYLIN1KAUNAS. — “Sekmadie- tai. Taip pat pažymėjo, kadį
jai vakar perdavė princui To kalinį centrų šalia Maskvos mų per profesorių paskaitas
universitete.
Tos priemonės i nis” patyrė, kad artimiausiu jį džiugina šio kramto lietu-'KES. — Šiandien debesuota;
sto ir žaliavos. Vokietija gy-Į rnidavui, 6 metų amž. Pats upės, netoli Maskvos miesto.
iki
pašalinimo iš Uaiku numatoma atpiginti deg vių religingumas, lietuvių kn-jkiek šilčiau; vakare nnmatovena nepaprastai didelį eko-lgi beliko kariuomenės vyriau- Skirta apie 1,000 akrų plotas sieks net

nas vokiečiuose pasireiškė, ka
ją Vokietijai ėmė trūkti inai-

nominį

krizį.

vndovvl>ę

sokolų

'siuoja vadu.

Sidabriniam Šile.

universiteto.

•

tinę 50 centij bonkai.

nigų dideli nuopelnai Bažny- nms lietus.
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tiesų, ant rytojaus, baigiant šv. Mišias lai
kyti, atvyko bolševikų būrys vestųsi klebo
(Reta* kasdien, llskyrus s. kmadienius
PRENUMERATOS KAINA. J Amerikos Valdybėm:
no
sušaudytų. Pabaigęs šv. Mišias ir trum
Metasna — J# UO rusei metų — $3 30; Trims mėnesiams
$2.00; Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėse
pai pasimeldęs, sutiko savo budelius. Kle
ftrenumerata. Vieiama — $7.00; 1‘usei' urėtų ■—■ $4.00.
Darbingai tiek iškuuigavęs,
Copij* — 0»o
bonijoje gyveno jojo senutė motina, tarnas,
Žmonijai duoklę atidavęs,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir koiespondentams raštų negrųžlna,
Turėtum, rodos, pasilsėt.
turnaitės. Visi užlaužė rankas, kruvinomis a-J
jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam tiks
Suspėjai sėklos daug pasėt
lui paAlo lenkių.
šaromis verkdami. Kunigui buvo leista įeiti
,
Redakton'us priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
J karštas tikinčiųjų širdis
"į namus. Jisai turėjo durų raktų kišeniuje.
Ir, savo meile juos sušildęs^
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Bei susijaudinimo negali greitai rasti reika
Iš ilgo darbo pertekliaus
5 vai. popiet.
Galėtum laukti jau derliaus.
lingojo durų rakto. Tik staiga už miesto pa
sigirsta šūviai. “Lietuviai ateina, lietuviai
Bet i|e. Tu dirbti nepaliovei
“DRAUGAS”
ateina!” Pradėta šaukti. Bokševikai akymir-1
Ir, ardams dirvų po senovei,
LITHCANIAN DAILY FRLEND
Jauniesiems kelių dar skini
ksnyj išnyko, taip ir palikdami kun. Būblį
Pnbllshrd Daily, Except Sunday.
Ir pavyzdžiu juos mokini.
bestovintį ir savo rakto beieškantį...
SRl.PTIONS: One Year — $0.00; Slx Montbe
— $'$.50; Three Montha — $2.00; One Month — 75c.
Bolševikai Joniškį buvo užėmę ir antrų
Burope — One Y^ar — $7.00; Slx Montha — $4.00;
Prie to, užtaisęs skambių lyrų,
Copy — .03c.
kartų.
Tuojau
buvo
duotas
įsakymus
išrinkti
Dainuoji dainų skaisčių, tyrų,
<.<hrertlslnK ln ‘ DKAUOA6" brlnga best reeulte.
JUtvertislnf rates on appllcatlon.
Kilnius
auklėdamas jausmus,
dešimtį žymiausiųjų miesto piliečių, jų tarpe'
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
Žemus slopindamas geismus.
klebonų, rabinų, ir sušaudyti, kad parodžius
I -'iJ1,.'. -■
.-JL2 2=t-'T~---------------------------Kam reik sudrožti — tai sudrožė,
gyventojams savo galių ir juos įbauginus, j
Kas reik papeikti — papeiki,
Tai iškeli dorybės grožį,
Tik deja, dar tų pačių naktį bolševikams,
DIENOS KLAUSIMAI
Tai patarimų suteiki.
reikėjo iš Joniškio bėgti ir jie nespėjo savo i
SVEIKINAME!
galios parodyti.
KUN. BŪBLIO SUKAKTIS
Tarytum iš gausybės rago
Kun. AleAsandras Būblys, M. I. C., kuris
Joniškio parapija yra viena didžiausių
Eilėraščių sekli srio-vė,
šiomis
dienomis mini 40 midų kunigavimo“*
Atradus įkvėpimo vagų.
v‘Yi’a šalis, kur upės teka linksniai tarp ir turtingiausių Lietuvoje. Kun. A. Būblys
sukaktuves.
Sveikiname ir linkime dar ilgus
Visus žavėte sužavėj’.
f fcStių ūžiančių ir meiliai tarpu savęs šneka, l buvo nejudoniuoju klebonu. Ko daugiau bemetelius darbuotis Dievui ir Tėvynei..
, tarp giesmininkų vėversių... Ten užaugau, iš- j įeikčjo? Tiktai gyventi žmonių mylimam ir
Lietuvių kalbų pamylėjęs,
darbdavio, lai neima tokių če-1rbdavių ir darbininkų mokesDraugavęs su tautos veikėjais, —
i
laukti
kada
dvasinė
vyresnybė
apvilks
jį
kteMtėjau aš kančias visas ir pamėgau, pakįų.
Ičiai ir valstybės duodama paSu Vaižgantu, su Maironiu
riiylėjan vargdienio dūmas”. Šie mūsų dai purpuru, iškeldama į kanauninkus ar prela
Ir čia jų nori atgaivinti,
Tokis bevertis čekis yra tik 'šalpa. Be to, socialiniame d,bu
niaus Sekupasakos žodžiai pilnai atitinka tus. Ir šiandie jis tokiu jau seniai būtų buPatnjotinga sufeisdains minti
įrodymas, kad jis turi legalų-dime dalyvauja, kaip darbda
mūsų išeivijos rašytojui, poetai, kunigui - nu- vęs.
Tarp ištautėjusių žmoni,].
pareikalavimų ir kad darbda i vys ir pati valstybė, jeigu ap
Įteikia pažinti kun. Būblio asmenybė, kad
HBji&nieriui ir dvasios valiui kun. Aleksandrui
draudžiami jos tarnautojai.
Gilų jausmų parodai galę,
vis atsakomingas žmogus.
-Būbliui, M. 1. C. įdomu klausytis garbingojo supratus kodėl jisai šiomis visomis gyveninio
Ir-^ttinoro turi gįslelę,
Tūkstančiai žmonių nei ne
fšiuo metu Lietuvoje yra 15
dvasios vado gyvenimo nuotykių. Jojo, kaip gėrybėmis nepasinaudojo. Jisai į visų tai!
Visame gyvas ir tikslus.
atgauti
jiems
plikiau
bando
igoTiių
kasų, kurios apdrauIr tiek daug kūrinių patiekęs.
^J&v. Phuliaus Apaštalo, nuotykių visa eilė; tepasako “Baikės” ir, juokdamasis, numojai
smičių pinigų dėlto, kad „ežį
apįe lOO.OHO Lietuvos da
Numoji tik ranka
“tai ųiekis“!
tiktai klausyk kaip jis pasakoja: kelias de ranka. Visų savo gyveninių jisai ištaigų ne- ■
Toks
pasižeminęs, kuklus...
no, kų daryti? jie neturi iš ko irbinilikų ir tarnautoji?.
Gi
šimtie kartų dauži* arkliai, koletų kartų sken- ieškojo ir jų nepaisė. Jausdamas savo širdyj^
-------- o—— užmokėti advokatui už .patar- rrirauge su darbdaviais iš apiū, porą kartų bolševikai vedė karti, šau- aukštesnį Dievo balsų, meta turtingų parapi
Taip triūsia tarp1 mūs Snaudulis,
navimų. Daugelis darbdavių draustųjų šeimomis ligonių ka
Toks talentingas ir darbštus!
^dyti... Bet Dievo Apvaizda kitaip lėmė: dar- jų, ištaigus, garbę — ir stoja į vienuolynų,
Telaimina jį Visagalis
gerai žino, kad' vargšai žmc- sos turi išviso apie 250,900
bavusis per 30 metų savo tėvynėje, atvyko i kad daugiau pasidarbuotų Dievo garbei iri
Ir ilgus laiko dar metus!
I.
K.
nes jų neskųs. Taigi, tie nauji , rių.
Aljdetikų eitų misijonieriaus pareigų. Ir šio sielų išganymui. Savo vyresnybės siunčiamas, i
teisinai, Ne\v Y orke įsteigti, i j<ai kurios stipresnės ligo
mis dienomis sukanka 40 metų kaip jisai jau jisai vyksta į Amerikų sunkaus misijoniedaug pagelbės žmonėms atgau jnįŲ kasos turi miostw.se sa
yra Aukščiausiojo kunigu.
liaus darbo dirbt,]. Vienuolyne jisai nuolan
li jiems priklausomas algas. Ivus namus, savas sanatorijas,
£ Kuta. A. Būblys yra aukštaitis, Svėdasų - kiai pavyzdingai klauso savo vyresniojo, ku
Prie to darbo prisideda į- I vaikų kolonijas, ligoninėse sa
t&itų sūūus, a. a. kun. kan. Juozo Tumo - Vaiž- ris Joniškyje pas jį į vikarus jam būtų tikęs.
Neseniai Neu \ orke nm*ste keliose kitose valstybėse zmo-1 vairios agentūros, kurios už vo skyrius, darbininkų poilsio
gaaito jaunatvės draugas. Jisai gimė 1 d. ge
Amerikoje dangelyj parapijų jam teko
atidaryta
“Small Clnims (Yni- gus, norėdamas atgauti jam siirna Tegalės pagalbos darbu namus ir t.t. Darbininkų
nu 1G72 m. kilęs iš turtingos giminės, ir dabar dar tenka skelbti rekolekcijas, mr
ELI# šio namai dažniausiai jiasta
tėvui įnirus, nepatyri jaunatvėje didelių sijas. Prireikus, ėjo Kenosha, Wis. parapijoj rts”. JAiikrašūiai plačiai apie priklausančią algų, gali skųsp Baigęs šešias gimnazijos klases Šau ir klebono pareigas, nuo kurių buvo atsisa tai rašė. Pirmų dienų išklau-, ti darbdavį per valstybines atyti sveikesniuose Lietuvos kn-$^
syta
net
70
atsitikimų.
Nuo-Į
gentūras
ir
dykai
gali
tai
atrortuts’c. Tokiu būdu ten Re- t
klių-gimnazijoj, įstojo į Žemaičių kunigų se- kęs; kada reikėjo, ėjo kolegijoj ir dvasiom
motojai
nejudinamojo
turto,
1
likti.
Daugely
valst.
randasi
turtingiems darbo žmonėmtrifitarijų Kaune. Lietuviškoji dvasia, giliai vadovo pareigas bernaičių kolegistų naudai.
apgauti
darbininkai,
dentistai,
'
legalūs
pagalbos
draugystės,
nįleidusi šaknis jaunųjų klierikų gyvenime, Ilgametis pastoracijos darbas jį partrošė vi
leidžiama naudotis dažnai bū
g'atvių
valytojai,
įpykęs
pilie,
rba
panašios
agentūros,
kil

stn&fkiai paveikė ir Aleksandrų, kuris dar soms sritims darbuotis Dievo vvnyne.
tinu kurortiniu gydymu.
...
tis,
kurio
kėlnė's
"tarnas
res-j
rios
atlieka
legalius
darbus;
seminarijoj būdamas pradėjo reikšti savo
Prie kiekvienos ligonių ka
Dievas suteikė kun. A. Būbliui daug gau
Socialiniu draudimu Lietu
torane
apipylė
“
spaghetti
”
,
i
teikia
kuogeriausių
patarimu'
.
,
Jnifetiniss gabumus. Per jaunas baigęs nręks- sių malonių, kurių viena ryškiausių yra jojo . . ,
.
Į
" voje imta daugiau i lipinto sos yra sudaryti gydytojų pe
visi
pirmų
dienų
pasirodė
tavisais
legaliais
klausiniais
dv--.-,
.n.,. q,
. •
Dfe, dvasinės vyresnybės buvo nuskirtas į | lengva plunksna. Šioje srityje jisai •pradėję
x.
7 įtik nuo 192., mot. jais metai rsonalai, kurie nemokamai gy
ine teisme. Jani teisme nęreik kai arba už mažų, mokestį,
Veliuonos dvarų, kaine mokė grovo Zaleskio į darbuotis dar klieriku būdamas.
j buvo išleistas taip vadinamas do kasų narius.
jokio
advokato.
Čia
skolos
sie

vaikus.
Tapęs kunigu, jisai įėjo į sutartį su dau
Pasinnlo, kad daug yra no- ligonių kasų įstatymas. Subg
Ligonių kasos tai yra viena
x ,
...
•••,,.
• •
v . .
,
^Grovų Zaleskių šeima buvo labai garbin- geliu kitų sau panašių literatų, pasiruošusių kia iki $50. Sesijos laikomos
,
atsakomu korporacini , ku- juo, žemes ūkio prekybos
tik dienomis, bet ir vaka- ,
,„ ‘
a
•
_ , , • • , • , • , • , socialinio draudimo rūšis. Kir ga. Vienas jų brolių buvo arkivyskupu, 6v. išleisti lietuvių kalbos žodynų. Buvo atlik ne
tais
nos
algas nu0 darbinui- pramones darbininkai bei lai- j tos to draudimo rūšys LietuTtvo atstovu Indijoj. Paskui išaukštintas į tas milžiniškas darbas, tik dėja tasai darbas dfcrbo pasiliuosuoti
kų, kaip nors išsisuka m jsta- svieji tarnautojai turėjo butiįvoje manoma suorganizuoti
Aatiochijos patriarkas apsigyveno Romoje, įpusėjęs sustojo. Buvo reikalinga daugiau
v
,
.
. tymų. Nesąžiningas darbdavis apdrausti. Ji, mis parūpinti gv- n(,tolimoje ateityje. Apdrausk«t po karo ir mirė. Patriarkas Zaleskis sa- darbininkų, daugiau lėšų, bot visa to trūko.
uos mažų s oų teismus į
inkorporuoti biznį, save dvtojai ir medicinos pagalbai tųjų reikalus aptarti ligonių
steigė
New
Yorko
valstybės
vųilaikė lietuviu. Kada, kafui pasibaigua,
Pirmutiniai jojo raštai pasirodė Petrapiužsirašydamas kaipo urėdas,! misi f gus, ligoje arba m-darbo ] fcas0H leidžia savo žurnalų
Rotuos lenkai kėlė dideles iškilmes ir Šven Ivj lietuvių laikraščiuose. Paskui daug rašė legislatūros aktas.
neturintis jokių akcijų.
Jis'atveju pašalpa ir t t.
“Sveikata ir Darbas”.
tino savo vėliavų, jie pakvietė Patriarkų Za- Kaune ir Vilniuj einančiuose laikraščiuose,
New Yorke yra kita orga uarbininkams algų nemoka, j Tačiau praktiškai socialiu1'
Be ligonių kasų aocialiniu
leskį, kad tasai atliktų minėtas vėliavos šve- žurnaluose. Atvykęs i Amerikų šios srities nizacija, Bureau of Labcr We- uždaro biznį ir vėliau vėl in-1 ųrauųįinas Lietnvoje buvo pr??I gyventojų draudimu bei ji|
btihimo iškilmes. Patriarkas atsisakė. Čia neapleido. Nuolatos mums tenka skaityti jojo Ifare of New York Lahor De korporuoja kitu vardu.
dėtas vykdyti 192S m. Tada ' gerbūvio kėlimu Lietuvoje darj
Stomna būta kiek įtakos kun. kan. Kazimiero straipsniai mūsų periodinėje spaudoje. įau partment, kuri panašiai vei- Į
Kitas apgavingas jiasiidgi- ’ V'-S(de Lietuvoje laivo jsteig- I rūpinasi miestų, apskričių it
Ptapuolenio. Lenkai Patriarko atsisakymu la ginusia jojo raštų tilpo “Laive”. Kun. fiūb kia, bet neturi pilno teismi
mas yni — išdavimas Čekių, JoS l'Konių kasos. Šios kasos valsčių savivaldybes. Tačiau
bai įsižeidė ir nūn tos dienos tapo jojo di lys yra aukštaitis patrijotas. Jisai mano, kad nio stovio, fti organizacija ta
ant kurių pažymėta vėlesnė .-^usidi’da iš darbdavių u uar- -įs draudimas apima jęelabni
džiausi priešai, nuo kurių garbingam Patri- kiekvienas aukštailiškas žodis turi rasti sau rnauja dykai. Svarinusias jos
(luta. Pav., Ne\v Yorke negu-j b’T1*I|k,l ntstoių.^ Tiek \ ioni, didelį varguomenės skaičių i.
fttkui teko nukęsti daug nemalonumų.
vietos lietuvių literatinėje kalboje. Lsama. darbas vra darbininkams at Įima sulaikyti čekio išdavėjų, i
^di privalo būti ligonii] | xyTn«iSiiio va idmens nevaidina,
* . .
....
*
•>
Tapęs kunigu, 13 d. lapkričio, 1S94 fn. tYesa, aukštaitiškų terminų literatinei kalbai Į gauti darbo algas. Per 1933 jeigu jis sustabdo išmokėjimų,^asos na,'a*s •’ mokėti austa Savivaldybės dangi&ilaiai ti><
kun. A. Būblys įvairiose parapijose ėjo dva- gal ir pritaikomų, bet ji] esama ir visai ne m. tas Biuras išrinko algas prieš čekio laikytojo pasiro
n,‘didelį aĮidpaudimo mo- šelpiu varge atsidūro^ius-žmo
pios Vado — vikaro ir klebono — pareigas,
*
tinkamų.
net 11,000 vvrams ir motebm,k„. Kai kini,- dari, k"s‘i- l'"b’r hK*>ii>n k«M„ ja» nes, tačiau juos • •nuo
galimų
Kadangi kun. A. Būblys yra linksmo bū- !
Didžiuma knn. Būblio raštų, deja, yri. runa nuo 75c ik, $75; nao »n- Javiai vasariniy vj,Ha taip iSaiplėtė, kad jas saskir nelaimingi] atsitikimų «edrau
do asmuo, todėl būna žmonių mylimas. Daug rankraičiucae. Jų esama daug ir labai vertin rinkta net
Žmonės
1 stytos j atskilas apygardai ' džia.
vininkai, dažnai duoda tokius,
čia žįnoina prisidėjo ir didelis .jojo nuošir- gi], tik nelainiei šiais sunkiais depresijos lai tiek pinigų buvo nždirbę. IV
draudžia netik darbininkus,
čekius
savo
įlartiininkains
Lietuvos •darbininkai sočia
duHrtts.*Šiandie tenka sutikti Amerikoje žnie- knis, kuomet kovojama tiktai už duonos kųs jei Ue šis biuras, tai tie pini
'' , bet ir tarnaites bei laisvai sotnoj sustabdo išmokėjimų. D>' '„.domus valstybės tarnautojus. linki draudimo sutvnrkvmu
Iiių, kurie su pagarba mini savo buvusį dva nį, raštai yra antraeilėje vietoje — trūkstr gai būtų žuvę.
z . '
•
sios vadų ir su juomi susiėję išrodo tartum lėšų tiems raštams išleisti. Patys gražinus,
V*Ali forai joj. New Jersey ir i rbininkns, nepažindamas g<‘ra i Ligonių kasų lėšas sudaro da- jau yra patenkinti, ries jų so 1
cinlinė padėtis yra patikrintu.
būtų jojo firtyuiiausi giminės.
. ................... . ........
jojo veikalai 'ra “ftvebe. Panelė Atari,įa”.
Iš vertimų reikia pažymėti jojo išverstų galo! Naktimis prie Nlarbo sėdi iki nfltros, Prie socialinio darbo prisiri-*
ji
Tikrųjų dvasios vado vertę kun. Būblys |-rtrįo uidriė dalis tiljio “Laive”, ir “.Sek
paYodv karo metu. Kada jisai klebonavo Jo nindterrio Pasiskaitymai”. Reikia pastebėti. iš vokiečių kalbos prof. Šnnererio trijų to trečios vnlandos. Paragintas daugiau Hpsifrū ria ir tam tiktos Lietuvos <>r
-nižkyj, pro kurį pusė Lietuvos išbėgo į ftu- kad knn. Būblio stilius yra laitai originalus >‘U veikalų “Bažnyčios Kultūra”, štiš veika- pmti savo sveikata, kaip paprastai linksmai gariizfecijoN. Tai dAUgiausim
Patsai nebėgo ir kiekviena kunigų, bė- gyvus, įdomu*. Jojo raštai noriai skaitomi. !
yra pasaulinis, vienas paxuų žymiausių
liumoja ranka
“Baikės”’ teatsakydamns. labdarybės tikidams tarnauju
Tiktai .jūs, jaunieji, žiūrėkit, kad ne|iersi- nčios draugijos. Jų šiuo metu
gonii į Rusiją, karčiais žodžiais pakrifikooKiek tenka sužinoti, kun. BrtMys turi jau j i*’’0 dvidešimtojo amžiaus monumentalių vei
davo. Nevienai jo paklausęs, sugtįžJo pas dft&lę dalį parašęs įdomios, jumoristinės a- : kalų. ibmantro tūkstančio puslapių — trijų (Brlitiimėte; aš jau pratęs! — Ir reikia misi Lietuvoje vra apie 15. Jų vai
savo žmones kartu su jais vargo vargtų, ka py*snkos
“Iiepšis Itidžiavyžin” — kurtoji knygų po penkis šimtus puslapi— išieidi- leisti, nvs .jaunųjų nevienas jau išvirto iš vė durno Vra nemažas ir labdary
l>ės draugijos daug padeda
ro baisenybių kentėtų.
daugelis tipų yra imta tiesiog iš jojo senųjų įriav šiandie stačiai nėra įmanomas, kas ln
žių, o kun. Būblys rašo kasdien iki antrųjų
kovoti su Vargū ir skurdu
Knda užėjo bolševikai, pasidėjo žudy j nžjstniiiųjų. Šiam veikalui skaitytojų tikrai Imi gaila, nes minėtas veikalas žymiai pra
gaidžių, kaip rašęs! —, Tesuteikia jam AukšTsb
rifai. Prieteliu iš anksto buvo kun. Būbliui netruk* Būtų gera, kari .jisai hots pifmųjį Į Turtiartų mūsų mokslinę literatūrų,
čiausis
sveikatos
ir
savo
palaimos
taip
Imk
‘fyrtrtieštri, kad bėgtu, nes rytoj bolševikai 8ti- tomų išleistų, jeigu jau ne atskira knyga,
Kun. Būblys yra be galo darbštus žino- smai sveikam ir tvirtai atšvęsti san ir 50 SKAITYKITE IR PLATOŠaudysią, “Tegul sušaudo! — atmkė dVaeio* tni bent kūrio nors ttifrių laikraščių atk&rKITĘ “DRAUGI
J. N.
rašo ir rodosi tam rašymui nebu.-. metų auksinį kunigystės jubiliejų!
vad-iH. — Aš savo žmonių nepaliksiu!” I? poje.

“DRAUGAS”

SNAUDALIS

Mažų Skolų Teismai

SOOAtHflS DRAUDIMAS
LIETUVOJE
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LIETUVOS KAIMAS KULTŪRĖJA

kad nepranešdami jokios prie mokykloms atsisakė išnuomuo
žasties, lenkai suėmė visų ti patalpas.
eilę Vilniaus krašto lietuvių
Lietuvos visuomenė šitais
veikėjų, jų būtuose darė kra lenkų teroro veiksmais yra
tas, ieškodami neva įtartinos labai pasipiktinusi.
I
! medžiagos. Tačiau tokios me- Sunku dabar belaukti, kad
Pamename, kad šių metui
i-.lenkui
. • nerado.
, Neziū■-Idziagos
pradžioje, neva keršydami už rint to, vėl dėlto jie suėmė lenkai liautųsi persekioję Vil
lenkų tariumų persekiojimų yjję lietuviu veikėjų ir uždą- niaus krašto lietuvius. Spren
džiant iš jų spaudos, lenkai
nepriklausomoje Liet ovoje, le-' ,., j kll|(.Jn,;,
dabar planuoja Vilniaus kraš
inkai buvo suėmę ir kalinę t
daug žymių Vilniaus krašto| Per buvusias kratas lenkai to kolonizacijų, sudarė viso
lietuvių veikėjų. Tačiau pasi- atėmė tlauK lietuviškų knygų kius projektus išnaikinti vi
Tsb.
rodė, kati šitas lenkų teroras iS dv- Kazimiero draugijos sam lietuviškumui.
yra be pagrindo, nes lenkų, ^Ltiitvklų, sunaikino dalį tų
Chicagos lietuvių parapijų
niekas nepriklausomoje Lietu ' skait-vklli bibliotekų, suėmė
! voje nepersekioja, jeigu jie i ,r tardė tuos lietuvius, kurie chorai rengiasi prie išpildymo
į neina prieš’tų pačių valstybę, savo vaikus leido į lietuviškas “Draugo” sidabrinio jubilie
I kurioje gyvena. Ir dėl to len mokyklas, o atyisakė leisti į jaus paminėjimo programos.
kai suimtuosius lietuvius iš- lenkiškas. Yra suimtų ir to Paminėjimas įvyks lapkričia
kalinę apie mėnesį laiko tu kių lietuvių, kurie lenkiškoms 18 d., Lietuvių Auditorijoj.
rėjo vėl paleisti.

VĖL LENKŲ TERORAS
PRIEŠ VILNIAUS KRA
ŠTO -LIETUVIUS 1
’

fiiandien labai pasikeitęs rasto ir išlavinami. Ir didelis
Lietuvos kaimo vaizdas. Kas skirtumas tarpe tų, kurie tar
buvo Lietuvos kaimuose prieš navę kariuomenėje^ ir kurie
20 metų, tas šiandien jo ne ne.
begali pažinti. Vietoje susigrA’ Kylant Lietuvoje kaimų ku
dusių trobesių, atskirų žemės Jtūrai ir tautiniam gusipratirėžių, dabar Lietuvos kaimai ūmi bei apsišvietimui, kyla ir
bent daugumoje yra išskirs- įmonių sveikatingumas bei fityti vienkiemiais, ūkininkų že Į ainis pajėgumas. Įvairios or
inės sujungtos j daiktų. Tas ganizacijos, kurios turi subū
^gąlengvina pačių ūkininkų gy; rę didelį skaičių Lietuvos gv' veninių ir kelia kaimų kultfi- vefitojų, beveik visos savo pro
rą.
: gremo.se įsirašę ir sporto daBe šitų pertvarkymų, Lie- tykus. Retai kuri šventė, nors
tuvos kaimų gyventojai dide- ji būtų ir toliausiame užkamliais žingsniais žengia pirmyn, pyje, daltar apseina be sporto
Anksčiau kaimuose būdavo pi- programos. Ir tų programų
Ina įvairių muštynių, triukS- vykdo ne koki nors specialia
B. Janušaūskas, Gimimo P. šv. parap.
nio, girtavimo, kortavimo ir tai, bet paprasti kaimų ber
vargonininkas, kuris su savo choro grupe
kitokių neigiamų reiškinių, neliai - artojėliai.
išpildys dalį jubiliejinio “Draugo” kon
certo programų, lapkr. 18 d., Lietuvių
Tiesa, dar ir šiandien jie nėArčiau prisižiūrėjus į šian
I Dabar iš Vilniaus krašto
Auditorijoj.
1 vėl pasiekė skaudžios žinios,
visiškai išnykę, tačiau dang dieninį Lietuvos kaimų gvve Į
«au pasitaiko. Kad ir po nimą, linksma širdimi gali ko- ----------------------------------------Ynkių dienos darbų, kaimų nstatuoti, kad čia yra vispu- J ,Je Lituvos dalyj, kur daugiau
DEK MO1NES, 1OW A - <Snceia>) gyventojai šiandien ima į ra siška, pažanga, nyksta tamsu aukštumų, kalnų
Gerai žinoma kompanija dalina dauŽmaičiai gyvno Nmuno žKiau kaip $5000.00 laimėjimui. Gali
nkas laikraštį ar knygų ir iš mas, blogi papročiai. Juo yra
te ‘būti užtikrinti, kad laimėsite jeiga
pasinaudokite S’os formos planu. Nė
jų šio to mokosi. Be to, retas pakeitę gražūs Lietuvos kai mupyje, — prie Ventos, Jū
ra dovanos mažesnės kaip $5.00. kai
šiandien Lietuvos ūkininkai mo gyventojų darbai, kultū ros, Dubysos, Nevėžio ir kitų
kurie Išla'mės $2500.00. Pirma Do
vana — Kodėl ne Jfis? Jeigu, pasi
upių.
—
Aukštaičiai
gyveno
taikytų dvi tos pačios dovanos, bus
tis nepriklauso kuriai nors ringumas, apsišvietimas, svei
rinoflainos dvi dovanos.
prie
Nemuno,
Aukštupio,
Ne

organizacijai. Didžiausia dalis ki žaidimai ir organizuotumas.
AR GALITE SURAI3TI PA reikės pridėti. Ar gali rasti 5 veidus
VEIKSLE 5 VEIDUS?
jų jau yra organizuoti. Tai Tai teigiami reiškiniai, ku ries, Šventosios ir Merkio li
ar daugiau?
NE8IVSK P1NIGVRašyk šian
>
Kai kurte žemai, aukštai — kurte
pių.
Aukštaičiai
gyveno
maž

išdava savos valstybės ir Lie riuos pastebi net ir svetim
! debesiuose, t t. Ar gali rasti 5 arba dien. 61 kompanija Išmokės $10,0o0
I daugiau? Žiūrėk gerai. Pabrėžk vei dovanų labdarybei jeigu kas prirodyti,
tuviškos kultūros, kuri Lietu taučiai, dažniau apsilankau daug ligi tos vietoe, kur Ne
dus kuriuos randi, iškirpk ir pasiusk kad Ji neduoda dovanų Išlaimėtojams.
per paštą. Skotai jau laimėjo pana- | Pabrėžk veidus,
pasiųsk paveiksią
vėžis
įteka
į
Nemunų
ties
Rauj
vos kaimų gyvenime padarė tieji Lietuvoje.
f-ias dovanas tokiuose draugiškuose kuogrelčiaustai ir išmok kaip galima
kampanuose. Dabar tavo proga. Her- gauti tūkstančius pinigų ir daugiau
dondvariu.
tikrų perversmų.
bert Schuetz iš vieno mažo New Jer- ir taipgi $2500 00. Nieko nepralobtl sey miestelio
neperseniai
laimšjo viskas la^-iėti! šaukitės prie Tkin
Latviai gyveno šiaurėje nuo
Žemės ūkio darbai Lietuvo
$6230.001 Edne Hoxey iš Tilfnola lai Parmelee Prize Mgr., Dės Molnes,
LIETUVIŲ
AUDITORIJOJ
mėjo $1 750.00 ir daugelis kitų. Nė Iowa. Dept. 21S0.
aukštaičių ir žemaičių.
Jie
je dabar daugiau apdirbami
3133
South
Halsted
Street
taip pat buvo pasiskirstę į dvi
mašinomis. Ir laisvų laikų ūki
dideles šakas: latgalus ir žem
ninkai stengiasi tinkamiau iš
Šio jubiliejinio koncerto programa bus labai
galius.
Latgaliai
gyveno
deši

Lietuvių
tauta
nuo
senų
se

naudoti. Šiandien Lietuvos kai
įvairi.
Chicagos lietuvių parapijų vargoni
me, galima sakyti, nerasi tro novės gyveno tuose pačiuose nėje Dauguvos upės pusėje, u
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais
bos į kurių nepareitų vienas plotuose kuriuose ir šiandien žimdami didelius plotus nut
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
ar kitas laikraštis. Juos skai-1 gyvena. Tiktai senovėje lietu- jos į šiaurę. Kairiame Daugn daininkais.
senųjų Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
to seni ir jauni ir todėl, kaip vių tauta tuos plotus turėjo vos krante iki pat Rygos jla
liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj
Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon
sakoma, Šiandien Lietuvos fi- daug didesnius, negu šiandien. nkos buvo susiglaudę žemga
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
certo programų yra sekantieji:
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
kininko jau už grašius nepar- Tada šiaurėje lietuviai siekė liai.
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
Kuršiai
gyveno
visame
Ba!
*
duosi. Jis skaito įvairias ži Dauguvos upę, o pietuose Vys
Šv.
Jurgio
Prof.
A.
S.
Pocius
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
bias, seka vidaus ir užsienio los, Narevo ir Būgo upes. Tais tijos jūros pajūryje, į šiaurę
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
Šv. Kryžiaus - VI. Daukša
gyvenimų, o ypač. gerai supra laikais lietuvių proseneliai bu nuo žemaičių, iki pat Rygos
suomeninį veikimą, dabar laikas yra važiuoti.
nta krašto ekonominę padėtį. to pasiskirstę į kelias dides- įlankos ir Mūšos upės žiočių
Dievo Apvaizdos - K. Sabonis
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
Prūsai buvo gausi ir galin
Prieš keliolika metų, o y- nias ar mąžesnias gimines. Jot
Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka
rūpina
visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
viai, ga lietuvių tautos giminė. Prū
pač prieš didįjį karų,' retas Vadinosi:
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
Aušros Vartų — J. Brazaitis
sai gyveno Lietuvos vakaruo
Lietuvns^ ūkininkas Triakėjo į prūsai-ir jotviijgnV y
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
Gimimo Panelės Šv. - B. Janušauskas
eb Jto I Lietuviai buvo lietuvių tau se. Jų žemės buvo Baltijos pa
skaitytLąr rašyti, ftiahdreū
jau nebėra. Visame krašte y- tos branduolys. Jię-.gyvent) pa jflryje tarp Nemuno ir Vyslos
Šv. Juozapo - K. Gaubis
žiočių.
ra įvefda p'rivaloniiiH pradžios čiame Lietuves "viduryje.
Iš
Šv. Antano - A. Monde’ka
mokymas. Mokyklose“ vafliai jų esame kilę i’f tfies, šiandie Jotvingai buvo susimetę Lie
Šv. Petro par. Kenosha, Wis.
išmokę rąsto ir skaitymo na niniai lietuviai. Lietuviai la tuvos pietuose. Jie gyveno Bū
Visų Šventųjų - J. Rakauskas
muose pramoko ir vyresniuo da buvo pasiskirstę į dvi Ji go, Narevo, Pripeties ir Ne
sius. Dabar retas, kuris jau- dėlės šakas: aukštaičius ir že muno aukštupiuose. Jotvingi)
Visų programų tvarkys KOMP. ANTA
molis, stodamas į Lietuvos maičius. Skirtumas tarp auka kaimynai vakaruose buvo prū
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas, (
įrariuomenę, nemoka skaityti taičių ir žemaičių buvo tas sai‘
Šiandien iŠ visų lietuvių gi kad padarius šį koncerlų vienų iš gcr’au ių ir sma
ir rašyti. Tačiau kariuomenė- kad žemaičiai gyveno arčia
rįe, lygiai, kaip ir mokykloje, jūros, žemesnėse vietoje — va minių išsiliko tik lietuviai ir giausių bile kada girdėtų ir matytų Chicagoje.
toki nemokantieji išmokomi karnose, o aukštaičiai rytiiv latviai. Jotvingius ir prūsus
išnaikino kryžiuočiai. Kuršių
Lietuviai myli dainas ir prie kiekvienos pro
'CKicago II
tik labai mažas skaičius išsigos jas dainuota. “Draugas” nors neturi savo
liko ir šiandien dar tebegvvena Baltijos pajūryje. Lietu- į choro, bet jisai kitus skatina prie muzikos i~ dai-

Dienraščio “Draugo”

KAS NORI
LAIMĖTI $2500-00?

25 METU JUBILIEJINIS

KONCERTAS

Sekmadieni, Lapkricio-Mov. 18 d., 1934

KUR SENOVĖJE GYVENO
LIETUVIAI

SUCHIS LIFE^~

\
\

Važiuojam!

viai patys pirmutiniai sukūrė nOS.
savo valstybę. Latviai savo
savo'
___
..
,
.v. .
. _
. ,
Musų
parapijų
chorvedžiai
tirrbut
niekuomet
valstybę.sukūrė tik po didžio
jo karo. Anksčiau dalis jų pri taip smarkiai nesiruošė prie koncerto, kaip da
Į klausė Lietuvai, o kitą dalį bar praktikavo dėl “Draugo” Jubiliejinio Kon-1
valdė kryžuočiai. Jeigu ne
certo. Lauksime gausios publikos ir už tikrina
lietuviai, tai gal būt šiandien
me, kad šis Jubiliejinis “Draugo” Koncertas pa- j
ir latvių tik vardas būtų be
f •
• z t
likęs. Jie lygiai, kaip prūsai tenkins visus.’
ir jot v ingai gal būt būtų kry
“Draugas” per 25 metus visiems padėdavo
žuočjų išnaikinti.
Tsb.

IV

Sale for Infant ar Adult. At all DruggistB.
rito for frt* Eyr

BeeA

Murinę Company, Dept. H.

S., Chlcagn

with the deliciously

i

Daugiau imant, duodame

nnoiaidą

B'

Jei aky» auerzintoa vėjo, dulkių ar
aauiėa. vartokite kėlė, laftua Murini',
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie
nu sykiu.

Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričio
Ka,bof^............................ ; 1(K‘ (Nov.) 18 d., 1934 m.; vieta: Lietuvių Auditori
’MaToZo“^
Pj, 3133 South Halsted Street, Cbicago, III.

Novena, prie šv. Antano 15c
Novena NeDerstojančios Pa

1

and Morning

Promote a Clean, Healthy Condition

Digestible as milk itselfl

Ką tik išėjo iš spaudos

a

Nlght
VNE

didelius darbus nuveikti. Dabar išpuola, kad vi
si “Draugo” prieteliai ir rėmėjai padėtų “Drau
gui” šį 25 metų Jubilieju tinkamai, kaip reikia,
apvaikščioti ir paminėti.

NOVENOS

“Bertha. I tktak ytrar huabeni $rtll appror. of that
<*Mr heavaaa, Oraca. lt laa*t that tad. U ltr

va

o^U<^An
Chicago, iil

C°

... this cheese food

Aff

mild Cheddar flavor

įsavJi

Ta proga bus išleistas specialis “Draugo” numeris, kuris, pramatoma, bus 32 puslapių. Visi
biznieriai ir profesionalai prašomi savo skelbįmaLS prisidėta prie išleidimo šio numerio.

‘♦v

Duokite *elmat
»| maištingą aūrln
Ki tankiai
aandlvtčluoae. CMee« 4tt*ee ir autlrplnto. kaipo »vej dažfn) dėl klauAlnių ar 4uvte,

1

4

LR, ItKM

D R A U G A S

"1
1). GraduuU* Kelmui, nuosavy ' depozitoriumą atmokėta*
, Naujieaas' raguva laikraščių
prisidėti
bė. Knygos lupai pageltę, bet užsidariusių bankų. Kada pra-1 ir knygų leidėjus
prie kultūringo darbo, siunti
I1, spaudu tamsiai juodu ir uis , dės mokėti niekas nežino.
ki. Didžios raidės atspausdin j
Detroito Žiedas nė jant laikraščius ir knygas
ininėtan knygynam Siunčiant
tos raudonų rašalu. Kun. Snl į
Įlivau yra Av. Kušlo žinovas, Iš • Literatūros Naujienų ” adresuoti: Downtown Idbrury,
’l Knygų įkainuojama 300 dol.
. stių metų, spalių mėli. 1 d. i Detroit, Mieli., U. S. A.
rašo. O, trečia, didesnis nuo-,
“Literatūros Naujienose”, ku| Prie atsišaukimo tilpo įr
j šimtis mūsų išeivijos visai ne-i’~^Y2»
lai
Ona Aksoiuaitienė vė
rios pasiekia visus knygų ir knygyno (Downtown Library)
, moka angliškai skaityti.
*lo!1
mėjo
brangių
dovanų
laikraščių leidėjus, tilpo rašy paveiksliukas, su rašyt. A. Vi
•į
VAIŠR8 PAS AVKS■ Bet atėjus lietuviškam laikkį
nuo
“
The
Detroit
Urve
tojo Arėjo Vitkausko atsišau- tkausku. PavclksRRj nutraukė
civnvs
Detroit, Mioh. - Daug kai-'
i kaip antai, dienrašti?
Praėjusių vasarų šios drau- >
Press”. Šis dienraštis praeitą i kimas į laikraščių ir knygų Mediniai, pas kurhio6 A. Vit
baųta u- rašoma, kaip išpinti-!“ l^gns”, “Garsas”, ‘Dar- gijos susirinkimai buvo per
kauskas viešėjo.
M.M.A*
Žinoma veikėja, Murjoma savaitę įdėjo Onos C. Akso-į leidėjus.
, .
ilaikraščius,
-i__ ’ hininkas
’ ii ’ ir kitiems, paėmę ' traukti,, bet Detroito žinios
ims katalikiškus
bininkas
Rašyt. Arėjas Vitkauskas,
Aukščiūnienfc, uoli kat. spau maitieuės puveikslų su apra
Ir, ištiesų, visi ir visur viso- pradėkim skaityti tik iš pra-[ “L'Nuge’1 getrai gyvunja. Rei
šymu.
Prieš
kiek
laiko
ji
la:
pereitų vasarų viešėdamas De
dos rėmėja ir sėkmingai se
ktais būdais platina, ragina džių. Pavyzdžiui, pirmas pus-įžkia, korespondentai plunksini-jo
‘
The
Detroit
Ncws
”
do

troite, aplankė taip vaidinimų:
kretoriauja kai kuriose draujuos skaityti. Gerų laikraštį lapis. Čia surašyti svarbesni iios nepadėjo, rašė žinias be , ..
vanų.
LX»wntown Lal,rary, kuriame
,
.
w. . .
. JX.
F gijose, sudarė uetikėtumo, su
nepalyginsi su kitais laikraš-Į v^so pasaulio atsitikimai, li pert raukos. Visi tumiu dižau’
...
Ona
Aksomaitienė turi an laikoma Laikraščiai ir knygos
Lapkričio 9 d. Uršulė Če
čiais. Bet daugelis sako — ne- nios iš Lietuvos, Vokietijos, gėmės, nes paėmę “Draugų” p rašydama svečios į savo re gliškų maldaknygę (St. Jolms
įvairių tautų kalbomis. Jis pulienė baigė savo gyvenimo
zidencijų vakarienei, lapkr. 8
įdomus. Delko neįdomus f Dėl Anglijo#, Suomijos ii t.t. At į rankas, pažvelgę į Detroito
Murinai), kuri yra 78 im tų se pastebėjo, kad lietuviškų lai kelionę šiame pasaulyje. Ve
dienų.
to, kad jie niekuomet neper- Į vershim antių puslapį, ten ra žinių skyrių, žinome, kas dė
numo; senesnė' net už jos mo kraščių ir knygų, sulyginus su lionė išgyveno 60 metų, per
skaito viso laikraščio. Gavęs sim dar iresnių, pačios re- dasi visose /Detroito lietuvių . Stalas buvo labai gražiai tinų. Maldaknygė yra germr, kitoiniK tautomis,
yra labai nokdama daug įvairiausių gy
laikraštį jis tuojau verčia iu.( Akcijos straipsnių, apysakų, parapijose. “Draugas”, apart papuoštas ir aplietas visokiai* stovy.
mažai. Tuja proga rašyt. A. venimo kryželių. Ilgų laikų gy
(skaniais valgiais. Vakarienėj
popo lapo ir ieško tik savo' Pamokinimų, patarimų, svei- parapijų žinių, dargi garsina
(Tęsinys ant 5 pusi.) 4
Vitkauskus, per “Literatūros,
.dalyvavo klebonas kun. .J. Cimlesto žinių, o dar daugiau lkttto* sk^ri*’ 0 toliau suran’ draugijų susirinkimus, įvaiJ. K. Detroito vyskupas M.
' žauskas, kun. K. Valutis, dr.
tik savo parapijos veikimo.
dan‘ žin'Ų iš lnūs9 kolonijų rius parengimus ir t.t. Taip.
Gallaglier praėjusį sekmadienį
Jonikaitis, J. ir M. Cižauskai,
LIE’UVLAI 9AKTAI41:
veikimo.
rodos,
ir
lauki
Įienktadienio
Yra miestų, kur randasi dvi,
: kalbėjo per ratilo iš Mažosios AMERIKOS LIETUVIŲ DAKJARŲ DKAOOIJOB MARUI:
S.
Bukšaitė
ir
O.
l
’
ucetaitė.
Tai matote, kokie įdomūs tie numerio, t. y. Detroito žinių.
Gėlelės šventovės, Royal Oak
trys ar daugiau parapijų. Ta
Širdingiausias ačū priklau
mūs
laikraščiai.
Paėmus
ir
.
.
.
.
x
.
,
Ofl»o: Tel. LAFfcfetU, 4#17
Tel. CANal (H&T
da tik žiūri, kurių daugiau
Aorėdanu palaikyti IX4rot- so t\ukščiūnain» už jų malo Mieli.
Re»: TeL UKMIitck
syki
perskaičius
laikrastj,
gal,
....
,
Kun. Couglilin jau suėjo b
parašyta ir kas parašė. “O, .,
.
. ,
,
‘
to žinių skvnu “Drauge , nų svečių priėmimų ii vaiši
jis
nebus
įdomus,
bet
antras
*.
.*
.
.
metai, kaip kalba per radiu.
sako, tai tas ir tas, ta ir ta,
l
. ,
.
mes turime visi prie to darbo ngumų.
numeris
jau
bus
įdomesnis
e
.........
Sakė, jei negaus daugiau pu- Į
tik tų. patį rašo, o daugiau nie
..
. .
...... ' prisidėti. visi draugijų atstoGTOYTOJA8 Ir CH4RUROA8
GYDYTOJAS Ir CHtltVRGAS
trecias
visai
patiks,
hai
pri
,
.
.
,
,
,
rainos, negalės ilgai kalbėt, tu- j
kę geresnio nežino; vienas ki
4142 ARCHER AVĖ.
tH«l SOUTH HALSTED STKEUT
,.
.............. ....
vai turėtų lankvti Spaudos
Parapijos
bavaras
prasidės
yranti, tai paskui tik ir lauki, ..
.
..'
....
OflRO valandos: 2-4 Ir U-8 vai. vak.
tų giria ir daugiau nieko”,
(tezktoiKiJu MOO So. Artestau A»O,
Rėmėjų draugijos susirinki- lapkr. 24 d. Bazaras, kaip kas j lės sutrumpinti kalbas.
ResldeiKUos Ofisas:
W. M Ui MA.
Ir daugeli., skaito tik ų,
■taugia,, ir d.ugiau-a
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
met, taip ir šiemet, žada būti i
vns
katalikiškų
laikraščių.
Šaradomis
Ir
NodSlIomls
pagal
sutarti
U Iki 8 v. vakare
kas yra parašyta iš parapijos.
lauti atstovų pranešimų ir į sėkmingas, nes visi darbiniu- Į Detroito bankeliai buvo pa
Ir
man
iš
pradžių
pasirodė
Paklausus, kodėl neperskaitai
tai kreipti dėmesio. Kai ku kai prie jo ruošiasi.
skelbė, kad kitas nuošimtis bu.-:
Tel. lAFayette 78 M
neįdomus, bet dabar aš jų lan
kas yra
parašvtu
ant
pirmo
ir vxcv
da»
i
»
x
ll**
•
l*
i
i
*rios
*' draugijos jau
IcaII taip ii
Bazare
visos
draugijos
tu

puslapio, atsako. “O, aš tų
*u ir nt>riu ^auu
<l*«- Kit,)S
uorg iSrenka at
DENTISTAB
TcL LAUayeUc 3057
rės atskiras būdas, kuriose
1448 SO. 4*0 CT., CSGERO, II.U
giau.
Dabar
pas
mane
ateina
jau kelios dienos atgal mačiau
stovus, liet inuia kreipia dė bus gražių ir naudingų daly
lllar., Ketv. Ir PAtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*
1147 SO. HAIATEl) ST., CHIGAGO
anglų laikraščiuose”. Bet, ge į narnos apie dešimts laikra mesio į jų pranešimus, dėlto
kų. Kiekvieno parapijom) pa
<140 Arohsr At»m
Paned. Swed. Ir Subat. 1—t vai,
OYOYTOJAS Ir CHIRURGAS
rui, atsakau. Tamsta supran ščių ir visi jie yra labai įdo atstovai kartais pamiršta net
VW.:
»—9 ir t—» rak vakar*
reiga
dalyvauti
bazare
ir
paj
X_SPJNDULIAI
ti angliškų laikraštį, bet paė mūs.
susirinkimus, arba nepaiso jų. remti parapijos reikalus.
Otanoms
Tol.
IOFayette
B7M
3051 West 43rd Str.
B«s. 2130 W Mth St
Dabar daug rašoma apie 23
Naktimis Tai. CANal 040*
.
, (Prie A,rcher Avė. netoli Kedzi'e)
męs lietuviškų perskaityk tų
SSL GAJU
i 1/l'Ufč Į Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
metų dienraščio “Draugo” su , Spauda yra brangus daly
Seredonals
Ir
nedaliomis
pagal
pačių žinių, tai daug geriau
I
sutarti
kaktį. Dar net buvo paiymė- kas, užtat privalome, kiek ga
suprasi apie kų ten rašo. Iš
Ros. and Offiee
Office Phone
Offiee: 2643 W. 4Tth Street FKOspect 102* 2SM So. LeuvtU St
ta, kad tą dienų išleis paili-Dėdami, jų remti, nes tai^kiek
SVARBUS SUSIRINKIMAS : Ofiso Tel.: LAPayette SU50
angliško ne visai gali gerai
CANAL O74MI
ltez. Tel.: VIRglnla O6«9
Vai. : 1 lkt I »apM. » *1 • vak.
<Ūntų numerį. Būtų gerai, kad J vieno susipratusio žmogaus
suprasti, nes ten. randasi auk
Nedėlioja pagal sutarti
priedermė.
Apaštalystės Maldos dr-jos
štų moksliškų žodžių, kad ki- kiekvienas tų numerį nusipir
Oritoe Tol. ItEPVvNI© 78N
DKNTISTAS
ktų,
perskaitytų,
susipažintų
metinis
susirinkimas įvyks seGal, ne vienas is mūsų, nors
tų sykį turi imti žodynų ir
ftea. Tel. UKOvoblU W«»7
PHYSKUAN and 8UROBON
O A 8
X - R A Y
su
juo.
Tuomet,
laikui
bėgant
1113 ARCIIER AVENIJE
7017 8. EAIRHFJJ) AVĖ.
kmadiepį,
gruodžio
2
<1
,
po
’ir sunkiausiai dirlaiaan, neru
ieškoti to žodžio. Skaitant ir
Kampan Pronctsco Ava.
2403 W. 63rd 84., Ohicago
0FF1CB HOURS:
nesuprantant daug žodžių ne galėtų išleisti sykį į savaitę di rbtumėni tiek, kiek visi ka sumos, parapijos mokyklos ka
Offlre Pilono
2 to t and 7 to 9 P. M.
Rch. l'I^ontvienų padidintų numerį, kaip rtu dirbdami pn truputį. Kar nibary. Visi nariai
prašom;
gali tikrai žinoti, apie kų ten
Sunday by Apaointeaaat
EM.Is-uckkI (Riti
tilimikU* neri
S4U W. IIAKZIL'ITITK IMIA»
tai yra daroma su anglų laik tais išgirsti tokių išsireiškimų, kuoskaitlingiausiai susirinkt i,
OYOYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai. 7-4 Ir 7-» vak. K«tv. U-lt ryto
raščiais. šeštadieniais išeina “žinios “Drauge” telpa kas nes bus renkanik valdyba 193 >
NadMfoJ siMltarua
DR. STRIKOL’IS
didžiausias numeris ir visi pe savaitę, viskas gražiai apra-z metams. Taipgi nepamirškite,
GYDYTOJAS Ir CHIRUtlGAS
rka, kad sekmadienį turėtų kų soma, ko daugiau ir bereikia? kad sekiuailienį, gruodžio 2 d.
7850 So. Halsted Street
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*
ROOM
210
skaityti. Būtų gerai kad ir Kam tų dar čia susirinkimų?’’ 8 vai. ryto per pirmas šv. Mi
4645 So. Ashland Avė.
Vai.: 2-4 Ir 7-9 val.^vakaro
mūsų dienraštis “Draugas” Bet, gerbiamieji, ar korespon šias draugija eis “in corpoTel. CANal 012*
OFISO VALANDOS:
DKNTISTAJB
Nuo 1 lld I Ir nuo 8 Iki * vak.
išleistų
kas
šeštadienį
padidi

dentai nepailsta nuolatos ži re” prie Šv. Komunijos. Ka
MedėllemU pagal sutarti
2201 W. Oermak Rf*4
ntų numerį. Visi tuo turėtu nias rašydami? Juk darbas v- da visa draugija sykiu eina,
Ofiso telef. BOUlevard 7M0
(Kampas Leavltt lt>
Nantu tel. TROdpect l*S0
mėm susirūpinti, padėti, kaip ra tiktai idėjinis. Žinias raša gauna didelius atlaidus.
Valandos; Nuo 9 Iki lt ryto
moraliai taip ir medžiaginiai. ntieji turi labai pasišvęsti tam
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Ona Akaomaitignė
Td. BOUDeYaM t»4»
Dabar paimkim dar vienų darbui. Todėl mes turėtumėme8credoJ pagal sutarti
Visuomenė greitai grjftta prie
DR. VAITUSH, 0PT.
/
dalykų. Buvo rašyta ir ragin juos pavaduoti, leisti jiems pa
ĮVAIRIOS ŽINELĖS
TOrtoJImo skystų lluosuotojų. Įmo
RIETirviS
nės lflrado, kad tHiKanta dosa ge
rel. CAMal 1177
ta, kad kiekviena redakcija silsėti, naujos energijos pasiOPTOMETIUCAI.LY AKIU
rai sutaisyto
skysto lluosustojo
bPECIAUSTAS
DKNTT8TAH
. priduos daugiau gvuntUk*-vidurių
siųstų nors po vienų numerį Į ’semti ir vėl naujomis jėgomis
Palengvina aklu Įtempimą, kurta
Sv. Rašto knyga 450 ra.
Virškinimų be Jokių neemugtunų
auti priežastimi
palvos skaudėjimo,
4645 So. Ashland Avė.
. ' tuo laiku, ar vėltau.
kiekvieno miesto knygynų. stoti į darbų. O tų galime pa- 1
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu.
senume
arti 47th 8treet
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*
mo. skaudama akių ktu-ftti, atitaiso
įįb 1 Dosa skysto tluosuotojo gali bflBet kų mes matom? Nuėjus i daryti palaikydami Spaudos
▼*1.: nuo • Iki 8 vakare j
Daugiau negu 450 m. senu trumpareffystę Ir tollrecyntp. PrtrenH pa-ltalkinta klekvtanam reikalui.
telslnaal akinius. Visuose atiti
2201 W. Oermak Road
Šaradoj pa<al sutarti
Veiklumas gali bfltl rogulluojaknygynų bedieviškų šlamštų Rėmėjų draugijų, kurioje bū-i ni°, sverianti 80 svarų Šv. Ra m'a
kimuose eriamlnavimas daromas su
ttia«. Kūdikiui* lengva duoti tluparodančia maUlansias klai
t karnų doia. Ir (tirki-intis akyt-.tl liuoValandos 1—S ir 7—8 va*.
dvigubai padidėjo. .Jie nesigai tų susibūrę visų draugijų at- | *to knyga yra Detroito un. elektra,
dos. RpeolaJė atyda atkreipiama I
; ini0to>ai neerzina inkstų.
mokyklos
valkus.
Kreivos
akye
otl'
Šaradomis
Ir NedSUamis patai sutarti
li nei darbo, nei pinigo, tik:i stovaii nikiai sunrantantieii i versitete kolekcijų testamen- ta,wmo«. valandos nuo to iki i »
' Gydytojui
kuone vist sutinka,
p
auina.ua.iu
J*
Ned«lfoJ
nuo
10
Iki
lt.
Dantely
atRE2UOBMC1JA
kad s<<ina vra K<untu.lx liuosuostengias dykai kožnam sutik spaudos
los reikšmę.
i tų skyr. Knyga yra kun. I au! eiukimų akys atitaisomos be aiuaia.
< tojau. Nelfeėinia sistemos
kaip
reikšmę ’
sjaa
Metu
etuvt* Chlrurgee ir Gurdytoj
L&in<w (Miriau kaip pirmiau.
6631 S, Otttfonb Ava.
lUjosuotojal, kurie pądaro tr.Tkkudarni įkišti savo laikraštį. Nu
Sullivan, S. J., viršininko U. j 4712 S0. ASHLAND AVS
2515 WEST
JJ. Dr. Caldwell’» Syrup Vepsln
Iš Draugijos Susirinkimo
. y<* skystam UuosuotoĮas, kuris paTelefon
7MS
0f. it Bet. Tel.
m 6141
ėjus į knygynų, nieko geres
stremlant ».-nna
dėl lliiosavinio
Phone Boulevard 7589
Švelniai pagelbsti normalaus tinonio nerasdamas, imti tų šlamš
laipkričio 6 d. klek. kun. J.
Valandas:
Ataus cžkiotėjusi'arus vld-urlams kol
gamta atitaiso Jų reguliarlSkų vei
tų ir skaitai. Skaitai nieko ne | Čižauskas sušaukė Spaudos
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
kimų.
GYDYT
m chiuuroa
pagalvojęs, kad tas šlamšta? 'Rėmėjų draugijos susirinkiJūs visuomet galite gauti Dr.
ABCH1B AVENUa
4157
T»L WeQtM
Qfkldwell's Syriip Pepsln blla valsPritaikyme akinių dėl viso
man netinka. Kodėl mūsų, ka *mų, kurį vedė vicepirin. S. Bupraneša
tUM. prlrtioMij. vurfojlmui*.
kių
akių.
Ekspertas
tyrimo
a8891
(toa Tat
Atmaina ofisų valandose.
talikiškų laikraščių tenai ne Į kšaitė.
kių ir pritaikymo akinių.
Dabar
valandos
šiokios:
NAUJA KNYGA simato? Mano nuomone, mūsų Susirinkinie pranešta, kad
ZZHE
administracijų tas neapsunkin
rei. oru* aoevMM* bm****
“Draugas” vra platinamas,
“Pašaukimas į Dvasinį
Rex VlCtorp MM
Hotsau m vantp uou .
tų, jei nors po vienų numerį
prie hažnveioK senąją tvarka
Luomę”
pasiųstų nors sykį į savaitę ;
6900 HOl’TH KALSTEI) ST.
Taipgi pranešta, kad dar vis 2403 WBST 63rd STREET
miestų
knygynus.
Tuomet
nu
Kun. Pr. J. Vaitukaiti*
Kampas
Western
ir
63rd
St.
Oftea «at M* !•*} an*
Valundoa: 1 lkt 4 peplet. 7 Iki M vii k
gyvuoja draugijos knygynas.
linky run Sare (tome
Telefoną* PROspect 1133
Knyga 95 puslapių įtnlpo-* ėjęs rastum katalikiškų laik
Įnešta surengti vakarų. Jne 'Panedėlio, Vtarninko, Ketverir gražiai iliustruota šventųjų raštį ir turėtum kų jeskaityOPTOMETRISTAS
šhnas
priimtas, bet vakaro re go ir Pėtnvčios vakarais nuo
IVAIKOS
•.
paveikslais Tvirtais popterr t i.
7 iki 9 vai.
1801
S.
A
SI
TL
AND
AVENUE
ilgimas
paliktus
tolimesniam
Apie tai jau seniai buvo ra
niajs viršeliais tik 25 cemni»
Platt Bblg., kanip. 18 st
vienų imant, dar reikia pridėti šyta, bet be sėkmių. Gal ir laikui.
2 aukštas
mano
tie
žodžiai,
tas
prašy

' už persiuntimų 5c.; o gražiau
M. Aukičiūnirm-, rašt.
oTnrrojA* n chirurgas
Pastebėk it mano iškaba*
2
E.
103rd
PLACE
4729
8a.
Aahted
Ava.
mas
niekais
nueis.
’
Bet
aš
ti

audeklo viršeliais 50 centų.
<631 80. ARBLAND AVĖ.
t lakua
Valandos nuo 9:30 ryto iki
Tel. YARdn OM4
kiuos,
kad
kuip
kitų
sykį
nu

CHKAOOi IM.
Kampas State ir 103rd PI. 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
“DRAUGĄ?’'
OFI8O VALANDOS:
Rrz.: TeL PLAva *4OO
TeLefenas PULlman 5950
eisiu į knygynų, rasiu ir mtiNuo in IM it vai. ryta i«o l IS ♦
vai. vakaro. Nedėlioinis
3334 So. OokUy Ava..
Valandoa:
vai. pa platų fr nuo 7 Iki »:80 «ak
Kas
popietų nuo 3 iki 6,
sų
laikraščių.
skirtų
valandų.
Room
8.
Nuo 18-11 v. ryto; J-J tr 7-8 v. v.
vakaro. Nedėllomle nuo 1* liti lt
\ Arba pas patį Autorių
Sereėoiuia iki 9 vak.
valandai (liana
Mad»l<llr.alal» uuo 10 UU 13 dienų
JolU B. Madiaient
phone Cianai 0523
8801 Saginaw Aw,
Ttfntoaaa KKDvay |*A0
1 Subatouu* visg dieug iki 9 v.v. j
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nesimato, o tik kalbama,
Dtiraio ra- '! dattg
nors •bedarbių eilės dar ra n

I dusi, bet jaunimas, verždama-

žinios

raus žinos
OMIOMIM Pranešimai
••

i

bos delegacija, kuri susipa-.;
žilis su Lietuvos guminių rin
kti ir tarp abiejų šalių už
Lietuva ir Turkija ligi šiol megs prekybinius santykius.
beveik jokių prekybinių san
tykių neturėjo. Paskutiniuoju
Kas nešioja K rišlaus var
laiku turkai susidomėjo kai dą, tuo pučiu turi būti Kris
kuriomis Lietuvos ir kitų Pa taus mokslo skelbėjų ir Kfisbaltijo valstybių prekėmis. taus pavyzdžio sekėju.
Tuo tikslu gruodžio, mėn. į f
----------LietUVų atvyks Turkų preky-, PLATINKITE “DRAUGĄ”
TURKŲ DELEGACIJA
LIETUVOJE

I sis į ahdties gyvenimą, ne
ik reipm dėmesio ir kuria šeiĮtnyninį gyvenimą.
bariaus . Girėno paminklo
PARTY
fondo komitetą susirinkimas
SV. ANTANO PARAPIJA Į Šv. Antano parapijoje yra
| gražaus katalikiško jaunimo,
įvyks lapkričio mėn. 16 d., 8
BridSepoit. — Gruodžio U
: kuro tarpe nėra veik to šeš d. visi turės progos išbandyti vai. vakare Margučio red-je,
(Tęsinys nuo 4 pusi.)
vcno Bostone, iš ten persikėlus tadienio, kad kun. L F. Bo- savo baimę, nes tų dieną ftv 6812 So. Westem Avė. Bus
j Dctoiitą, čia gyveno jMuikis reiŠis nesurištų Moterystės Jurgio parapijos choras reti svarstoma svarbūs reikalai.
Komiteto Sek ret
Sakramentu vienos ar dviejų gia buneo ir car*t Įtarty, pa
metus.
M
porų.
rapija* salėješv. Kaži maro Akad. Rėmė-’
Velionės kūnas lapkr. 12 d.
babai gražu, kai matai jau
Komisija
<tarbuojasi
visu
jų d r-jos susi rink imas iš prie
9 va ryto atlydėtas į ftv. Aną lietuvių kataliku porelę že smarkuma, kad vakarų padn
a|a
žus t i es ‘ ‘ 1 Iraugo ’ ’ juhjlie jaus
titano bažnyčią. Kam. II. U. Bo
ngiant prie altoriaus.
rius
“
Turit
y
13
”
visiems
alsi
koncerto, iškeliamas iš sekma
K. Gaubis, ftv. Juozapo pa
reišis gedulingomis šv Mišio
ANTANAS TURAUSKIS
----------lankusiems.
Dovanų
bns
daug
dienio į pirmadienio vakarų, Į rapijos, So. Chicago, vargonilais suteikė paskutinį patar
Mirė lapkr. 14 d. 1934 m. 9:50 vnl. ryto. Kilo iŠ
Visoje Amerikoje lietuvių I įr gražių. Taipogi bus ‘‘door
Tauragės apskričio, ftilalės parap., Kutinto kaimo. Alapkr. 19 d. Susirinkimas į ninkas. Jo vadovaujamoji grunavimą. Laidojo graliorius D.
parapijų choruose, daugiau- pri^e”.
inerikoje Išgyveno 32 metus.
vyks
7:30
vai.
ftv.
Kazimiero
Į
pė
“
Draugo"
jubiliejiniam
Brazis.
Paliko dideliame nuliūdime seserį Uršulę, po tėvais
šiai yra katalikiško jaunimo.
Kviečiame visus atsilankyt .Akademijoj. Daug ir nepapra-'koncerte, Lietuvių Auditorijoj
Senelė paliko nuliu* Iii ne Vy
Turauskaitė, švogeri Vladislovą i’ižauskis ir jo šei
Ir Šv. Antano parapijoje j ir išmėginti savo laimę.
stų reikalų turime aptarti. Vi žada atvaizduoti nepaprastą
myną ir keturi sūriai: Bronislovas, Alphonsas, Adol
rą. Joną ir sūnų.
L. Vyčių 102 kuopos choras,
S. C. M. sų A. R. D. skyrių atstovės
fas, ir Ravinundas, dvi dukteris Karoliną ir Christidalykų.
Visą gyvenimą senei* nese kuriam vadovauja nenuiistanną
ir jos \yrą Arnion Jackson ir jo sūnų Arnion; pus
prašomos dalyvauti susirinki
broli
Juozapą Budginą, pusbrolį Antaną Janušauskį;
eklių.
Gerai,Į
V
arg.
muz.
J.
A.
Blažis,
vargus ir nedat
me.
A. Nausėdienė
pnseserę
Barholą Mažutienę ir jų šeimyną; pusbroli
kad seneli prigulėjo Bostone tn,.į gražaus jaunimo. Choras
A R.D. centro pirm.
Mike Turauskis ir .jo moterį Beda ir pusbrolienę Ma
ftv. Jono Evangelisto pašeip. ypač didelio pamaldumo tei
rijoną Gečienę ir pusei*erę Oną Norbutiehę ir jų šeimy
draugijai, kuri, išmokėitama kia sekmadieniais, giedoda
ATVYKO 16 LIETUVOS
ną ir gimines; o Lietuvoj sesers šeimynas ir daug ki
tų giminių.
pomirtinę davė galimybės iai mas prieš prasidėsiant Mi
Švedų Amerikos Linijos po
Kūnas pašalvėtas 6752 So. Campbell Avė Laidotu
Šv.
Kryžiaus
parup
Pažaras
dotuves aprūpinti. Amžiną jai šioms “Pulkim ant kelių", i
vės
įvyks pirmadienį, lapkr. 17 d., iš namų 8 vai. bus
[prasidėjo kapkr. 11 d ir tęsis puliariu garlaiviu Drottningatils .
Toji giesmė daugumoje para
atlydėtas
į Pan. Švč. Giminto parap. bažnyčią, kurioj
j sekmadieniais, antradieniais ii holm lapkričio 12 d. atvyko
įvyks
gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po pa
pijų Amerikoje jau negieda-K KONSTANTINAS
ketvirtadieniais. Visi pavapi I iš Jjietuvos sekanti keleiviai:
maldų
bus
nulydėtas
į ftv. Kazimiero kapini s.
Lapkričio 11 d. Lietuvių sa ma, *» kitur giedama vos vie
UCKEVICIUS
I
A.
Užkuras,
New
York,
Y.,
Nuoširdžiai kviečiami1 visus gimines, ilraugus-ges
jonai prašomi paremti savo
Įėję įvyko mėnesinis S. L. A. nas, kitas punktelis.
Į E. Daine, New York, N. Y.;
Mirė lapkrifij 15 <1. 11134 m..
ir
pažystamus-mirs dalyvauti šiose laidotuvėse.
parapijos reikalus.
4 vai ryto, Milu kęs pusės ainkuopos susirinkimas, <> po su
Nuliūdę:
Sūnai, Dukterys, Svogeris, Pusbroliai ir
Garbė klebonui ir varg. su
’
/
iuus.
Kilo
ift
Suvalkų
rėdybos,
Į E. Styrtonė, Woodhaven, L. L,
Kalvarijos apskričio.
llaukĄų
Giminės.
sirinkimo pasikalbėjimas. Nau choru, kad šią gražią giesmę
parapijos. Amrrtkojv iSgyvetio
Žinomo bittiieriaus KrauČū- į N. Y.; J. Styra, VVoodhaven,
Laidotuvėms patarnauja graboriu. J. U. Eii'leikis.
27 imlus.
jreuiečiai suveikė ‘Naujienas’ savo parapijoje palaiko, suPaliko
dideliame ntilHCHme
Telefonas
Y.VRds 1741.
no sūnus Philip (Krausi*) la L. L, N. Y.; E. Ažulmlyt?,
moterį po tėvais Jesinskaitė.
ir jų redaktorių. Esą, pirmiau , |tg Lietuvos parapijų gražaus
seserį Stanislavą, tris p\i."*s«*seres
pkričio H) ii. De Paul tyme lo Athol, Mass.; P. Ažubalyt**,
ir gimines; o Lietuvoje seserį
Grigaitis su Vanagaičiu gra-1 papročio.
Atimi,
Mass.;
E.
Unbrazaitė,
ir gim/nes.
šė su Niagara universiteto ty
Kūnas pašarvotas 1452
No.
žiai sugyveno; santaikoje gy
L. V. 102 kuop. choras taip lim. De Paul laimėjo 18 — 7 Brooklyn, N. Y.; Tz. KrivonyHarding Avė. Laidotuves įvyks
šeštadienį, lapkričio 17 d. 1934.
vendamas rengė sau bylą už pat nekailą yralsurengęs gra
tė, Cleveland, Obio; A. Rim
iš namų S-.30 vai Ims atlydė
tas Į Šv. Mykolo parapijos baž
šmeižtus A. Vanagaičiui, t) žiu koncertų, atvaidinęs gra
kienė,
Chicago,
III.;
B.
RimLapkričio 9 d., iš ftv. Kry
nyčią. kurioj įvyks gedulingos
puiualdos už. velionio sielą. Po
šiandie tenka pamatyti 'Nau žių veikalų. Lapkričio 25 *1.,‘ žiaus bažnyčios iškilmingai pc kiūtė, Chicago, III.; E. Gar
pamaldų hr.s nulydėtas j ftv.
Kazimiero kapines.
jienų’ “teisingumo" veidas. Lietuvių salėj** irgi ruošia di laidotas a. n. Robert Karlo bačauski*mė, Brooklyn, N. Y.
IMlrMJat wuk**>'~«A>
euAlaklv
Nuoširdžiai
kviečiame visus
1»
Detroito naujieniečiai priešin delį koncertą ir vaidnimą. A- Graborius Budrikis patarnavė
gimines,
draugus-ges
ir
pažys

Trumpam laikui viešėtis at
tamus mas dalyvauti ši-cfBe lai
gi “Naujienų'" neteisybėms ir pic koncertą plačiau bus se laidotuvėms. Kitas jtarapijo- vyko: D. Kieselis, j Ottawa,
do! u v esti.
ntiHteusb IMioitnfc Hj . r». Mint
Nuliūdę;
Moteris,
Seserys,
CliicsgoJ
tąsymuisi po teismus.
kančios savaitės Detroito ži has a. n. Vadavęs Stankevb: Ont., Canada, ir J. Ždęznikas.
T’iis.-H'srrė ir Olnltaiės.
------ o---- '-niose.
Bavlri 60 metų prityrimą
IjifdoluVėriis patarnauja gratapo palaidotas lapkr. 10 d. Į Bodfcrd Hdfs/N. Y.
horiai Laehavvicz ir SOnai. Te
-o---------Detroite apie antrąjį
skri,
lefonas CANal 2515.
Laidojo L J. Zolp.
r
V. P. Mačinskas
PUkite tiekai n dlrbturėg Ir
triliytiltf plnltftiii
dimą
sekančiai
kalbama:
SKAITYTOJŲ BALSAI
“Naujienos",
pasiimdamas
M>« Mtnkomr dftrbą gangrllnl iyi
Lapkr. 18 d. bus “Draugo"
aJ*l Chtcagos Lietu tly.
pirmenybę dėl antrojo skridl-į
jubilTejinis koncertas, Lietumo prirengimo ne tik kad ne-Į 1)ET ROI 1, M lt 11. — Iš A- vUj Auditorijoj. Townoflakiel
prirengė surinkdami tokią su merikos saviesiems nei jokių
paremkime katalikišką ir
mą pinigų iš Amerikos lietu dovanų negali pasiųsti. Aš
1dhmraštį “Darti Antnd Are*
vių visuomenės, bet skridinio į vo senai motinai iii4pfoftaMl užįgą’'’.
A. A. V.
SEEIey 6103
neįvykdė. Keliamas klausimas $2.98c. sukjielę už .ją Irfetūvo-ij
--------------- ———
Chicago, Illinois
kad likusieji nuo Lituanikos je muito pareikalavo 76 litus, j '‘'Brango” sidiabriftio jabi
JI pinigai būtų Lietuvon pa Taipgi buvo siųsta dešimts ja-;teejatfcį paminėjimo iškilmės
siųsti, nes girdėt, kad Lietu rdų medžiagos už $7.00, o m«i ■
lapkričio 1$ d., Lietuvių
Kada pasibaigia žmogaus
vos lakūnai ateinantį pavasa to pareikalavo 80 litų. O ūž
kelione paveskite savo fikpesrį rengiasi didvyriškam žygiui rašomą plunksną, kuri kaina-;
ėt f JMlė. — Spalių 28
TetefonM YAKda 1138
čiusi Pasaukite!
į Pietų Ameriką. Tegul Lie vo Amerikoje $1.50, muito pa- <1., įvyko L. Vyčių 18 kuopotuvos didvyriai gauna para reikalavo 4 litus.
;šokių i^karėlis, kuriame buvo
mą garbingame žygyje vietoj
Apskaičius viską, ar apsi- [matyt būrys ir svečių iš 4 4
G&AB0R1US
kad čia, ^Amerikoje, naujienie- moka siųsti? Nes tenai reikia I kuopos, Cicero, 36 kp., Be
vsvravv SMMflMnrTt, o tnuno Turiu automobilius visokiems
čių rankose bus tie pinigai iki daug daugiau už viską suino-Jghton Park ir 112 kp., Mat
reikalams. Kaina prieinama.
pavasario.
£ keti ir iš kur jie ten gali mo- ųuette Park.
8319 Litiuunca Avenue
keti, nes visai mažai uždirba,, Ačiš k©* ii si ja į, kuri taip
Chicago, UI.
HSfc
Ok»ro,
Nors laikų pagerėjimo per ir negali siuntinio išpirkti iš’gražiai pasidarbavo ir Vistv
«bL dKSMfb MH
pašto. Tai priseina atigiM gtęjiūs atvilawkūsicros. Ypač a'Čir.
Dvi koplyčios, vargonai, ka
Te:. i.AVMeae «71
Žllltl, arba išlei’sti ant vfcržv-! kūYi. J. Statkui, kūris padėj- i
rai, ambulaūsas ir mūšy ma
J. Ltufevtčhis
'liiėms daug fikadų išparduotu
t i n i ii.
Greborlus
GRAB0R1US
Tw© Mat
l l Fu OC
lonus patarnavimas dieną ir
Ir
AYiksčinu per nęapsižiūrėj*
Koplyčia dykai
Rnl<eimi*,<*>Jn.s
Argi Lietuvos valdžia tieki
Nuo Geliamų'
ynų padarytu klaidu apie nau
naktį labai pigiai.
1410 SO. 49th C0UET
PstumiMiJa l'hln*
mažai supranta apie tarptati-1
Sąnarių
«oje Ir apylinkėje.
ją valdybą. Pirm. A. BeDaus-'
Cicero, Illinois
naudokite
tinę pirklybą? Man teko siųW<1elč Ir graži
kas,*’ aėTK d nikus. Viee pirm.
Phone Cicero 2109
koplyčia dykai
ANCffOR
I sti siuntinius i kitas valstybės'; ,
i . . - .. - .
v, ,
. A. Jurkus, o ne V. StroskeviPAIN-KXPELLERĮ
Visi Telefonai:
4002 Archer Are.
visai kitokius ten uždeda nūn
Paftt-Espeltarta tfanomei
. ...
v
, cius. Izdin. A. Martišius. Ra
tus; daugiausiai 35 nuos. kiek I .
palengvina skauamua
i.*.stin* K. J nikus.
daiktas
kalimo a.

viy

II UNO

KAS NAUJO PO TOWN
OFLAKE ,

VENETIAN MONUMENT C0. INC.

S27 N. WESTERN AVĖ.

Telefonas

AnARtorijėj.

J. J. BAGDONAS

MEP. 3100
2500 W. 63rd St.
PU L. 4151
10734 S. Michi«an

GftABORl Al i
LACHAWICH
IR SUNOS
STANLEY P. MAŽEIKA
unmu u muu

«»

a

a.

ANTANAS PETKUS

ILLS

Daktaras Sako Kaip
Išvengti SkugŲ

Korespondentė

Galima patirti Lietuvos ne-[
___
prit) rimą, nes tuo atšaldo a-1 Town of Lake. — Draugija
merikonus nuo savo tėvynės, j ftv. Pranciškos Rymietės Vai '
Norėdamas pasiųsti saviems į kys mėnesinį susirinkimą lap
dovanėlių, už kurias muito i-Įkričio 18 d., 2 vai. popiet, ftv.

žymus sveikatos sperlallstas yra pa
teikęs. kad S3 nuoft Šios Šalies ąaificnų yra paliesti slogų. Jis nurodo,
kad "raktas" ISvenginiui slogų,, yru
palaikyti atsparą kuri nugali daug,
t- .nkis KvkillK (blllirii.il im
maž pakenčiamai susirgimų prie- ,,la p «'KIS SIMUS (lHUglUU 11*

Kryžiaus parapijos mokyklos
nrna tone pssirodA
steMtinu Ku
‘lovauos vertos, sykį i kambaryje. Narės kviečiamos
’+oy»44tii
bftdnvojtinul Ir palaiky*!)! dt pasiuntęs riukrutai rankas ir Į atsilankyti. Kurios paailikuatnpnros Jis tiesiai pnsb-klu nuailpugins ©nranus. Telkta Jiems daugiau
Jėgos, ir Jie iii meta nuodus, kurie
bflna prletastiml Įvairiu negailų. I >».
bar laikas Jums būdavot I atsparų

datigiau nieko nebesiunti. Tų į sios su mokeačiais, tnalonėsidalyką reikėtų geriau sutvar- te užsimokiti.
VaMybt
įnikti Nt'OA-TONE ilk trumpa lai_________________
Ką Ir i*myklt stebėtinus rezultatus. kyti, kad būtų teisingai n p- i
Šiard-noda It garantuoja visi eptfe.
V ori ai Pinigai grąžinama Jei esąt kainuota ir kad iš \Vasbing- 1110.
kiepatenklntl. MSneslo IrytmenUas ui
Tokiu būdu išvengtų dang
Viriną ttotet). Lengva yn-limti fr pu tono Prekylsis Departamentas I
Natko Jus tvarkoj
NwUu’4Sim« imktt_iJOA-sc.L1,lu<‘t9 Amerikos lietuviams nu j nesusipratimų.
17 ioc*,ų Uuo,uotoJ* vldurD 2rodymą siuntinių apkainavį.V.
Jnoz<as

* A

Medinis

Yards 1741 1742

UUDOMM PIGIAU NEGU KITI
Ambuknce Fatamavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vatgonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuviy Direktorius per 30 Mėty
4605-07 Stx Hermk^ge Avemie

U ZOLP

A. MASALSKIS

1846 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Trl. nomiraer* SM»—MIS

Tel. Boolevard 4139

0RJLBORTU8 Ir UUDOTUVfŲ

VEDftJAH

JUOZAPAS BJDEIKIS
MIKAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime eąryiią su fintu

tuo ęačiu vardai

SIMON M. SKUOAS
GRABORIUS Ir BAI-flAMUOTOJAU
Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefon

MOMroe M7f

J. F. RAŪŽIUS
Ino.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja ui *S6.»» Ir auk*«Xffl
ModerntAka koplyčia dykai
M* w. 1Mb aa
CAb»‘ •»*’*

,

čiatihkaitė ir koresp. rašt. -»•
K Klklaitė.

Nortli Side. — Žmonės uo

liai lunko misijas, ki rias ve
da tėvas Bonaventūras Pau
liukas, dominikonas. .Jų užbaiga įvyks sekmadienį, lupkritfio 48 dienų, 7 :30 vai.
Rap.j

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIS

PUBLIC

KU8 BONUS

RftAL E8TATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Visose lietuvių kolonijose
randasi viena, dvi, trys ir ligi
keliolikos aluniniečių ir visos
prašomos atsilankyti j ateina
ntį susirinkimą, lapkričio 26
d.
\
Bronė

Prisirašykite Į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET

Tel. LAFayette 1083

VISI ĮSIGYKITE

Visi
įsigykite jubiliejini
, .
“Draugo” numerį, taip pat
1 rai1 pasiųskite ir savo giminėms į
mrespon- Lietuvą. Tuį bus brangus, isretai ma- *tonms
• • numeris.
• ,Lietuvoj
• .
• gaMV

į

miero A-

motės, it!
et niekas'

, .
....
o
vę taip grasų ir jvairų "l)mu

,, ...
. . .
•
gą džiaugsis ir bus juin9 detingi.
, i ir
i < «*

Kai norėsite pirkti Kalėdų
dovanas, žiūrėkite į jubiliejilietės su“Draugo” numerį; susiras►arty, ku-Į1 ,kitę jame sau tinkamus
...
..
biz_
. ! menus ir tik nuo jų pirkite,
. . -v
pirkite nuo tų kurie garsinas
Ev.iai 18S1- ....
,, ,T
.
... .
“Drauge . Ne vien Kalėdų do
vanas, bet ir visados pirkite
rengiasi įvairius dalykus nuo savų fiiir araba- znierių. Žinokite, kurie bizniekmadienį,| riai garsinas “Drauge”, jie
vienuoly- remia mūsų spaudų, o mes tu
piama be- rime juos remti. Jei taip da
ba’ (nau- rysime, mūsų “Draugas” gy
lė tų mo- vuos ilgus metus.

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
tinkama dovana pasiųsti j 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.
A. Mondeika. §v. Antano parapijos. Cicero. ,11.. vantom. vi Auditorij(1j\u 8avo grupc
mnkas, kuris su savo choru žada šlauniai pasirodyti
t.
”
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
“Draugo” jubiliejinio koncerto programoj lapkričio 18 die- padainuos gražių dainelių.
nų, Lietuvių Auditorijoj.
1 ■ ....... ................. — - -— riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir
- -—
menę, ypatingai jaunuomenę, Lietuvoje.
go” numerį. Garbė jiems, kad| Jei mūsų prelegentai taip kuoskaitlingiausiai atsilankyVisi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
neužmiršta katalikiško dien- Į geri, pašvenčia savo brangų j ti. Komisija pakvietė daug Vy
raščio.
'laiką, turime skaitlingai lankčių iš kitų kolonijų ir bus ge- dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
kyti ir naudotis paskaitomis, j ra proga susipažinti su sve- sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
Prieš pora mėnesių, P. At Aš užtikrinu, jei vieną kartą1 čiais. Todėl visi šį vakarą , , visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųkočiūnas ir J. Šlajus nusipir išgirsite paskaitas, tai vėliau Cicero Vyčių šokių vakarą. J| jų Metu užbaigtų senas sąskaitas su savo kogtu-

ko tavern adresu 5305 W. nei vienos neapleisite.
Studentuks
Lake St. Vieta labai graži,
----------- _—__
svetimtaučių apgyventa. Lap
kričio 17 d., sakė, turės dide VYČIŲ ŠOKIŲ VAKARAS
lį bankietą. Kviečia visus sa
----------Šį vakarą vietinė Lietuvos
vo draugus atsilankyti ir pa
a ‘ &ąp Vyčių kuopa rengia šokių vaLapkr. 16 d. Lietuvos Vyčių sisvečiuoti.
karą, parapijos svetainėje. Bus
14 k p. rengia šokių vakarą,
labai gera “ Bįll Morey” orparap. svet. Kam laikas leis
kestra, susidedanti iš' nštuo*
dalyvaukime su savo jaunimu.
niu muzikantai;
'«
Remkime jų parengimus. Vy
Valdyba
ir
/engimo
komiaičiai davė gražų, apmokamą
ja nuoširdžiai rkvi<‘via vis'io
skelbimą į jubiliejinį “Drau-

žanga 20c asmeniui. Plunksna
f----------- -----------ARKIVYSKUPAS JURGIS
MATULEVIČIUS. Labiau ii

labiau auga pasitikėjimas Sius
šventu vyru, irifisų mylimu tau
tiečin. Nebetoli gal ir tie lat’
kai. kada Dievas leis jį išvysti šventuoju paskelbtų,
Kiekvienam įdomu pažinti
to garbingo Vilniaus.vyskupą
gyvenimas. jj fUŽMoeiina iš
neseniait išėjusios knygos.

l meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams įii1 nuoja #6.00; pusei metų #3.50; trims mėnesiams
#2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c. ~
‘ ‘ kMZ.rT'ISKVPkS JURGIS persiuntimu kaina $1.90, dat
galima gauti
MATULEVIČIUS”
“DRAUGAS” PUB. CO.,
Knyga parašyta ne vieni
2334 So. Oalcley Avė.,

žmogaus, bet daugelio tnūsų
Lietuvos profesorių, kunigų
mokytojų. Knyga yra didelė
su stipriais kietais viršais, lt

Parąšė|)ir išleido
Kun. A. Petrausko, M. L C.
Atsiminimai iš 1905 — 1911
pergyventų laikų
■

I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192
U 2 ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntiraui 5c.
•DRAUGAS” PUB. CO..
!.iX4 H't Itukhu 4»r C^icttyu, IIL

Cbicugo, Iii.

Lietums Advokatas
2201 W Cerniak Road
(West 22nd St.)

—galima sakyti jog
yra nedaug daigtų
kurie taip pigiai
t f $ j' r.- *
,
kaštuoja ir duoda

< Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kaadtun nuo V Iki 6
Kanedėllo. Sere don Ir PėtnyMoa
vakarafc < Ik, t
Telefoną* CANal ,175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefoną* KfcPuMtc •nOP

FOTOC.RAFAIT
AtMdarė nuosava, mo
dėmi Ak a ntudlo nu H oi
lywr>o<l Avienom In
4S0 WRNT 0*rd ST.
Euglevvood M4„—&HM

Pirkite Tropicair anglių
Lrnnp arba Egg $6 00, Min<
R.un $5.75, Screenings $4.75.
NORTHERN COAL CO.
Menini ir 2524

L

s
i Ju

-

1

/

Katėta parkata anc'la ,«
dralvarlų. alųaklte juoa
J
CHANK COAL CO. Oaunlte
(areanaa anrlta u* mačiau

