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21.000 DARBININKU TURĖS BALSAVIMUS
BOLŠEVIKAI VYRIAUSYBES ORGANAI ĮSPĖJA

AUŠROS VARTUOSE

JIE APSISPRĘS KOKIA! UNIJAI
NORI PRIKLAUSYTI

NUSIKRAIO
IMONININKUS IR DARBININKUS
SAVO PRIEŠAIS Vieni ir kiti neturi pageidauti

KRAŠTO VYRIAUSYBE- PLANUOJA
IMTIS NAMŲ STATYBOS
AVASHINOTON, lapkr. 22.!

KAIP SENIAU, TAIP
ŠIANDIEN ŽUDO
ŽMONES

ir

vyriausybės žygių

NE\V YORK, lapkr. 22. — į darbininkų stovį ir jų viKrašto ekonominis) atstatymo sas susikaupimas buvo tame,
Bol- 'tarnybos ekzekutvvis direkto-jkad iš darbininkų sunkaus
visus [rius !)- K- Richberg čia kai- darbo gavus ko daugiausia
nusi- lodamas pareiškė, kad jei pelno. Va, ta<l darbininkai ir
jokio ' įmonininkai,
pramonininkai:buvo išnaudojami be jokios

\VASIIINGTOX, lapkr. 22.

RYGA lapkr 22 __
- Taip vadinamas krašto dar Privatus kapitalas jau senai
ševikai ir toliau žudo
l)o santykiu bonrdas įsakė, raginamas, kad jis daugiau
savo priešus, kud jais
kad Pirestone Tire and Rab- susidomėti namų statyba vikračius ir neturėjus sau
ber Co. ir B. E. Goodrich Į sam krašte. Kadangi šie raC’o., Akron, Ohio, 21,(MM) dar- ginimai pasirodo tusti, krašpavojaus is jų puses.
,'ir organizuoti darbininkai pa atodairos. Už tai jie nebuvo
Šį kartų jie pradėjo novv-' geidauja,
krašto vyriau- kam nors atsakomingi. Šianbininkų atliktų lialsavimus : to vyriausybė pati planuoja
klausimu, ar jie nori priklau | imtis to milžiniško
darbi,
ti savo priešus Uzbekistano sybė nesikištų į jų reikalus,'dien jie negali taip elgtis ir
syti Amerikos Darbo tedera-i kad aprūpinus gyventojus
“respublikoje.” lkišioliai ten 'jie visi tarpusaviai turi susi-,už nesųžiningumų yra atsako
rijai, ar kompanijų unijai.
geresniais ir naujoviniais na
buvo užsilikę daug pasiturin tarti, kad sėkmingai vedus mingi Visuomenei ir vyriausy
Tuo balsavimu, pareiškia mais. Vidaus reikalų depar
čių musulmonų. Seniau jie visus savo bendruosius reika (bei.
. l uvo pakenčiami, kadangi sopU8,
tas nebus padaryta, j Nė viena pusė tad tenesiboardas, bus pabaigtos tarp tamento sekretorius lokes pa'
JO EKSC. W. D. O’BRIEN,
I vietų įsigalėjimas ten nebu- ' tada į jų reikalus įsikis vv- veržia, kad tuos, ar kitus koabiejų unijų vedamos varžy reiškia, kad kada vyriausybė
■ vo kiek reikiant stiprus. Bu-, riausybė ir pagaliau viskas’kius dalykus patvarkius įstatinės už pirmybę
ir
bus pradės vykdyti statybos pla
Chicagos Auxiliarius, šiandien 7:30
' vo pavojinga užkabinti tuos . 1,us tvarkoma įstatymų keliu.1 tymais. Tas reikš vyriausvvai. vakare atvyks į Aušros Vartų
aiškiai žinoma, kurį unija tu nų, tada privatus kapitalas
bažnyčią suteikti Sutvirtinimo Sakra
Tada vieni ir kiti ims šaukti, 'bes įsikišimų, ko nepageidauri reprezentuoti darbininkus 'tenešaukia,
musulmonus.
kad vyriausybė
mentą.
'kad tai varžymai ir diktatu-j ja nei vieni, nei kiti.
kolektyviam derėjimosi, kaip užbėga jam už akių, kad vyl)al>ar bolševikai pasijuto
ra. Tie šauksmai nieku ne- Į
to reikalauja NRA statutai. riausybė veržiasi visur.
Richberg be kitako išaiški-'
pakankamai jau stiprūs Uz
bus pamatuoti. Už tų stovį
Ikišiol šių kompanijų darno, kad kiekvienas darbinin
bekistane. Tad ir nutarta iš
O vyriausybė ‘ turi, ^tikrai
jie turės kaltinti ne vyriau .
. . , .
lrininkai yra suskilę į dvi da.iy.
,
...
,
...,.• kas tun
turi būt
būt laisvas
laisvas ir
ir pat
pat
naikinti tuos musulmonus, v ,
... . .
,
. , ,
.tnilzimskus planus ir ko leng
sybe, bet savo apsileidimų,' . . ,
,.
..
lis. Vieni jų sako,- kad deu-b .
.
sai, niekas kitas, turi spręsti,
kurie atsisako šokti sulyg
1 viausiomis sąlygomis Žmo
užsivarinėjimų ir atkaklumų.,
guma darbininkų stovi už
ar jis turi priklausyti,
Maskvos
valdovų
muzikos.
nėms, kurie norės įsigyti gy
----------kompanijų unijas, o kiti tvir
Krašto
ekonominiam
atsta'priklausyti
kokiai nors orgavenamus namus. Namai ne
TURIMAS
LAIVYNAS
YRA
’
V
vksta
gausingi
areštavitina priešingai. Tik balsavi
JIE NE ILGAI VYRAUS
tvmui reikia daug darbo, o nizacijai. Ir niekas neturi
tik pigiai bus statomi, bet ati
mai. Kadangi areštuotiesie
mu bus išspręstas šis svar
VOKIETIJOJE
SENAS
IR
MAŽAS
dar daugiau pasiaukojimo,! varžyti jam darbo,
duodami lengvais išmokėji
ms negalima įrodyti jokios
bus klausimas.
Vienam Chicagos klube kai
mais per ilgus metus ir su
PARYŽIUS, lapkr. 22. — kaltybės, tad kaltinami už sakė RicHherg. Vyriaus, ra
mažomis — apie 3 nuošim bėjo įGerhart Seger, pastaro Prancūzijos oro laivyno ini- “sabotažų medvilnės derliui do priemonių, kad palengvi
nus darbų ir pasiaukojimų,
jo karo lakūnas ir Vokieti nisteris Victor Denain pareičių, palūkanomis.
ir rinkimui.”
jos parlamento buvnsis na Škia, kad \ okietija kaskart, žiniomis iš Maskvos, sovie kad patraukus Ijendran dar
Daug kas
interesuojasi
rys.
eina galingyn ore. Jos visi' tų “teismai” greitai apsidir ban darlxlavius ir darbinin
šiais vyriausybės žygiais ir
kus. Vyriausybė sudarė ko
Jis tarp kitko pareiškė, lėktuvai vra toli smarkesni
BERLYNAS, lapkr. 22. —
RYMAS, lapkr. 22. — Tta-Inorėtų žinoti, kaip dideli fon kad- Vokietijos nacių vadai Jįr moderniški, o Prancūzijos ba su areštuotaisiais. Jau ke dus kiekvienai pramonės ša
Pasirodo, kad Hitlerio vy
liolįka nuteista mirti ir daulijos premjeras Mussolinis dai liūs panaudoti namų stakai ir kiekvienai įmonei. Tais riausybė ne tik yra palanki
yra moraliniai bepročiai ,(iš- -lėktuvai yra senoviški,
guma nuteistųjų jau nužudy
vakar turėjo pasitarimų su tybai. Tačiau sekretorius Icsigimėliai) ir jų valdovaviKa(1 nP(|avug Vokietijai ta. Kiti baudžiami sunkiai kodais nustatomos ilgiausios pagonizmui, bet dar ir gina
Prancūzijos amliasadorium ir kės apie tai tyli.
mo dienos nėra ilgos.
gauti viršenyliės ore, sako siais darbais ir ištremiami darini valandos ir mažiausias jįtuo keliu atnaujintos tarp
Katalikų vokiečių žurnale
Be to, jis iškėlė aikštėn , ministeris, Prancūzija priva- Sibiran. Jų visų turtai kon atlyginimas už darbi,. Jei kuabiejų
valstybių
derybos
ri
pramonės
šaka,
ar
įmonė^
timmPn
dpr Zeit katalikų
kad Hitleris stumia Vokieti-Jo statyti naujų oro laivynų, fiskuojami.
draugingajam susiartinimui.
jaučiasi nepatenkintos kodo kunigas jėzuitas Anton Koch
jų naujau karau. Vokietija {Tam darbui tuojau reikalinKalbama, kad jei Italijos
sųlygomis, gali kviesti savo tkritikuoja pagonizmo skleidė
turi
pasidirbusi
apie
10,000
Įga
skirti
apie
230
milijonų
susiartinimas su Prancūzija
organizuotus darbininkus tal jo dr. Rosenbergo raštus,
■bus sėkmingas, taika bus už
LONDONAS, lapkr. 22. — lėktuvų, kuriuos galima pa- Į’dol.
kon, kad tai visa, kas netin kuriais jis paneigia krikščio---------------------------tikrinta Europoje. Kitaip gi, Parlamento abiejų rūmų ko keisti nulitariniais. Turi daili
kamo, pakeitus. Tai tinka-Kun. Koch įrodo, kad
už metų, kitų reikės tikėtis mitetas paskelbė savo rapor- g.iau kaip 5,000 lakūnų. Lėkmiausias kelias tarpusaviu -ąr ftosenbergo raštuose mirtuvi, fabrikuose dirbama die—■ . Cooko apskrities iždininko nesusipratimų
naujo karo.
tų Indijos klausimu.
pašalinimui. j ga ^į. vjenog klaidos ir mei
ofisas jau išsiuntinėja nekil Nė viena kuri pusė neprivalo jaj
Prancūzija pageidauja su- t Komitetas
rekomenduoja, įlomis Ir naktimi,.
nojamų turtų savininkams reikalauti, kad tas, ar kitas!
siartinimo su Italija, liet no- kad Anglija paskelbtų TndiPRūmiKPI
RYMAS, lapkr. 22. — ,933 metu mokesčių sųskai- dalykas būtų nustatytas jsta-l
ri, kad Mussolinis atsisakytų jai autonomija. Sako, visa PIFNfl
^urna'° kopija pasiųsta
nuTDni •
umStrI 6ian<lien ift *kil,ningai pa-k*.
remti Yengrijų, prieš kurių Indija turėtų būt sufederuotymu. Darbininkai neprivalo (autoritetams, kad jie duotų
laidotas
sekmadienį
įniręs | jr Sįų 1933 inPtų mokes- reikalauti, kad 30 valandų
kovoja ypač Jugoslavija dėl ta ir jos priešakyje vis gi
laidų išleisti, nes
’kardinolas Gasparri, buvu-1 Pįus bus galima mokėti dvie- savaitės darbas būtų įvestas į abonentai jos laukia. Kelinkaraliaus nužudymo. Vargiai turėtų pasilikti Anglijos gloFederalinis teisėjas Burn sis per ilgus metus Popie- ,nįs atvejais.
Mos.'-.ilinis išsižadės remti ba. Anglija ypač turėtų vyįstatymų keliu. Visokis pra ta diena tie autoritetai nieko
žiaus
valstybės
sekretorius.
os
Chicagoj
nusprendė,
kad
Yengrijų, tad ir su Prancū- 'rauti krašto tvarkos palaikvvestas įstatymas reikš vyriau neatsako. Matyt, nebus ganzija susiartinimas yra dide- Jme ir finansiniais reikalais, nei kongresas, nei žemės ūkio
Gedulo
pamaldos
įvyko SERBAI PRIEŠ VENGRIJĄ svliės įsikišimų, kas paskiau ^as ėdimas.
lis klausimas.
'Apie Indijos nepriklausomy sekretorius, arini kas kitas, ruimingoje ftv. Tgnatijaus baž
,
nn
nepakenčiama nei viejeį nebus gautas leidimas
neturi teisės kontroliuoti pie-1 nyčioje.
ŽENEVA, lapkr. 22. — .
. ,...
L
bę negali būt kalbos.
,
, ..
.
..
, niems, nei kitiems.
(spausdinti žurnalų, bus aiŠno produkcijų Chicagos npyJugoslavijos vyriausybe uz I
.
karaliaus
Aleksandro
nužudy
1
Richberg
ramia,
kad
visiį
kua
vvnausylies
nusistatvlinkėse.
BUS REIKALAUJAMA
TAI SUNK. DARBŲ
Ji rei-1
Teisėjas tad pripažino ūki
mų kaltina Vengriją..............
( kodai yra valkūs ir juos gn- mas
UŽSTATO
KALĖJIMAS
ninkamu — pieno produren
kalauja, kad T. Sąjunga pa įima padaryti dar valkesCHTCKASHA, Okla., lapKauno laikraščiai prnnešA, darytų tyrinėjimus ir Ven- niais. Tik reikalingas intereAmerican Medical Associa1' KAUNAS. -- Marijampolės tam.*, “injunetion,” kad niesuotų pusių susiartinimas ir,kr> ^2.
Trokas susikūlė ru
tion žurnalas remia preziden kalėjime sėdintis buvęs Lie kns nesikištų j pieno prodnk- kad vidaus nukalu ministeri- grijų patrauktų tieson.
sutartinas darbas.
i mokyklų basu. Sužeista 20
ja ruošia naujas svetimša
to ILoosevelto sumanymus — tuvos ministeris pirmininkas či jų.
' vaikų.
Visokis darbdavių nesųžiliams gyventi Lietuvoje taiTTž 9 metų mergaitės užįvesti pensijų senatvėje ir Augustinas Voldemaras daNEW YORK, lapkr. 22.— sykles. Tose taisyklėse psų puolimų E. Clausen, 29 m. ningumas neturi būt paken-j
npdrnudų ligoje.
bar rašo savo atsiminimus.
Kaip žinoma, visos medi- Pirmųjų atsiminimų dalį jis New Yorko mieste ir apylin numatoma tam tikrais atsiti- nmž., teismo nubaustas 40 čiamas. ftiandien ne tie pra
gyventi laikai, kada darbda-!
kų grupės yra priešingos mo baigė spalių mėnesio pradžio- kėse suimta 9 vyrai ir 1 mo kimais reikalauti iš svetimša- metų kalėti.
viai jautėsi visagalingi ir ką* CHTCAGO IR APTLINdikų praktikos sočiaiizacijai,’je. Dabar rašo antrųjų dalį, teriškė, pas kuriuos rasta į lių užstato ligi 15,000 lt., kad--------------------neprasižengs svetimša- SKAITyKTTF IR FLATTN norėjo, tai darė su darbinin- KĖS. — ftiandien iš dalies
kaip apie tai planuoja vy- kurių mano baigti ateinančių apie 700,000 dol. klastotų jie
banknotų.
Ilianis
nustatytoms taisyklėms.!
KITĘ “DRAUGĄ”
kais. Seniau jie neatsižvelgė debesuota; daug šalčiau.
riausybė.
‘metų pradžioje.

j

VOKIEČIO NACIŲ VA
DAI - MODALINIAI
BEPROČIAI

PRANCŪZIJA NORI
ĮSIGYTI NAUJA ORO
LAIVYNĄ

ar nU-

HITLERIO VYRIAUSYBĖ
CINĄ PAGONIZMĄ

ITALIJA TARIASI SU
PRANCŪZIJA

i

ANGLIJA SIŪLO INDIJAI
AUTONOMIJĄ

SIUNČIAMOS MOKESČIU
SĄSKAITOS

PALAIDOTAS MIRĘS KAR
DINOLAS GASPARRI

r

KUN I KŪLE -

NlIlIoEIA

j

MEDIKŲ ŽURNALAS
REMIA ROOSEVELTĄ

ORAS

Penktadienis, lapkr. 23, 1934

DRAUGAS

ris buvo šunišku bulsu “Auš- mane į pažintį suvedė mano
Ne be to, kad toji sensacija nebūtų ver
ros” pasirodymų apskelbęs' patriotiški straipsniai, kaip
ta dėmesio. Nieks negalės užginčyti to fak
išeinu kasdien, Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: j Amerikos V&lstybėM:
(slg. Nr. 7, 1883 m.), ir plato i“Kam teks tėvynė mūsų’’ ir
to, kati ir šiame krašte yra grupelės žmonių,
IMtatna — $t> ui). Pusei melų — 13.30; Trims mėnesiams
«•— J2.00; Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėse
kai
apie prietikius tarp lenku kt., Kinaro, “Naujame Keleiužsikrėtusių vienos ar kitos formos diktatū
Jų
•renumerala: Metams — >7.00; Pusei' metų *— >4.00.
(Iš kun. Miluko paskaitų “Aušra ir Aušrininkai
Bę»Ma — .Ole.
ir lietuviui kulliedamas, tūlus vyje” 1880 m. apskelbti. Rods
ros liga. Kaip žinoma, yru komunistų, kurie
frazės ir parafrazės)
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
f
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžina.
nereikalingus, “lapsus lingu pradžių ir progų tai minčiai
Jei neprašomu tai padaryti ir neprislunčiama tam tiks- varo agitacijų prieš vyriausybę, stengiasi vi
A.
Iš
Basanavičiaus
autobijografijos,
1
MSS
m.
rašytos
įmurę, kai ii rodos, pu; išplėsti davė mano gerus drau
, TtlJ pašto lenkių.
slių griauti, kad ant tų griuvėsių pastatyti
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
“Liet. Raštų ir Raštininkų” Knygoms.
daug lenkams simpatijų išrvi gus, genialia kalbų žinovas,
komunistinę tvarkų, kokia dabar yra Sovie
(Tęsinys)
j Kada Šliupas, redakcijų lai- kstkmms. Korespondenciją s*. I didžiausias Prūsų lietuvių bitų Rusijoj. Yra ir kita žmonių grupė, kuri
“DRAUGAS”
. .
, . •krašZ’uo apėmęs, apie šitų kon- tumu vnkišku '.aikraščiu jis čiulis d-ras Jurgis Sauervei
norėtų demokratijų pakeisti liguista dikta
lokiu buuti, kaip parodyta,' .........................
.. .
LIT11UANIAN DAILY FRLEND
’
1
J
dicijų užmiršo, ar pildvt m ir “Aušroje“ (1884 m. Nr. 1 mis, kursai 1882 m. padavė
tūra. Galimas dalykas, kad toji grupė labiau man su Vištaliumi, kaipo Ii-'
Publlshed Daily, Eacept Sunday.
galėjo, Vištalius keliuose sa- --’’) patalpino. Dusižinoję a, Klaipėdos “Lietuviškoje CeiSUBSCRJPTIONS: One Yeaur — >6.00; Stx Montha
sia veikia kariuomenėj, ar net buvusiųjų ka teratams, su J. Mikšu, apsiė
— >>.60; Three Months — >2.00; One Month — 75c.
■urope — One Ycar — >7.00; Slx Months — >4.00; I
veik su jo vedi-|pįe balt rnizuciją “Aušros” | tungoje” sumanymų organireivių tarpe. Trečioji grupė nori įkalbėti, kad musiu spausdinimu bei plati- \o raštuose,
Copy — ,01c.
....
a
,
....................
▲dvertlslng ln 'DRAUGAS" brlngs best reeulta.
nimli
laikraščio
prižiūrėti,
"«s«tlkdanta
S
,
ant
manęs,"r,„I,ko
su
h-okos (katp vo. motį Plūst, lietuvninkams
diktatūra jau veikia. Jų Įsteigęs proz. RooseAdvertlslng ratus on appllcatlon.
’ .buk . ** ' A'“4 , 1“'
'■-'-tems y,u -|.i, luvižk,, ,Iru,,gystv" popuf '‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago veltas. Tačiau paskutiniųjų priekaištai ne sitelkus, teko mums trims prie' ,
turi jokio pagrindo. Noras pažaboti kapita lopšio gemančios “AuSros” j °Van°J‘S HhuPul- Kankras-1 žinoma,: tūli anot Dr. S.iuer liariams raštams leisti su tistovėti: pastarojo vyro noope.LT,,"AuSros" nu“'1!ri1 nu°
v.-in'.. nomenklatūros, -sopo ikslu, kad tuos liotuvntnkur.
listų gobšumų, padėti darbo žmonėms ir kel
DIENOS KLAUSIMAI
,
..
X •• • . -1 lkl 7 — mano redaguoti; pen-igų laižytojai” apskundė Šlin ano geni lanizacijos pavojaus
ti krašto gerovę, tai nėra jokia diktatūra.
Inai, nors jis reputacijai laik- . .
.
. > 1 , ; .
'
.
A . i irtame numeryje jau buvau j- pa, Imk lis ta'p. *prusisku m‘ t nH(. bėti, juos apšvitčiant
ir
Akyvaizdoje visokių gandų ir agitacijos, rascio kaip toliau matysim
DtL LAPKRIČIO 28 D. PARENGIMO
•, •
ikarii visi
• • si
v 0 ikrašto geros
.
r
• nuo pat. pradžios
.v.
. .vendines . s, c, kurių pirmiau; lietuvių‘ ,dalinas . “puns
uviziu tarne
įeikia,
valios
pine menkai'
1
.. , tautiška susipratimą
. u. įputum.i jų i<up«
.neturėta; Šliupui apėmus re-Imą“ į:- šito kv ii»<>, begėdiško 1 platinant... D ro Sai erveino
lieciai remtų prez. Rooseveltų ir jo planus’ užkenkė, yra gana stambūs ir
Lietuvių R. K. Labdarių Sujungs, kudakcijų šituodu ženklu, kaip skundo užteko, idant .jį ve projektas pagimdė didokų ta
gaivinti krašto gerovę. Tokia parama paša- apie juos, dvidešimtsmetinį
į rios centras veikia Cbicagoje, rengiasi prie I
ir ilgas y išmesti lapo. Tai1 kiečiai, kaipo “ panshivistą”. me pat laikraštyje diskusijų..
lins visokius gandus apie galimų kilti pavo-; “Aušros” jubiliejų švenčiant.!,
.
..
,
.
reikšmingos pramogos, kurioje tinkamu bū1
. . ly.
I ouvo pirma reforma, kurią is s-vo žemės išguitų,
Šeinius (redaktorius) buvo
jų Jungtinių Valstybių demokratijai.
reikia nors keliais žodžiais su ..
. ,
...
...
I
i jis, nieko nesiklausęs, laikraĮ du bus paminėta tos organizacijos 20 metų
įkaistas lietuvis patui jotas ir
pagarba paminėti...
Tokiu t-i
bude i -tiupui
nut |
.
1
J
'štin įvedė. Apie tolymesrų saivimo sukaktis.
i,
•
t uoliai rėmė iš pradžių mūsų
atsitraukus ir A- I
'
1
Prie vislab šito prisidėjo vo trūsų prie “Aušros“ jisai -ll‘ 1J
Minėjimas organizacijų ir įstaigų sukak- LIETUVI6K0S PREKYBOS STIPRINIMAS
sumanymus... Bet... jisai men
dar ir kitos nelaimės: ne re-jau “Apšvietoje” (1893 Nr jUCllknn i^kri'un us. o man pa
7rų, yra pagirtinas dalykas. Tokie minėjikai turėjo piliečio drąsos sanTenka
pasidžiaugti gaunamais praneši guliariškas laikraščio spausdi- 14 ir 15, 1. 831—849) aprašė, čiam dar anksčiau Yiųdobo1 mai duoda progų visuomenei susipažinti su
mii, paskui pietini link už D”, | tykiuose su vokiečiais: vengė
Ivienos ar kitos organizacijos pradžia, jos mais, kad mūsų broliai Lietuvoje jau iško nimas, suvilkinimas jo išleidi- Man todėlei tiekti tiktai kelis
nujaus, išvažiavus, negalima :ka<l ni'užkabinus, nekirkinus
tikslais ir nuveiktais darbais. Be to, išjudi- vojo ir prekybos nepriklausomybę. Neseni mo iš tūlos priežasties, kuri Ižodžius priuėti, paaiškinant
kun ti api(> " Ausros” rėdvi. ų I vokiečių liet tais atvejais, ka
'namu ir patys organizacijos nariai, priduo- tie laikai, kada Lietuvoje nebuvo nė vieno.'' privertė patį Miksų iš savo tolus dalykus, kurie, rasi tū
nė nu.dyti: ji perėjo rankosna' da buvo minėta žiaurūs darlietuviškos krautuvės, kada lietuviai buvo krašto bėgt, ir gana ilgų lai liems nežinomi.
:dama jiems daugiau akstino darbuotis.
tankaus kursai ją nuo gegii ! Imi ne šios dienos vokiečių,
visiškoje kitataučių priklausomybėje. Krau ką Žemaitijoje, ypač pas Da-Nors L. R. K. Labdarių Sąjunga savo
Kada J. Šliupas prie “Auš-!^ )Ss4 m. iki mgpiūčio lssė I bet jii pranokėjų Prūsuose...
tuvėse negalima buvo lietuviškai susikalbėti. vainų Silvestravičių slapstvSjrtsiame gausingame seime minėjo 20 m.
ros’’ pristojo, dar nebuvo ži m. gana genu rude ir, is d” kryžiuočių.
Lietuvis vartotojas tiek kainų, tiek prekių tis> Taį atsįtiko, kiek atsime. , .
taktį, "tačiau tai buvo padaryta be t inka kokybės atžvilgiu buvo visiškoje svetimųjų nu rUgpiūčio ar rugsėjo mene-Į
Taip
apskelbęs keliuose
J°K Jam Ra',n‘‘ tul<‘ al‘ lies, prisidėjo pr’e jos išplati
“
Liet.
Ceitungos
” numeriuo
ms pramogos, neduota progos platesnei vi- valioje.
fvj„. Rankraščiu korio pas klJ
teko vaoly to- nimo. Nuo ĮHistarojo mėnesio
lomenei tų įvykį paminėti.
. ..* ,
...
, .
e,_ lfii J-u kunigais delei visokiu 1S8A m. iki gului “Aušros” se mano straipsnį “Apie įstei
Dar prieš pasaulinį karų lietuviai susi- jį buvo likę, padavė jis isbeg-1
. .
.
. .
Tat, labai gerai, kad labdarių veikėjai
‘
*
..
.
,
,, ,
i menkniekių. Šitos priežasties birželio mėli. 1SSG m. jau sa gimą Ragainės pilies“ ir pra
lūpino steigti .lietuviškų prekybų. Šiuo žvdg- damas Martynui Jankui iš Bi-I',.,. .
. ..
.
,
1
t l
j
.
. • ,
. įdėliai Žemaitijos kunigai, ką vistoviai rėdė Miksas, kurs. iš dėjęs spausdinti mano 1880
^apsileido ir visomis savo jėgomis rengiasi
sniu didelį vaidmenį suvaidino kooperatyvai,' t« nų, bet per tai atspausdini- .
.
.
.
>rie iškihfiingo sąjungos jubiliejaus paininė1
'
1
J
i
ne, regis, apie dievoluninSliu- Žemaitijos siiga.žęs, savą į . j metais rašytą ilgesnį straipskurie po karo dar labiau išsiplėtė. Tačiau mas jienktojo numerio labai
i po ir jo disputus buvo girdė taisęs spaustuvi, joje ir laik nį “Apie senovės Lietuvos pi
įo. Toji iškilmė įvyks trečiadienį, lapkri
vien kooperatyvai negalėjo visai sulietuvinti pasivėlino, nes, kaip Jankus
iję. dabar patyrę, jog jis “Au- rasi j spausdino. Janui ir Ali lis”, po 3 ar 4 numerių toličio 28 d., Lietuvių Auditorijoj, Cbicagoje.
noi prekybos nei miestų bendrai. Pastarai-. rašė, jokių pinigų Miksas ne-..
,, k - ji. ’
”
- pusiraso - o kšui įčdant, “Auišra” iš na- į mesnę straipsnio tąsų nutrau
Tos labdarių iškilmės reikšmę padidina
palikęs.
Taip
dalykams
stot
’
siais keleliais metais žymiai pradėjo augti
faktas, kad ji rengiama sąryšyje su did
iš P<U ’ulvo v*ena is didžiausių lengvo, laikui bėgant, kaip ro- i kė ir atsisakė spausdinti tik
atskirų (privatinė) lietuvių prekyba. Į ją vint, pradžioje lapkričio
,,
.....
,
jo klaidų — pradėjo, kiek ai-1 dėsi v:s geryn ėjo; rastai to . todėliai, kati buvo čia dažnai
žiulio ir įtakingo dienraščio Chicago Daily
. ‘ ■, ,, .
kimba lietuviai inteligentai su prekybiniu Genevos Šveicarijoj, atvvko
I >"""•« žiaurūs, barbariški kryv.
T
‘
simenu, musų laikraščio dar bitlitioH. Bundt rl.ininku
[News tautų karnivalu, įvykstančiu gruodžio
..
.
pasiruošimu ir su mažu kapitalu. Tai yra rastas nuo J. Šliupo, kuris mn ! , .
skmljlojų skaitlius ,11,line u.
,larboi Ui^ūvoje
ir
v. ... x •
.
1 labinus neužkęsti,
[mėnesyje. Tuo būdu lietuvių vardas plačiai
geras reiškinys. Tokiu būdu greičiau pradės nęs prašė daleist jam apimt ■
kad
mano
“
žemaičių
”
kalba
lyra garsinamas to dienraščio skiltyse.
Laike savi) trumpo rėdymo .-.š neabejoju, jug ir “Aušra\-n [nepatikusi vienam . kitam ‘Lie
eiti Lietuvos prekybos lietuvinimo darbas ir redaktoriaus vietų prie mūsų
, t •;; kaip1 ir šiandien ant nav.
”
Mes manome, kad labdarių sąjungos su- greičiau ateis tas laikus, kuda Lietuvos mies “Aušros”. Nors man asabiš- “Aušros” — nuo lapkričio
'
tuviškos Ceitungos’ skaityto
fckaktuvių vakaru, lapkričio 28 d., visa Chi- tai išsivalys nuo kitataučių įtakos. Tenka kai Šliupas pažįstamas dar ne 11883 m. iki 13 u. kovo 1884 roas” ir kt. nors vargingai, jui. Užgautas tokiu Šeiniaus
cagos lietuvių visuomenė turėtų susidomėti girdėti, kad nemažai ir iš Amerikos grįžusių į buvo, G d. lapkričio atsakiau: m., kada šliupų vokiečiui iš skurdžiai tolyn išeit būtų ga pasielgimu ir netekęs laikraš
lėjus. jei nebūtu vėl nelaime
; ir paremti rengėjų jiastangas.
lietuvių prie to naudingo kraštui judėjimo I Ja,n’ >i°K
nori, gali apimt j Prūsų išvijo — jisai spėjo uačio, kuriame galima būtų bu
Jei dar pridėsime, kad visas to vakaro dedasi. Reikia tikėtis, kad ir daugiau tokių j i^oakcijų. Kelioms dienoms Įdirbt dar kelias klaidas, ku- patį Md<šą kirlys: su jo spau
stuve parduota drauge ir “Alis{n°
kurie, kaip
I pelnas eis lietuvių labdarybės reikalams, tai anierikiečių vyks į Lietuvą ir ten apsigy- j prabėgus, sulaukiau ir patį J. rios netik lietuviškiems dalv- «ra
' man tuomet rodėsi, galėjo būt
dar geriau įsitikinsime, kad tų pramogų pa- vens. Patyrusioms prekyboje ir su kapitalu Į šliupų Pragoję, kur jis pas kams biskelį užkenkė, bet ir
naudingi Prūsų lietuvninkams
| ramti yra mūsų visų pareiga.
niane
2
—
3
dienas
pergyvenęs,
’
jam
pačiam
atgabeno
negeis
lietuviams amerikiečiams Lietuvoje yra plati
C). Iš Basanavičiaus “Auš- apšviesti jųjų praeitį, kad su
leidosi tolyn Tilžėn ir į Bitė-[tinas pasekmes. Kad pasirašyTat ir paremkime.
dirva.
ros Oenezis”*)
.stiprinus jų tautiškų sąmonę,
nus pas Jankų. Šliupui pas mas “rėdiku” buvo nemenka
“Austos” įsteigimo nuntis ' ™siPrfdin,sl k ^laikyti tokiu
KALBOS APIE DIKTATŪRĄ
J. E. Vysk. T. Matulionis yTa daug nu mane esant, dalykai “Aušros”; Mu’-dh — jau paminėjom: prr.
siekia 1881—132 111( •tu to bū- būdu> kiek galint, germanizaci
kentėjęs dėl tikėjimo. Tai yra gilaus tikėji- ir kt. tapo labai plačiai ap- kti-kiaus ir naudingiaus bū
■
....
tent laiko, kada man teko su jos tolyn žengimą, aš privers
Spauda paskelbė sensacijų, būk Jungtinių mo vyras, tačiau ir didelis, nuoširdus lietu- svarstyti iš visų pusių ir tarp 1 tų
buvę anonvmiškni laikraš
tas buvau pastatyti klausimą
ant kurių sutikau, i-Įtį vedant už vardo tūlo Prūsu sisiekti su Andr. Višteliausku
[Valstybių kariuomenėj buvęs planuojamas vis patrijotas. Pamokslais ir kalbomis savo j
apie įsteigimų tam tikro laik
calbis nuversti Roosevelto vyriausybę Ir tautiečius ragina būti ištikimais Bažnyčiai ir d®nt jie redaguotų, buvo con- lietuvio, resp. M. Jankaus, pa- ’r Ju,8’u Mikšu, su kuliai raščio, aplamai imant, visai
steigti fašistinę diktatūrų. Tonis sensacijoms tautai. Praėjusį sekmadienį “Draugo” kon-Į dilio sine <jua non, kad visi | sislėpus. Antra, “Aušros” da
Lietuvai šviesti.
*) Kauno “Lietuva” 1923
.pimpių davė geli. Butlelio įtarinėjimai, ku- certe pavartęs programos knygutę ir nėra-[ rankraščiai “Aušros” talpina- dykus savistoviai valdyt pra
Susižinojęs su Višteliausku
Į ric greičiausia neturi pagrindo. Gen. Butleris dės Lietuvos himno, padarė pastabą ir pa- į mi turi per mano rankas eiti, i uėj•šlitųms tuojaus kaipo Nr. 48, 1923 “Žvaigždės” Nr. ir gavęs iš jo jau pirmiau c-ijRu'ne pirmą kartą paleidžia panašią “antį” sakė, kad tokios iškilmės be tautos himno, ko reikalavo ir J. A. Višta-'“rudnktor”, kreipė, i prie 12 ir “Aušros” 49 m. Sukak
(Tęsinys ant 3 pusi.)
1 liūs
“Dzienik’o Poznanski’o”, kii tllVCbC.
L spaudoje.
negalima baigti.
. ........... ........... . ——
kas. Kitiems reikia pasiryžimo ir perga pravažiavo tą patį vienuolynų ir puste- į nepasigailėk jiems savo šypsenos, nes tani, skirus vargus. Bet liūdnoj visuotinių varlės įprasti šypsotis. Protaujančiam žmo bėjo, kad tų pačių sesučių linksmi veidai šypsena brangi, kuris jau daugiau nepa gų skraistėj mūsų kalbos ir rūpesčiai at
rodė labai menki, labai nususę ir skur
gui, rodos, nereikėtų išdėstinėti sveikos nepasikeitė. Tad, tikyboje randama susi jėgia nusišypsoti”.
dūs, nors savo menkume ir buvo neap
šypsenos naudą. Žinoma, ieškant ^grin raminimo šiam liguistam pasauliui.
J. K M. “2. Pr ”
(Pabaiga)
sakomai skaudūs, nuostabiai tarpusavy ir
Baigiant šį šyj>senos įvertinimo išdė
dinio žmogaus linksmo būdo pamato rei
tanias žmogus socialiam gyvenime po
visuotinėmis kančiomis susipynę.
kia būtinai žiūrėti religijos bei doros sri stymų pasiūlau skaitytojui susidomėti šio
jo draugystės visi pageidauja,
Ir dabar, kai aš vienas likau, skam
tyse. Tikyba nurodo išeitį iš visų šio gy mis gražiomis nežinomo žmogaus minti
draugų jam niekuomet nestokuoja. Kad
bu mano ausyse tas klausimas ir dar la
venimo keblumų ir nustato taisykles ra mis:
,1T kartais norisi verkti, esant priežasties,
“Paliks jūsų namą nuliūdęs Dievas. biau vargina jau nuvargusį mano protų.
“Šypsena nieko nekainuoja, bet be
miai sąžinei. Gilaus tikėjimo žmonės vi
jis mėgina susiturėli ir pasirodyti kisuomet linksmi. Ar kas kada matė nuliū galo daug duoda. Kas ją panamloja nie V’č-jas mirties lūpomis užtrauks jums bū Aš įj girdžiu monotoniškame vėjo švilpi
ĮI’-tiėms linksmu. Lyginai kaip artistai lošdusį vienuolį arba susiraukusių vienuolę? ko nenustoja ir kitiems gero daro. Trum tinų prakeikimų, jums pa\irtus dulkėmis, me, paskutinės voro graužiamos pulubėje
| darni juokų roles, nors gavę labai liūtini)
paliks tuščias ir jūsų namas”. Nenoromis musės birzginie, maišomų kortų šlamėji
Jie juk atsižadėję visų pasaulio brange pių trumpiausia šypsena kartais atminti
Žinių, išeina scenon ir atlieka savo links
nybių ir patogumų. Jie taip pat žmogiš na per amžius. Nėra tokio galingo arba sviedžiau į šalį pamėgtų knygų, kuri vie me, matau, kaip jis auga, sfinkso pavi
mų relę, it nieko neatsitiko.
ko sudėjimo, kaip visi. Turint ramių są turtingo žmogaus, kurs be jos nepralai- toj nuraminimo man priminė tik skurdų dalu stoja prieš mane ir reikalauja iš rnaŠypsena, juokai, linksma mina eina
žinę tamsiausios dienos jiems saulėtos. mėtų. Šypsena džiugina šeimos gyvenimų, ir kančias, tik monotoniškų savo tiesą Į nęs atsakymo. Veltui vartau savo galvoje
į sveikalą. Melancholikas (nuliūdęs) įvnGalų gale, žemės vargai ir trūkumai ne stiprina ir ugdina draugų tarpe priete- kartojo. “ I’aliks. tuščias ir jūsų namas”, sup»*lėjusį ir dulkėmis apdengtų prisimi(.To sau įvairių ligų, ypatingai, jei net ir
palyginami šviesini ainž.inystės ateičiai.
lystės ryšius. .Ii visuomet teikia nuvar — aplinkui tuštumų temačiau ir tuštu- j tiinių archyvą, veltui jo ieškau ištuštėju
stalo vrlgvtlanias skanius pietelius
Viena turtinga panelė šilkuose pasirėdžiu gusioms poilsio, nusiminusiems linksmy mų savy jaučiau. Silpna šviesos liepsnelė šioje proto atsakymų šventykloje, veltui
lįteikia misišyp.-oti ir su kitais links
sį, vežama brangiu automobili u pro vie bės, nuliūdusiems paguodos, žodžiu sa vilniavo su kiekvienu staigesniu' audros graibaus ir kasdieninėje ištrintoje prozo
š*mai pasišnekučiuoti. Toks nusmukęs ūpą.
nuolyno darželį, pasteličjus besivaikščio- kant, tai prigimties vaistas kiekvienai ne pasisukimu ir fatališkai mirguliavo vi je: nėra jo niekur, niekur negaliu rurtti
'aiškini kenkia virškinimui. Juk gydytojančių sesučių linksmi s veidus sau mąstė, laimei. Pirkti, išmaldauti, skolinti arba dury sunkių papirosų dūmu kamuolių. Į to užkerėto tiesos žodžio, kuris sielų apvisi tvirtina, kad prie valgio būtinai kokios jos neišmanėlės išsižadėti pasau
vogti jos ir nebegalima, nes ji tik tuomet Dar aštresnės ir kaskart tamsesnės min šviestų, rankas apginkluotų! Štai tik uūllingn gero ūpo ir juokų. Praeity jm
lio gėrybių. Dvidešimt metų vėliau ta pn
turi reikšmės, kuomet duotlama dykai. tys tingiai blaškėsi nuvarguaioje mano mai draikosi chaotiškais debesėliais ir
rtioji apmokėdavo juokdariams, k u
chaotiškai maišo mano mintis, ardo aieneiė paragavus pasaulio gardumynų ir Kai kurie žmonės taip vargo suspausti, 1 galvoje ir drumstė sielos ramybę.
krėstų juokus pietaujant.
(Daugiau bus)
jo apgaulingais paviliojimais suterliota kad jau nebegali šypsotis, tad tu brolau, j
Ilgai kalbėjome apie bendrus ir at- ' los ramybę.
Šypsena kai kuriems natūralūs daly

Basanavičius ir “Aušra”

“DRAUGAS”

į

Kedel Reikia špfis

Sielos Paguoda
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Penktadienis, lapkr. 23, 1934
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Nežinodamas kame dalykas,
BASANAVIČIŲ® IR
džios, prie šių metų pabaigos, žaras įvyks sekmadienį, lapk.
žiūrėdamas savo tėvukui į a•AUŠRA”
Šie meteliai buvo sunkūs.
25 d., 5 vai. vakare. Buzaras |
kis ir rodydamas į Pampadon i
Mūsų parapija bruzda. Na bus vakarais, o 29 d. vakare
rę, žiūrėk, sako, tėte, toji ana
(Tęsinys nuo 2 pusi.)
ktis nenaktis, visi vyrai ir bus pabaiga. Paskutinį vaka
ve moteris manęs nepabučia les: ‘‘Op, op Nemunėli”, ‘‘Lie moterys dirba. Parapijos ko rų įvyks šokiui. Tai bus pasAtminė. Mozartas mirė vi
KAUNAS. — 1,'n t u va plės
Mozartas, vienas iš įžymiau
vo!
tuviškoji kalba”, ‘Tiesos zer- mitetas ir draugijų utstovai kutinę proga jaunimui links-<darna gav() prekybos santysiškai
tų
mišių
neužbaigęs.
sių pasaulio muzikų ir kom
> kolas’ ir kt., turėdamas taip- rengia didžiausių parapijos va įnai pasišokti, nes sekamas se-į kiag Ha kitomis vulstyliėmis,
pozitorių, turėjo vienų kart Betgi jos ir po šiai dienai da
Aplankęs įžymesnes Euro- j gi mano gero draugo kun. Sim. karienę ir milžiniškų bazarą. kniadienis bus pirmas advento | artimiausiu laiku nori sudayra giedamos. Ir bus giedamos
labai įdomų atsitikimų.
pos sostines, galutinai pas Šv.' Norkaus eilių pluoštų — tarp . Vieni kolektuoja po ūkininkus sekmadienis. Advento metu ,.yti prekybos sutartį ir su
ilgiau, negu kiečiausio akmens
Tėvų Romoje apsilanko. Ir čia'kitų Kondratavičiaus “Marge- paukščius, kiti vakarienes ti- katalikui nevalia linksmintis,
p..v...dja, šiuo reikalu dabar
Sunkaus darbo, o da sun paminklas ištesėti išgalės.
iškilmingai vieši ir pačiam Šv. Į rio” vertimų — radęs Vište- kietus pardavinėja, kiti išmokti.
įvedami paruošiamieji darbai
kesnio skurdo ir ligos nualin
Tėvui mišias rašinėja.
liausko pritarimų laikraščiui krautuvininkų prašinėja dova
Kvietimas
Įsu tam tikromis Graikijos
tas, rymo vienų naktį ant ran .Jei šiandien Mozartas pasi
----------- —
leisti, kaip ir paties Šeiniaus, nų bazarui. Darbščiosios mrr
Kviečiame
brolius
lietuvius
ekonominėmis
įstaigomis.
kos vienų vienas ir giliai gul- rodytų, ne tik kad visas pa Mozartas buvo ne tik gabus kurs apturėjo sumanymų — terys mezginius mezga, divovoja apie muzikų ir nelaimes, saulis jo pažiūrėti subėgtų, muzikas, bet ir labai dievotas steigti atskirų laikraštį, galop nus audžia, kviečius mala, py į mūsų parapijos didelę vaka Nors eksporto galimumai į
kurios jį be pasigailėjimo taip Į bet ir ant kelių visi suklaupę katalikas. Jam Prancūzijoj be-|gavęs Jurgio Mikšo prisižadė- ragus kepa įvyksiančiai pa rienę ir į laimingųjį bazarą 'Graikiją yra labai maži, ta
skaudžiai engia ir smaugia. jį nužeminančiai pagarbintų koncertuojant, miršta Voltaire' jį,nj> pridaboti to laikraščio rapijos vakarienei ir bazarui. gyvenančius Waukegane, Wi- čiau tikimųsi, kaip nors susi
sconsine, Chicagoje ir visų a- tarti, kad prekybos balansas
už begaliniai gražių ir įdomių patsai įžymiausis prancūzų be-1 spausdinimų ir pasirašinėti atJau parduota 4(X) tikietų. Va pylinkių. Broliui, lietuviai, su
su graikais nebūtų Lietuvai
Visai netikėtai įeina nepa jo muzikų.
i dievis. Ve kaip Mozartas ap- j sakomuoju prieš vokiečių val- karienės tikietai pigūs, tik jumis norime pasimatyti, pa nuostolingas.
žįstamas asmuo ir palieka jam
rašo jo mirtį savo pažįstamie- ^žią redaktorium, aš priren- 50c. Vakarienės metu, svečia
Ne vien namuose ir teatruo ms Vokietijoj: ‘‘Bedievis Vol- |gęs vjsą raštų medžiagų pir- ms valgant, garsūs oratoriai sikalbėti, savo mintimis pasi
užsakymų parašyti uždusinęs
mišias vieno mėnesio eigoje. se, bet ir bažnyčiose jo kūri- taire jau užvertė kojas, kai1 mųjam numeriui ir davęs nau kalbės, geriausia muzika grieš, dalinti, nuoširdžiai pamylėti. ( M'abasb avė. gatvėkaris su
Jūsų atvykstant laukia v*sa • sikūle su troku. Sužeista kePirm neg Mozartas pasiūly-1
ir yPa« mišių, atydžiai šuo
jai
sumanytam laikraščiui žymiausi dainininkai dainas parapija.
Begilas; lėtas asmenų.
mų priėmė, minėtasai asmuo, klausomės. Reiškia, dabar jį
“Aušros” vardų, įsakiau Mi- dainuos.
kaip nežinia iš kur atsirado, pinigais apipiltumėm. O tada Paūgėjęs į vyrukų, sumano | k&iui paduoti raštus spaudon,
Parapijos vakarienė ir ba- į PLATINKITE “DRAUGĄ”
taip nežinia į kur ir vėl pra jisui skurdo pusiau apsiren vesti. Pasidaboja vienų seserį, kų jis Ragainėje Albano bei
PLATINKITE “DRAUGĄ”
gęs ir dažniausiai nedavalgęs. bet galutinai veda kitų’. Pa
dingo.
Kybelkos spaustuvėje ir atli
sak jo, vis tas pat. Moterį am ko. Pirmųjų laikraščio nume
PAI N-E X PELLER į, j1
Pirm neg suminėsim šio ga žinai kankino liga. Gi jį ne rių spausdinimui buvo mano>
Mozartas, manydamas, kad
tai būta tik šmėklos, o dau rbingo muziko mirtį, nors tru turtas. Jiedu nusigyveno taip, Višteliausko ir Šemiaus sudė
giau nieko, į tai daug dėme mpai susipažinkim su jo gy kad neturėjo ko į burnų įdė ta 340 markių, kurių turėjo Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio
Nuo Gėlimų Ir
sio nekreipęs, kai matai užsi venimu ir darbais.
ti. Apart tikro sutikimo ir gy užtekti keliems numeriams
moksliškas knygas, vardu:
Skausmų
miršta.
naudokite
vos meilės, nieko daugiau ne spausdinti...
‘KATALIKŲ TIKYBA’
ANCHOR
Da -penktus metukus eida turėjo. Ne kas kit, o tik sku
Visi šitie dalykai buvo ma
PAIN-EXPELLERl
Betgi anasai asmuo ir da mas, jau pradeda rašinėti mu rdas galutinai pasiguldo Mo- no ranka rašyti. Apie Krašev
’ain-Eipelleris visuomet_
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
palengvina skausmus
kartų atėjęs savo reikalavimų zikų. V ienų kart prašo tėvo, zartų, jau ant amžinasties pa skio “ Vitolioraudų”, Vište
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.
ILLS P
pakartoja ir kukliai primena, kad duotų jam smuikų. No- talo. Mirus, nebūta už kų ka liausko lietuviškai verstų, ku
KATALIKŲ
TIKYBA,
I
tomas
—
TIKIU
Į
DIEVĄ.
kad už to darbo neatidėliojant roms nenoroms gauna smuikų. rsto nupirkti. Nežiūrint į tai. ri buvo neseniai spaudoje pa
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
Tr kas nenustebo, kai kelių kad vargšė ir ligota Mozar sirodžius, recenzijų palaikę
imtis būtinai reikia.
Daktaras Sako Kaip
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Išvengti Slogų
metukų kūdikis pradėjo visai tienė visus apibėgo, bet iš nie laikraštin įkišo J. Miksas: jis
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap Žymus sveikatos
sperlalistas yra pa
Mozartas, manydamas, jog I taisykliškai pritarti kitiems kur pasigailėjimo nesulaukė. prašęs manęs, nesiklausdamas,
reiškęs. kad, X3 nuoš. šios šalies as
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
menų yra paliesti slogų. Jis nurodo,
kad "raktas” išvengimui slogi,,
yra
KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.
iš ano pasaulio atėjūno būta, smuikams?
Purvinų lentų sukaltame neva joje tų Kraševskio veikalų iš
palaikyti atsparų, kuri nugali daug
Turinys:
Jėzaus
Asmuo.
Pirmykštė
žmonių
laimė
ir
nuo

maž pakenčiamai susirgimų prie
ant tų pėdų darban stoja ir
karstelyje atlydėta jos vyrų girdamas, jų su Homero “Ili
žastį.
dėmė.
Prieš
atpirkimų.
Atpirkėjo
šalis.
Marija,
Juozapas
NUGA-TONE pasirodė
stebėtinu
uždūšines- mišias statyti pra
destus metukus eidamas pa bažnyčion. Pamaldos labai ku ada” ir “Odisėja” net su Bi
tonikų
būdavojitnul ir palaikymui
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Jis tiesiai pasiekia nusilpu
deda.
tenka į karališkų dvarų Vien- klios ir trumputės. Palydovai blija palygino, tokiu būdu už
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk atsparos.
sius organus. Teikia jiems daugiau
jėgos, ir jie išmeta nuodus, kurie
noj. Lyginai tada garsi Marė vos keli. Ir kadangi tai butą gaudamas tikybinius ne vieno
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
būna priežastimi įvairių negalių. Da
laikas jums būdavot! atsparų.
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda bar
Jo moteris, kuri irgi amžina Antanina, kuri paskui Pran labai žiauraus žiemos ryto, kol — ypač. kunigų — jausmus ir
Imkit NUGA-TONE tik trumpa lai
rais
$1.90.
kų
ir
tėmyklt stebėtinus rezultatus.
ligonė buvo ir lyginai tuo ta cūzijos karaliene paliko ir ku pasiekta kapus, jau buvo tik pastaruosius sukeldamas prieš
Pardaioda ir garantuoja visi aptleKATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
koriai. Pinigai grųžinama. Jei esat
rpu sveikatos reikalais kitur riai paskiau įniršę prancūzai tai vienas asmuo, kuris jo kū laikraštį.
nepatenkinti. Mėnesio trytmentas UŽ
Turinys:
Šentoji
Dvasia
yra
Dievas.
Paeina
iš
Tėvo
ir
Vienų Doler). Lengva priimti Ir pa
išvažiavusi buvo, kai sugrįžo, galvų nukirto, da tik mergai nų vežė. Privažiavus kapus,
Pirmasis “Aušros” numeris
laiko Jus tvarkoj.
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
užkietėjimo imkit—UOA-SOL
ateina du ubagai išmaldos, pateko Pragon, rodos, apie ko
savo vyro nepažino. Sumenkęs. tė buvo.
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa —Nuo
Idealų Liuosuotojų vidurių 2 5c
ir 5tie.
kai paprastai, ieškoti. Pama j vo 15 d. 1883 m.; patsai gi
Nusiminęs. Nevalgęs. Nemie
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
gojęs. Be jokio žado. Tik am Jinai Mozartu taip pasida tę tik vienų žmogų ant veži laikraštis buvo mano redaguo Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
žinai sėdi ir užsakytas mišias bojo, kad šisai tėvui vaikiškai mo, klausia, ar daugiau veži tas iki 7 Nr., kuriam raštai
Mirtis ir po mirties'. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
KlM M. Katner of Brooklyn, M. Y.
tvarkyti nenustoja.
aiškino, jog kaip tik jisai už mų nebus? Nagi ne, atsakyta. mano buvo prirengti, bet jis
*rlte>: "Baro n»et KroMbcn far tha
Gyvenimas.
Puslapių
290.
Kaina
$1.00.
Audeklo
apda

*Mt
* months and have not raly laši K
augs, Antanitia^ bris jo žrhčna. “TaPkųgi tokį tu šičionai at atspausdinta jau Jonui Šliu rais $1.35.
yaaada bot foel ao much bot tar in every
way. Bvra far people «ho don’t eare ta
veži?” “Vai gi, paprastų mu- pui prie “Aušros” pristojus.
radaea. Kmaohen ta aronderfal ta kaoy
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
Kai vėliau paaiškėjo, tai
the ayaten baalthy. I balny a aaraa
zikantėlį”, atsakyta. “Tai gal Tai tokia buvo, trumpai kai
ahaald kna* for I’ee triad aa aaaay
rais
trys
tomai
sykiu
imantiems
$3.65.
Trys
knygos
su

Prancūzijon patekus,
kur
nebuvo ano pasaulio atėjūnas,
thluga kat only Krnaehen anaaered all
taip. Mat jie visi toki nusigy bant, “Aušros” genezis. To
yoryaaaa." (May lt. 1OT2).
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
o tik visiems gerai žinomas įprotis buvo viešai moterims
TO loae tat BATO. V and HAIUfLBSSliškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojau?.
venę. Gaila. Šiandien da ir kiu tad būdu, kaip iš pasaky
LT, take a half teaapoonful of Krnacbon
kunigaikštis Walseck. Jisai, vyrus bučiuoti, mažam MozarBalte
ln a glaaa of hot natar tn the
Čia nuplėšk
mornlng before breakfaat—don’t mlaa a
mes iš niekur nieko, nega to matoma, man su Višteliau
mornlng—a bottle that laata 4 veeka
mat, neseniai buvo savo mo tui ko ir lūpų nenubučiuota,
Gerb. •‘Draugo" admfnistrarljal:
eoata būt a trlfle—get Kruacben Salta at
vom”. “Tai taip ir aš”, at sku kaipo literatams ir su MiSiunčiu $................. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčlo knygas
any drugatore ln America. If not joyterį palaidojęs. Žinodamas Mo apart įžymios Pompauour. Ši
"KATALIKŲ TIKYBA".
fuily aattafled after tbe flrat bottle—
sakė Mozar to palydovas”. Už kšu susitelkus, teko mums tri
I tomų — TIKIU. Kaina >1.00; apdaryta $1.35
money back.
zarto gabumus, sumanė savo Į moteris labai aukštai stovėjo
II tomą — JCZUS KRISTUS. Kaina vi.50; apdaryta $1 90
šį sunkų darbų nei mažiausio ms prie užtekančios Lietuvai
III tomų — SV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1 35.
moteriai jo rankomis ir gyvų karališkame dvare ir, gal, dėl
arba;
stiklelio “negavau”... Kogrei- atgimimo aušros, kurių mūsų
Siunčiu $2.80, kad atsiųstun.ėte be aptaisu.
GAINS 25% LBS.
paminklų pastatyti uždūšinių to Mozartų bučiuoti aplenkė.
Siunčiu $3.65, kad atslųstumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo
čiausiai įversta Mozarto kūnų laikraštis nešė, artimiausiai
Bflčlo knygas “KATALIKŲ TIKYBA”.
IN TWO MONTHS
mišių išvaizdoje.
nuošaliai išraustoje duobėje, stovėti. Savo “prakalbų!” bai
Vardas. Pavardė ..........................................................................................
COD LIVER OIL-Once a
Adresas ............................................ .................................... street
Punlshment—Now a Traat
kur jau kitų kelių tokių varg gdamas, aš buvau išsitaręs:
Stop trying to fnrce your children to take naetyšų kūnai da neužkasti ateiviui “Kaip auštant nyksta ant že
taating, fany Aavored cod liver oila. Girethen,
Coco Ųad—the cod iivcr od with a deticious
SUCH IS LIFE—
chocoiate taate—and watch thrir bodies grov
nosį negeistinu kvapu trynė: mės nakties tamsybė, o kad
daily vith vigoroue. athletic atrengtbl Mrs.
Merdėt oi Milaaukce eays:
ir tuo visas laidotuvių daly taip jau prašvistų ir Lietuvos
*
"Btfart my child took
CocoCt>dshtonlywrlthrd
ei
SO lis.
in lm>
kas baigta.
tnonllu
’ Umt. skt irtitki
dvasia”! Dabar 40 metų pra
JOS
Ih. and tka kat
ĮDOMIAUSIUS
LIETUVIŠKUS
KATALIKIŠKUS
Argi neypatinga? Mozartų. ėjus nuo “Aušros” įsteigimo,
not ketu iU linct."
LAIKRAŠČIUS
OthcrcodlivrroIKhave
i V'
kurio muzikos klausėsi kara tik gėrėtis tenka, matant šia
only Vitamine A and D.
būt Coco Cod fa, aki
nch in Vitamin B—the
liai ir karalienės, dabar tik ndien, kad ta dvasia lietuvių “DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
appetite and growth
promotjng vilamin.
vienas asmuo, o ir tas tik iš tautoje taip gražiai prašvito
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
Start ynur children wl»h
Coco Cod Lodą y, At oZZ
prievartos, jo kūnų duobėn į- ir kad mūsų, jos įsteigėjų, ve
tams $6.00.
druĮ tlorts.
U
vertęs,
neužkastų
pameta?
lijimas ir noras jau visiškai “DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
K
Taip kad paskui nei nesuži išsipildė... sulaukus nepriklau
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 \V. Broad- The Cad Lhrar Oll That Tastes Lika Chaealata
nota, kur ir kurioj vietoj to somos Lietuvos!
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
įdomaus muzikos žinovo kū
D ras J. Basanavičius “GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E So.
nas priglaustas.
street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.
Kaunas, rugsėjo 19 d. 1922 m.
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak Rinktino mo
džiaga suplak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
ta I nepaprastų
M
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur grietinės pavl
Morkus

LIETUVA TARIASI SU
GRAIKIJA

IŠ PO MANO BALANOS

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!

—\ z
,:<r

TOLOSEFAT

SKAITYKITE

COCO GOD

Preferred by millions
to mayonnaise..

NOVENOS

Kų tik išėjo iš spaudos

Novena, prie Šv. Antano 15c
Novena Neoerstojančios Pa
galbos................................ 10c
Novena prie Šv. Teresėlės,
Mažos OėlelJs antroji laida 10c
THE C ALL OF THE W1LD

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė.,

PARAPIJOS VAKARIENĖ
IRJJAZARAS

nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk, Me
tai neprailgo. Beliko atsimini
dams $2.00.
mai praeitos žiemos, pavasa “VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
rio, vasaros, rudens. Pergyve
St., Chicago, Ilk Metams $1.80.
nome žiemos speigus, audras “AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ir vasaros kaitras. Vėl priei
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
name prie naujos žiemos praBrooklyn, N. Y.
Waukega.n, UI. — 1934 me

dalų K raft
Mlracle
Whtp ma
šinoje.

Penktadienis, lapkr. 23, 1934

DRAUGAS

— - — - ■

važiavę ir pakliuvo j kalėji
mu. Geriau pasisaugoti.

DETROITO LIETUVIO ŽINIOS

Lietuvių Moterą klubas re-Į
ngia devynių metu sukaktuves

CHICAGOJE

,

j Akad. Rėmėjų 1 skyr. taip
į gi bažme darbuojasi; tini at
į skirą savo būdą.
~
Vi "i prašomi lauks lis i bu

T0WN OF LAKE ŽINELES

, Bal ium viešbuty su bankietuj
---- -----Į .----------(Pinner - Dance), lapkr. 2S j Labd. Są-ga rengiasi prie! Serga Ona J urgaitienė,-164 I
kvsis ir dažnai minės aukoto d., 7:30 valam!,ą vakare, tai didelio koncerto ir šokią va-Į So. \Vood St. Linkini greit
jos ir kompozitorių vardus.
yra prieš Paniekos dieną (Tlia-Į karo, kuris įvyks lapkr. 2S <h,1 pasveikt.
t
vak.. Lietuviu Audilonksgiving Buy). Įžanga $2.00; 7 vai. vak
MUZ J. IR M. ČIŽAUSKAI, Ktpki iėio 17 d. Moterą Są
A. a. Leonas Bižokas, 23 asmeniui.
i'ijoj. Įžanga tiktai 35c.
| gos 54 kp. ir jaunameciu sky
Marijoną Kolegijos Rėmėją
APLEIDO DETROITĄ
Bilietų gal ima gaut i pas ko
Programa bus viena iš gra ;
‘Draugas”, ‘Draugas’, ‘Drau i metų, miiė lapkr. 14 d. Iš Šv.
rius surengė Centro Įiirm. Ma1 skyr. rengia bunco pramogą,
Antano bažnyčios imi pamaldų, alįsįj.,; Alartha Šlubis, Alai- žinudą. Dalį išpildys Šv. Ka-į
Pereitą sekmadienį per su 1
gas’ —
įijonai ( ižauskienci išleistu
Dgeiitu name, 5648 So. Jus
' iškilmingai palaidotas lapkr. | gal vt Stalk ir Anastazia 1 lai- zimicro .Akad. studentės. Dai
Alūsą idealas!
mą, paskutinį kartą teko gir
line St., gruodžio 2 d., 2 vai.
ves.
| 17 d. ^v. Kryžiaus kapuose į
kurios uoliai darbuojasi; nuos geriausieji mūsą chorai.!
“Draugas” mūsą draugas,
dėti muz. d. (’ižausko grąžuiI
popiet. Ogentai atsilankiusiu.'
I Centro pirm. M. Čižauskiebalsą, išpildant solo “Sveikai
“Draugas” mūsą senas...
įlaliko nuliūdime žmoną Ma-, jr pas |H|e mirę, arba valdv-į Po koncerto bus šokiai, ku; nė, per keturis metus, nenuil
gražiai priims ir pavaišins.
' rijoną ir 2 metą dukrelę. Kleb j
Kas dieną aplanko
Marija”.
rietus
grieš
didelė
orkestrą.
nares,
kurios
v
ra,
pi:
m.
stančiai darbavosi šioje kuo
Raporten >
kun. 1. Boreišis pasakė pptai-i Patri(.ia i:viek, vįce’pirm. AlaJis mūsą šeimynas
Muz. ,J. ir M. Čižauskai kė-Į
Visi
kviečiami
atsilankyti
ir
poje. Perorganizavo jauname
kintą pamokslą.
i tildą Maita, fin. rast. Anasta- paremti kilnu darbą. Tikietai
i lė Detroito lietuviu vardą mu-l
J r mums jis pasako
eių skyrių ir joms vadovavo.
zikoje per keturis metus. BalĮvairias naujienas.
OŽKABALIŲ
A. a. Leonas mirė pačiojt i zia Schulty, imt. rast. Mary platinami visose kolonijoje.
Ji \ isuomet prisidėjo aukomis
Kickviens
iš
mūs
mėgsta
tiniorieėiai, žiuodmni Jono či
jaunystėj. Mirtis, mat, nežili- Hdl, ižd. Auna Bernotas ir
Al ūsu parūpi |o j antradieprie įvairią kuopos parengižausko gabumus muzikoje, pu-j
‘ “ Draugą” paskaityti
ri, kad dar i«its gražumas bū-1 Anna AM’loske, o Kast Side. j niais, ket virtadieniais ir sekiiiii. di tiksliai išrišdavo vftsoIr iš jo naujienas
viliojo jį nuo mūsų.
tą gyventi, vos tik šeimyną'pus Eleną Stepanauskas,
iI niadienlais būna bazaras. Praį kius kuopos klausimus ir negalima gauti
Po sumos J. Čižauskas pa
Kitimus pasakyti.
sukūrus
reikia
apleisti
šį
pa
į
Kas
myli
gražią
sueigą,
pra
1
sideda
vakarais.
j silsi pratimus. Ją gerbė ne tik
“DRAUGE”
vietė visą chorą į svetaine,1
“Draugas” mūs tik vienas - šaulį. () kas svarbiausia, kad'su|||i atsilankyt; busite paten'lietuviai, bet ir svetimtaučiai.
jaunuoliai turėtą daugiau krei j kinti.
M. Širvaitienė
tur su visais gražiai atsisveiVienas kasdieninis,
Savo gražiais darbais, gerb.
LIETUVIAI DAKTARAI:
ino. Ponia Čižauskienė irgi
Todėl mes jį mylini,
pti
dėmesio
į
priklausymą
į
Centro pirmininkė, užsitarna
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Iš visos krūtinės!
ižiai kalbėjo į choristus.
prie
katalikišką
organizaciją
vo 7)4 kuopoje didelės simpaOflNo: Tel. LAFayctte 4017
Tcl. CAKal 0257
Be “Draugo” mums dienos
P-lė Juodsnukaitė, choro va i d jos
ypač kiekvienam dabar lengva
Rm.: Tel. UKMloek S2M
Rcs. PROspect A65N
Būtu labai ilgos,
Parašė ir išleido
lux įteikė muz. ČiŽauskui doįsirašyti į S. L. Ii. K. A. Mū
Del pailgėsimi gyvenimo sąKun. A. Petrausko, M. I. C.
są parapijoj randasi 265 kuo
įraną “brief
bnel case
case ” muzikai su- įv^u 1I1UZ čižauskai apleido Kaip, rudenio rytas:
gidėti, kailio atminčiai jo dar-1 JMmita
j.vvko •, BaltilllorP. Aliglotos ir pilkos...
pa ir dabar eina nariu vajus. Atsiminimai iš 1905 — 1911
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
pergyventų laikų
Jubiliejų šventė,
ivimost Detroite su choru. jT;|ja pn)ąa M()t(>ril S;pgos -4
4142 ARCHER AVĖ. *
Įstojimas dykai. Tėvai turėtą
1821 SOUTH II ALSTED STREET
I dalis pilsi. 95
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Jisai sidabrinį
Kezldcneljn KHOO So. Artcsian Avė.
raginti savo vaikus rašytis' į
Vakare parapija surengė pa-;k|( sun>ng- )iellls įįkį|lhį„gas
II dalis pusi. 195
Keži,IcnciJos Ofisas: 205t W. tiiiLIi Si.
Alės
linkiui
sulaukti,
Valandos; 11 rylų Iki 3 popiet
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
plinksn linini o vakaią, šokim, įg |t.į
kurios surengimu
Kataliku Susivienymą. Nidai
UŽ ABIDVI DALIS 25c.
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti
f iki 8 v. vakaro
Jam
švęsti
auksinį!
gsaveikinimo proga. Žinomą (la,.havos
komisijos narės:
mėj jis šeimai teikia paramos
Prisiuntimui 5c.
“DRAUGAS” PUB. CO..
risirinko daug, visi gražiai J. Šimulienė, lt. Stankienė, A. Ir dar daugel švęsti
Tcl. LAKayctto 7650
233
f So.OukJey A>:e. ('l,ir.ago, III
Linkini
sukaktuvių
iksminosi iki vėlumos. Atsi- Kaminskienė ir lt. YalutkeviJjapkr. 26, 27 ir 28 dieno
DENTISTAS
reikinę su J. ir AL Čižauskais , čienė. Komisija sutaisė skanią J r žinias nešioti,
tais parapija turės paukščių
Tcl. LAEaycilc 5057
1446 SO. 4»th C.T., CICERO, 1LL.
Tarp mūsą lietuvių!
ratėsi namo.
bazarą. Komitetas kviečia pa- i
IJtar.. Kctv. ir Pėtn. 10—9 vai.
i vakarienę. Be to, buvo kauGYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
S
147 SO. MALSTEO ST., CU1CAGO
Palaužta
Vyšnaitė
žymėtą dieną vakarais alsi- Į
Linkime Čižauskaius gražiai liuką žaidimas, žaislai ir atsi4140 Archer Avenue
Pancd. Sored. ir S ui,a t. 2—9 vai.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
lankyti ir laimę išbandyti. Pa
bpotis Baltimore, taip kaip i SV(.ikinimo kalbos. Žaidėjoms
Vai.:
2—4 Ir 7—9 vai. vakar*
X-SP1NI)ULTAI
sirinkimas. Nutarta gruodžio rapijos komitetas kviečia vi
Dienoms Tel. LAEayctte &7VS
mumis darbavosi per ke- buvo duotos dovanos. Vaka3051 West 43rd Str.
Res. 2136 W. 24th St.
2 d., Lietuvių svet. surengti sus. Komisija — J. Andriuš (Prie Archer Avė. netoli Kedzi’e) Naktimis Tel. CANal 0403
Tcl. GANal 0402
inetus.
j rienėn pakviesti muz. ČižausValandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
bunco palty ir pvkolio- lošimą kevičius, P. Adomaitis, J. ČcScredomU ir nedėliomis pagal
----------- I kai ir kleb. kun. J. Čižauskas.
sutarti
su dovanomis. Taipgi bus pri rpavičia ir S. Luckus darbuo
Res. and Office
Office l’lione
Vi»i kviečiami dalyvauti ba-Įjivnis atvykus, sutikti triukšOffice: 2643 W. 47th Street PROspcct 1028 2850 80. Leavilt St
Ofiso Ttl.: I.AFayette 36 50
imama naujos narės už pusę jasi visame pri rengime.
Mej/kuris prasidės sį sesta-Įmingu delną plojimu. Svečiai
CANAL 0708
Res. Tcl.: VIRginla 0669
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.
įstojimo.
Nedėliojo
pagal
sutarti
lienj, lapkr. 24 d.
pasakė įspūdingas kalbas, kui Aloteivs, merginos prašo
Bązare Ims galima laimeli j-ios sąjungietes privedė prie
Office Tcl. REPublic 769#
Pasidarbavus L. Vyčių vei
DKNTISTAS
mos įsirašyti. Dr-ja moka paRes. Tcl. GROvcbill U«I7
G
A
S
X
n
A
Y
PHYSIC1AN and SURGEON
krba, nusipirkti daug gražią, | gailią ašarą.
4 113 AltCHEIt AVE.NUE
7017 K. I’.URI’IELD AVĖ.
šelpą ir pomirtinę. Darbuoja kėjams V. Bentloraičiui, kp.
Kampan l-'ranclsco Avė.
2403 W. 63rd St., Chicago
1 naudingi] dalyką.
Tylutė
Centro pirm. AI. Čižauskiepirm , J. Zakariūtei, M. Mesi parapijos ir tautos laimi.
OEE1CE HOURS:
nei sudėta gražiu dovanu nuo
koniui, F. Staniuliui ii' A. j Res. I'lion
Office Pilono
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
L
TlUanglc 001 C
Kunday by Appointinent
3428 W. MAKUI ETTE ROAD
p., jaunameciu skyriam*,
6011
i Šv. Antano paraj)ijos kores- Keblaič-iui Vyčių bunco ir j0. |
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
i rengimo komisi jos ir jiavien’ii
Tai. 3-4 ir 7-9 vak. Ketv. 3-13 ryto
I .
.
| pondentai vis daugiau žinių kiai lapkr. 17 d. gerai pavyko.
Nedėli'oJ susitarus
sąjuiigieeią bei gerą jos drau
Pelno
liko
virš
$30.00.
Pelnas
DR. STRIKOL’IS
i patiekia “Draugui”, užrašinė
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
gią.
ėjo
pusiau
su
parapija.
Komi

i ti. Visuomejiė domisi “Drau
7850 So. Halsted Street
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
i (ieriausią sekiniu muzikams
sija
visiems
dalyvavusiems
ta

ltOOM 210
gu”. Greitoje ateityje mūsą
4645 So. Ashland Avė.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro
Čižaiiskams naujoje vietoje! J žinių puslapis bus dar dau ria ačiū.
Tcl. CANal 6122
OEISO VALANDOS:
DENTI8TA8
Kapsų Aguona
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
, giau paįvairintas. Teko nuBūkite atsargūs
Nedėliomis pagal sutarti
2201 W. Cermak Road
Ofiso tclef. BOUlcvard 7820
(Kampas Leavilt St.)
Keli buvo atsitikimai, kad
Namų Tcl. rRO.<voct 1030
ilgonims ir c.vdvlojal
viminm<Į
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
^Vartojo skystus liunsuotojus. Ir vi,
v
.
x i,
, nuvažiavo pas Fordo dirbtulomenė greitai grjšta prė- kyš
Nuo t Iki 8 vakaro
I pranešimų patiekti i»er “Draul
'
....
ių lhiosuotoji/. Ar jūs žinote pric'
i,,,.,,,.
,
iv?» Rever JLouge, policistai pa
Tel. BOULcvard 7043
Keredoj
pagal sutarti
“ tis?
gą •. »Svarbu, kai dabar ko- . ‘
t
Lupki-. 2.) d., L. \ vejų 10*.2 m-r
_ ...
v
Skysto liunsuotojo iloza gali bū1
■ 1
■
.
• . .
,
v
I nna su automobiliu nuveža J
DR. VAITUSH, 0PT„
kp. su parapijos komitetu re-‘ respondentai darbuotųs u/xra- ...
....
,
nuniieruota. Ltčlta veikimas gaLIETUVTS
,T.,.
,
Dearborn policijos nuovadą,
r'-KUlidojaiuas pritnik/nti
rel. CANal 8123
OPT0METRICAtilxV ARIU
ngia vakarą. Dedama pastari-! tnnedami uienrast|. Vėliau bu?
tlekvt'cno reikalams. Nedaru jokiu
SPKCLAUJSTAS
DBNTIBTAS
uždaro,. išklausinėja. Jei ne- Palengvins aklų įtempimą, kuris
ntaročlų; nereikia inriiH imli "diiįžymesni Detroito
Bftavą <toxų" vien;) ar dvi dieni- gos, kad vakaras pavyktų. Bus aprašomi
randa
jokios
priekabės,
palei•
Btl
priežastimi
galvos
Skaudėjimo.
Sliau. Malonus skysta* lino4645 So. Ashland Avė.
.
\ ■valgimo aklų aptemimo, nervuotu||*» taipgi iKf-r/inu įtiksiu.
atvaidinta juokinga komedija darbuotojai. Čia daugelis ra
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
arti 47th Street
džia,
palaiki*
keletą
valandų.
I“°- ■•‘audamg aklų karsti, atitaiso
Tinkama, dozn škvalo lliiosnolaI trumparegystę ir toliregystę. Prlren▼ai.: nuo 9 iki 8 vakar*
“
Vestuves
”
.
Vaidins
gabūs
ndasi
tokių,
kurių
darbai
ir
Ijo pridusta daugiau natūrali
Fordas saugojus radikalu. Bll-I^* telaingal akinius. Visuose atsitl2201 W. Cermak Road
Ber*doj pagal sutarti
|vlrAkinima.
i’.- rn-ra m*iriag.:mij
! kiniuose egzaminavimas daromas su
vaidilos.
JIeziseriauja
pats
ge-,
aukos
už
juos
kalba,
o
visuo
lant, ar v liau.
vo suareštuoti visai m kalti, ’ Nektr*. parodančia mažiausias klal
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
das. Rpecialė atyda atkreipiama
1
Netinkam is lnnsnotojas lankiai
menė mažai težino. Dažniaui b. kun. I. F. Boreišis.
'nuvažiavę Vidurnakti parvež- I mokyklos valkus. Kreivos akys atl- Saredomla Ir Ned8llomia pagal sutarti
{daugiau kenkia negu gori, padaro.
garbės atiduoda-1. .
,,
,
J
. įtaisomos valandos nuo 10 iri s v
\ yrių choras, vedamas muz . įai perdaug
Tobulai sulaisMas skystas liuo.
. ;tl (.raugą is bordo dirbtuves, i Ned«lfoJ nuo 10 iki 12. Daugely atREZIDENCIJA
ĮMU lotojan. kaip | *r < aldtvell’a
I. A. Blažio, dainuos naujas ma tiems, kurie vos tik kokią , .
, .
• uukimų akys atRaiMmvM i>« akinių.
rfttp Pcpsiii. priduoda saugu paLietuvis Chirurgas ir Gydytojas
I .
.
.
,
. i kaip paleidžia 12 naktį. Nu- <>ino« pigiau kaip^Rmiau.
6631 S. Cahforuia Avė.
letiKVl'niiuų n.-.o viduriu užkletėji2515 WEST 69th ST.
dainas.
A.
a.
kompozitoriaus
1
žinutę
parašo,
o
kam
būtinai
4712 S0.
mo
Maloni,u pagem.si, pa|,rastu
imogaus vidurius, kol gandu atiTcIc/oium REPublic 7888
Of.
ir
Rcz. Tel. HEMlock 6141
Naujalio atminimui kuri. Bo-1 reikalinga — nematomi,
Phooe Boulevard 7589
tai4O juos iki regu lia risk limo. I>r.
Caldvvell s Syriip Pepsin yra pa
reišis pasakys kalbą, o choras Į Laikui bėgant, bus atlankyV a I a n d o s :
tvirtintas skystas litiosimtojus, kuvisos * a tsl iji v ,’ios linko gatov:,
2-4
popiet;
nuo 6 8 vakarais
padainuos “ l žt įauksini naują ti ir pasidarbavę žmonės pa
vartoji m P i. Jin v ra t dūdas liuoGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, •Cotojae visai Aeimai: veikius visu
gerbti. Tą darbą atliks orgn
giesmę broliai”.
amžii) asmenims, ir galima
jj
4157
ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth 8338
Pritaikyme akinių dėl viso
t duoti Jauni'.,lįsiu m vaikučiui.
praneša
Bus solij, duetu ir juokda nizuotas korespondentų biu
Tet VIRginla 0088
kių akių. Ekspertas tyrimo aOflHo vai.: 3—4 ir 6—8 D m.
Atmaina
ofisų
valandose.
Res Tel. Hyde Park 3388
rių kvartetas, kuris krės špo- ras.
NedHlomia pagal sutarti
kių ir pritaikymo akinių.
Dabar valandos šiokios:
'lls.
Brangi dovana iš Lietuvos
Tcl. Ofiso ROI Iievard 8818—18
I’rogiamu Ims tokia,
kad • Mokytoja Marijona Boreišy
Ilex. VlCtnry 2348
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
pPašaukimas į Dvasinį kioktii'Uas galės pasigerėti. I’o tė prisiuntė muz. J. A. Bla
/y
i/
KPKCIALISTft
2403 WEST 63rd STREET
programos Iiih šokiai abiejo žiui a. a. prof. J. Naujalio 3
Luomą”
691)0 SOI 'I II IIALSTED ST.
se svetainės**. Pelnas eis pu jas mišias vienam balsui ir vie Kampas Western ir 63rd St.
Kun. Pr. J VaituKaitia
Ofiso v«J. nuo 1-3; nuo 1:38-8:80
Viliau,lūs: 1 Iki 4 popiet; 7 Iki 8 vak.
Telefonas PROspect 1133
Išskyrus Hcredoina
Knyga 95 puslapiif įtalpos siau su parapija.
Inas mišram chorui (keturiem
756 W. 35th Street
Panedėlio,
Utaminko,
Ketvergražiai iliustruota sveri!ųjt; į Kadangi šis (anetigimas y balsams), pritariant vargonais
0PT0METRISTAS
go ir Pėtnyčios vakarais nuo
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
veikslais Tvirtais popieri ra paskutinis prieš adventą, I parašytas
specialiai 1-jani
7 iki 9 vai.
1801 S. ASHLAND AVENUE
lis viršeliais tik 25 centai, kleb. kun. Boirišis ir Vyčių , Lietuvos Fueharistiniuni kon
I’latt Bldg., kamp. 18 st.
sną imant, dar reikia pridėti kuopa kviečia visus daly vau- j gresui, Kaune. Mišios
2 aukštas
K ris taus Žodžių Garbei”. Mn-j
persiuntimą 5c.; o gražiai? 'ti
OFISAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Pastebėk i t mano iškabas
2
E.
103rd
PLACE
4729
So.
Ashland Avė.
zikas J. A. Blažys vra dėkin-i
lėkio viršeliais 50 centu.
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Valandos nuo 9:30 ryto iki
3 lubos
Tcl. YAItili 0091
“DRAUGAS”
Pradžia ti \alam.a vakare. gas mokytojai M. Boreišvtei' Kampas State ir 103rd PI. I 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
CHICAOO. ILL.
OFISO
VALANDOS:
Il«T.:
Tcl. n.Aza 2400
už tokias dovanas. Taipgi ir, Telefonas PULlman 5950
2334 So. Oakley Avė .
\isi prašomi nesi vėluot i.
vai. vakaro. .Nedėliomis nėra Nuo 10 Iki 12 vai ryte. nuo 2 Iki 4
Valandos:
..v
,
. ..
.
,
Heredomis iki 9 vak.
vai po pietų fr nuo 7 Iki 8:30 vai.
Lapkr. 1S d. įvyko Šv. Ra- \ye.ų choras širdingai deko-. Sl)bfltonilB vi„a dipno iUi 0 v v skirtų valancjų. Koom 8.
Arba pas patį Autorių
Nuo 10-12 v ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v.
vakaro. Nedėliomis nuo 18 Iki II
valandai dl*ng
Nadėiųieoiais nuo 10 Iki 13 di*ag
8801 Sagwaw Avė.,
zančiaus dr-jos mėnesinis su- ja. Mišias su džiaugsmu mo-į Kae popiety nuo 3 iki
Phone Caual 0523
i
TgbtfoaM UHnraj «|M

'ŠV. JURGIO PARAPIJA

IŠLEISTUVĖS

“DRAUGUI” SIDABRINIO
JUBILIEJAUS PROGA

j

DAINOS

Praeities Pabiros

i

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. P. ATKOČiūNAS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR, A. RAČIUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. V, E. SIEDLtNSKIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. R. McCRADIE

KAM LIGONINĖS
VARTOJA SKYSTA
LHJOSOOTOJį

DR. G. I. BLOŽIS

ŠV. ANTANO PARAPIJA!

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. S. BIEŽIS

DR. J. ROSSELL

ADVOKATAS
J. P. WAITCNES

; 25 METŲ PRITYRIMO

DR. T. DUNDULIS

NAUJI RAŠTAI.

DR. SUSANA A. SLAKIS

MARDUETTE PK. OFISE:

DR. A. J. BERTASH

DR. JOHN SMETANA į

ROSELANOO OFISE:

6,

DR. CHARLES SE6AL

DR. MAURICE KAHN

Penktadienis, lapkr. 23, 1934
pastangų, kad patenkinus at- kiai, North West liuli, kuris, pijoš vukarienėj; ji įvyks 2 d.

IŠTEKA GENOVAITĖ
STANKŪNIŪTĖ

Įtuviškoj Viliuj, Beveily Hills.
J Viešnių buvo apie 50. Nuota
ka gavo daug įvairių ir gražių
dovanų.
Genovaitė yra baigusi Ix»ngi \vood Acadcmv ir yra popu| lėl iška visuomenės tarpe.
Po šliūbo vestuvių pokylio
bus taipgi Lietuviškoj Villoj,
11212 S. \\estein avė. Po vi
sų iškilmių jaunavedžiui iš
vyks į Poiul du Lae, \Vis. Rap.

OR-JAI PALAIMINTOS
LIETUVOS 28 METAI

geras kalbėtojas adv. C. I’.
Kai, kuris nupieš draugijos
darbus. Norintieji tapti drau
gijos nariais, narėmis, bus pri
imami be Įstojimo mokesčio
nuo 1S m. iki 35 m. Mokestis
į metus $7.00, ligos pušulpos
$5.00 j savaitę, pomirtinės
$3,00.00.
Per koncertų bus duodama
dovanos garbės nariams, ku
rie neėmė pašalpos per 10 ir
20 m. Tokių narių yra 15.
Nepamirškite atsilankyti ii
paremkite draugijų.
P-is

GRAŽIOS VESTUVĖS

lis, nes komisija seniai dar-; iš anksto turime dirbti, ka<l
buojasi, kad būt tinkamai pri-‘ tinkamai prisiruoštumėin va-/
ruošta. Kas mylite linksmai ka rienei.
Komisija
laikų praleisti, smagiai prie
geros muzikos pasišokti, atei
Paukščių bazaras
kite 24 d. lapkr.. Visiems bus
Bažmas prasidės 26 d. lap
smagu.
kričio, parap. salėj ir tęsis „
'dienas — 26, 27 ir 28 vaka
Kažin kodėl dabartiniu lai rais. Durys at.-idurys 7:30 va
ku apmirė mūsų veiklioji Vy landų.
čių kuopa. Jau keli mėnesiai
Į bažmą kviečiami visi į,a
kai nėra susirinkimų. Pirmi didelė laimė. Komisija deda
ninkas nesistengia sus-mų šuu pastangų, kad kiekvienas, al
kti. Jei pirm. nieku dedasi, I rapijonai. Daugelį čia lauks
lai turėtų tuo susirūpinti ei silankęs į bažmų negrįstų na
ciniai nariai. Vyčiai, sukruski tuo be kalakuto ar kitokio
te, nemiegokite!
Lietuvytis Padėkos dienai paukščio.

Bridgeport. — S. Mockaitę
»v. Mykolo dr jos balius ;
Bridgeport. — Visu smarsu D. Liniemanu moterystės
Šį metinį balių draugija re-Į
Bridgeport. — Genovaitės I kuinu dr-ja rengiasi prie konryšiu šv. Jurgio bažnyčion su- ngia 25 d. lapkričio, parapijos
štankūniūtės jaunystės dienos ‘‘erto, kuris įvyks lapkričio 25
rišo kun. J. Šaulinskus, lapkr. svetainėj, 7 vai. vak.
"jau suskaitytos, .los šliūbas su!va'- 'ak., Lietuvių
17 <1.
j Kviečiami atsilankyti paraA. Kentmeester iš Komi du Auditorijoj Programą išpildys*
S. Moekaitė yra artima gi- pijonai, mūsų gerieji biznioLae, \Vis„ įvyks ateinantį se- J’Sabonis su savo grupe,
' minaitė visuomenės veikėjos riai ir jaunimas. Bus gera mukmadienį, 5 v. v., šv. Jurgio'1’0 P«’ogramo bus šokiai prie
P. Yaičkauskienės (sesers du- zika.
parap. bažnyčioj.
geros orkestrus.
Ši draugija yra viena kilniu
krėtė). Vestuvių iškilmės su
Nuotaka via duktė plačiai j Draugija viena svkį į tne- rengė jaunosios motinėlė.
siu draugijų mūsų kolonijoj.
žinon.o fotografo W. Stankų-Į t(|s rengia pnuil0gQ 'į,- visados
Po vestuvių jaunavedžiai iš- Narius šelpia nelaimėj. Nariui
no, .,31.) S. Halsted St.
1 j)rjpį|,io auditorijų. Tat ii L vyko į Niagara Kalis, (Kana-'mirus išmoka pomirtinę. B,
Budai Slioiver party įvyko „įet tikisi susilaukti daug na-'uoii) pas jaunojo gimines. Lai- to, dirba kilnius darbus tauto)
l:etvirtadienį, lapkr. 15 d. Lie.- rili ir svečiui. Komisija deda mės!
Rap. ir Bažnyčios labui. Ntiošird-,
žiai remia idėjines draugija*.
Visada prisideda aukomis ii
BUNC0 GARDAMO BAŽ
siunčia atstovus į susirinki
NYČIOS REIKALAMS
mus. Paremkime ją skaitlin
gu atsilankymu. Įžanga tik
1 Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio kinuBridgeport.- I.rangos nau
25c. Grieš gera orkestrą.
Ki,nus.
! miestiškiai, gardamiskiai ir
R. Komitetas
2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos draugijos šv. Petromdės naklausimus;
rėš, visi, katrie norite padary
S virbu s susihnkimas
3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
ti gerų Lietuvoj Gardamo ba
Lapkričio 25 d , parapijos
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
žnyčiai, malonėkite atsilanky
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
svetuinėj tuojau po sumos į
ti į rengiamų buneo party, ku
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
įvyks svarbus susirinkimas.
ri įvyks sekmadienį, lapkri7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
Kviečiami parapijos komiteto
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų! čio 28 d., A. Antanavičienės
nariai ir
imiiiinkės, kurio.'
apie sveikatų;
.
! name, 3520 H. Lowe avė.,
i apsiėmė dirbti metinėj para9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
val. popiet. Įžanga 25c. Dova
TO. Vėliausius pranešimus iš parapijų, ir draugijų darbuotės; noms turime puikių rankdar
UŽSISAKYKITE — III JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
Gardamiškė R. M.
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams biu.
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

Kį “DRAUGAS’’ JUMS DUODA:

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę
i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK
PASAULĮ“ arba kelionė į ‘‘EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autorinis paveikslu ir pa

Žinių čia yra daug ir įvai
rių, tik gaila, kad nėra kam
jas surašyti. Bet nusiminti nė
ra ko, nes, kiek teko nugirsti,
artimiausiu laiku mūsų kolo
nijos draugijų korespondentai
žada susiorganizuoti į Nortli
Side Korej,. klūbą. Tai gra
žus ir sveikintinas dalykas.
Tada turėsime žinučių labai
daug ir įvairių.

Dabar noriu pranešti, kad
rn perseniai susituokė mūsų ko
I Jonijoj <1 u populerūs .jaunuo
liai: K. Nausėdaitė su A. I'IaNĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE.
nčiūnu. Vestuvių puota buvo
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
aptaisais $1.50.
gražiausioje North Hide kafeIII.
terijoj, kur dalyvavo virš trys
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS
šimtai žmonių. Jų šliūbo paĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, šiaurinėj Afrikoj,
Sicilijoje, Graikijoje, Svrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, i matyli buvo pilnutėlė bažnyItalijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, ! čia. Laimingo gyveninio, jau
I nieji!
Vokiet i joje, I sietuvoje.
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
Šios vestuvės, tai pavyzdys
gražių ir aiškių 300 paveiksi,į.
Įgražiosioms musu lietuvaitėms.
Kitas taip gražini ir brangiai išleistas lietuviškas kny I Visiems ir visoms puta,tina į
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
į sekti jų pėdomis, o ne kaip, Į
Kaina tik $2.00.
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime .kaip kad padalė viena rner-.
gudė, kuri porą metu vaikš
už $3.50.
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
čiojo su dideliu lenku ir jau
kutį tuoj,uis suiskie nuims.
[buvo susitarus eilį pas altA
Čia nuplėšti
Į rių. Pasirodė, kad jos jauni
Gerbiamai "lirmign" Administracijai.
Siunčiu
S
InlSkn J
........... u? kuriuos pr:i.*ail kuogreiVlaiiHla
kis yra žanotas! Tai matote
abrtystt man irki ’I.
K'honiu knygas;
vysk. e
e ūmo k!:r.io.s'i':s — $i oo
mergaites,
kaip neatsargu
kun
i ii j
vaiti kaicio
i r.n
KUN. J A PAULIUKO
—
2 00
! draugauti su nežinomais sve
arba:
Siunčiu ,3 60 už kuriuos atsiųskite man viaas tris Keliant:; knygas.
timtaučiais.

t

Amerikoje, du švogt riu Antanų
Statkų ir Juozapų Oksa.
dvi
Svogerkas: onų Statkus ir Onų
t Iksas, ir lnetuvoje brolį Jo
nų tr dvi seseris: Uršulę l’r
Teosę
.Šeštadienio rytų. lapkričio 24
d., 1934. Nokallo Prasidėjimo
parapijos luižnyči.jje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielų, o po pamaldų, šv. Ka
zimiero kapi'nėse. įvyksta kū

VENETISN MDNUMENT ČD, INC.

no perkėlimas Į Šeimynos kop
lyčių.

Visi giminės, pažįstami ir kai
myliai nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti pamaldose ir vėliau kū
no perkėlimo apeigose.
Nėliūib.

Moteris, Iii -kterys,
Broliai ir Giminės

eJ

Kada pasibaigia žmogaus
kelionė paveskite savo rūpes
čius: Pašaukite!

G RABOR I A I :
LACHAWICH Telefonas VARds 1138
IR SŪNŪS
STANLEY P. MAŽEIKA

J. J. BAGDONAS

LIETUVIAI G&ABORIAI

REP. 3100
2506 W. 63rd St.

Patarnauju laldotuvėM kuoptirlaiula
Rautai* m«idilu ataMauktl. o
darbu bflaita uiaanėdfntl
Tel. GAMal a»1k arba Sftic

PUL. 4151
10734 S. Michigan
Dvi koplyčios, vargonai, ka
rai, ambulansas ir mūsų ma
lonus patarnavimas dienų ir
naktį labai pigiai.

Tel. C1CKKO

Te.. l^VI ayctte 3572

J. Liulevičius
Graborlua
Ir
Baltuliu*. >44) jaiR

I*h tarnauja Gilina
K(>J<- Ir apylinkėje.
Didelė tr Kražl _
Koplyčia dykai

Visi Telefonai:

Vardas, Pavaldi- ............................................................................................

. R, rcct

Šį šeštadienį didelės draugi
jos po Šv. (’eeilijos globa įsovyksta metinis balius

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS-

-

Koplyčia dykai
1410 BO. 49th OOURT
Cicero, Illinois • j
Fhone Cicero 2109

4002 Archer Are.

Yards 1741-1742

1.J, ZOLP

LAIDOJAM PIGIAU NEGU Kili

1646 Weat 46th Street
Tai. BOUb’r.ard K2O3—MIS

Tel. Bonlevard 4139

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse • •• Pasaukite•••

J. F. EUDEIKIS

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

ORABOIUUH ,r IJUDOTUVIU
VEOAJAH

ih

M .m n adresas:

GjRABORIUS

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd PU Ohin«o
3319 Litoanica Avenue
Chicago, UI.
1439 S. 49th OL Cicero, HL

uki

ih

•

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go’’ sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
. Rengimo Komisija
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
SKAITYKITE IR FLATIP. čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
KITi) “DtfAUGĄ”
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1935 m.
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
PERKĖLIMAS KŪNO
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir
Lietuvoje.
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
A.
A.
dovanu kalendorių, prašomi pasiskubinti atsiteiKLEMENSAS
! sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
KALANTIS
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
kuris iniri- rūgs'.,o 5 d.. 1933
jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostum., sulaukės 51 melų amžiaus.
Kilo iš Kauno .redyboų. Vaškų
parapijos ’ritkoinų kaimo.
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai
Aim rikoje iėg> vi no 2 7 nieI us.
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trin s mėnesiams
Paliko
didelia»oe iii-.liūdiine
moteli I lom i’vcly. dvi dukteris
Paulinų ir Kielių, broli Povilų
$2.00; 1 menesiui .75c. Pavieniu numeris 3c.

NORTH SIDE ŽINUTĖS

saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
tik vyskupui Būriui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
IT.
Kun. Pr J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

hii

DRAUGO KALENDORIAI 1935
METAMS GATAVI

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

REPubiic 8340

4605*07 So. Hermitage Avenue

5340 So. Kedzie Avė.

SIMON M. SKUDAS
ORABORTU8 Ir nAI.HAMIIOTOJAS
Patarnavlmaa Bera« Ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefonas MOMroe 3377

J. F. RADŽIUS .
Ino.

(Neturime sąryšių su finui
» t

tuo gačio vardai

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja ui ,26 00 Ir aiikAčlao

ModarnlAka koplyCU dykai
Tai. CAAal 4174
________ ChU—o, 14.
___ _

•M W. Mltb

\

- . '
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v v*-, v •■'* • ■**
*7*".

Penktadienis, lapkr. 23, 1934
-Lig'J-1.

PASITRAUKĖ Iš ALTASS
KOMITETO

VIETINES ŽINIOS

*ražda
i” irijos
“ ii
garantuotas

nuėmė nuo jos kaklo Ma-

pasirodys, yra
medalį, kuris buvo įteik INSURANCE
PERKAM
lykas.
tas per sodalieijos priesaikos
LIETUVIS
NOTARY
Be
to,
Sv.
ftazimiero
akaapeigas,
boti ir tokiu Šv. Dvasiai pa
KUS BONUS
Puota
PUBLIC
Vakar, ar užvakar iš ALT demijos orkestrą, keliais atdėti vaikutį iSganyti.
Vestuvėse svečiai gražiai li
ASS komiteto pusi t raukė K. vėjais laimėjusi pirmas dovaREAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Tad visiems parapijonams
liačkienė, A. Bacevičius, adv. nas Chicagos aukštųjų mokyk- nksminosi. Per vakarienę kun.
LAIVAKORČIŲ AGENTO RA
reikia Sį vakarą, atsilankyti į
K. Savickas ir P. Šaltimieras. lų orkestrų kontestuose, mo S. Jonelis |>asakė gražių kal
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
bažnyčią ir pasimelsti vaikuJie pasitraukė dėl to, kad so kosi naujų muzikos veikalų, ba. Ant gulo kun. A. Valau
Šiandie vakare 7:3(1 vai. .I.|,'i'' «l''™inv«jančių intencija,
Tel. LAFayette 1083
cialistai su jais nesiskaitę, at kuriais džiugins susirinkusių čius kalbėjo apie jaunųjų pa- 2608 WEST 47th STREET
E. vyskupas W. I). O'Iirien |kad Sv- Uvasia »P“u«ott Ju01 sidarbavimų parapijai, draugi
skaitų neišdavę ir savo netin publikų.
nuo viso pikto ir vestų juos
Našlaitė
“Driftivood” — tai vande- Roeder yra veikalo “DriftPatys nepamirškite ir kitie joms ir Bažnyčiai.
atvyks į Aušros Vartų bažny
kamu antrojo transutlantinio
amžinos laimės keliu. Visiems
nvje bangų mėtomas medis, wood” autorius; yra parašęs
čių suteikti Sutvirtinimo Sa
skridimo organizrviino vado ms pasakykite, kad labdarių
bus naudinga prisiminti, kad
UŽUOJAUTA
į Čia putotų bangų blaškomas daug ir kitų rimtų katalikiškramentų.
vavimu
apvylę visuomenę, vakaras įvyksta trečiadienio
patys priėmėte Sutvirtinimo
ir paskandinamas, po to vėl J kos dvasios veikalų, kaip tai:
vakare, lapkričio 28 d., Lietu
Sutvirtinimo Sakramentas • Sakramentų ir kaip buvote iš skridimų atidedami kitiems
vių Auditorijoj.
Sodalicija reiškia užuojautą išmetamas į viršų, daužomas(“The Virtue of Satan“ (kumetams.
yra begalo reikšmingas kiek-į tikimi toms Sv. Dvasios branorganizatoriui ir dvasios va-j į uolas ir taip blaškomas, kol, iMs šį sezonų bus rodomas Cbi
vieno žmogaus gyvenime. Mes Į gįOms malonėms. Vaikučių ne
dui, kun. S. Joneliui, dėl tra- išmetamas ant kranto; tada cago Civic teatre), “SpoiJed
visi pagalbos ieškome, kad ap- Į kaltumas, beabejo, nevienų su
SODALIETeS
Shepherd“, “Cynthia’s Giri“
gingos mirties jo mylimos, se jam saulutė šviečia...
saugojus savo gyvenimų nuo Į griaudins iki širdies gelmių
Panašiai šiame veikale. Jau ir “The Greater Love“.
sutės Domicėlės Venckienės.
Brighton Park. — Lapkr. G
įvairių nelaimių ir nesmagu- j ir atsiminus jaunas dienas grjČia tų visa pažymėjau vien
nikaitis “Drift” Dorsev, ka
mų. Kristus, įsteigdamas Su-1 §įtne vjsį prie to nekaltumo.
d. įvyko sodaliečių susirinki
dėlto,
kad davus suprasti, jog
talikų tėvų vaikas, pradeda atvirtinimo Sakramentų, siuntė
mas.
Po
susirinkimo
įtekta
do
Kun. J. Mačiulionis, MIC.
Įpleisti katalikų pareigas, pa- gruodžio 2 d., Fenger 11 ig!t
Šv. Dvasių, kad Ji žmonėms
vana finansų rast. F. Gudenai| si leidžia ir prieina prie to, scliool Auditorijoj S. PiktužLs
NAUJI ŠOKIAI IR NAUJI
įdėtų atsiekt amžinų laimę,
tei, kurį atsisveikino su savo
kad pakliūva į pikčiausių plėKOSTIUMAI
iv. Dvasia paeina nuo Tėvo
draugėmis, su kuriomis dirbo
, šikų — gengsterių gaujų. Plė
Pranešimai
r Sūnaus tobuliausios meilės
nuo pat susiorganizavimo.
________
i
šia
žmones
bankus
ir
kitas
Sv. Kazimiero akademijos
Brighton Park. — šv. Pra
celių. Taigi Sv. Dvasia, atpi
Dvasios vadas kun. S. Jone
Pirmiausiai turiu pažymėti, Į įstaigas, gale sumano npiplėsMarąuette Park.
Mar
mokinės kasdien praktikuoja
lama į žmogaus sielų Sutvir- nciškaus Rėmėjų 2 skyriaus
lis linkėjo Gudenaitei pasise
ti
bažnyčioje
altorių,
kur
suį
quette
Park
Lietuvių
Amerikad
The
Jovce
Kilmer
Play

inimo Sakramente, palenkia bunco pramoga jau netoli. Ko- naujus tautiškus šokius, ku kimo naujam luome, kad bū-'
ers, po vadovyste p. William žino, kad yra brangi, deinian-fkos čiliečių klubas laikys remogų pamylėti tai, kas šve- misijos narės: Ivinskaitė, No riuos jos šoks labdarių vaka tų prisirišus prie Marijos meiI Roeder, gruodžio 2 d. vaidins tuota kupka, kur laikomas gularį susirinkimų penktadie
ta, dora; žodžiu, visa tai, ka> rbutaitė ir pirmininkė Gečienė re, lapkričio 28 d., Lietuvių lės ir niekuomet neužmirštų
veikalų “Driftwood“ Fenger Švenčiausias. Jaunikaitis su nio vakare, S vai. parapijos
Auditorijoj. Akademijos mo
zeda į amžinų laimę, kur lau darbuojasi visu smarkumu.
Sodalieijos veikimo. Ant galo
lligli scliool auditorijoj, 112 dreba ir atsisako tų biaurų salėj. Kviečiami visi nariai at
Dovanos surinktos iš mūsų kytoji} rūpesčiu prieš kelis me dėkojo už dovanų ir jos su
čia nesibaigianti džiaugsmai.
ir VVallace. Trečių vai. popiet darbų atlikti, bet jo draugai vykti. Susirinkimas perkeltas
rėmėjų:
Peoples Furniture tus mokinės savo tautiniais žieduotinis J. Armonas.
Vaikučiai buvo stropiai ruo
bus rodoma vaikams ir aukš vistiek nueina į bažnyčių ir iš sekmadienio iš priežasties
Store (aukojo didelę aksomi šokiais žavėjo ne tik lietuvių
iiami per tris mėnesius prie
Bažnyčioje
Valdyba
tųjų mokyklų studentams — pavagia kupkų su Švenčiausiu parapijos bazaro.
nę paduškų), Kass Jewelry publikų, bet ir amerikonus
parneša
į
buveinę.
Jaunikaitis,
jio brangaus Sakramento. Še
Sekmad. 10:3(1 vai. altoriai įžanga 25c. Vakare 8 vai. suStore (du Ix>valers),
Wolf Daily News karnivale Cbicago
American Legion Auxiliarv
įžanga 50c ir au- pamatęs begalo, išsigąsta, i5irys dėjo pastangų ir rūpes
j Stadium 1932 m. Dabar jos buvo baltomis ir geltonomis
Furniture Ilouse (paveikslų
Dariaus Girėno unit 271 turės
gėlėmis papuošti. Choras gie kščiau. Be to, grieš Šv. Kazi vaiko savo draugus, po to puo
nio, kad šis momentą* vaiku
“Paskutinė Vakarienė), Ar mokosi naujus šokius, kurie
mėnesinį susirinkimų lapkri
čių gyvenime atneštų jiems Sv.
dojo “Veni Creator’’, kuomet miero Akademijos Simfonijos la ant kelių graudžiai verk
cher Avė. Big Store (staltie dar gražesnį ir dar mikliau
čio 23 <1., 7:30 vai. vakare. Ka
Kasios brangiausių malonių,
bus šokami. Be to, jau pasiūti kun. S. Jonelis rišo Moterys orkestrą. Bus begalo gražu. damas meldžiasi. Ir kitų die
sę), Justice Electric Shop
dangi svetainė tų diena užim
parinkta Dirinavonės tėvai ir
nauji tautiški kostiumai, ku tės Sakramento ryšiu. Agota Vakaro pelnas eis ŠŠ. Petro ir nų pats pasiduoda policijai, o
(curling iron), Friedlander
brangenybes gruziną iš kur ta, susirinkimas bus Petkevilotinos, kati šias naujai įgy
rie yra labai gražūs. Taigi, ne-1 G urskienė giedojo solo. Bai- Pauliaus parapijos naudai.
Pbannacy (l'ace powder), Vai
čio ofise, G08 W. 47 St.
ląs ir brangias Sv. Dvasios
Trumpais žodžiais primin- paimta.
tenka abejoti, kad akademikės j giant apeigas kun. Valančius
tkus Store (užvalkua). MaroVisos narės malonėkit atsi
Čia tik trumpai pažymėjau
savo dalį šiemet išpildys gra-į pasakė gražų pamokslų. Bai-, siu, kad “ Priftwood” veikalas
alones vaikučiai niekuomet
zas Bake Shop (didelį keksai.
lankyti ir atsivesti naujų na
žiau negu kuomet nors pir-'gus apeigas jaunoji paaukojo į yra labai gražus ir pamokina-Į aPie
veikalas sukasi.
prarastų, o, neduok Dieve,
rių. Po susirinkimo bus lėlių
Prašomos narės išparduota*
The Jovce Kilmer Players
įeigu vaikutis pradėtų nusidėmiau. Šv. Kazimiero Akaue- gėlių Marijos altoriui. Tuo ta- utis; susideda iš trijų aktų.
kontestas. Kuri gražiaus paro
i prieš Sv. Dvasios malones. knygutes grąžinti antradienio mijos mokytojos’niekuomet ne rpu solistė giedojo “Avė Ma Pradžioje būna lig komedijos visi yra baigę dramos moks
dys lėlę, gaus dovanų. Tani ti
lirmavonės tėvai privalo ta- j vakarų, lapkr. 28 d., 7 vai. mo j ap«'ima leisti savo mokinių j rija’’. Einant mio altoriaus, formoje, o toliau pasidaro ri- lus ir pasižymėję artistai; re
kslui yra trys dovanos.
žisuoja W. Roeder. Be to, p.
'da ypatingu būdu vaikutį da-ikyklos kambary.
Našlaite pildvti programos be tinkamo dvi sodalietės atsisveikino sn mta ir griaudinanti drama.
Korespondente

VYSKUPAS O'BRIEN
AUŠROS VARIU
BAŽNYČIOJE

AKADEMIKĖS STROPIAI
RENGIASI PRIE LAB
DARYBĖS VAKARO

VESTUVES

ŽODIS APIE “DRIFTWOOD” IR THE JOYCE
KILMER PLAYERS

BUNGO JAU NETOLI

P. CONhAD

.. yra tiek įvairių
rūšių kiek yra įvairių žmonių

FOTOGRAFAS
, Atsidarė nuosavą, mo' dermSką studlo su Holi lywood Šviesomis.
420 ffEST 83r<I RT.
Englewood 5840—5883

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

n?'

w..

ilgas • trumpas • storas
sunkus • tamsus • šviesus
visokių rūšių ir madų

(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
Fauedėllo, Seredos Ir Pėtnyėlos
vakarafa 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas

KEPuhlic »«(>(»

ANGIAI'!
Kam mokėti aukfttas
kainas,
kada galite pirklį geriau
sius tiesiog IS mainų.
Sereenlngs.
J4.76; Mine Kun. $5.75; l.ump or
$«.«n....................................................... , ■
NORTHPJCN COAI, CO.
Iawndal<- 7300
Morrlmae 2524

egg.

.. . bet ima lengvą nunokusį

į

1
* '4'^
^.91

t,

, ...
K-

r- .

;

*w-> <
M

augintą—pagaminti lengves

5332 So. Long Avė.

nį geresnio skonio cigaretą.

Pundas aromatiiko Cbes-

Lengvas nunokfs namie-augin

terpeld turkiiko tabako.

tas tabakas vartojamas Cbes-

Chlcsgo, III.

TFi^ REPI BIAC MM

... ir tokius gaunate

pakiete.
Pietuose, tabako šalyje, kur
jie augina ir žino tabaką —
daugumoje vietą Chesterfield
yra plačiausia parduodamas
cigaretas.

terpeld cigaretuose.

• l9M.UesgR*BmT(

Crane Coal Co.

kiekviename Chesterfield

B

O,..

tabaką — turkišką ir namie-

Katrie perkate anglis
18
dralverlų, siųskite Juos
)
CHANE COAE CO. Oaustte
geresnes anglis, ui mažiau
plnfgų.

THE BR1DGEPORT
KNITTING SHOP
Neria Plonus Ir Storus Vilnonius
Kve<lerlus <IH V>rų. Motery,
Mergaičių tr Valkų
NERIA VII<NONBR PANMAKAK r»E(. MOTERĄ IK
VYRŲ.
Taiso senus svederlus

F. SELEMONAVIČIA
504 W. 33rd St. •
(Netoli Normai Avė.)
Tel. Vlctory 3188
Atdara dienomis, vakarais Ir
sekmadieniais.

