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HITLERIO KAMPANIJA PRIEŠ LIETUVA
VISA VOKIETIJA IŠJUDINAMA DEL
KLAIPĖDOS NACIŲ
HITLERININKAI GINA SAVIŠKIUS
SANKALBININKUS

36 MILIJONAI DOLERIŲ ra™™'Kli'SREIKĖS BEDARBIŲ
iKUPĄ !
TAMENTO
ŠELPIMUI
PATI VALSTYBE TURĖS
SUKELTI ŠIĄ SUMĄ

MAMW

SUSEKTI . SANKALBYJE
IŠNAUDOTI VYRIAUSYBĘ

LIETUVIU MOKYKLŲ VAIKAI ŠIAN
DIEN REMIASI | ŠV. JURGIO
BAŽNYČIĄ, BRIDGEPORTE
’

»

AVASHINGTON, lapkr. 26.
WASHIN3T0N, lapkr. 26.
J. C. VYSKUPAS T. MATULIONIS
TIKINTIEJI RUSIJOJE
—
Iždo departamento sekre
— Čia atvyko Illinois valsty
LABAI MYLĖJO VY
PONTIFIKUOS MIŠIAS
y
torius Morgenthau pašalino
1 bės gubernatorius Horneris
SKUPĄ MATUUONJ
iš savo deĮiartamento 4 valdi
Sako, kad jie “kankinami”
ir Chicago miesto majoras
Praėjusį • sekmadienį žy ninkus.
Jo Ekscelencija rytoj išvyksta
Klaipėdos kalėjimuose Kelly. Jiedu reikalaus iš vy- miam
Chicagos lenkų veikė
Sakoma, susektas jų daro
Įriausybės daugiau kredito lie
į rytines valstybes
jui
p.
Drymalskiui
buvo
įteikmas
sankalbis
su
keliais
fedarbių šelpimui.
BERLYNAS, lapkr. 26. —
. Šiandien 10:00 vai. ryto Šv. Jurgio bažnyčioje įvyksta
tas Šv. Grigaliaus ordinas, jderalinių mokesčių “konsulVokietijos propagandos mi
Patirta, kad vyriausybė prl
iškilmingos pamaldos, kuriose dalyvaus visa Chicagos lie
Ta proga laivo surengtas ban tantais” New Yorke. Norėta
nisterija iškelia kampanijų
san
pažins kreditų bedarbių šelpi
kietas Palmer viešbutyje, kur suktybėmis išnaudoti mokes tuvių dvasiškija su savo parapijų mokyklų mokiniais ir var
tikslu gelbėti kituose kraštuo
mui per gruodžio mėnesį. Ta
susirinko 600 rinktinių Ten- čių mokėtojus ir pačių vy- į gonininkai. 1,200 mokinių, komp. Antanui Pociui vadovau
se gyvenančioms vokiečių tau
čiau ateinančiais metais pati
jant, giedos šv. Mišias. Giedojimui pritars Šv. Jurgio pakų. Svarbiausių kalbų pasa riausybę.
tinėms mažumoms. Vokiečių
rap. mokinių orkestras.
RYMAS, lapkr. 26. — Pran valstybė turės sukelti relkalin kė lenkas vyskupas St. Bona.
Spėjama, kad kaltinamieji
laikraščiai didelėmis raidė
gų
šelpimui
fondų.
O
Mteinau
J. E. Vyskupas Teofilius Matulionis laikys pontifikalieūzija reikalavo Italijos, kad
mis paduoda žinias iš Pra
Jis palietė Rusijos religinį bus patraukti teisman.
čiais
metais,
kaip
apskaičiuo

nes šv. Mišias. Arkikunigu bus kun. Ig. Albavičius; dijakoji išduoti) kitados sulaikytus
hos, Čekoslovakijos, apie čcgyvenimų ir pažymėjo, kad
ta,
bedarbių
šelpimui
bus
rai
nu kun. J. Svirskas; subdijakonu kun. A. Linkus; ceremoni
ir areštuotus du įtariamus
ky studentų kovas no Tokie-,
dr A p#vc kalinga mažiausia 3fi nulijo-16'’. Tėvas yra labai susidojų vedėju kun. S. Petrauskas.
,-.a.s studentais.
Studentų
R KTaternik
y „ai dol. ' ■ ■ . t
tuo kraSlu ir ir npaPo iškilmingųjų pamaldų vaikai susirinks į parapijos
riaušininkų malšinimui, sako
tingoje pagarboje laiko vy
salę išklausyti programos, kurių surengė seserys mokytojos
ra ryšium su karaliaus Alek
ma, buvo iššauktos policijos
skupų
T. M&tulionj, kuris
ir vargonininkai Vyskupo Kankinio pagerbimui.
sandro ir ministerio Barthou
TOKIJO, lapkr. 26. — Ja
atsargos.
daug metų kentėjo bolševikų
Tai bus atsisveikinimas su Vyskupu, nes rytoj jis
nužudymu.
ponų vyriausybė turi. kito išvažiuoja į Naujųjų Angliju. J Chicagų sugrįš už kelių
Šį kartų Hitlerio kampani
kalėjimuose.
Apeliacijų teisinas Turine
ja svarbiausia yra nukreipta
Vysk. Matulionis buvo labai kias pažiūras apie karo laivy mėnesių.
<
prieš IJetuvų, kuri kaitinamai atmetė tų Prancūzijos reika- ,
nų konferencijų Londone. Amylimas
Rusijos
tikinčiųjų
TOKIJO, lapkr. 26 — Ja
už vokiečių “kankinimus” lavimų. Areštuotieji nebus iš ponai r nusprendė niekam ne- tarpe, sakė vyskupas Bona. merika ir Anglija aimanuoja,
sikos vyriausybė gi provo
kad
iš
tos
konferencijos
jau
Klaipėdos krašto kalėjimuo duoti. Tai yra netikėtas smū
kuoja gyventojus. Aišku, ji
. .
,
,
♦
.... grųžinti visos eilės salų Pači Dėl to lietuviai nuoširdžiai I
gis daugiausia Jugoslavijai, .
se.
nieko
gera
nebus.
jaučiasi ne savo vietoj esan
fike (Ramiajam vandenyne), gali djdžiuotis tuo dideliu vy
Laikraštis jMontag paskel kuri norėjo išgauti tuos kroa
ru,
kankiniu
dėl
tikėjimo.
ti, tad ir triukšmauja, kad
Japonai atsako, kad jei Akurias po didžiojo karo apbė laiškų, kurs būk slapta iš tus.
nepraradus pirmybės krašto
valdė su T. Sųjungos jai duo
Vysk. Bona džiaugės turė merika ir Anglija taip mano,
neštas iš vieno Klaipėdos ka
valdyme.
tu mandatu. Prieš karų tas jęs progos sėdėti šalę vysk. tai taip turės ir būti. Japo
MEXICO
CTTY,
lapkr.
26.
lėjimo. Rašoma, kad vokie
Motinų organizacija turi
įšalas valdė Vokietija.
Matulionio Jo Em. Kardino nija nenori pasiduoti pesimiz
čiai kaliniai mušami ir sta- .
iškeliama
aikštėn,
kad
Mek
;daugiau
kaip 2,500 aarii). Jos
lo Mundelein jubiliejaus ban- mui. Sako, ji turi vilties lai
Kadangi
Japonija
išeina
iš
alkos
katalikes
motinos
sodaprrai(lentė
turtingB m0.
čiai kankinami, kad išgavus j
mėti lygybę
jūroje.
kiete.
■
r
'
•
»
t
.
.
T.! Sųjungos, ši pastaroji
rė slaptų organizacijų, kurios teriškė. Organizacijos turtin
iš jų prisipažinimus. Nuo to
tikslas yra griežtai boikotuo gesnės motinos gelbės varg
nežmoniško apsiėjimo jau du
MILANAS, Italija, lapkr. 'planuoja reikalauti, kad ja
ponai
grųžintų
tų
salų
manti vyriausybės susocialistin- šėms motinoms. Vietoje siųs
vokiečiai mirę.
126. — Premjero Mussolinio
’
datų.
Bet
japonai
atsako,
kad
ias (subedievintas) valstybių ti vaikus į bedieviškas moky
Montag pareiškia, kad apie , organas II Popolo d’Italia
jie
to
nepadarys.
Kas
jiems
nes mokyklas, neleidžiant į klas, jos savo namuose juos
130 vokiečių kalinami Klaipė pareiškia, kad Jugoslavijos
v
ra
pavesta,
tai
ir
atiduota.
jas savo vaikų.
doje ir bus patraukti teis (serbų vyriausybės) įneštas
laikys pasikeizdamos. Daug
TIRANA, Albanija, lapkr. *
'‘
.
_ , , „ .
CARLISLE, Pa., lapkr. 26.
man tik dėl to, kad jie “ko T. Sųjungon skundas prieš .. T S«Un?“ Pat>'7\l7l J“' _ Netoli čia kalnų pakely 26. — Graikija įskundė T. Sų
Visos viešosios mokyklos neturtingų moterų turi paša
voję už savo pilietines tei Vengrijų yra pavojingas Eu ponai fortifikuoja kai kuria* ,
...
•_ y. ,. .
.•
,
. .»/ , f krūmokšniuose šeštadieni ras jungai Albaniją, kad pasta t>u naujuoju “mokslu” fede- linius darljus, kad pasidarius
ses, kurias ten jiems garan- ropos taikai. Laikraštis parei tų salų. Čia japonai iš praA A ..
raliniam distrikte bus atida gyvenimų. Prieš eisiant į dar
n
• ta nužudytų trijų mergaičių roji persekioja Albanijoj gy
tuoja T. Sųjunga.” Tuo tar-Į škia, kad Europos ramybę džių tai nuginčijo. Dabar gi .•
. T
.
».
rytos sausio mėn. 6 d. Kai bų jos savo vaikelius pasiųs
'
lavonai. Jų visų amžius yra, venančius graikus.
pu tiesa yra ta, kad Klaipė-’ pakilo drumsti serbai, kurie 'paaiški, kad iš tikrųjų taip
'kaip spėjama, 15, 10 ir 8 į. Albanijos vyriausybė dabar kas abejoja, kad į mokyklas ne mokyklon, bet į kitų moti
doje kalinami vokiečiai na patys būdami kalti Ji/kaltina yra. Taip pat paaiški, kad į
metų Matyt, jos yra Rese- atsako, kad tas viskas yra būtų įvesta socialistinio mok nų namus.
ciai, kurie sankalbiavo prieš kitus.
japonai steigia oro linijas,
Iš pradžių ši motinų orga
kaip tik atvirkščiai. Pažymi, slo programa- Pati vyriausy
fy«.
Už serbų karaliaus nužu tarp Japonijos ir tų salų.
Lietuvos vyriausybę.
bė
nebežino
kas
daryti
ir
ieš

nizacija planavo surinkti ati
Šiandien trečia diena ir kad ne Albanija persekioja
r Pašaliniai tėmytojai parei dymų nieku būdu negalima 'Vadinasi, dar daugiau susi
ko
šiam
mokslui
definicijos.
tinkamų fondų ir išlaikyti
jos neidentifikuotos, kas įdo graikus, bet Graikija perse
škia, kad ši hitlerininkų kam kaltinti ko kito, kaip tik pa riša su tomis salomis.
Niekas negali žinoti, kas yra mokytojus, kurie sutiks neiti
miausia, kad nė nepatirta, kioja albanus.
panija sukelta, kad tuo Midų čių serbų vidaus politinį nu
tas socialistiškas mokslas. Tai į bedieviškas mokyklas moky
Tuo būdu japonai vis dau kaip ir kokiu būdu jos nužu
sistatymų
Jugoslavijoje.
vokiečių visuomenės dėmėsį
3 niekas daugiau, kaip tik be tojauti. Paskiau šis planas
giau žygiuoja pirmyn Pacifi- dytos.
atitraukus nuo konflikto pro
dieviškumas. Žodžiu, bus už pakeistas. Apsižiūrėta, kad
Msussolinio laikraštis reika-’ke ir apvaldo vis didesnius
Šiandien
gi
Duncanstestantų bažnyčioje ir nuo pauja, kad T. Sųjunga vei- plotus. O tas kenksminga
drausta mokyklose minėti vyriausybė gali visiškai pa
viilėje, arti Altoona, rasta nu
Saaro krašto klausimo.
Dievo vardų. Juk ir šiandien šalinti tuos visus pareigų nei
kiau svarstytų paduotų skun daugiausia. Amerikai.
šauti vyraR ir moteriškė. Ra
dų prieš Vengrijų ir podraug
si, tas turi sąryšio su nužu
WASHINGTON, lapkr. 26. vyriausybės įsakymu yra nei nančius mokytojus. Tad ruŽUVO 53 JAPONAI
giamas Dievo vardas ne tik tarta nesiųsti vaikų į moky
dirsteltų į pačių Jugoslavijų, KAIP PRAĖJO RINKIMAI dytomis mergaitėmis.
— NRA administracija reko
MAINIERIAI
viešosiose mokyklose, bet ir klas ir mokytojai galės lan
kuri savo ribose globoju žu
menduoja, kad visose pramo
dikus.
KAUNAS. — Užbaigus rin
HAVANA, Kuba, lapkr. 26. nės šakose būtų įvestas 40 valstybės įstaigose. Bet vy kyti tuščias mokyklas.
NAGASAKI, Japonija, lap
riausybė imasi to paikaus
Taip tai Meksikos katali
kimus į Kauno miesto savi- '— Salos revoliucininkai va valandų savaitės darbas.
kr. 26. — Vanduo užliejo Mat
žygio, kad tuo būdu dar dau kai kovoja prieš savo žiaurųvaldyhę, paaiškėjo šis vaiz- kar apdaužė U. S. militarinio
Kaip žinoma, organizuotas
shu.^hima anglių kasyklų. Nė
das: uoliausiai rinkimuose, pa atstovo (palydovo) Įeit. pulk. darbas reikalauja 30 valandų' giau paniekinus katalikų Li jų vyriausybę.
ra jokios vilties išgelbėti 53
čių, neatsižvelgdama į tai, kad
sirodo, dalyvavo priemiesčiai? T. N. Gimperling namus, svai savaitės darbo.
angliakasius^
čių, neatsižvelgdami į tai, kad
PARIS, Tex., lapkr. 26. —
kur balsus padavė apie 70%'idydami butelius ir plytas.
Rumuni-f rinkikų. Žymiai silpniau rin-į Tai esanti reakcija prieš j ŽENEVA, lapkr. 26. — ji niekina visų krašto gyven Pagrobti du policmonai su
BUKAREŠTAS
GATVEKARIŲ DARBININ
ja, lapkr. 26. — Vietos ka kimai praėjo . miesto centru M ach ado liberalų partijos at-’ Vengrija šiandien padavė rei- tojų jausmus ir prieš savo automobiliu.
KŲ STREIKAS
riuomenės komendanto jsaky- apylinkėse, kur dalyvavo apie sigaiveliojimų.
kalavimų, kad iš T. Sųjungos sukelia baisių audrų.
LOS ANGELES, Cal., lap-Imu suardytos visos komunis- 55%. Taigi, vidutiniškai, bal
tarybos pirmininko vietos pa
Kiekvieno krašto vyriattkr. 26. — Čia streikuoja gat- tų ir socialistų organizacijos savimuose dalyvavo apie 60%
MANILA, lapkr. 26. — sitrauktų Čekoslovakijos mi- sybė taikosi prie gyventojų
vėkarių darbininkai. Vakar kuopos ir griežtai uždraustas vigų turėjusių teisę rinkti.
Smarkus žemės drebėjimas nisteris Benes, kada ši tary-{noro ir pildo jų valių. Iš to
CHICAGO IR APYLIN
įvyko riaušės. Daugiau kaip visokis šių radikalų veiki
ištiko šį miestų ir apylinkes. ba ims svarstyti įduotų jai paeina vyriausybės gerbimas, KES. — Numatomas lietus;
20 asmenų sužeista.
mas.
PLATINKITE “DRAUGĄ* Padaryti dideli nuostoliai.
serbų skundų prieš Vengrijų. krašte ramybė ir laimė. Mek-kiek šilčiau.

ITALIJA NEIŠDUODA
ĮTARIAMŲJŲ KALBINIMKŲ

JAPONAI BLAIVAI ŽIŪRI
1 VISKĄ

JAPONAI NEPADUOS
SALŲ PACIFIKE

OROANIZUOJASI KA
TALIKĖS MOTINOS
MEKSIKOJE

MUSSOLINIS ATKERTA
SERBAMS

ŠIURPI TRAGEDIJA
PENNSYLVANIJOJE

ALBANIJA BARASI SU
GRAIKIJA

40 VALANDŲ SAVAITĖS
DARBAS

PANAIKINTOS RADIKALŲ
ORGANIZACIJOS

ORAS
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“DRAUGAS”
ISelnu kasdien, iSakyrųs sekmadieniu*

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
M*Uuns — $6.00. Pustt metų — 33.50; Trtius mėnesiams
— 33.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybė**
OreJMuaeralu Metalus — 37.00; Pusei metų — 36.00.
.03c.
Skelbimų kaino* prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams rafttų negrųžlna,
jei neprašomu tai padaryti Ir neprlsiunčlama tam tiks
lui paėto ženklų.
Reduktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai.

■M* —

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vak popiet.

“DRAUGAS”
L1TUUAN1AN DAILY FBIEND
Published Daily, Exc*pt Sunday.

SUBSCRlPTlONS: One Year — 36.00; Stx Month*
— JJ.50; Three Months — 32.00; One Month — 75c.
Europa — Oue Yeur — 37.00; Slx Months — 36-00;
to yy — .030,

4dv*rlh»ln< ln "'DRAUGAS” brlng* best results.
Advortising rato* oa appllcatloa.

.DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Avė., Chicago

CbiBagcs apskrito* kuopų atstovai ir tos or
gauizacijos veikėjau Jie rimtai švaisto mūsų
Sus-mo naujų narių prirašinėjimo vajaus ei
gos reikalus, t‘a r o planus, kaip daugiau pri
traukti prie šios didžiausios lietuvių organi 1934 m. draugija, kaip pa-;nis tautiškos lietuvių kultūros
zacijos sveikų kūnu ir dvasia lietuvių, naj -rodo jos darbų apyskaita, yra( bei ekonominiams reikalam;
Chicago jc jos kuopos tuo tarpu dar nėra gau atlikusi visą eilę darbų. Lig svarstyti. Ta proga bus suorsingos. Be to, jie nutaria gražiai paminėti šio laiko ji suorganizavo Lie- j ganizuota viso pasaulio lietu
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj Chi- tuvoje arti 90,000 rėmėjų. Tas vių sąjunga.
cagos apskrities 20 metų gyvavimo sukaktį. vienas faktas parodo, kau dr6. — Išleista 1,000 metrų Ii
Tas paminėjimas nutarta rengti 1935 m. sau gijos tikslus Lietuvos žmonės Ima “Lietuva”, kuri bus rosio 20 dienų Aušros Vartų para p. salėj.
suprato ir jos darbui pritaria. doma Amerikoje.
7. — Draugija remia Lietu
Toj pačioj Marųuette parko parapijos sa Užsienio lietuviai, teikę savo
lėj laikė susirinkimų ir Moterų Sąjungos Clr- laikais Lietuvai paramą, turė vių Namų steigimo idėją kie
*cagos apskritys ir taip pat rimtai svarstė tų nudžiugti, niatydumi, jog kvienoje žymesnėje lietuvių
savo orgajiizacijos auginimo klausimų ir'ta Lietuvos žmonės yra pasiry kolonijoje. Ji yra pinigais pa
rėmusi tokį sumanymą: davė
rėsi, kad netrukus surengti didelį Chicagos žę ir išeiviam* padėti.
3,000 lt. Buenos Aires lietu
lietuvaičių vakarų.
1. — Įsteigta 17 skyrių;
Nuvykus į Visų Šventų parapijų 7 vai. Kauno Central inis. Vaisi. Ro vių namams ir 2,500 lt. Akv»kare> radau pilnutėlę salę žmonių, susirinMarįjam.

. DRAUGUOS IžSIENIO METIKIAMS REMTĮ
VĖMIMAS 1934 METAIS

kušių, kad.paminėti L. R. K. 3.

DIRBAJMB

Kas abejoja apie tai, kad Chicagos lie
tuviai katalikai veikia, teatlanko bet kurį se
kmadieni lietuvių katalikų bažnyčias ir sales,
kaip padarė šiuos žodžius rašantis praėjusį
sekmadienį.

A. 33 kuopos

Kaij(.durių,

iuhilmitt Kalbėjo,
l<n.lh£in. lnin
J Paškaus
Paskalis- __ . _ .
sidabrinį jubiliejų.
kun. J.
Klaipėdos, Pagėgių, Panevė
kas, adv. J. Wai tekės, P. Cižauskas, ir Rubi žio, Šiaulių, Ukmergės, Telšių,
nas. Kalbėjau ir aš. Visi pripažino, kad i Veiverių, Šilutės, Žeimelio, o
LBKSA 33 kp. daug gražių darbų nudirbo
įsikarė
per 23 metus ir kad toji organizacija yra st.-1
vieto6(). fiueuos Aįres> Mo.
pri ir turtinga, uėl to visi lietuviai katali- Į ntevideo, Eš siu- Alzett ir Vilkai turėtų prie jos priklausyti. Tas paminė lepurt.
jimas, be abejonės, išjudino roselandieeius,
2. — Išleista 165,000 atsltaip kad 33 kp. dabar augs ir stiprės

-------------------------------- u.—i—??

A6IŪ IR SUDIEV...

8- - I mtų Amerikos h. tupavargoIlUIllS
pavargeliams naro
paremti1
buvo suorganizuota Lietuvoje I

V1UI11S

birželio m. 7 d. vieša rinklia
va ir surinkta 22.984 lt. ir 14c.!
Pinigai seniai pasiųsti P. Ą-J

merikos lietuviams.
9. — Lietuviu mokyklai sta
tvti Sao Paulo mieste Brazili
joje draugija davė 5.000 lt
ir Plakatų. Neseniai sklypui nupirkti. Bendrai, re

Visose bažnyčiose tarp 6—7 ir 12 vak
pamaldos su pamokslais lietuvių kalba ir lie
Į Šv. .Antano parapijos, Cicero, metinį į
tuviškomis giesmėmis. Salėse tarp 12 ir 5 tankistų teky nuvykti. 10 vai. vakare. Salė, įišleista 3’000 P- Ru^cko knv- J niia visas lietuviškas mokykvai. popiet draugijų susirinkimai. Vakarais rodos, nemaža, bet žmonės nesutilpo. Did- gos “ Užsiepo Lietuviai”, ku-; ias užsienyje. Amerikos lietuvaidinimai, bankietai, bazarai ar kitokie pa- žiausias susikimšimas. Nežiūrint to, visi pa- r*os lec«naiją neseniai buvo vių mokykloms pasiųsta viro
■ 1 engimai. Tokie darbai dirbami kiekvieną se valgė, visi linksminosi, visi dėkingi savo da- nian® pasiųsta Amerikos Įnik-1 pu^etviito tūkstančio vadokmadienį visose mūsų parapijose.
raščiams. Greit bus išleistas j vėlių.
rbščiam klebonui kun. H. Vaičiūnui už jo
Be šių paprastų įvykių, šiuos žodžius ra
“
10. — 1932 m. drauge Su
J.’ E. Vysk. T. Matulionis rytoj apleidžia Cliicagą. Dien
pasišventimą jų ir parapijos gerovei. Jų di Metraštis”, kuriame bendra
šantis nori pažymėti šiuos svarbesnius, ku
darbiauja
daug
užsienio
lietu

raščio
“Draugo” redakcija ir administracija nuoširdžiai dė
“
Lietuvos
Vaiko
”
Draugija
džiausias buvo džiaugsmas, kada J. M. pral.
riuos jis pats matė ir girdėjo:
koja
Aukštąjani
Svečiui už atvykimą Į “Draugo” sidabrinio
vių.
Šių
metų
pabaigoje
keti

buvo atgabenta į Alytų 3d
M. Krušni lvdint į salę atvyko brangusis >
jubiliejaus
paminėjimo
iškilmes. Laimingos kelionės! Jūsų
Šv. Jurgio para p. oažnyčioje J. K. Vysk. svečias .1. E. Vysk. T. Matulionis ir pasakė i nal"a. P,adžti leisli užsleni<
nio prasa lietuvių' vaikų. Praėju- Ekscelencijos nekantriai, lauksime ir vėl atvykstant į ChieaT. Matulionis, pontifikavo sumą 11 vai. ir ( gražią kalbą, kurios cjįcA-iečiai niekuomet ne- pintuvių reikalams skiriamą,^ vasarą viešėjo draugijom
gą, Į “didžiausiąjį lietuvių miestą pasaulyje”.
gražų pamokslą pasakė. Chorus, komp. A. Po į užmirš. Be vyskupo it/isos eilės dvasininkų, Įlaikrai5ti “Užsjenio Lietuvis .' išlaikomi 30 vaikų iš Rygos
ciui diriguojant, orkestrai pritariant, galin
VĖLIAUSI D. U. L. R.
3. — Organizuojamos pas- į lietuvių neturtingų mokinių. Latvijos, Rygos, Londono ir
bankiete dalyvavo daug rietuvių protesionagai giedojo. Žmonių pilnutėlė bažnyčia. Vys
DARBAI
lų. Ieškodamas “Draugo” redaktoriaus, at kaitos iš Lietuvos istorijos, Ii- ■ Įnikai ui ir progai esant, siun- kitas ekskursijas.
kupo laikomos iškilmingos mišios, jo pamok
vyko ir rašytojas A. Lincoln Mahony (iš Chi teratūros, kraštotyros ir pan. £įanij lietuviški elementoriai,
Draugija renka savo darbui
slas padarė gilaus įspūdžio į gausingą minią,
Anglijos lietuvių jaunimas
cago DaiJy News), kuris pasakė trumpą kal Šiomis dienom}* išsiuntinėta■ va(j0Vp.|įaj, vaikų ir jaunimo! pinigus tiktai iš Lietuvo:js Vi
kuri sekė kiekvienų Kankinio judesį, su di
iš Manehestcr, Liverpool ir
belę. Po vakarienei “Draugo” redaktorius ii pirma P. Rusecko paskaita, knyg0|S ir t;L Besimokinančiam suoint.nės, remia gi visus taudžiausiu dėmesiu klausė kiekvieno jo žouzio.
kitų aitimesnių miestų ruo
veikėjų būrelis vaišingoje Ciceros kleliono “1863 Metų Sukilimas”. Pa- j[užsieny jaunimui teikiama pa-1 tiškus užsienio lietuvi•ių da rDievo Apvaizdos parap. salėj, 2:30 vai.
šiasi didelei ekskursijai
į
pastogėje turėjo ilgą pasikalbėjimą su did turtina būtų susidomėti ta pa raina stipendijomis, knygomis |Hls, neatsižvelgiant j tai, kas
įvyko mūsų organizuotojo jaunimo svarbi ko
Lietuvą ateinančią vasarą. Tai
žiojo dienraščio laikraštininku. Kalbos ėjo skaita. Girdėjome, jog dides ir kitokiais būdais. Lietuvos1 tuos darbus dirba, kas paronferencija, kurią sušaukė L. Vyčių apskritys,
ekskursijai žada vadovauti Aapie lietuvių tautą, jos senovę; apie Daily nis skaičius egz. bus pasiųstas jaunimas raginamas susirasi- do, kad draugija yra grynai
J. Poškai vadovaujant. Kas netiki, kad mū
Į bepartyviška organizacija. D r-i nglijos lietuviai skautai. ĮpraNews rengiamą tautų karnivalą, lietuvių |ab “Tėvynės” Redakcijai, 307 nėti su užsienio jaunimu.
sų jaunimas tebėra lietuviškas, kad jis turi
. . i tę Anglijoje stovyklauti, jie
West 30th Str., New York.
darybės vakarą, įvykstantį rytoj.
. j 11. — Visuomenėje renkami >r| Ja dar ne karto nesikreipe
h. Lietuvo<įe jvaįrjose
geriausių norų dirbti ir eiti kartu su mūsų
4. — {steigta Dariaus ir įlietuviški laikraščiai, žurna- 1 Amerikos lietuvius, nei per I vktose lai Uaryti> Tu<> reįka,
iš šių kelių čia paminėtų įvykių praė
tautišku gy venimu, turėjo vlalyvauti šioj ko
lu 1)raugįja UžsReulti
nferencijoj, kurioj dalyvavo keli šimtai rink- jusiame sekmadienyje aišku, kad Chicagot Girėno Užsienio Lietuvių Lie lai, knygos ir siunčiami užsie-; laiškus, nei per laikraščius, j
tiniausio jaunimo ir rimtai, gyvai svarstė sa- lietuviai katalikai tikrai nesnaudžia. Jie dir- pos 17 Diena”. Tą dieną kas nio lietuviam:--. įvairioms uŽa prašydama aukų, todėl pas- I -au sush.J^inčja su atitinkaįstaigomis Anglijoje,
vo organizacijos reikalus, kurie yra glaudžiai ba daug ir sunkiai. Jų darbas didelis, kilnus me^ vi811016 lietuviškame pa- lietuvių įstaigoms jau pasių-, kleisti Ameiikoje g indai, lJlll'‘
sauly
bus
minima
lietuvių
tau

sta per 7,000 eka. laikraščių draugija esanti užsimojusi išsusiję su visos išeivijos tautine ateitimi šia ir reikšmingas, nes paremtas stipriais religi
ir žurnalų, nepriskaitant čia naudoti Amerikos lietuvius, yDraugija U. L. Remti pavetos
žygiai
ir
pažymimas
lietu

me krašte. Tokios konferencijos, tai didžiau niais ir tautiniais pagrindais. Dėl to netenka
knygų ir vadovėlių. Lietuvių ra visai be pagrindo. Draugi- <de savo valdybos nariui prosias džiaugsmas ir atlyginimas senesniems stebėtis, jei lietuviai katalikai sulyginamai vių tautos vieningumas. Dau
chorams užsieniuose siunčiama j.ia nori tik Padėti amerikie- fest>riUl M- Biržiškai galuhveikėjams, nes jie mato augant jaunas, stip- trumpu laiku pastatė visą eilę įstaigų, kurios gely vietų Lietuvoje ir užsie
Ičiams ir kitų kraštų lietu ' imi nustatyti užsienio lietu
rias jėgas, kurios jų pradėtus darbus varys J ir lietuvybę palaiko ir mūsų tautos vardą ke- ny ta diena buvo ir šiais me gaidų, plokštelių.
tais paminėta.
12. - lh-ai.gi.ja priiminėja Via,,,s j'-1 kov°jc už savo kul
toliau.
i lia.
viams liaudies universiteto
Taigi, dirbame ir tftrbsune. Dienraštis | 5. — 1935 metais ketinama užsienio lietuvių kultūros eks-!tur:J’ ka,b* ir lš«llaik-vniJi H*
4 vai. popiet atsilankau į Šv. Panelės Giprogramą ir suorganizuoti paniimo parap. salę, kurioj randu bazarą. Mo- “Draugas” stovėjo ir stovės visų tų darbu į sušaukti viso pasaulio užsm kursijas ir jau yra priėmusi.' tuviais.
I nio Uotuvių kongresą jvairie Prūsų ' Lietuvos, Mintaujos,
kyklos kamCary posėdžiauja L. R. K. S. A. '' priešakyje.
Karolir, Vairas skaitą |>uruošimą.
(V. K.)

Širdies Beieškant
Kartą ėjau lygiųjų lankų vingiuotu
taku. Man«> lydėjo greitieji dangaus lakūnėliai debesėliai, glamonėjo protarpiais
pasirodančios <aulėa spinduliai ir gaivino
švelnutis vasaros vėjelis. Aplinkui skleidė
nuostabų kvapą sultingi dirvų javai ir
grakščios, margažiedos pievų žolelės. Kurne-kur lakiojo sparnuočiai giesmininkai,
tie laisvieji visatos Tvėrėjo kūrinėliai.
Vis dėlto po mano kojomis krito aša
ros ir vilgė įsar.sintą žemę. Aš verkiau.
Verkiau ne todėl, kad buvau skarmalais
apsikrovęs ir išalkęs, ne, ne todėl! Aš ieš
kojau savo širdžiai artimos širdies, bet
niekur .jos neradau. Tai priežastį*, tai
mano ašarų čiulpėjai
Beeidamas pasukau į pifkasemiėgių
artojėlių sodybas Maniau, kad ten rasiu
tauriuosius žemės vaikus. Bet kur tau!
Vieni, pamatę mane, slėpėsi savo šiaudi
nėse pastogėse, aitri dūmė pro šalį, nė
akių nepakeldami, treti mane palydėjo
kbiksmingais neapykantos žmlžiais lyg
aš būčiau jiems ką pikta padaręs.

Ašaros jau nebekrita Iš pykčio gys
lose stingo kraujas. Jm būčiau galėjęs,
būčiau, kaip riešuto kevalą, sutriuškinęs
visą pasaulį! Bet kas aš? Tik mažytė dul
kelė, paženklinta dieviškosios šviesos spi
ndulėliu.
Kažkoks šidrpus troškulys smaugė
mane, draskė mano krūtinę. Rodėsi, kad
iš po kojų slysta žemė, o iš viršaus ant
manęs griūva visas ("angus. “Prakeiki
mas!” sušukau pats sau ir žingsnis po
žingsnio leidausi į priekį,
Prieš akis juodavo šimtametė giria.
Artinosi vakaras. D aš vis norėjau toliau
ir toliau: už jūrių marių, už kaksužėlių...
l’Rgirv niūksojo menkutė lūšnelė. Bu
vo tylu, ramu. Niekur nieko nesimatė,
“įeisiu”, pamaniau. “.Gal čia rasiu tą,
kurio taip senai ieškau?”
Įėjau. Kažkas kertėj gulėjo ir dusliai
kosėjo. Prisiartinau. Supratau, kad tai li
gonis. Ir tikrai. Išdžiūvęs 50 metų vyras.
Veidas nugeHęs, apšepęs. Giliai kaktoje
įsmigusios dvi meilios akys, iš kurių spjį nduliavo sielos kilnumas.
- - Esu keleivis. Pavargau. Be t^, jau
ir vakaras visai nebe toli. Gal leisite per

nakvoti? — kreipinį si į ligonį,

t

— Dibiu prašau! Gyvenu vienas. Re
tai kas mane beatlanko. Pahlik, pasilik!
Bus man linksmiau!

Ėmiau šeimininkauti. Šiek tiek ap
tvarkiau ligoni, išvėdinau lūšnelę. Radau
kažkieno atneštą pieno lašelį ir truputėlį
sudžiūvusios duonos. Pavalgydinau, fr
pats užsikandau.
— Matyt, pats Dievas čia tamstą at
vedė, — džiaugėsi ligonis, atidžiai sek
damas kiekvieną mano juoeaį.
Tuo tarpu nutrūko dienos giesmė. Že
mę apgaubė paslaptingas vakaro karalai
tes.
Valandėlei išėjau iš lūšneles. Kaip
sukaustytas stovėjau tarp dviejų priešin
gybių: tarp karstan žengiančio ligonio ir
tarp diningo, nesuprantamo pasaulio. Kaz
kur aidėjo skambios, malonios jaunimo
dainos, o čia pat — Įkyrus, beviltiškas
sergančio kosulys... Grąudu pasidarė.
Grįžau į vidų. Atsisėdau prie ligonio
lovos. Tamsu ir nyku. Netrukus rytuose
pasirodė kilniaširdis mėnulis, lyg auksu
apiberdamas sukrypusią lūšnelę.
Mėnulio šviesoj ligonis į uiaue žvilg
terėjo ir tarė:

— Esu be sveikatos, clegeta. Einu
iš vietos j vietą, tčškodamas ne tiek duo
nos kąsnio, kiek žmogaus širdies.
— Ir niekur jos neradai? — staigiai
paklausė ligonis.

“Gyvenau su seseria. Ją mylėjau. Da
bar jos... jau nebeturiu. Mirtis paviliojo.
Amžinatilsį! Ir pats, sunkiai bedirbda
mas, netekau sveikatos ir atsiguliau į
kietą ligos patalą”.

— Niekur neradau ir, tur būt, niekur
“Turėjau giminiu ir pažįstamų, bet
šiandie jų jan nebėra. Jie mane pamiršo. neberasiu, — atsakiau.
— Imk mano širdį! -— sušuko jis. •—
Tik viena davatkėlė mane beatlanko ir
atneša parinkusi aukų gyvybei palaikyti. Ji dar gyva!
— Ačiū! — ir mano lūpos palytėjo
Jei ne ji, aš numirčiau iš bado ir liūde
l ligonio kaktą.
sio”.
Besikalbėdami ir besižadėdami vie
Nelaimingasis užsikosėjo. Padaviau
šalto vandens atsigerti. Atsipeikėjęs tęsė nas antro neapleisti, pavargome ir užmigome.
toliau:

“V’isuomet aš mylėjau žmones ir šia
ndie juos tebemyliu. Kol buvau gražus ir
sveikas, tol ir jie mane mylėjo, bet kai
veidą raukšlės aptraukė ir liga prisipivšo, jie nuo manęs nusigrįžę, lyg aš dvok j
čiau, kaip šuo išdvėsęs”.
— Skardūs tavo žodžiai mano snie 1
genas drasko, — tariau aš svaigdamas. ,
— Gailu tavęs!

Vėlyvą rytą mane pnžsutmo sujaudin
tas balsasč. Prieš save pamačiau senutę
moterėlę ir išgirdau: “Jis jau nogyvasf”
Kaip įgeltas grjžterėjan į ligonį. Jis
gulėjo be jokio gyvybės pėdsako.

“Nuožmusis mirties angele, ką tu pa
darei?” sušukau ir kritau ant lavono,
laistydamas ji kruvinomis ašaromis.
Ir vėl aš pasilikau vienui vienas. Ir

. vėl iškeliavau į kvepiančiuosius, lygiuo
— Iš kur toks geras? Pasakyk, kas I sius laukus...

Ligonio veidas švysterėjo.

esi ir kur eini?
i

|

K. P. Maželis (“Ž. P.”)

*
'Antradienis, lapkr. 27 d., 1934

B R X TT O X S
vadinta Dr. V. Kudirkos vardu. Teko girdėti, kad Sao Bau
lo lietuviai ruošiasi įsteigti Ir
penktų mokyklų. Tame Brazi
lijos mieste yra apie 40,000
lietuvių.
(V. K.)

KARO PABŪKLAS

AŠTUNTAM TT. MARIJONŲ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ
SEIMUI BESIARTINANT
O’

‘fliįfv • ’?« •;

visų ministerijų valdininkai
bus uniformuoti. Vniformca
nešiojimas Ims privalomai
tiems valdininkams, kurie tu
ri daug reikalų su piliečiais.

ih
Šis balsas veržiasi iš Kole M. L C., kun. P. Skruouenis.
gijos ir Seminarijos Rėmėjų M. 1. C., buvęs Amerikoje J.
NAUJOS ADVENTINES IR
krūtinių,
jungiantis mūsų E. vyskupas Petras P. Būrys,
J
5
^
»•
>
x
♦:
•
•
■
KALĖDINES GIESMĖS
džiaugsmus — sykiu ir liūdė kun. V. Draugelis, M. I. C. ii
GERA VAIKUČIAMS
y!
kiti. Nors dvasia jie visi mil
NAUJIENA
si l
Kų tik iš spaudos išėjo nau
Džiaugiamės su visa kata žinai, bet jų kūno jėgos jau
likių visuomene, kuri padėjo išnaudotos.
Draug. Užs. Liet. Remti jos Adventinės ir Kalėdinės
<|
v
TT. Marijonams išlaikyti ber Bet jie mums nei vienas ne
Kaune, kaip sužinojome, ne giesmės. Žodžius ir melodijų
■«
naičiams kolegijų, išgelbėti' siskundžia! O ima dar sunseniai užpirko gerokų skaičių parašė kun. Žvdanavičius. Ha
r:
dienraštį “Draugų’ ir jį pa- kesnę mūsų naštų ant savo pe“Vaikų Žodžio” žurnalo iš rmonizavo prof. F. Žilevičius. \
statytį ant kojų! Tai milžiniš čių — steigia dvasinę semina
1931 ir 1932 metų. Žurnalas Kalbų tikrino pralotas A. Da
ki TT. Marijonų darbai, su rijų, kad mūsų jaunųjų kartę
bys gražiai įrištas ir pasiųs mbrauskas.
jungti su visų geros valios ka auklėti lietuvybės dvasioje!
tas užsienio lietuvių vaikams.
Giesminėlis turi 1+0 pusla
talikų prisidėjimu.
Tame
žurnale
yra
daug
ilius

Mūsų akys dažnai sužvilga
pių ir 34 giesmių. Kaina tik
TT. Marijonų, su visuome- žiūrint į TT. Marijonų kanttracijų ir gražių apysakaičių, 50c. Perkantiems didesnį skai
nės prisidėjimu, nuopelnai
kai, neįstcngiam juos pa.
todėl jis bus pageidaujamas čių, duodama žymi nuolaida.
Milžiniškas
naujo
tipo
britų
submarinas
neseniai
nuleistas
į
vandenį.
daug mums paaiškėjo iš “Dr- kankamai medžiaginiai pare
tų vaikučių, kurių tėvai patys
Kreipkitės antrašu: Rev. J.
go” sidabrinio jubiliejaus ko mti. Jie sau nieko neima.
negali žurnalo nupirkti.
I
raščio,
šiandieniniame
gyveni,
staneias
derybas
bus
sutvarŽydanavičius, Amsten’am, N.
KATALIKIŠKO
ncerto ir jubiliejinio “Dr-go”
(V. K.)
me,
ir
prie
šios
progos
“
Draukytas
ir
mažasis
pasienio
preY., arba “DRAUGAS” PUB.
Kad palengvinti TT. Mari
numerio. Tai visa džiugina
LAIKRAŠČIO
įgui
”
švenčiant
25
metų
gyva-j
kiavitnas.
Nors
šis
prekiaviCO., 2334 So. Oakley Avenue,
ųius, rėmėjus, ir visų katali- jonams, tapkime visi ir visos
SVARBA
PAMAITINTI
LIETUVIŲ
į
vimo
sukaktį,
raginu
visus.
:
mas
latviams
ir
buvo
riaudin
Chicago^ III.
seminarijos ir kolegijos rėmė
skųjų visuomenę.
VAIKAI
I
tautiniai
nusistačiusius
lietugas,
tačiau
jie
sako,
kad
jis
Įet šis mūs visų džiaugs- jais! Skaitlingai atsilankykime
Ar lietuviai Amerikoje ii-Į vius sandarbininkautį “Drau neišlygino iš buvusios sutar
Kų tik išėjo iš spaudos
jungiasi ir su liūdesiu, į S. ir K. Rėmėjų seimų, gruo gai galėtų atsilaikyti ištautėBuenos
Aires,
Argentinoje,
ties
Latvijai
gautų
nuostolių.
gui
”
,
kuris
kovoja
už
tėvynės
kurs taipgi veržiasi iš mūsų, džio 9 d., šių metų. Sulig mū jimui be grynai tautinio, ka
Ypatingai latviai pabrėžia, Lietuvių Namai išlaiko savo Novena, prie Šv. Antano 15c.
ir Bažnyčios idealus.
sų
visų
išgalės,
paremkime
sei
rėmėjų, krūtinių.
kad abiejų šalių yra noras, mokyklos bendrabutį, kurs paNovena NeDerstojančios Pa
mų aukomis. Kam ir to nega talikiško dienraščio Ameriko
Kuomet dienraštis “D.”
Štai, amž. atminties arkiv. lima, dėl sunkių laikų, bus į je? Ne. Mūsų dienos, valan
kad prekybos santykiai su Lie vadintas Lietuvių Pradžios galbos ............................... l(k
dar išgyvens 25 metus, tuo
Jurgio Matulevičiaus ir prov. j vertinamas ir šiaip seime da- dos būtų suskaitytos. Ir nebū met mes, jaunesnioji karta, ši tuva būtų taip pat glaudūs/ Mokyklos Bendrabutis. Pava
Novena prie Šv. Teresėlės,
kun. F. Kudirkos jau nėra gy lyvavimas, kas reikš širdingų tumėm ištesėję 25 metus tau
kaip tie giminingi ir draugiški sarį Draugija Užs. Liet. Rem
tai kų galėsime pasakyti ame
Mažos Gėlelės antroji laida 10c
vųjų tarpe! Mūsų akims jie TT. Marijonams atjautimų.
tiniam gyvenime čia, Ameri
ryšiai, kurie jungia abi tau ti buvo pasiuntusi taį mokyk
rikiečiains: “We Lithuanians.
atrodė dar fiziniai tvirti, bet
koje, be dienraščio “Draugo”.
tas.
Tsh lai 3,000 litų. Dabar gauta iš i “DRAUGAS” PUB. CO.,
observe _ the obligations oi
Mums
brangus,
ir
tai
pirmo

Buenos Aires sąskaitos, paro j
jų tik dvasia buvo tvirta, o
Geriau būti be muzikos, be
2334 So. Oakley Avė.,
, American citizenship and pre
je
vietoje,
yra
parapijų
ir
jų
kūno jėgos pakirstos nuo i
dailės, negu gyventi tame įdančios,
kad
tie
visi
3,000
lt.
Cbicago, III.
jiems uždėtos sunkios naštos, mokyklų reikalai (vietiniai rei vairių tautų sukury be kata serve its loyalty to the Stars BRAZILIJOS LIETUVIAI išleisti to bendrabučio vaikų
STATO
MOKYKLĄ
and
Strips
”
.
kurių kantriai nešdami krito kalai), sesučių reikalai, bet ra- likiško dienraščio, kuris yra
išlaikymui, daugiausia maisto
P. J. Vitkus
Nemalimas Įveiktas —
skini būd» TT. Marijonams pa |vienintėlis tautinio judėj imo
niekam nesiskųsdami.
(V. K.)
užpirkimui.
Sao
Paulo
lietuviai
turi
net
Dabar Valgo Viską
lengvinti
jų pasiimtų mūsų i ugdytojas,
, . •
...
6
.
gaivintojas
AmeriP-nas
J. K. lft Montreal, Canada ra
Jie galėjo pelnyti dangų ir naštų, kurios mes patys nepa
keturias pradžios mokyklas.
šo,kad Jam daug pagelbėjo NUGAkoje.
TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne
be mūsų naštos pasirinkdami nešam!
Vienai jų Draug. Užs. Liet.
UNIFORMUOTI VAL
bejaučia pilvo skausmų.
Tai nėra
Geras
laikraslls
—
tai
tyro
mokamas llūdymas, jis buvo atsiųs
kitokį kelių. Bet jie iš savęs
Remti buvo pasiuntusi 5,000
DININKAI
tas lluosa jo valia. Daug kitų pra
neša panašius rezultatus.
NtJGAnieko nedarė. Rūpinosi tik mū Garbė tiems gerb. klebo- vandens šaltinis, iš kurio mes
lt. ir už tuos pinigus Mokos
TONE vartojama metų metais kaip
nams,
kurių
globoje
jau
yra
i
galim
sau
pasisemti
mokslo
ir
pagelba
malimo
sistemai.
Tai
yra
sų sielų išganymu, pasiimda
priemiesčio lietuviai jau stato
KAUNAS. — Jau kelinti daktaro receptas Ir turi gyduoles,
kurios didina malimo organų veik
mi ant savo pečių visų naštų, Semin. ir Kol. Rėmėjų sky- ■ įvairių žinių. Sykiu jis ugdo
sau mokyklų. Vietos lietuvių metai, kai tam tikros Lietu mę.
Jei jūsų apetitas prastas arba
vargo su nemalimu — pamė
kurios, kaipo žmonės, fiziniai riai. Kur jų dar nėra, reikia, mumyse tėvynės meilę, ko nevisuomenė taip jau parėmė vos įstaigos svarsto reikalų turi
ginkite- 'NUGA-TONE. Pajusite naud,
kati gerb. klebonai rastų būdų gali padaryti kitų srovių ei
kėlėt,, dienų. Mes žinome, kad panebepakėlė l
mokyklos statymų ir manoma, apie valdininkams uniformos )tarsit
Ir kitam. Mėnesio trytmentas
Kaip
žinome,
netrukus
tarp
juos
įkūnyti
ir
jiems
(skyria

nantieji laikraščiai.
už Vien, Doler). Parduoda visi apO kaip yra su TT. Marijo
kad
1935
m.
vasario
m.
16
die

įvedimų.
Tiesa,
kai
kurie
val

tlekorlal bu ^garantija gr,žinti pini
Lietuvos ir Latvijos prasidės
gus. Jei būsit nepatenkinti. Nepri
nais, kurie tebesiranda mūsų ms) vadovautų. Čia daug pri Poezija, tapyba, muzika,
nų
ta
mokykla
jau
bus
nnodininkai
jau
tokių
uniformų
imkite pamainų.
klauso ir nuo vietinių veikė skulptūra mumyse vien tik pa prekybos derybos naujai nuo
Nuo užkietėjimo imkit—1TOA-SOL
tarpe Amerikoje?
turi.
Dabar
numatoma,
kad
saviuose
namuose.
Ji
bus
pa

— Jdealų Liuosuotoj, vidurių 25c«
jų (pasaulionių) pasidarbavi sigerėjimo sukelia, giliai su latinei prekybos sutarčiai su
Ir 80c.
Štai, kun. Dr. J. Navickas, mo vienybėje su savo gerb. judina, o laikraštis yra lietu daryti. Šiomis derybomis yra
M. I. C., mums atrodo pačia klebonais.
vybės žadintoju, didesnio vei labai susidomėję Lietuvos ir
me fiziniam žydėjime, bet ant
kimo, Lietuvos ir Bažnyčios Latvijos ekonominiai sluoks
MJu M. Katner of Brooklyn, M. T.
laivo, pirmų syk išvydus bol Girdisi balsų, reikalaujan
vrttoe: "Baro and Kraoehon for tho
niai. Abiejų šalių ūkio vado
naudai
palaikytoju.
Tokio
lai

pojt
4 montho and bare not only lašt SS
ševikų aukų kankinį J. E. vy čių, kad TT. Marijonai tarpi
yoanėa būt fool oo mneh battor In orory
Įsigyk
tris
Vyskupo
P.
P.
Bučio
vai
pilnai
tiki,
kad
bus
pasie

kraščio sekėjai eina tiesiu ke
Vsy. Bvon (ar people wh* don't caro ta
rodeo*. Kraaahan I* wonderfol ta boep
skupų T. Matulionį, jo širdis ninkautų skyrių organizavime
ktas
visiškas
prekybinis
susi

moksliškas
knygas,/vardu:
th* tyriom haalthy. I balni a narto
liu, o ne kokiais šuntakiais.
parapijose.
Dirbkim
patys
su

tbfld knotr for Fra tried t* many
nebeišlaiko ir ten pat krinta.
tarimas ir bus sudaryta nuola
Utinei bat anty Kruehen tntwtrad *U
Geras
kalbėtojas
daro
įta

‘
KATALIKŲ
TIKYBA
’
petpooei.’’ (May 1Z. 1»S»).
Kun. Navickas niekam nesi sitardami su savo klebonais.
TO lota fat BAPKL7 and HAHMLE88kos į tam tikrų skaičių klau tinė prekybos sutartis.
LT, take a half teatpoonful ot Kruschan
skundžia. Tik gydytojai pra Daugiau iš mūsų pusės pasi
8*R« ln * (latt of bot vater ln th*
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
Ypatingai artėjančių preky
sytojų, vien trumpų valandė
tnornlng before braakfait—don't mist a
neša, kad krito nuo persun šventimo, o rasis ir galimybė.
morntng—* bottle that lesti 4 weeki
kėjimo
tiesos
paeiliui,
kaip
jos
yra
išskaitliuotos
Apaš
bos derybų ’ išvakarėse daug
lę.
Gerame
laikrašty
parašy

eottt būt a trlfle—f*t Krutehan Balta at
J. S.
ki os mūsų naštos.
any drugį tore ln Amtrlca. If not )oytalu Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.
tas žodis tampa sėjiku tarpu rašo latvių spauda. Visur pa
fully MtliOed after tho flrri bottle—
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
monty back.
Panašioje padėtyje yra TT.
savinės broliškos meilės. Ge brėžiama, kad būsimoji sutatTurinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Y7ra Dievas. Dievo es
kun. V. Kulikauskas, M. T. C., SKAITYKITE IR FLATIN
tis turi būti padiktuota neatras
laikraštis
greičiau
nusve
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
KITS “DRAUGĄ’
provincijolas kun. J. Jakaitis,
ria žmonių mintis prie dore skirų asmenų, bet artimųjų
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
tautųgyvenimo ir ateities rei
gyvenimo.
SUCH IS UFE
KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.
Matydami svarbų gero laik kalų. Manoma, kad per įvykTurinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk-*
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
LAIKRAŠČIUS
rais $1.90.

■vm

■ <i

LATVIJA MANO, KAD
DERYBOS SU LIETU
VA BAIGSIS SĖK
MINGAI

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!

TO LOŠĖ FA?

SKAITYKITE

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

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

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

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

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
St., Chicago, III. Metams $1.80.

Ea TTonor—“The lašt tlme you wers hera I said I hopod I’d
never see you sgsln.”
O. Fcnder—“Your Honor, I *iad the šame thought būt here I ssa.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių UniVersalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.

Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

VISADA
UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo T
JI pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi t, gali pašalinti.
Gargaliuok su Llaterlne tr
tas atliks kas reikia Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai nepadaro per 4 dienaa.

čia nuplėšk

Oerb. “Draugo" administracijai:
Siunčiu t................. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo BOČIo knygas
“KATALIKŲ TIKYBA“.
I tom, — TIKIU. Kaina *1.00; apdaryta gl.SS
,
II tomą — JfrZUS KRISTU8. Kaina vi.80; apdaryta 11.90
III tom, — SV. DVASIA. Kaina S1.00; apdaryta 81.35.
arba:
Siunčiu 12.80, kad atslųstumėte be aptaisų.
Siunčiu 13.88. kad atslųstumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo
Būčlo knygas “KATALIKŲ TIKYBA“.

Vardas. Pavardė
Adresas ....

.Street

LAMBERT PHARMACAL

OOMPAKY
St. Louls, Ko.

LISTERINE
promptly ends odora ordinary
anttsoptlcs can’t hido ln 4 days

l

V’

Antradienis, lapkr. 27 d., 1934

DRAUGAS

Administratorius

Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
WATERBURY, CONN.

DAR APIE KUN. BŪBUO
SUKAKTUVES
Lapkričio 14 d. Mariamipolio Kolegijos studentai pami
nėjo kun. A. Būblio, M. 1. C.,
40 metu kunigavimo sukaktu4 ves. Ta proga jo pagerbimui
buvo suruošta programėlis, ku
rį sudarė sekantieji nunierau

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

jubiliatas laikė iškilmingas Mi i
šias su asista.
Pritaikintų pamokslų pasa
kė kun. K. Urbonavičius.

Sportas

ŠV. JUOZAPO PARAPI
JOS CHORO TEAT
RAS - KRNIV ALAS

Waterbury, Conn. — Rudens
Marianapolio futbolininkai
laimėjo paskutinį šių metų metas, tuibūt, tikrenybėje rei-

žaidimų nuo Nichols Jr. Col-i^kia darbymetis. Visi tik skulege. Žaidimas buvo vienas ge-Įba, kruta, kų nors veikia. O
liausiu, kurių šįmet teko ma ypač jaunimas. Kiekvienas ra
tyt. Nuo pradžios iki galo mū šosi prie kokio nors idėjinio
1. Orkestrą pagrojo a) “ Ala- sų kolegistai turėjo smarkiai veiki.no ratelio, nuoširdžiai
rchae Romanae” (Gounod), b) lošti. Arti žaidimo pabaigos prisideda prie gražaus visuo-

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATERBURY, CONN.

Studentų mėnesinis
bet daug turi medžiagos. Vai- mon. (Buvo matyti ir daug limens’ Night). Lietuviai aplisusirinkimas
d y los labai gerai parinktos. garbingų svečių iš apylinkės, nkiniai ūkininkai yra duosnus
“Bronius — garsus daktaras” Mūsų buvusia gerb. kun. J. parapijos rėmėjai. Visi kviePereitų sekmadienį Studen
— Juozas Kupstas, iki pasku V. Kazlauskas iš Ansonia, čiami tų vakarų pasimatyti su tų S kuopa turėjo mėnesinį su
tiniųjų laikėsi prieš moteris, Conn., gerb. kun. E. Gradec- farmeriais.
sirinkimų. Susirinko iki 50 nabet kaip “kliuvo” tai tikrai kis su savo brangiais tėve Studentų Fall Frolic Dance rių. Apkalbėta daug svarbių
“pakliuvo”. Tų sunkų “suve- liais ir daugelis kitų).
,
„ . .
? dalykų. Nutarta žiemų turėti
1 tų vakarų — sokius pn-‘ . .
.
..
...
imo” darbų labai gudriai
Brangusis jaunime, lietuvy
c
kaip ir pernai roller skatmg
tftliKo jy gabi stenografė “Le- bės perle, būkime ištikimi, ve sirinko daug jaunimo. Šokta, ir ice skating parties, deba
onija” — Marcelė Andrikvte. rti tėvynės sūnūs. Dirbkime kaip farmoj, tarpe baidyklių, tus, kalbeles, naujų narių va
Nepaprttstaį gabiai vaidino Dievui ir Tėvynei.
Viltis komų, arbūzų, cider, rugių ir jų, kurį pradėsime vakaru.
1.1. Dėkojame fermeriams oakmeilingos trys porelės — “ViBus atvaidinta komedija/“Tė
villiečiams LTinskams ir Vailkelig niuzikas” - EdmunBAZARAS SEKASI
tis rašo gromatų į krajų”. Kačianis už kornus, rugius, arbū
<las jenuSajtįs, su >savo elegu-

“Waltz in A” (J. Brulmis'o). Jurgaitis padarė vienintelį įinen*n*° darbo. Todėl nėra ko nte meiluže “Amelija” — Na(Tęsinys ant 5 pusi.)
Šiomis dienomis Šv. Juoza zus. Šokiams griežė Black and
2. Pasveikinimas
S. Ura-. •*totichdotvn”. V. Kazlauskas stebėtis mūsų vietinio parapi- taUja piangįftte; “Giedraitis - po parapijos naujoje auditori Gold orkestrą. Studentų drau
tas.
taipogi pasižymėjo tų dienų. jos choro nuveiktais darbais. piešėjas” — Petras Lazaus- joje vyksta metinis bazaras. gija dėkoja visiems atsilanku3. Rinktinis choras imdama-i žaidimas baigės Murianapolis j Rodos, Waterburis ar tik ne- kas, su savo nudažytais plau- Be vietinių, svečių bazare .na- sienis’ (Nepamirškite, kad vė
vo: a) “Palaukėj” (J. Banio), (i, — Nichols College 0. Maria-1 turi skaitlingiausį bažnytinį kais, “Antanina” — Marė A- tos iš Naugatuck,
liau turėsime kitų šokių vaka
b) “Vakarinė daina” (J. Ba-'napolis šįmet džiaugiasi sek-Įcdn>ių rytinėse vastybėse? Dė- domaitė, ir “Stiklius - advo- Oxford, Middlebury
Water- ri* —
T'estival Dance).
praneša
nio).
mingu futbolo sezonu.
!^a mūsų įžymiam vargoninin-. ka(as” — Norbertas Aleksis town, \\aterville, Prospect,
Ačiū komisijai už papuoši
Atmaina
ofisų valandose.
piui bei choro vauui gerb. ko-Į su savo šin;uke “Elzyte” — Marion, Gakville, Soutlibury, mų salės. Daugiausiai pasida
4. Eiles kun. A. Būbliui —
Dabar valandos šiokios:
kun. K. Urbonavičiaus skir
Šiomis dienomis ••rįžo kole- inP°z- A. Aleksiui priklauso Eleonora Banyte. () tarnaė Bridgeport ir kt- Lietuviška j rbavo: E. Jenušaitis, V. Klitas padeklemavo J. Stankus. gijon gerb. kun. Dr. J Navic-1 šdntas trisdešimts penki gra- “Steponas” — Vincas Klimas' vienybė, tai tikra galybė!
finas, R. Matijošaitytė, L. Jau
5. Orkestrą: a) “Serenada” kas,, —
Kolegijos
i>ei\ijos jaunuoliai-ės. Kie su savo meiluže “virėja” —
Naujausias dalykas šįmet, l džminaitė, VJakštytė, ‘Spike’
‘gijos direktorius. Vi(Schubert), b) “Prekule” ] si studentai džiaugiasi, sulau kvienas choro pasirodymas da Kazys Karinauskas savo juo kuris visiems begalo patinka,1 Balanda, J. Grėbliūnas ir kiti. 2403 WEST 63r<į STREET
Kampas Western ir 63rd St.
kę savo mylimojo Tėvelio. Jis, ro žmonėse nepaprastai inalo- kais šonkaulius visiems laužė. tai bingo. Žaidimas tikrai į i
(Chopino).
--------------Telefonas PROspect 1133
Žmonės spiegti net pradėjo doniusf
G. Solo “Švint aušrelė” pa-į žinoma, dar nėra visiškai pa-j n,J ’r .iaukŲ įspūdį.
Draugija nutarė pasiųsti Stu Panedėlio, Utarninko, Ketver- ,
j sveikos, bet tikimės, kad greit
Lapkričio 18 <1. choras su- kada “Barbora” pavaišino! Reikia jaigirti studentus, ir
dainavo B. Voveris.
(lentų Organizacijos tvėrėjui go ir Pėtnvčfos vakarais nuo
7 iki 9 vai.
uu.'l
’
i'nai
atgaus
išsisėmusias
jėrengė
metinį
teatrų
.
koncer“
Steponų
”
su
miltais
ir
“
pa'
Vyčius*,
ir
Rūtos
draugijų,
Ma7. Eiles kun. Būbliui kun.'
kun. Dr. Navickui pasveikini
j'rijos Vaikelius, šv. Vardo drtų. Vakaro programas labai jum”.
K. Urbonavičiaus skirtas papa gns.
mo laiškutį su čekiu. Tas jau
---------- j turiningas. Pirmiausia, kaip
t>
i
i
iii
gradeklemavo A. Miciūnas.
Buvo daug
juoko,
bet buvo ■ jųf ir kitus už pasistatymų
r
padaryta. Prie šios progos Wa
Lapkr. 18 d. įvyko kun. J. ir kiekviename parapijos pažiu, patraukiančių būdu.
8. “Hungarian Rliapsody”
ir rimtumo. Veiksmas gražiai
2 E. 103rd PLACE
terburio Studentų 8 kuopa li
pianu paskambino L. Šimutis. Vosyliaus, M. 1. C'., primici- rengime, mūsų labai mylimas baigės su pritaikintum dai
Draugijos kas vakarų daly nki kun. Dr. Navickui visiš
Kampas State ir 103rd PI.
9. Gerb. jubiliato kun. Būb jos, Šv. Petro bažnyčioje, So. ir didžiai gerb. klebonas kun. nom, kurias šauniai sudaina vauja bazare in corpore.
kai pasveikti. Džiaugiamės,
Telefonas PULlman 5950
Boston, Mass. Iškilmėse daly-1 J. J. Valantiejus pasakė atalio žodis.
Seredomis iki 9 vak.
vo didysis parapijos choras
Didelio įspūdžio padarė nau kad jis iš Šv. Vincento ligo
Subatoniis
visa diena iki 9 v.v.
10. “Marelio Romane” — vavo keletas Marianapolio mo tinkamų įžanginę kalbų.
“ Palankoj” ir “Pamylėjau jas lietuvių Šv. Vardo drau ninės grįžo į Marianapolį.
Kas
popietų
nuo 3 iki 6,
kvtojų
ir
studentų.
Pianui
suskambėjus
jaunaorkestrą.
vakar” — laliai triukšmingai, gijos Eife and Druni Corps,
mečių choras tuojau “karžy
LIETUVIAI DAKTARAI:
Gerb. kun. A. Būblys, M. T.
Kun. J. Vosyliui asistavo
o ‘Vytauto jubiliejinį himnų’, kuris priešaky 300 Šv. Varno
giškai
užmaršavo
”
ant
scenos
C., padėkojo mokiniams už klebonas kun. P. Vinnauskas
NARIAI:
tai tikrai narsiai, lietuviškai... [ dr-jos ngrim atmaršavo į salę AMERIKOS
Ar.'l
. „j.
- - ** -’*** *'A >«•»>
ir
pasigirdo
.jaunųjų
malonus
gražiai suruoštų vakarėlį-, ir — arkiprešbyteriu, kun. Vaš
Pertraukose smuiku gabiai I Pra&^ vasarų. Valio, lietu- TeL OANal 0347
I Office Pitone
Rea and Office '
pareiškė keletu labai gražių kevičius, M. I. C. — diakonu, balsai. Labai gražiai ir jaut pagrojo jaunutė Lelija Pukin- '*ai .iauni,°l>aU
Res. FROspcct 4034 PROspcct 1023
2354 So. Leųvltt St
CANAL 0704
minčių. Po to orkestrą vėl pa kun. Walter Wynn (pasionis- riai sudainavo “Jaunimo mar
Kas vakarų lietuvių* Young
skaitė, o Antanas Aleksaiti-,
šas
”
,
“
Mergužėle
mano
”
,
grojo ir tuomi baigėsi malo- tas) — sub-diakonu. Pritaiki
Melodians orkestrą griežia, o
“Nuo putino”, “Už jūrelių”, “hanjo”.
‘nus vakarėlis.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ntų pamokslų pasakė buvęs kle
Kedėiu “dingus” - užgro jaunimas ir senesnieji linki 1321 SOUTH HAE8TH* STREET
PHYSICIAN and SURGEON
“Stovi mergelė” ir 4‘Du gai
Sekančių dieną, lapkr. 15, Bonas kun. K. Urbonavičius. deliu”. Visi gėrėjosi gražio jo gabus Norberto Aleksio niai šoka, daro ‘cakc. pa radęs” Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.
2403 W. 63rd St., Chicago
Vakare buvo paruošta labai
ir taip toliau. Bazaras tęsis šių
OFFICE HOURS:
Young
Melodians
’
orkestras
ir
Valandos;
11
ryto
Iki
2
popiet
mis dainelėmis.
2 to 4 and 7 to » P. M.
CARNEGIE MEDALIS UŽ šauni vakarienė. Kun. K. Ja Sekė vakaro svarbioji dalife visi maži ir dideli trepsėt pra savaitę: lapkričio 28, 29, 30
6 iki 8 v. vakare
Sunday by Appointment
nkus buvo vakaro vedėjas ir
ir
gruodžio
l
d.
Padėkos
die

DIDVYRIŠKUMĄ
— vaidinimas Euldo — Dinei- dėjo. Visi taip bendrai links
labai sėkmingai viską tvarkė.
nų bus ūkininkų vakaras (FaDR. STRIKOL’IS
|kos keturių aktų klasiškos ko- mai praleidę laikų, grįžo na
Buvo eilė kalbų ir pirmutinis,
Tel. CAMal 4122
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
LIETUVIAI DAKTARAI
kuris turS> pi-og:/pareikšti’j,liedijos ‘V«*5'bM PrieSai’- Bu'
DENTISTAS
AKIŲ GYDYTOJAI

ADVOKATAS
J. P. WAITCHES

MARINKITE PK. OFISE:

ROSELANDO OFISE:

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

*

s

savo mintis
ir įspūdžius ve lahai žingeidu matyti, nes
kun. J. VaškeviZ-ins, M. I.! dar ^menkoj pirm* kart* vai
C., geras kun. Vosyliaus drau-;dintas- Veikalaa
8unkus-

it

gas, su kuriuo jis mokinosi ir
gražių paskaitų sakydamas,
praleido daug metų.
kad daug laukiama iš mūsą
Antras iš eilės kalbėjo kun.
jaunuomenės.
DR. VAITU8H, 0PT.
J. Plėvokns taipogi senas drau
Visi studentai yra nuošird
JLITUVM
gas su kuriuo kun. Vosylius
OFTOMETRICAUnV AKIU
žiai dėkingi kun. Strakauskui
SMU4AU»iT4(i
tarnaudavo Mišioms.
Palentrlna aklų Įtempimą, kuri*
ir, beahejo, pasinaudos gražio Mtl priaiMtlml kalvon nkaudejftno
Toliau kalbėjo gerb. kun. K.
rvaikimo akių aptemimo, nervuotu
mis jo mintimis.
mo. skaudam* aklų kartų, atitaiso
Urbonavičius ir klebonas kun.
Ir tollregysta. Prlrao
Tikimės, jog kum Strakaus- trumparerystp
(i'a teisingai akinius. Visuose atsiti
T*. Vinnauskas.
kus dažniau atsilankys į koPagaliau prabilo pats prilėgijų ir daugiau Įiatieks pa- į m^yJ^rt^aik^ydKreiTo»*,ekys*atn
micijantas, kuris savo gražia
našių paskaitų svarbiais gy- f
n°
.t
lietuviška kalba stebino visus
•ItHdnių akys stitaiaonsM be akinio
veninio klausiniais.
Kainos piginu kaip pirmiau.
Šis jaunuolis, 1[. E. Knapp, klausytojus.
Juozas Liolia 4712 SO. ASHLAND AVĖ
kilus gaisrui vienam name Cht
Muzikalinę programų išpil
Phone Boulevard 7589
lan, VVasli., iš ugnies išgelia dė rinktinis parapijos choro
TcL LAf'ayette 3047
jo motinų ir tris vaikus. Už sek8tt>ta$
tai apdovanotas Carnegie me
Paskaita
\V'T’/\7*a i.
nrrz>s*« a m
• •
i i
•
GTOYTOJAH
ir CHIRURGAS
daliu.
Pritaikyme
akinių
dėl
viso
X—SPINDULIAI
Iuipkr. 20 d. vakare gerb
kių akių. Ekspertas tyrimo a
3051 We«t 43rd Str.
kių ir pritaikymo akinių.
(Prie A.rcher A.ve. netoli Kedn’e)
kun.
P.
Strakauskas,
Šv.
Juo

GA1NS 25% LB5.
Valandos: nuo 2 Iki 8 vaL vakaro
pagal
IN TWO MONTHS zapo parapijos klebonas, lx>w- Seredooals ir•unedAllomia
tart]
elL, Masu., Marianapolio Kole
COD LIVCR OI L—Ome a
LAFayette S«iO
Punhhment—Now a Treat
gijos studentam davė labai Ofiso Tel.: Rea
Tel.: VIRglnka 0869
Stop tryins to force yotir children to take nastygražių, turiningų {atskaitų. Ji!
taatinfft, fony OavorM cod liver oib. Clve them
Coco Coi the cod liver oil with a delieioua
chocolate taate—and watch their bodiea jro-v
buvo įdomi ir praktiška, bū
daily vith viaoroua. athletic •ueogthl Mrs.
Vcrder o( Munaukce aay«:
DANTISTAS
tent: “Ar jaunimas jiasiliks
"Bt/vn rr.y chili tnnh
O A 8
X - R A Y
OPTOMSTRISTAS
CocolodshrnnlyuHiihrd
4143 ARjCHEH AVEStJE
80
Nnw. in lwo
katalikiškas
f
”
Jis
.įrodė,
kad
Kampas Fraactaco Avė.
nonthi’ limf, sht uifiįht
1801 S. ASHLAND AVENUP
105)4 Ihs. and tht kas
šiandien pasaulis pagenėja ir
rust betn illtiiur."
Platt Bldg., kamp. 18 st.
Office Phone
Res. Phone
Ot her cod I i ver oil« have
2 aukštas
ragino jaunuolius, besirengia ENGLaaood 4341
only Vitaminą A and D.
TRlangle OO-lt
but Coro Cod ia ako
rich in Vitamin B—the
Pastebėkit
mano iškabas
nčius prie gyvenimo, būti tik
apprtite and growth
pmmol ing vitamin.
Valandos nuo'9:30 ryto ik
tais ištikimais Bažnyčios rite
Start ynttrrhddnen with
12
v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
Coco Cod tuday. Al all
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS
liais. Jis pabrėžė, jog jaunnodruĮ įlarti.
vai. vakaro. Nedėliomis nėra
7850 So. Halsted Street
menė taipogi turi būti mokslo
skirtų valandų. Rooin 8.
ROOM 210
ir
spaudos
apaštalai.
Baigė
Phone Ganai 0523
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakaro
fbe Cotf UtrvOII Th sž T Mtes Uk » C ko ceUto

DR. A. RAČKUS

DR. V. E. SIEDUNSKIS

DR. A. R. McCRADlE

GOGO GOD
t

25 METŲ PRITYRIMO

DR. JOHN SMETANA

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS

4645 So. Ashland Avė.

9201 W. Oerrnak Road
(Kampas Loavltt 8L)
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Šaradoj pagal sutarti

OflMi Tel. LAFayette 4017
Reo.: TeL HEMlock 0284

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutart]
OUso tetef. BOUlcvard 7820
Mamų Tel. PRO^ect 1930

Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Rezidencijos Ofisas: 2058 W. O0tb Ht.
Valandos: 10-12 Ir 8-> vai. vale.
Šaradomis Ir Ned41iomla pagal sutarti

1444 SO. 4»th CT., CICERO, IEL.
Utar., Kctv. Ir Pėtn. 10—I vai.
2147 SO. H AUSTEI) ST., CHICAGO
Paned. Sared. ir Subat S—» vai,

4645 So. Ashland Avė.

9901 W. Cormak Road

arti 47th Htreei
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
■aradoj pagal sutarti

6631 8. OahfonU Ava.
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

Dienoms Tol. LAFayette B7M
Naktimis Tel. CANal 0402

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ABCHEB AVENUE

Office: 2643 W. 47th Street

DR. F. C. WINSKUN AS
OYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vsl. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TeL CANsJ 0409

Office Tek Waatwartk <224

Tat VOglnla 0333
Oflao vak: 2—4 Ir 4—4 r. ta.
NaiUUaasls pagal sutarti

▼ai.: t lkt 6 popiet, 7 iki t vak.
Nedėlioja pagal sutarti

Tel. LAFayette 76S4

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141
Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

RKPabUc 7333

OR.T.DHNOUUS

DR. A. J. JAVOIS

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-19 ryto
NadėlfoJ susitarus

t

DR. J. RDŠSELL7

REZIDENCIJA

Teletoo

3491 W. MAJRQUETTE ROAD

DENTISTAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Valandos 1—4 ir 7—8 vak.
Šaradomis Ir Nedaliomis pagal sutarti

DENTISTAS

DR. J. J. SIMONAITIS

BR. C. Z. VEZEL’IS

DR. S. BIEŽIS

OR. P. ATKOČIŪNAS

Office Tel. REPnhlie 7444
(lee. Tel. GROvehUI 0417
7017 H. F.URFIELO AVĖ.

M. BOULevard 7443

Tel. CAMal 4132

Ofiso valandos: 2-4 Ir <-> vai. vak.

Rea Tat Hyde Park 8t»S

DR. SUSANA A. SLAKIS

I
Tel. Oflao BOULaaard 3312
Res. VICaory 3343

-14

MOTERŲ IR VAIKŲ UOŲ
gpwyt a , icrro

«• *• J- BERTASH

6900 SOUTH HALSTED ST.'

Oflao vai- nuo 1-1: nuo 4:99-1:10
756
S5th Street

W.

Valandos: 1 iki 4 popiet; 7 Iki 8 vak.
I kak y rus 8e rėdoma

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4799 So. Ashland Avė.
1 lubos
CHICAGO. ILL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryta nuo 2 Iki 4
vai. po platų fr nuo 7 iki 0:34 vaL
vakaro. Nedėliomis nuo 19 Iki 12
valandai diena
ę

Tata«n«M MjCTHną 3333

I

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS

Ir CHIRURGAS

4631 SG. ASHLAND AVĖ.
Tel. YA1LU 00# I
Rea: Tel. PI.Az* 2400

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v.

Nadėldleolais nuo 10 iki 12 diena

nR APPiS

Upkr. 27 tL, 1934

Išrinko jau atstovus į sei
nkės. Popiet 2 vai. prasidės
mų
ir rengia pramogėlę suda
seimo posėdžiai.
Platesnę seimo eigų, refera rymui'dovauėlč*.
Marquette Parko, Brightoa
komisijos pranešimas. Seimas tus ir dienotvarkę žaua paskejvyks gruodžio 9 d., Aušros Ikti spaudoje Seimo Reng. Ko- Parko, Archer lleights ir Mat

NAUJOSIOS AUGIUOS
ŽINIOS

VIETINES ŽINIOS

skapo Matulionio atvaizdu.
Visas numeris pašvęstas aukš
tam

svečiui.

OŽKABALIŲ

DAINOS

“BuUetaaėlis”

kųjp ir**‘Studentų Žo<Ms” ti>

galima gauti
IŠ KOLEGUOS IR SEMI
(Tęsinys nuo 4 pusi.)
Iri gabių rašytojų. Lai gyvuorose Parko skyriai vieni jau lbės kun. Balkiuias iš Maspetli, ja lietuviškieji leidiniai!
parap. svetainėje, 2323
“DRAUGU”
NARUOS RĖMĖJU GHI- ’ Vartų
1 Pranešimas priimtas aplodi prisiruošę seimui su dovano dabartinis Studentų Omugijoa
\V. 23rd PI., Chicago, III.
f
mis ir atstovais, kiti dar ruo- •dvasios vadas. Gauta judamų
CAGOS APSKR.
Seimo dienų Aušros Vartų smentais.
Ui
Susirinkimas
ir
komisijųĮ
šiasi.
jų paveikslų nuo dr-jos pirm.
bažnyčioje 10 vai. bus iškil
DRAUGO KALENDORIA11335
SUS-MO
Žodžiu, visur matosi riuoši- .Jono Morkūno. Ir kuri. Balnuoširdžiai
kviečia
visus
gerb
mingos pamaldos — šv. Mi

J. Š. kūnas taip pat atsiveš iš New
šios Marijonų Kolegijos ir Se-1ičniejus-as, dr-jas, oiganizaci rvlus judėjimas.
Susirinkimas Įvyko lapkr.
minarijos rėmėjų, geradarių, J1-’ kuopas, brolijas, parapijas
Yorko daug paveikslų. Stude
21 d, Aušros Vaitų jmrap
' prittelių lF svečių j seimų nt- H lietuvių kolonijas dalyvauntai dalo veikalo pratybas.
svet. Pirmininkavo A
[vykusių intencija, ir tai die-lM- šiame seime.
Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
virius
!nui pritaikintus pamokslas. ' Jeigu kam negalima atvyk
Biznieriai Stokes ir kiti da
Praėjusio susirinkimo užra-j
J ti dėl tolimos kelionės, ar ki
rbuojasi, kad pavyktų antra go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
Gerb. seimo atstovams bei i tos svarbios priežasties, pra
West Side. — Rytoj Aušra sis minstrel parapijos labui ii ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
šus perskaitė rast. J. Kulikau
svečiams 12 vai. bus paruošti šorai savo sveikinimus, linkė Vartų parapijos svetainėj* ba.
Šv. Juozapo uašlaitaamio rei tinkama dovana pasiųsti j Lietuvę saviškiams.
skas.
skanūs, draugiški pietūs. Pie jimus, patarimus bei sumany gsis paukščių bužams. Visi ai
kalnius. Tai bus apė‘ Naujus
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
Išklausytas štumo rengimo lumis rūpinasi vietos šeimini- mus, kurių gal apskritys if silankusieji dar turės progų
Metus, ar vėlinu. Jau renkami
komisija nepastebi, prisiųsti laimėti kakdcutų. S*kmad£e».j. garsinimai ir daroma prat> ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
laiškuose. Seimai tam ir ren- Į vakare kalakutų laimėjo alsi bos. Viskas sekasi. Atrodo, čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
giami, kad visų patarimai leng ! lankęs svečias iš Brighton Pa kad šįmet minstrel pralenks
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1935 m.
viau būtų galima suderinti a-rrko.
peraykšėiųjų metų.
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
teities darbuotei.
J Visi turintieji Laimėjimo kay
Nnnji Leidiniai
Toliau, iš dr-jų. atstovų pra gutes prašomi jas sagrųžinti
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir
Šiomis dienomis gauta du Lietuvoje.
TEKLA BONDZINSKIENĖ
nešimų pasirodė, kad veik vi- rytoj vakare parapijos sveta*
nauji
leidiniai: "‘Studentų Žo
j
sos
kolonijų
dr-jos
jau
pasi[
nėję.
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 25 d. 1934,
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
čfes” ir "‘Šv. Juozapo Parapi
4:21 vai. ryto, sulaukus pusės amžiaus; gimus Kauno
Į ruošusios į seimų su atstovais
gub., Telšių nezdo, Šiuulių pavieto, -Luokės parapijos.
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
jos Moly Name RuUetin”.
bei aukomis.
Amerikoje- išgyveno 42 metus, palikdama dideliame
nuliūdime savo mylimuosius ir mylinčius vyrų Anta
""Studentų Žodis’’ jau turi sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
Kun. Andriuliui tarpinin
nų, trys sūnui — Dr. John, Krank, Alexaiwler; tris du
kitus rūbus (viršelius), kurie visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
kaujant ir gerb. kleb. kua. A
kterys — Julia, Auna. Catlierįne ir dvi seseris Anielia
[į Skripkai makuiiai pritariant, ANTRAD1SH1O USTVV1V skiriasi kiek nuo pernykščių- jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostuLiczkienė, Crsaula Jasudaviczienė. Kr.nas pašarvotas
Į Šv. Kryžiaus parapijoje susi
jų metų. “S*. 2,” redaktorius
randasi 6645 S. Artesian Avė. Laidotuvės įvyks sereRADIO PROGRAMA
meriašs. Kaip žinoma “Draugas” metams
doj, lapkričio 28 d., 8:30 va), ryto iš namų į Šv. Kry
J. Pilipauskas, matyt, turi yorganizavo K. ir S. Rėmėjų
•
I
•
•w
•*
žiaus, 46tb ir \Vood st., parapijos bažnyčių, kurioje
skyrius iš praeity pasizymėju
Primintina radio klausyto patingus piešimo gabumus. Tu nuo ja $6.00; pusei metų $3.50; trin s mėnesiams
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš
šių, veiklių asmenų — Ogen- jams, kai* šiandie 7 valandų rinvs taip pat gražus.
$2.00; t mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
ten bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.
tų,
Gedvilų,
Turskų,
KalvaiAii
"
‘
Moly
Name
Bulletin
”
,
ku
Visi a. a. Tekios Bomlzinskienės giminės, drangai
vakare pastangomis Peoples
ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
šeimų, K. Benaitienės, J„ Šiau rakandų išdirbystės kompani rio redaktorius yra kun. G ra
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsi
dvitienės, M. Jurkienės,
J jos krautuvių iš stoties WGES deekas irgi išėjo labai gra
sveikinimų.
Trepynšienės, A. ir V. Katau- bus transliuojama įdomus irkluose viršeliuose su J. E. vyNuliūdę liekame: Vyras, Sūnai, Dukterys, Seserys
1 skų, K Mikolaitieuės, V. Šal gražus radio programas. Pra
ir Giminės.
»
inos, J. Maldžiaus, J. Lasaus- džioje per 15 minučių bus pa navičiaus. Su juokų rinkiniu
UdtsMJal ank*u-~»a. <-(tėten Pniatnklą
Laidotuvėse patarnauja graborius Juozapas Eudeitr <Ū»hwlM
ko ir X Razbadauskaitės.
kis ir Tėvas, 5340 S. Kedzie Avė. Tel. Republic 8340.
dainuota gražių amerikoniški} dalyvaus Galis Kepurė. Kal
dainelių, o paskui tęsis lietu bės dr. L. Van Pulsuskis. Bu*
Didžiausia paminklų dirbtuvė
CXUca«»i
viškas programas, kurio dpi- daug kitokių įdomių numerių
——r—
nų dalį išpildys grupė daini- Todėl, nepamirškite pasiklau
Havlri 50 metų prityrimo
A.
------- a------Rap.
XXX
ninku po vadovyste J. Stepo-'syti.

METAMS GATAVI

DAR VIENA PROGA
LAIMĖT KALAKOTA

KABIO

VETETIANMONUMENTCO..INC.

i

Pirkite tiesiai Ii dirbtuvės ir
taupykite piidgus
—- o—-------Bfea attikome darbą daugeliui iym
aki CUicago* Lietuvių.

NIKODEMAS
MAUMUS
,
/
pecstakycė su šiuo pasauliu la
pkričiu 24 d., lt: 30 v. v., su
laukęs pusės amžiaus. Lietuvoj*
paėjo iš Žigačių para pi joti, Au
kštupio kaimo. Amerikoj išgy
veno apie 3Ū metų.
Paliko
dideliame nuliūdime
mobe rį uių, po tėvais Pa alauskai t ę, sūuda: Nikodemą, .Jonų,
Stanislovų. Juozapų, ir dukterį
Nataliją, žentą Viktorą šatūną,
marčią kotriną Motušaitę tr 2
anūku, brolį Antaną. Roekford.
XII. ir gimine*. O Lietuvoj bro
lį Juozapą Ir seserį Oną.
Kūnas
pašarvotas randasi:
4446 So. Tai man Avė. Laidotu
vės įvyks trečiadieni, lapkn’čio
28 d.. 8 vai iš ryto. Kūnas bus
išlydėta* lė namą > Nekalto
Prasidėjimo Panelės Av. para
pijos bažnyčią. Brighton Parke,
o po gedulingų pamaldų j šv.
Kazimiero kapines.
Visi veh'onio Nikodemo Mauriaus giminės, draugai bei pa
žystami nuoftirdžiar kviečiami
dalyvauti Šermenyse bei laido
tuvėse.

■

♦

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp. Jo telefonas
dėl
informacijų
BOVlevard
5203.

.Jau sukako vieni nikiai kai Regai lentinga mirtis iš
plėšė iš mūsų tarpo mylum} sūnelį ir broliukų. A. a.
fklvardas mira lapkričio 27 d., 1933 m., 3:30 vai. j>o
pietų, sulaukęs 6 metų, 10 mėnesių, 9 dienų amžiaus.
Gimė Chicagoje, sausio 18 d., 1927 m.

Didžia ilsiame nuliūdime paliko motiną Elenų, tėvų
Krank, du broliuku Biehard ir Krank, ir daug gimi
nių ir pažįstamų.
Nors laikas bėga, bet mes niekuomet negalėsimo
užmiršti mūsų Hiylinw> sūnelio ir brolelio, vis mels
damiesi Viešpaties, kad suteiktų .įtini amžinų atilsį.

Nuliūdę:

Tėvai. Broliai ir Giminės

arti Graud Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Kada pasibaigia žmogaus
kelione paveskite savo rūpes
čius: Pašaukite!

J. J. BAGDONAS
REP. 3100
2506 W. 63rd St.
PUL. 4151
10734 S. Michigan
Dvi koplyčios, vargonai, ka
rai, ambulansas ir mūsų ma
lonus patarnavimas dienę ir
naktį labai pigiai.

ANTANAS
ABARAVIČIUS

EDWARD FRANK W0U>AT

527 N. WESTERN AVĖ.

Mirė Lapkr. 24, 1934. 7:50 vuj,
rylo pilu anižio metų.
Kilo W Švenčionių
apekr.,
I'augiliBčIu
parap.,
DuinISkių
kaimo. Afnerikoje išgyveno 22
metu.
Paliko dideliame nuliūdimo
moterj Anelę, po tėvai* Ce*cUlt*. du aūnu Antaną ir Niko
demą, brolį Alphonsą, du pushrolnm Vincentą ir Nikodemą
Abaravičių Ir Jų Šeimynai ir
giminėli, o Lietuvoje brolį My
kolą, dvi neaerik Teofilių ir
Adelę, dėdę ir dėdienę Ir gi
mines.
KfinuH paėarvotOR 7Q10 S*.
Campbell Av*. Laido t c.v ė* įvyks
trečiadienyje, lapkričio 2 8 d.
Ifi namų 8:00 vai. bu* atlydė
tas J švenč. Panelės Gimimo
par. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bnn nulydė
tas į Av. Kazimiero kapines.
NuoSIrdii'al kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažystamus
ita'.yvouti fttose laidotuvėse.
Nnliūdę Moteris, Sūnai, Uru
liui, Seserys tr Giminės.

Ijidotuvčnis patarnauja grab.
J. F. Kudeikis. Yards 1741.

GRABORIAIs
LACHAWICH
IR S0N0S

1 Tttefbuaa TAKda 1138

LIETUVIAI GRAB0RIAI

GRABORIUS
Taria automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd PL, Ohioaffo
3319 Lituanica Avenua
Chicago, III.
1439 & 4ttk Cfc Cicero, DI

Pktsrsauju tatdotuvėaą kuoplgiausla
Raikai* meldžiu atsišaukti, o mat
darbu būsite užganėdfntl
Tei. CANai imi arba 951*.

VeL oionto 5991
Tei. LATayette U79

L Lhilevičkts
GrsburtMS
Ir
Balsam 1**441 jas
Patarnauja Chlea
goję Ir apylinkėje.
Didelė Ir graži .
Koplyčia dykai

Visi Telefonai:

I.J. ZOLP
ORėJBOSJUR tr LAIDOTUVIŲ
VGDttJAS

1046 Weat 46th Street
Tel. BOUlevard 9909—9419

UUNIMI PIGIAU NEGU KITI
•

t.

ANTANAS PETKOS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th CQURI
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

4099 Aseher Aire.

1741-1742

Yards

STANLEY P. MAŽEIKA

.

.

s"

Ambukmce Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So< Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEKIS
IRTĖYAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse••• Pašaukite•••

RE Public 8340
5340 So. Ketine Avė.
(NeUrime sąryšių su firma
tuo pačiu vardui

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avą.
T«L Bonlenid 41»

SIMON M. SKOBAS
ORABORTU8 Ir BALSAMUOTOJAS
Patamavlmaa gera* Ir nebrangu*

718 West 18th Street
Tnlefona* MOltroe 9977

J. F. RADŽtOS .
Ino.
I-UETUVIV GRABORIUS
Palaidoja už |2B.OO Ir aukUčtaa
* Uolamilka koplytta dykai
M9 W. ltth 8t W. GAKaį 917d

»_ _ ;

I
Antradienis, lapkr. 27 d., 1934
.i—>1111
'i -■—- —

PRXTTOXS

TREČIADIENĮ,

ĮVYKSTA VAKARAS Lapkričio-Nov.
Lietuvių Auditorijoje
jgj/į
3133 SO. HALSTED ST
Šokiams Gros SILVER CRESCENTS ORKESTRĄ

GRĮŽTA

Daily News Apie Labdarių

i bridgkportą

Vakara Rašo Lietuviškai
GARSINA LIETUVIŲ
VARDĄ
Garsusis Labdarybės Vakaras Įvyksta Rytoj
Vakar Chicago l)ailv News ce, telis the tale fainiliar to
įdėjo žinomo rašytojo A. Lin-, every Lithuanian child of tbe
coln Mahony lietuviškai užva kiunaping by Duke Keistutis
rdintu rašinį — “Lietuvių La. of the Vestai Virgin Birute, nt
bdarybes Šokių ir Dainų Va- Palanga on tbe Baltie, and jf

their beloved son, Grand Duke
Vytautas, who Catholicized
the štili militantly Catholic
nation antį whose death five
centuries ago was recently
eommemorated in Chicago.
Songs familiar to every one
of their race and heard freąuently far belotv the streets
of Chicago — the Lithuanians
are famous tunnel and hard
rock men responsible in reMore tlian 100,000 of tbe pecent years for many of the
oples from tbe Baltie land,
city’s liūge underground wawbich, likę ljatvia, is ealled
ter flumes — are the “Sukti
“the land of amber”, make ųp
nis” and the “Noriu Miego”,
the Chicago eolony whicb will
while their eoneert will also
give a eoneert AVednesday hring again the dance —
night ivliich will portray, liis“Klumpakojis” — which, a?
tory of the remaining 2,500,000
its first name indicates, is 3
of Europe’s most interesting I i
,
1
’ danfe to rhythnuc stanipmg
people.
of fect.

karas ’. Tų rašinį dėl jo ypa
tingumo perspausdiname išti
sai.
The ‘Aguonėlė’, of tbe song
and ciance of tbe poppies of
their native fields, will be a
feature of the Lithuanian evening, or “vakaras”, on Wednesday at tbe Lithuanian, or
“Lietuvių” auditorium, 3133
South Halsted street.

Four thousand years ago Sanscrit was a language. The
Lithuanian language contains
traces of it yet, as it does of
pristine Greek and many Latin fonus, yet Lithuania never
hand contact with either Atliens or Rome for many, many
centuries hefore the Christinu
era.
More recent history,
cf
which they will sing and dan-

Muz. Bonifacas Janušauskas, Gimimo
Šv. Panelės parap. vargonininkas, vie
nam vakarui grįžta į garsųjį Bridgeportų, kur daug metų yra gyvenęs ir var
gonininkavęs Šv. Jurgio parapijoj. Jo
vadovaujamas Gimimo parap. gausingas
ir gerai išlavintas choras dainuos ryt va
kare Lietuvių Karnivale, Lietuvių Audi
torijoj.

kas, L. Vyčių Chicagos apskri
tys, taip sakant, eina prie tva
rkos. Linkėtina apskr. valdy
bai, ypatingai energingam jo
pirm. J. Poškai, ir toliau taip
gražiai darbuotis jaunimo dir
voje. Visi jam padėsime.

“Some day we hope to treat
Chicago to an authentic replica of a Lithuanian we«7Jing
ceremony, which at home lasts
a whole week”, said Leonard
Simutis, editor of the Lithuanian Daily Friend and forrner
meniher of the parliarnent of I
bis country, “that will be
worth the attention of every
lover of the beautiful in America”.

i žiai ir linksniai laikų praleis- gramos, t. y. lapkr. 28 d., 7:30 rbių reikalų iš Centro svaisi tymui.
Valdyba
, ti, atsilankykite į Lietuvių val. vak.
Nuoširdžiai kviečiami visi)
---------------Liuosybės svet., 5 vai. vak.
Raudonos Rožės klubas minės atsilankyti ir t uotui paremti j EUGENIKŲ REIKALAV1MAI
savo 20 metų sukaktį. Kurie labdarybę. Vakare dalyvaus .
. yra buvę ir matę rožiečių pa Daily News atstovai. Įžanga,----------rengimus, visi, sako, buvę pa- tiktai 35c.
į
j BUENOS AIRES, Argeni tenkinti ir linksmai laikų pra i Nepamirškite visi lapkr. 28 tina, lapkr. 26. — Čia įvyko
leidę. Šįmet bus ypatingai gra d. traukti į karnivalinį lietu- eugenikų suvažiavimas. Atj vių vakarų’ Lietuviij Auditori- stovauta 21 tauta. Padalyta
' žus programas.
jon.
Reporteris* rezoliucija, kad visuose kraš, Girdėjau, kad Šv. Grigaliaus
------------------------------- I tuose liūtų įvestas sveikumo
choras išpildys dalį prograPranešimai
I patikrinimas visoms poroms,
mo. Visi mes gerai žinome,
kurios rengias susituokti.
' kad varg. A. Mondeika su saNorth Side. — Marijonų Ko
I vo dideliu ir gerai išlavintu
ELENA SLAKIS
legijos Rėmėjų svarbus susi
j choru visados gražiai pasiro
Apskrities ligoninėje miiė
do. Be to, dar bus visokių į- rinkimas įvyks šiandie 27 d.
vairenyhių, kurių čion nemi lapkričio 8 valandų vakare, Elena Slakis, 27 m. amž., sa
nėsiu. Geriausiai atsilankyki parapijos svetainėj. Kviečia- koma nuo užsinuodijimo alko
te, o turėsite “good time”, mi visi rėmėjai ir draugijų at. lioliu. Jos tėvai gyvena 843
stovai dalyvauti, nes yra sva-' West 33 gat.
kaip jie sako savo skelbime.
(Žiūrėkite “Drauge” lapkr.
28 d.).
Rap.

CICEROS ŽINIOS
‘trrU r.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN

LABDARIAI RENGIASI
PRIE DIDELIO VAKARO

Artinas diena, kana visi)
trauksime į Lietuviij Audito
rijų pamatyti nepaprastos pro
- Ą* > l f* ** • •'»/*

INC.
3320 S. HALSTED STREET
Yards 5215

DABAR

R. ROŽĖS KLŪBUI
20 METŲ

Skolinam ir Perkam
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.

PINIGAI DEL BIZNIO
Lapkr. 29 d., tai yra Padė

Atstovas kos dienų, jei kas norėtų gra'

'■ —■

. ................... . —,

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEER.

£

KOMERCINES PASKOLAS
DUODAME ĮSTABIOMS
REMIAM ILS .II,' REK()RI)l|

HALSTED EZCHANGE
NATIONAL BANK
Halstcd St. ir 191h PI.
\ar>s FKIlERAL
INSURANCE KOKPORAl ĮJOS

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIS

PUBLIC

KUS BONUS

REAL ĖST ATE

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET

TeL LAFayette 1083

.

šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREWING CO.

Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom
nų, kuriomis taip turtingas y
panijos
dalininkas ir atstovas
ra to choro repertuaras.
Konferencijoj gražias, turi
L. M. NORKUS '
ningas kalbas sakė, paskaitas
skaitė “Draugo,” red. L. Ši
3225 So. Lituanica Avė.
mutis, ALRK. Federacijos pi
Tei. Y ard s 2084 ----------- arba-------------Boulevard 7179
KONFERENCIJOJ DALY
lim. dr. A. Rakauskas, “Vy
VAVO VIRŠ 200 ATSTO ties” reuaktoriai adv. K. Sa
VŲ. GYVAI SVARSTYTA
vickas ir kun. A. Valančius ii
ORGANIZACIJOJ REI
kun. I. Albavičius.
KALAI
Po kalhų, referatų, sekė di
skusijos ir ant galo priimta
Praėjusį sekmadienį Dievo
keletas rezoliucijų
Aliutas
Apvaizdos parap. salėj įvyko
Konferencijai pirmininkavo X
Mutual Triją
L. Vyčių Chic. apskričio kon-1 Ig. Sakalas, rast. M. Brazaus
BraigUUą
fevncija, į kurių suvažiavo kaitė. Rezoliucijų komisijoj
virš 200 atstovų iš visų kuo buvo kun. A. Valančius, adv.
W -JP pų. Iš Indiana Ilarhor, Tnd., K. Savickas ir viena mergelė
N
atstovų — jaunimo atvyko net iš Imi. Uarbor, Ind. (pavar
LtetuTtiftua
V
pilnas husns.
dės nesužinojau).
rPo konferencijos gražiam
Konferencijų atidarė L V.
McCormick klube, prie S. Ok
Chic. apskr. pirm. J. Poška
kley ir Blue įsi and Avės įvy
kalba, po kurios L. V. “Dai ko pasilinksminimas - šokiai,
nos , vedamas muz. J. Saurio jcn1.ianie taip pat dalyvavo
gražiai, kaip visadoR, padai daug jaunimo iš visų kolonijų
4707 & Halsted St
Td. TARDI MM
navo Amerikos himnų, Vyčių
Energingiems jaunuoliams
himnų ir keletu liaudies uai- paėmus vadovybę į savo ran-z

L. V. CHIC. APSKR.
KONFERENCIJA
PAVYKO

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.

P. GONRAD
FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavą, mo
dernišką studlo bu Hollywood šviesomis.
420 WEST «3rd ST.
Englewood 6540—5555

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
(Metropolitan 8tate Bank Name)
Valandos Kasdien nuo » Iki t
Panedėllo, Heredoa Ir Pėtnyčioe
vakarais < Iki •
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublIc UUOO

Anulvs! Kam mokėti aukšta kalną,
knomet galite pasipirkti Tronlcalr ga
rantuota vogė i.r šiluma. Tūkstanči'al
patenkintu
kostumerlu
Chlcaaole
Scrccnburs — *4.75; Mine nm —
$5.75; l.itsnn arba Farg — *5.00.
NORTHERN COAU CO.
|jawndale TAM
Mcrrlntar 2521

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago. III.

Katna perkate anglie
Ii
dralverlų, Muškite
juos
)
■<)
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, ui mažiau
plnfgų.

KALĖDOS LIETUVOJE
Artinas KALĖDOS. Lietuvoj jos labai gražios,
įsfldingos. Laukia jūsų giminės ir senieji draugai,
kad bendrai praleisti šių brangių šventę. Dienraščio
“Draugo” laivakorčių agentūra rengia kalėdines eks
kursijas, su kuriomis važiuoti bus vienas malonumas.
Pagalios žiemos metu ypatingai yra įdomu lankytis
Lietuvos miestuose ir stebėti lietuvių kultūrinį vei
kimų.

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

