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MENTUS
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NEVĖŽĮ TVARKYS KITAIS
METAIS

Chicagos gatvėkarių darbi
BERLYNAS, rugp. 27. —
HYDE P ARK, N. Y., rugp.
TOKIJO, rugp. 27. — Neninkai šiandien turės susirin
AYASHINGTON, rugp. 27. ,27. —Prezidentas Rodseveltas I jiaisiant pasireiškusių kivi rčių I Vokietijai yra trumpa metate
AVASHINGTON, rugp. 27.
kimų, kuriame bus tartasi
— United Textile AVorkers — Federalinio šelpimo adml- t porai savaičių, ar ilgesniam šų japonais ir Mandžiūkuo tad psaikartoja karo metu bū
simpatingo streiko reikalu,
•
f
streiko komiteto pirmininkas nistratorius Hopkins parel- Į laikui, apsistojo čia savo mo vy riausybe, Rusijos bolševiku vę įvykiai, kuomet Vokietijos
PANEVĖŽYS. — Nevėžio kad pagelbėjus streikuojan
P. J. Gorman pareiškia, kad • škia, kad jo administracija ne- tinos namuose, kurie pakeisti valdžia lenkia savo galvų prieš , vyriausybė užgrobė daug baž- vaga ruošiamam sutvarkymui tiems Chicago Motor Coaeh
medvilnės audiminėse 600,000 keis savo nusistatymo bedar- laikinais Baltaisiais Rūmais. Į Mandžiūkuo valstybę ir pasl- nyčių varpų ir kitus inetali- ir nusausinimui jau matuoja kompanijos darbininkams.
\Vashingtono
prisiųsta rašo Amūro upės navigacijos nius daiktus ir tai suliedino į ma, tačiau patys tvarkymo
darbininkų streikas bus prft- 'bių šelpime. Si administraci- lš
Savo keliu streikuojantieji
.patrankas ir šovinius.
dėtas šeštadienį arba anksčiau. ja nepaiso, ar bedarbiai būtų daug įvairios rūšies dėžių su sutarti.
darbai būsiu pradėti tik ki
i
autobusų
darbininkai nuspren
Pasirodo, kad japonai gali j gį kartų Vokietijai taip pat tais metais, nes šiemet vargiai
Ji. mano, kad prieš streiko'slr=ikininktti’ ar
J<'i valstybės dokumentais. Čia
dė visuose vidumiešeio skers
paskelbta, vyriausybė netd- ;"k?'ra r,',kllllnP “pinto, jie būdamas prezidentas peror sau ramiai veikti kas tik tin- trūksta to visa. Pačiam Ber- pasiseksiu atlikti prirengia
ganizuos NRA administracijų kama Azijos rytuose, o bolše-1 lyne, kaip pastebėta, jau paša- muosius darbus. Ūkininkai gatviuose pikietuoti, kad at
rėš progos sudaryti taikos pla i 'ur'
šelpiami
Tad prikaišiojimai, kad1’1 PatvarkYs kltus naujosios! tikai nieku būdu nesipriešins jjnti nuo elektrikinių žiburių Nevėžio vagos sutvarkymo kalbinti žmones nuo važinėji
no, taip pat ji neturės priemo
krašto vyriausybė šelps strei-'santvarkos reikalus- ^’ia
Į su ginklais. Sovietai negali stulpų visoki metaliniai pagra- laukia su nekantrybe, nes prie mo autobusais.
nių sulaikyti streikų.
, .
x
• f
pagamintas ir socialiu draudi- kariauti
zi urmai. Visoki metaliniai esamos vagos, Nevėžio vanduo
Anot jo, pirmiau turės įvyk kuojancius tekstilininkus, yra
mo planas. P/ezidentui šiame
daiktai paimami valstybės at- dažnai apsemia laukus ir tuo
ti streikas, taip kad visi fab piktas darbas.
djdeliam darbe gelbės įvairių
sargon ir paskirstomi fabri daro nemaža nuostolių.
rikai užsidarytų, o tik paskiau
Ši šelpimo administracija
| Ljardų viršininkai.
kams.
[vo, jog netilpo į erdvių Bartibus laiko daryti taikos planus. iltišiol šelpė daug streikininkų
I ninku bažnyčių. Daug ėjo prie
Komitetas ypač dirba už j ir niekas nesipiktino tuo gaiVakar gaisras ištiko gyvu
šv. Sakramentų.
tai, kad vienu žygiu sustrei- į lestinguoju vyriausybės dar
lių skerdyklas. Sugadinti du
COBLENZ, Vokietija, rugp.
buotų visi darbininkai, kad į bu.
namai, priklausantieji Armour
27. — Ehrenbreitstein tvirto
neįvyktų bet koki nesusiprati Tekstilininkai streikuos ne
and Co., Packers avė. ir 43
vėje vok iečiai-Hitlerio šalinin
mai. Tuo būdu Ims užtik ri n- kfcokių sau prabangų laimėti,
gat.
ŠŽ '
tas darbininkams laimėjimas, bet buitį pagerinti.
|I MEXJCO CITY, rugp. 27. kai surengė demonstracijas Sa
PARYŽIUS, rugp. 27. —
Gaisras greit užgesintas.
I— Kova prieš Katalikų Baž aro teritorijos reikale. Dikta Čia atvyko iš Vokietijos ame
Tekstilininkai streikuos už į
Nuostolių būsiu apie 25,000
nyčių Meksikoj su visu smar torius Hitleris atvyko* sakyti rikietė rašytoja Dorothv Thom
KAUNAS. — Iš švietimo
didesnį atlyginimų ir geresnes
prakalbų. Jo klausytis suvyko pson, kurių nacių vyriausybė ministerijos nepaprastųjų iš- doL
kumu vykdoma.
darbo sųlygas.
;
ratų
apie 200,(XX) vokiečių, daugiau ištrėmė už rašymų nepalankių laidų pradžios mokykloms staŠtai Morelos valstybėje be
šia priklausančių įvairioms naciams straipsnių užsienio j tvti paskirta 358,500 litų, valAYASHINGTON, rugp. 26..
dievis gubernatorius patvirtiįdžios gimnazijoms statyti —
— United Textile Workers i WASHINiJTON, rugp. 27. no legislatūros pravestų “įsta organizacijoms. Žymi jų da žumaluose.
lis
buvo
ir
iš
Saaro
krašto,
rn,
.v,. , ,11,000,000 litų, Palangos viduTrys plėšikai užpuolė Pullstreiko rengimo komitetas pa-j— Viso krašto geležinkelių tymų,” kuriuo skiriamas vos
1). Thompson pareiškia, kad
. . ’
__
kurio
dauguma
gyventojų
ne

rinės
mokyklos
rūmams
pirk

man Co. ofisus Grand Cen
siuntė slaptus nurodymus vi- j kompanijos reikalauja, kad vienas katalikų kunigas 75,(XX)
nacių valdoma Vokietija nori
turi
noro
greitai
atgal
įsi

ti
—
.
10,
(XX)
litų
ir
KyT.p.rtų
tral stotyje,.Harrison ir Wells
soma šios organizacijos loka- būtų padidintos ratos už pre- tikinčjųjų.
būt aklai užsidarius nuo pa
jungti
Vokietijon,kur
naciai
valdžios
gimnazijos
rūmams
gat., ir pagrobė 1,557 dol.
lėms unijoms, kad streikas bus' kių vežiojimų geležinkeliais,
saulio. Yra leidžiama vien na
vykdo
ir
palaiko
verguvę.
Hit

remontuoti
—
39,
(XX)
litų.
Be
pradėtas rugsėjo mėnesio 4
Ofisų tarnautojai ėmė vytis
cių tvarkų girtis Visokia krileris
per
prakaTIų
pareiškė,
Kompanijos
pažymi,
kad
Į
to,
kūno
kultūros
rūmams
stad., o gal ir anksčiau. Skirtų
piktadarius ir su policmono
tika nepakenčiama. Vokiečių
.
,.
__ ___
jos privalo didinti atlyginimų
kad
Saaras
yra
paskutinis
,
,
...
.
.
,
.lyti
paskirta
3/9,000
litų,
D.laikų turės sustreikuoti apie
spauda rašo tik tai, kas vy- I
„ pagalba sugavo du vienoj vir
darbininkams ir brangiau mo
tarp
Vokietijos
ir
Prancūzijos
,
...
E
K.
Vytauto
Didžiojo
muzie600,000 tekstilininkų. Paskiau
šutinio geležinkelio stoty. Pas
riausybes nurodoma ir įsako-. .
kėti už visokių perkamų me
teritorialis
nesusipratimas.
Į
jui
statyti
pašalpos
—
300,000
šin streikan prisijungs, kaip
juos rado ir visus pagrobtus
RYMAS, rugp. 27. — Itali “Nėra juk priežasties,” šau ma. Visa spauda suregimen- Į litų ir valstybės teatro rūmų pinigus.
manoma dar 300,000 darbinin džiagų.
jos premjeras Mussolinis pla kė Hitleris, “dėl ko abi didžio- tuota kai pas bolševikus.
■ remontui užbaigti — 4,000 likų kitose audiminėRe.
Trečias plėšikas pabėgo.
navo
rudenį
daryti
revizitų
Vo
'
F
j
Og
t
au
t
oa
turėtų
gyventi
neĮ tų. Iš tų pat išlaidų 13,000 li
Tikrasis streiko laikas yra i
įkietijos
kancleriui
Hitleriui.
draugingai.
”
tų paskirta a. a. Maironio ka PRIEŠ ORGANIZUOTUS
nustatytas, bet nuo viešumos
pui sutvarkyti.
Jis pareiškė, kad taip pat
saugojamas. Komitetas pa
GYDYTOJUS IR DAN
Oficialiuose sluogsniuose
nėra
nė
mažiausios
prieža
KAUNAS.
reiškia, kad šis streikas bus
pranešta, kad revizito planas
TISTUS
PASID1RBO
NARDANTI
netikėtas ir atkakliai bus vyk WASHINOTON, rugp. 27. paneigtas, ftiam planui pa- Išties, kodėl Saaro teritorija komybėn patrauktas buv. LieLAIVĄ
Dr. j,
Berkowitz, Cbicadomas, taip kad darbininkų — Civilian Conservation Cor- kenkė kruvinieji įvykiai Aus- • neturėtų grįžti Vokietijon, ku-jtuvos atstovas 'Vokietijoj V.
riai
priklauso.
O
kada
tas
I
Sidzikauskas.
Jis
kaltinamas
ps
(COC)
viršininkai
pareitriįoj.
laimėjimas iš anksto yra už
Barney Connett, 30 m, amž., go, pareiškia, kad organizuoti
škia,
kad
ši
valstybinė
įstaiga
įvyks,
vokiečių
draugingumas
1
tuo,
kad
būdamas
atstovu
Ber
tikrintas.
7950 Loomi8 gat., pasidirbo gydytojai ir dantistei privalo
su
Prancūziją
bus
užtikrintas.
,
lyne,
pasisavino
iš
Lietuvos
bus
palikta
veikti
visados.
Di

Praneša, kad krašto vyriau
apie 1,000 svarų sunkumo na r papiginti savo patarnavimus,
UŽDRAUDĖ NEŠIOTI
Jis pats, Hitleris, dirbsiųs už konsulų Vokietijoje gautus pi dantį laivų ir sekmadienį pa- Kitaip gi žmonės ieškos kitur
sybė su dideliu susidomėjimu delių plikų plotų apmišklniBARZDAS
tų draugingutnų.
tėmijasi į streiko komiteto mas yra būtinas.
nigus, kurių suma siekia 88 vykusiai jį demonstravo Jack- pagalbos ir galų gale valstybė
38 milijonai vokiečių remia tūkst. markių. V. Sidzikau son parko pakraščiuose. Ma- bus priversta socializuoti šias
ftiai įstaigai bus pagaminti
veiklų ir vyriausy’|M įsikiši
BUKAREŠTAS, rugp. 27.
vadų nusistatymų, sakė skas kaltinimnR neigia, saky žytis “submarinas” gali pa- profesijas.
mas neišvengtinas. Kad ir pa pastovūs statutei Ir įduoti — Rumunijos vyriausybė pa- savo
,
.
~
. ...
. ,
, i x
i
diktatorius. O šie nusistaty- damas, kad minimų pinigų iš nerti 17 pėdų į vandenį.
sireikš streikas, tai jis bus kongresui pripažinti.
Į šiandieniniu savo nusistaskelbe specialų dekretų, kn• .
mai yra tarptautinės taikos konsulų nėra gavęs. B. St.
trumpas. Ir be šio streiko juk
------------ --t—
1 tymu šios profesijos pačios
iiuo uždraudžiama krašto gy
milijonai darbininkų neturi
IŠMOKAt UŽTRAU KTAS ventojams turėti barzdas. Kas palaikymas, lygios teisės Vo- straipsnis, kuriuo V„ Sidzikan
j sau kasa duobę, pareiškia dr.
PERSIJA NORI JEITI
darbo.
ALGAS
; Berkowitz.
nori neitai l«r,xt», ta» tari kietijai ir ,aiRVėS ir karW" skas kaltinamas, numato baus
T. S. TARYBON
mę
iki
8
metų
sunkiųjų
darbų
gauti specialų leidimų.
ŽENEVA, rugp. 27. — Per
Chicagos viešųjų mokyklų
Vidaus reikaluose, sakė jis, kalėjimo.
KETURI ŽUDIKAI
FLORENCIJA, Italija,
Nenusiskutę
barzdų
žmonės
sija
pradėjo
darbuotis,
kad
mokytojams,
mokytojoms
ir
nacių
vyriausybė
dirba
už
val

TEISMAN
rugp. 27. — Tuscanijos pro
tarnautojams išmokamos uŽ- bus suimami, su prievarta ap stiečių, pramonės darbininkų nacių vyriausybė dirba už ai jai gavus vietų T. Sąjungos vincijoj atjaustas stiprus že
“ Grand jury’’ patraukė tie-Įtrauktos per ilgus mėnesius skusti ir priede dar nubausti. ir vidurinių klasių geresnę bni škios valdžios linijos išvedi taryboje, vietoje Kinijos, ku mės snsipurtymas.
tj. Toliau kovoja su nedarbu mų: valstybė privalo žiūrėti riai šiemet baigias trijų metų
son 4 žudikus, kurie pagrobė algos. Viešųjų mokyklų boarBellwoodo konstabelį, jį pa das : šiam reikalui gavo
KAUNAS. — Vokietija už ir klasių bei partijų nesutiki valstybinių reikalų, o religi terminas, kaip turi atstovų
nės grupės — religinių reika- taryboje.
šovė ir norėjo žemėn įkasti. paskolų. Bus išmokėta apie draudė įvežti iš Lietuvos šie mais.
Piktadariams ieškant kastuvo, 26,300,000 dol.
Hitleris sakė, kad prieš lų. Tačiau jis neišpažino, kad
nų ir malkas. Kalbama, kad
CHICAGO IR APYLINArti Mankato, Minn., nu
pašautasis paspruko ir nuvy Išmokėjimas tęsis keletu dic šienas ir malkos vėl bus lei krikščionybę kovoja ne naciai,! valstybė kėsinasi viskų pako į ligoninę. | Policija sugau nų, kadangi kiekvienam išduo džiama įvežti, tik bus pakeltas j bet kas kiti. Jis nepasakė, kas j glemžti, taip kad religinėms krito lėktuvas ir žuvo du či- KftS. — Šiandien giedra ir
vėsiau.
dė žudikus.
yra tie kiti. Pažymėjo, kad grupėms nebeliktų kas veikti. kagiečiai.
dama net iki 14 atskirų čekių. muitas.
į

HITLERIS NORI SAARO
KRAŠTO IR TAIKOS

75,000 TIKlNCiyjy SKIR
TAS 1 KUNIGAS

GAISRAS GYVULIU
SKERDYKLOSE'

RAŠYTOJA APLEIDO
VOKIETIJĄ

PUSANTRO MILIJONO
~ MOKYKLOMS

REIIAUUM DIDESHiy

DU PLĖŠIKAI PAGAUTI

į
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MUSSOLINIS NEATLANKYS HITLERIO

GGG BUS PALIKTA
VISADOS

V. SIDZIKAUSKO BYLA
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Anlradmnis, rugp. 28 d., 1984'

D R A TT Q A »

“DRAUGAS >»

nias, kur kenmtntruujasi visus lietuvių tau
VAIZDELIS IS LIETUVOS EUCHARISTINIO
tinis ir ekonominis judėjimus, parapijų ribo
KONGRESO
(Mina kasdien, liakyrua sekmadienius
je veikiančiose organizacijose ir įstaigose, dėl'
fVMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybes:
i — !«.©•. Pusei metų — t> 60; Trims mėnesiams
to lietuviai kviečiami laikys savųjų, lietuvių* jjėkinga bu/o vadui visuo- čia sutinku >avo klebonų, n:Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
Metams — >7.00: Pusei' metų — >4.00.
parapijų ir lietuvių organizacijų ir neleisti meh6 laikas nao jaiko pareiš-; škiai nusako tu-r glaudžius i'— .OJc.
kainos prisiunčiamos pareikalavus
žūti dideliam lietuvių turtui ir pačiai tauty kia jam savo pagarbų, suruoš- nuoširdžius
rbianis Ir korespondentams raštų necrųllna,
santykius tart.
tai padaryti ir ncpriatunčlama tam
bei.
dama kokias nors iškilmes, dvasios vado iv rt jo dvasinia i.
Um.
Tos iškilmės turi dvilypės rupcs'ieui pavestųjų žmonių.
Vyrų dėmesiui
prasmės: viena, kad pareiškus Kun. A. 1 •’iai/.o Asmenybė.
UTIfUANIAN DAILY FK I JK’II
Kongrese .dalyvavusieji vyrai, išklausę pagarbų ir dėkingumų savo
Privdumai
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
referato ir jį plačiai išdiskusavę’, priėjo prie brangiam vadui; antra, kad jo
^RJPTIONa: One Tear — M-00; 8tx
x Months
Mob
|k Tkree Months — ».00; Oae Month
h — Tfca
Auk šče iausis ne pašykštė j- •
išvados, kad didelė dauguma Amerikos lietu jo darbuotės pavyzdys paža— Ona Tear — M ©0; 8i» Mostą*
t
____ _ ir tau
_ dintų kitus, ypatingai ja anuo- kun. A. Petraičiui » abumų, kv
vių vyrųw stovi
nuošaliai katalikiško
•DBAUOAS“ bi _
tiško veikimo, kad mažai telemia katalikiškų'sius, ir paskatintų jute tu©i™* jisai neuzkase į žemę. Dar
S. Oakley Avė., Chicago
sparnių, kad nedaug tekreipia dėmesio į apaš gražiu pavyzdžių sekti. Dėki- studentų būdamas, jisai apladaugelį lietuviškų kolonitalavimo darbų ir dėk tų greit patys pasi rgoji 6v. Kazimierų parapija,
duoda indeferentismo arba net pragaištingai Worcester, M&ss., rugpiūčio 28 W sakydamas prakalbas, pa
DIENOS KLAUSIMAI
bedievybės įtakai; kad nebešistengia laikytis' d. suruošė savo garbiam dva gindamas tautiečius į kultūri
su vo mutinių papročių, i ebegina n?i smo'sios vadui jojo vardinių šv. nį darbų. Jojo iškalba, išmar
ĮSIEJI A. L. a K. rSBKKAmJOe
kalbos, nei sava tautos garbės. Dėl to nutar-j A ugustino dienoj ^gerbtuves, ginta jumoro posakiais, žavė
24 KO»OEB#O NUTARIMAI
ta, kad Federacijos skyriai ir apskričiai dėtų kartu prisimindami jojo pen- to žavi klausytojus. Jisai su
visas galimas pastangas kelti lietuviuose vy- kių metų kleboi^bimeldarbno- geba šių dovanų tinkamai pa
»I
Lietuvių Katalikų Federacijas 24kongre- ruose religinę ir tautinę sąmonę ir kuo dau-'tės sukaktį. Kųdangi kan. A. naudoti ir pamokslų metu, kas
dideliu pa.-i.-ekimu. Pirmu kartu
įaugja
įtraukti į gyvų, intensyvių kata-‘ Petraitis yra Amerikos Retu jojo pamokslus padaro gyvais,
TtaBŪau.jps 11V.JJOJ kongr««. dalyve
teutižklJ
r,vių
viii viuiimiiainSci'
^■rmr. asmeny
oenimiv  įdomiais, ryškiai atvaizduoja?
< šiame htye’zde matomi aukštieji Bažnyčio<> ir.
visuomenės.'žymi
nčiais
tikėjimo
bei
dorovės
tie

Valstybės
vyrai, kurie su dideliu susidomėjimu sekė
qu vyskupai: vienai jų. atlaikė lakumui♦ tai šia proga mums
jy Ims
bė,
I,ictu.vos
Taurinio
Eucharistinio kongreso, įvykusio
pontifikalincs m.i/ias ir pamokslų pasakė,
pravartu jį arčiau pažinti.^ sas ir tų piikųjį kasdieninį va
"Į moteris;
šnt
’
s
metais
birželio
pabaigoj, procesijų. Iš kairės į
Mitas dalyvav o hankiete, kuriame pasakė
rgo: gyvenimų. Kų bekalbėti a
• J- Afoterys, susirinkusios į atskirų posėdį Kun. A. Petraitis — Dva
ių lietuviams prakalbų. Tai yra lapie kun. A. Petraičio prakal
sios Vadas
saikšmingas įvykis mūsų tautiniame ir Federacijos 24 kongrese, pasiklausiusios re
bas, kuriose galima laisviau
J. E vysk. Justas Staugaitis, J. Ė. vyskupas Teofi
giniaiue gyveninie. Tai aiškiai parodė, kad ferato apie moterų vaidmenį jaunimo auklė Graži kunigo‘ypatybė, kuria pasireikšti jumoristiniu tonu,
lius
Matulionis ir J. F- J>v. TėVo pasiuntinys Lietu
jimo
dafbe
ir
tų
klausimų
nuodugniai,
išdisAmerikos lietuviai katalikai, išeiname į
taip ryškiai pasižymi kun. A. -negu pamoksluose! Kur jisai
vai
Msgr.
A Arata. (šią klišę paskolino “Clevelonsnį š>o krašto kamlikų veikimų, kad su kusavu-ios, aiškiai suprato gyvų reikalų per Petraitis, yra' iielų ganytojo, tepasisuka, publika tuojau atdo Lietuvių birios’’,*kurias leidžia ir redaguoja P.
skaitosi aukštieji Bažnyčios vadai ir spaudų, paskaitomis, prakalbomis ir kitokio tikro savo žmožių tėvo priva-‘ gyja: svečiuose jisai yra ta
Šukys, l^ederacijos U) ek. vice pirm.)
mis
galimomis
x
priemonėmis
nurodyti
Ameri

mums tinkamų pripažinimų.
luinas. Ši dvasios vado esmi-; linksmybės ir jnoko kibirkškos lietuvaitėms tų didelę atsakomybę,' kokių nė ypatybė puošia visų kun. timi, kuri visų dalyvių nuo- Kun. A. Petraitis — Visuo tolius, jisai nesigailėjo nė sta
Federacijos 24. kougt-^sas priėmė visų ei- jos neša jaunimo auklėjimo, religijos ir lie-1
mbių aukų :ifeui», kurie tą da
menės Darbuotojas
A.
Petraičio
aštuoniolikos
melaikų
nukreipia
į
linksmumų,
rezcliucijų, kurias ženiau skelbiame. Visos tuvybes palaikymo žvilgsniais; Atsižvelgiant
rbų dirba. Seselės KazimieneNesitenkina
kun. A. Petrai
tų
pastoracijos
darbų.
Jokįų
Nemaža
jojo
iškastų
juokų
al
iucijps reikšmingos ir svarbios. Tikimės, į tai, kad tik šviesi, sąmoninga katalikė ir
t< kurios veda vietinę moky
žmonėmis nesusipratimų, anekdotų kitų žmonių priežo- tis savo tiesioginių pareigų ėmūsų visuomenė ptkreips.į jas rimto dė- lietuvė tegali duoti savo vaikams tokį • gyvz- su
klų, turėję nevienų progų, pi
• i• i
L A- aii
_ aSio'ia
džiais TTiT-lr.
virtę. "i ■ . --*1' .'t
ir imsis darbo, kad vykinti jas į gy- nimo pagrindų, kurio laikantis jie išliks svei jokių kivirčių neįvyko, nors E ’■ •'• • v jimu. Jisai randa laiko plačiai tirti jo geros širdies. Kada įus bažny- Kun. A. Petraitis, jaunesnis dalyvauti mūsų visuomeninia sikūrė Mai ianapolio kolegija
jam teko dil
ki kūnu ir dvasia ir jokios gyvenimo audros čios statvbos L
i. Papras- būdamas, dažnai naudojo plu me gyvmime. '
*
•
Rezoliucijos yra tokie turinio:
lietuviam* bernaičiams, k, n,
jų negalės parblokšti, dėl to kongresas ragi tai klebonas
i.kol ne nksnų: daug yra parašęs vi- ” Mylėdamas moksleivijų, ji A. Petraitis buvo vienas pirL
na lietuvaites organizuotis,
spiestis
prie Mosu ' pinigų snomęnintais klausimais strai sai daug prisidėjo prie Mok*
__
.
WV paprašo par6
-autinių su gausia tūkstančio
mūsų organizacijos ir spaudos savaitės
tirų Sąjungos, nes nuo jų daug pareina šia kokįai naJW
ti ar patai- psnių. Studentai labai myli leivių Susivienijimo suorgar.i dolerių nka, duodamas p ra
Didėjant mūsų visuomenės reikalams ir krašto lietuvių tautinis likimas.
i "
fiak- skaityti jo raštus, tilpstančius žavimo ir per daugelį met.j džių fizikos kabineto Įstebi
syniams. Ja
darbams, yra. būtinas reikalas didinti orgaI „ 2 ,
--- if
tas, kad pad
ai k y m uu šioje
jojo palaikymui;
liuraotųsias jėgas. Dėl ttr
kongresas nutarvbos darbas — hažpyčios pa-l buvo vienas rimčiausių, moks- žarijoje buvo daug įdėta jo;?.
atskirų posėdį, užprotestuoja
xia būsimais metais gavėnios metu suorgani
Prisiminę didžiojo karo laigražuolių kontestns, kuriuose įžeidžiama mo statymas^ kurio visos skolos kiviams labiausia prieinamų' darbo ir į.ingo. Anais metais'
zuoti Federacijos ir katalikiškos spaudos vaišmokėtos, aiškiai nurodo jojo ir suprantųmų, rašytojų. Kiek-; organizuojant Katalikų Stnde i kus, nanmty&ime kun. A. ^’etters asmenybė.
' jų, kad įtraukti į Federacijų visas draugijas,
darbštumų ir solidarumų su vienas visuomeninis klausimas ntų Sąjungų, kun. A. Petrai ’ raitį auksinusioje Tarytu,}?,
V.
rganizuoti skyrius visose kolonijose, plažmonėmis sunkiam darbui dir- jaunuoliui yra gana sausas ir tis buvo vienas artymiausių kurioje tebuvo, rinktinisuisi
Darbininku organizavimo reikalu
paskleisti tikybinės ir tautinės krypties
0 0 Ji
mūsų visuomenės žmonės. Mo
autoriui
reikia
gyvai,
tas
klau
šios
organizacijos
prietelių
raščius ir knygas. Šiam tikslui panaudoti
Gyvenant šiais .ekonominių ir politinių
kinių, blaivininkų, darbininkų
atvaizduoti, kad jauni- Patsai jk’rdinęs savo pavapi ir kitose įveiriose organizaci
sokias priemones: spaudų, paskaitas, radi- krizių laikais, daug kur pasaulyje ir šiame Nereikia fcr.li nepaprastu tė
Mliuas etc. Prašyti fihnininko A. PeldŽiaus, krašte kįla riaušių, neramumų. Vieni jų pa myk jum, kau i* šalies paste inas iuomt susidomėtų, Vienas joj studentų kuopų, paveik, jose .jam teko daug pasi ic.rjis važinėdamas po lietuvių kolonijas eina iš to, kad darbdaviai nežmoniškai skriau bėjus kaip žmonės savo kle jojo /domiausių raštų buvo gy mokykloj jiems gražias patal buoli, atsakrmingas centro vastų Federacijos idėjų ir platintų mūsų džia darbininkus, kiti, kad visokie darbinin bonų gerbia. Tasai nuoširdus, va.s atva'zdavimas Katalikų pas, suteikė jiems gražių do 1 ldyboj vietas užimti. Kovoju:
kų išnaudotojai - agitatoriai veda kursty nušvitusiomis akimis buvusio Bažnyčios būklės Meksikoje. vanų, kad paskatinus jau tuo už: Lietuves nepriklausomybę,
ūdų.
mus tuo tikslo, kad kiltų krašte panika ir ji dvasios vado ž» onių sutikimas Kada kun. A. Petraitis prade- liūs i idealizmų, į bendrų H teko jam su kitais mūsų gar
IL
bažnv- suoinenės darbų.
privestų visuomenę prie kruvinos revoliucijos. Atliolyj, tasai 1 rksmas pasvei jo statyti Athol
Mūsų centrų palaikymas
bingais darbuotojais nemaža
Turint galvoj, kad lietuvių parapijos y- Dėl to katalikai darbininkai turi budėti ir or kiniinas - pasikalbėjimas, ku čių, nustojo rašęs. Daugelis jo Viso kas lietuviška, ii- ypa važinėti,-prakalbų sakyti, daug
V« ftipriausi mūsų ne tik tikybiniai, bet ir ganizuotis. Jų organizacijai ir darbui prog riuo šv. Kazimiero parapijie- jo raštų ir dabar pasigenda. tingai lietuviško švietimo, pt»; pinigų surinkti vien tani, kad
brangiai tėvynei šviesesnis ry
Muiliniai centrai, kongresas ragina visuome- rama yrn nustatyta “Rerum Novarum” ir
įb«ę tuos centrus dar didesniu uolumu palai “Quadragesimo Anno.” enciklikose, kur išri ga, kuri savo srikime laikosi Popiežiai’-1- l<ey- pasitenkinimų, kad Jungtinių Valstybių pre tojus išauštų.
kyti. Pastaraisiais keleriais metais pasireiš- šama sunkios ir keblios darbo ir kapitalo , no XIII. ir* Pijaus XI dėsnių, dėl to kongre- zidentas Rooseveltas, vykindamas krašto g-?Hkus tendencijai kraustytis iš lietuvių koloni- sanlvki i problemos. Kadangi ir lietuviai dar sas ragina lietuvius darbininkus dėtis į šią rovės gaivinimo planų, kiek sųlygos leidžia,! Mot žmonės visuomet sprenir priklausyti prie kitataučių parapijų, ko- bininkai negali atsilikti nuo bendrojo darbi organizacijų, o visų lietuvių visuomenę jų re Įiagelbsti vargstantiems darbininkams ir gi-' džiame kitų nuopelnus mažuso dalyviai mato, kad tai yra griovimas ninkų sąjūdžio ir kadangi jau keliolika me mti, suorganizuojant jos kuopas ten, kur jų
na jiH/S :-'K, išnaudojimų.
| tėliu masto, tiktai Išganytojo
dar
ųėra.
*Sia
litoga
kongresas
reiškia
savo
tų
veikia
Lietuvių
R
KDarbininkų
Sųjan_____________
daugiau)
|
fl’ętnv 5 pusi} .
centrų, kuriais remiasi lietuvybės išlaiky.aitl.ljiAl.T-> r .' f-T............. . .......... ..
.............. T
■

Kun. Augustinas Petraitis
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KALPURNDUSĮ Kaip galiu aš juos
KALPURNIJUS: Ne aš...
BRUTAS: Veltui meluoji.
gauti?
1
: J
ARZENUUS: Be mūs trijų niekas
ARZENUUS: Ūdrai lengvai.
KALPURNUUsC Greit!... Sakyki...
nežinojo; niekas kitas kaip tik tu galėjai
d ARBA SAVO S0VAU8 PERSBKIO
ARZENUUS: K|ok nori už tą vergų?
iš<iuotL
|
TOJAS
KALt>tJRNUUS| Už jokius pinigus
KALPURNIJUS: Kodėl taip! Kų tu
nori niekais paversti, aš laikau už gera. negaliu jo ,parduoti, y
(Iš vokiečių kalbos vertė J. Navickas)
Nenaudingą vergų parduodu' o už tai gau
(Tęsiavs)
nu gražių pinigų sumų, ir tu dar nori iš
KALPVRNIJUSF Kadangi aš negaliu
UI SCENA
jį
parduoti.
*
mėtinėti? Išmėtinėk pats sau dėl savo
Brutas, Arsenijus it buvusia
nebuvimo.
x
ARZEfilJUS: Kbdėl negali?
BRUTAS: Kalpurnijau, aš turiu su
KALPtRNlJUSj? Kadangi Emilijus
BRUTAS: Ar tu žinai delkd aš išvytavim pakalbėti apie svarbius dalykus.
kuu iš Romos? Už jokių kainų neturėjai žino, kad jis čia yra; ir jis jį nupirks už
KALPURNJJUS: Kaip? Ar tu čia? patikėtų paslaptį iškelti viešumon, kad tu bet kokių kainų.
Ai maniau, kad jau tu senai EI i sėjaw» tai prižadėjai išlaikyti. Garbingas vyras
I’>RI TAS: Bet
pinigų dar rankoj
l•^Muose.
neturi!
'
‘
k
niekados savo žxxižio nelaužo.
BRUTAK: O tas tau paliktų, a? Bet Į fj. .... niTDvrtrft/ ' 4*
\ KALPURNI
____ „ L i.
: c KAbrVRMJVS: A» -4ftrau tik «.
Vistik, bet...
Urvo liūdesiui uš esu vėl čia ir dabar a
i.
reikalų ir daugiau nieko.
BRITAS: Ar t negali Emilijui patirinu. kad įvaryti tau baimės. Kaip lafBKUTA8: Taigi,- mes tik ką ir atė- sakyti, kad įvyko
Ida?
kei savo pasižadėjimns?
’ ,
_ .... A
.
LKALPt'RNIJl
11 ut-oMi u S: u*
i
•
i
■
jom
padėti
tavo
reikalams
KALPURNiU
Kaip aš galėsiu jam
kokius pusizodejiK.ULPURNLJUS: Klaunyk!
šią klaidų paaiškinti;
"uitilt
i«s?
: Vįai lengvai. Tu pri
AR2KKKJUS: Mes at nešėm tau tiek
BRUTAS: Dar tti klausi! Kas išdavė ’
statys! jum
jkni kitų vejįftų';
milijui, kad šiuose namuose randasi Vir- ' daug pinigų, kad tu gali jais visas skCv- i statysi
vcjlgų*; kai pažins, kad
1 ne Emilijaus sūnus sugrąžins atgal.
j ūin-4 pripildyti, ko dar nori!
lijus.
Rude's

EMILIJUS

KALPURNUUS: Tai man nepatinka. gėdingų būdų? Ne? Visi pragaro dievai?...
Aš galiu pakliūti į kalėjimų.'
Aš dar nenusimenu.
,
BRUTAS: Užtat mes tau .‘pagelbės fra.
ARZENUUS: Tai kų tu nori dar da
KALPURNUUS: Ne, ne, už jokių ly tF? Tuojau ateis Emilijus ir jį
kainų aš to nepadarysiu.
. ‘ «*
' BRUTAS: Jis tam neturės laiKtfrjbanBRUTAS: Pagalvok, ką tu datai.
kiam... atėjo man dar viena nrin
ARZENUUS: Pagalvok, vėliau gailė- vas arba miręs, o V^iuijus turi
į mūsą rankas! .
.
BRUTAS: Žinok, kad Brutas įžeidi
ARZENUUS: Kokiu būdu?!
mus nei priima nei dovanoja.
BRUTAS: Eikš, aš tau pasakysiu.
KALPURNLIUS: A*š tavęs nebijau.
ARZENUUS (pats sau): Vėl nauja
niekšybė! (išeina; pauza).
(Išeina)
V SCENA
IV SCENA.
*
Virginijus vianaa
•»\

į, ■

< . r!

? r

VIRGINIJUS: Kų aš šiandien naujo
matau? Visam rūme aukštai ir žemai
via
BRUTAS: Ir šis ginčas mums nępa t,
si bruzda ir aš nežinau dėlko. Tikrai ruo
sisekė. Kalptirnijus turi man atlyginti,
šiamasi prie didelės šventės, fti salė kafp
Bena kvaila, galva, tu nežinai, koka ma
man rodos, yra paskirta aukštom asme
no pyktis. «
•.•••;
1
nybėm priimti. Oktavijus man apie tai
ARZENUUS-: Delko tu taip pyksti? dar nieko nesakė... Kų tas galėtų reikšti?
Visa dabar veltui, visam galas, ir mes
samė išduotą Bus geriau, jei apleisime^
Romų ir iškeliausim.
' . \;-c, - 't
(Daugiau busj
BRUTAS: Ar aš turiu priimti tokį
Brutas ir Arsenijus

Antradienis, ragp. 28 d., 1934
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Švento Kazimiero Akademijos mokslo
programa yra padalinta j šešis kursus, bū
tent; keturių metų Gamtotyros mokslas;
keturių metų Komercijos prisirengiant ko-,
legijai - mokslas; keturių metų komercijos
- neprisirengiant kolegijai - mokslas ir ke
turių metų Dailės ir Namų Ruošos moks
las. Sulig noru ir sugebėjimu pasirenkama
vienas iš šių šešių kursų.
Be to dar dėstoma Tikyba, Lietuvos
Istorija ir Lietuvių Kalba bei Literatūra.
Šioje Įstaigoje Lietuvių Kalbos ir Litera
tūros pamokos yra Amerikos Valdžios už
tvirtintos ir priskaitytos prie Klasinių
Kalbų.
Knygynas, Fizikos ir Chemijos Labo
ratorijos gerai įrengtos. Biologijos Kabi
netas turiningas gyvais ir apsaugotais pa
vyzdžiais, modeliįis ir vaizdais, Namų
Ruošos Laboratorija, Moderniška Virtuvė
ir Siuvimo kambarys pripažinta vieni Iš
geriausių ir tinkamiausių įrengimų Chic&r
goję.

Čia jos
mokosi

Mokosi stenografijos,
rašyti mašinėle ir tvar- I
kyti knygas.
j

Baigusios akademijų
mbkės pagaminti ska
nius valgius.
Į " Į* •

Gerai pastatytais gamtos mokslai
mergaitės paruošiamos tolimesnėj
studijom: farmacijos, medicinos, slau
gių ir t.t.

Akademikių Simfonini* orkestrą*, čia jos taip gerai iSailavina, kad kitos baigusios Akademiją priklauso
,
.
prie ganiau* Moterų Kimt'ouio Orkestro Chieagoje.

yra IUm<
įtvirtinta.

Švento

'O

I lllHOli

Oįis offiiji

j*-

iteto
lame
2601
n inbeen
and
f tlie
f the
four

5d to
eachidmit
high
.Tei jums rūpi ji
katalikiška išauki
venimni. Tai įvyk'

gerą,
i gyAka-

demija. Čia teikiamas mokslas yra praktiškas, miodugj
pus ir paremtas religiniais pagrindais. Mokytojos stela
giasi išlavinti savo auklėtinėse aiškų protavimų, skajM
chm papročius, švelnius Jausmus, sugebėjimų liaudini
gai dirbti darbus ir mylėti Dievų ir tėvynę,
- Mergaitės išmokslinimas Šv. Kazimiero Akademijom
nesudarys, jums daug išlaidų. Mokant iš anksto už
vienų metų mokslų, reikia sumokėti $40. Mokant
mis, sumokama po $5 į mėnesį.
Be §į0 pagrindinio mokesčio pirmais ir antrais
metais sumokama: 1) už naudojiinųsi knygomis reikti
lingomis mokslui $5 į metus; 2) už gimnastikos, paninė
kas, naudojimąsi knygvnu, lapelius pomokos turiniui it*
aiškinti Ir žinioms patikrinti ir įvairias kitas smulkmėj
nas $6.50 į metus.
Trečiais ir ketvirtais mokslo metais sumokama: 1) ic2
naudojimąsi reikalingomis mokslui knygomis $6 j motušėj
2) už gimnastikos pamokas, ir t.t. $6.50 į metus,
Mergaitės lankančios Akademijų dėvi vienodų uniformą, kurių be didelių išlaidų galima įsigyti ten pat.

dalia
moklH

Rimtai pasimokinus, link
ia pasimankštinti.

h A «*>
Ha.

**'. ■ *»j.*

Įstaigai rūpi jos auklėtinių fi
zinė sveikata, todėl’joms teikia
progos linksmai žaisti tyrame

ĮSIREGISTRAVIMO
DIENOS
JGPIOČIO 24, 25, 26 d
2601 W. Manpette Rd.

Jaunamečių orkAtra*. Ičmoknaio* mucikoa jaal

•ė

gyvenimą tyro diiaugsmo akordu
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WUV0S PAJŪRIO MILŽINĖ NĖRINGA ,

jųunas, žvalus jaunikaitis. Jis
tapo Nėriugos sužadėtiniu.

Į LIETUVOS UŽSIENIŲ REIį v,aų :
i KALŲ MINISIERIS IŠVisos sius draugijos is auks-,
UVtffl I MlMVA
_ . .
„
. . ;to sudėjo stambių aukų, kad
V TKU lI MASKVAc
Rochester, N. Y. — Neseniai ,... .
. , į??
„
LIETUVIŲ DIENA
PASISEKĖ

• Urbonas ir Jonas Morkūnas.

sijos pasiuntinys Kaune Kar>
.-kis. Lozoraitis Maskvoje sų
Litvinovu svarstys Rytų Eu
ropos taikos pakto klausimų
ir praneš Lietuvos vyriausybės
nusistatymų jų atžvilgiu. Gal
būt, kad šiame ministeriu pasitavimo bus |>aliestas ir Bal
ti jot valstybių sujungus klau
simas. Kaip žinome, Sovietų
Rusija šių metų pradžioje bu
vo pasiūlusi garantuoti Balti

Ir greit po to iš vakarų pa
ingas žemės jau bėgioju, kaip suaugus ir
kilo didelė audra, ji be per
tarp Baltijos jūros ir tUlėjo ilgas kasas.
traukos siautė 13 motų. Jūra . ,
„ ’
,
. uztikrmus “Lietuvių Dienos’
marių vadinasi Neri'
Nepaprastų mergaitę matyišplaudavo ir versdavo ant įvykusi Rochester “Lietuvių .' pasisekimų. Šioms draugijų Liepos 3L dienų Lietuvos
Pai viena gražiausių ir
žwollės kalėjo: “ tai pi
kiautų didelius smėlio kalnus,
^Ctt ®reeze
valdyboms ir visiems nariams užsienių reikalų ministeris
lių vietų ne tik KlaiLaumė bus padarius; ji
I I,ril[Uu>,i Jirdi>g08 littuvisklu, Stasys Lozoraitis, Sovietų Ru
vėjas tų smėlj išnešiodavo po vo didžiauma .r
krašte, bet ir visoje gjluusjg valdovo dukrelę bus
visų pusiasalį supūsdamas ko šia lietuvių kolonijos istorija
sijos užsienių reikalų komisa
aje. Ji dažnai vadina-j
0
vietoje bus
pus. Nemuno ir marių.vanduo je.
I Parapijos komiteto nariai ro Maksimo Litvinovo pakvie
Otavos Sachara, nes
tų jiaeiįokę”. Nuosužpylė krautu, ir kaip jūra į Diena buvo nepaprastai gra- uipogi 6unkini Jirho. j he stas, išvyko į Maskvų. Kartu
daųg smėlio ir sinė- (abmaŲ įr baimės apimti tėsu ministeriu išvažiavo ir JLieNeringoje šiandien vaj pasikvietė kryves ir žy- paskandino lankas ir laukus, I ži ir saulėta. Gražiame medžių vickaM> g Kazakevičius, P
jos valstybių nepriklttusomyužsiiikusių daug brio-'^^ ir Sluė teirautis, kodėl miškus ir kiemus. Neregėtai j šlaite, netoli vandens, tūkstan Noi.keliCnag) L Vilimas, J. 8e tuvos atstovas Maskvoje Jur
T»h
didelis potvynis gręsė pankų- ėjai lietuvių iš Rochester ii dlįckas, J. Kovas, P. R i nikiu gis Baltrušaitis ir Sovietų Ru-!
kitų žvėrių. Neringa taip negirdėtai auga jų dukndinti ir pačių Ventę. Tai pa iš kitų lietuvių kolonijų sma J. Kaveliūnas, P. Pikūnas, V.
ivo vasarvietėmis. Ta-lre|į Kryvės ir žyniai mųstė,
LIETUVIAI DAKTA1AI:z
mačiusi Nėringa prisipylė pi giai linksminosi, kaip viena (jįU(jeiįs įr y. Butrimaitis
dar garsesnė padavimu įigaį galvojo, žilas galvas paAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KABIAI:
lnų žiurstų smėlio, perbrido didelė šeimyna. Buvo daug 1 i
įlžinę Nėringų.
lenkę ir pagaliau tarė: “val
TcL CANal 0257
per mares ir ties savo suža- svečių iš Niagara Pails, Uti- į Parapijos trustisai dirbo tai
itea. PRO«*ect 88M
ios daugel, daugel hm- ‘ davė, tavo dukrelė — tai ge- dėtinio pilimi supylė smėlio ca, Binghampton, Scranton, įP°8* v*en įU komitetu ir kk
DENTISTAS
dar visas Kuršių Nė- rutės Laimos įstabi dovana. pylimų. Kadangi Neringai, su Wilkes Barre ir kitur. Daly-I^onu* K Paluikig ir K. Zlou1448 SO. 4ULh CT., CICEKO-, 1LL.
Ji
augs
dar
daug
didesnė,
to

pusiasalis tebebuvo dožadėtinį aplankant, nemalonu vavo daug svetimtaučių, ir ^us"
Utar., Ketv. ir I’ėtn. 10—B vai.
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
žeinė, su puikiomis pie- dėl statykite jai rūmus mažių buvo braidyti per dumblynų net žymių miesto ir apskrities
“Lietuvių Dienos” įspūd >147 BO. UALbTEO ST.. CttlCAUO 1821 SOUTH UALSTRO STRIKT
Paned. Seied. ir Sub&t. Z—B vai.
dirvomis ir laukais, ųiažiausia dešimtį kartų dide marių dugnų, tai ji supylė ske- viršininkų.
ziai ir atsiminimai ilgui pusiHealdencUa 8800 Bo, Artetdaa Aw.
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rsai KurM manų pylimų į
Valandos: 11 ryto Iki 4 poptot
ičių 'kaimas, stovėjo sti- nebijokite. Del dukters jum. Ventę uilioras viotom8 UŽTe„ buvo vyriausias šeimininkas,; Valio Rochester lietuvių ko- N^fctUnia Tel. CAMal 040>
8 Iki 1:80 vakare
ajuuenįs jį |įgusį0,
, tamsių pušų sukrauta u.eko ogo neįvy 8, t prie- Į
drauge su komitetu, sunkiai di loninai ir josiu* garbingam va
Tel. LAFayette
280
S1
i,g».
ji
duos
jums
garbės,
!
tr4vos
kurios
buy0 per ma
štė pilis. Iš storų dirbo
ir
maloniai
priėmė
visus
dui
—
kun.
jonui
Bakšiui.
Office: 2643 W. 47th Street
•
•
•••
sienojų pastatyta pilis o tavo žmonėms — gerovės ir i rias svaidę
jaunikiai, gi sek- svečius, parodydamas visiems
Vod.: 2 Ud 6 popiet, 7 iki 8 vak.
J.
O.
M
... _ . .
...
,
ta, išgražinta buvo pui- laimės’’.
Nedėlioję pagal sutarti
lesnems vietoms griebdavo ko- Rochester lietuvių nuoširdų
z GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
fdrožyba, gintarais it jūrų
Tuos žodžius išgirdę tėvai į ja, suversdavo jų į žiurstų ii vaišingumų. Visų nuotaika bu
4140 Archey Avenue
Katalikams netinka ir to Office TcL KEPubltc 7688
lėmis, o aplink pilį sto- nurimo, jų veidai pralinksmė- nešdavo pilti į mares. Kartų vo nepaprastai pakilusi. Pačia kia spauda, kari nors nestoįs Re*. TeL GHOvebill 0817
Vai '. 2—4 Ir 7 — 9 vai. vakars
7017 S. F-URFIEUD AVK.
erdvios klėtys su ištaigia jo. Jie liepė pastatyti labai Į pylimų bebaigiant, smėliu pri- nie gegužinės aikštės viduryje
Res. 2138 W. 24tk
atvirai į kovų prieš tikėjimų,
menėmis ir žaliavo pui- eukštus, didelius, erdvius rū- krauta žiursto priejuostė, tru plevėsavo didelė trispalvė Lie bet ir negina tikėjimo, nei
Tel. OANai 0402
uksmingi sodai; kiek to- mus, kad juose įsilėktų gyve- ko ir didžiulis smėlio kalnas tuvos vėliava. Kuomet didžiu
2128 W. HARGUETTE KOAD
nesirūpina katalikų ifiįkalais
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rea and Office
Office P kone
u už jų ant kalvos stūk- nli jų milžinė duktė. Jos var- šiuptelėjo į mares. Bet Nėrin lis Šv. Jurgio parapijos cho
VgL 1-4 Ir T-| vak. Ketv. 8-12 ryto raoss^ct įoas
2259 So. Veavtu St.
deivės, Laimos šventykla. dus buvo Nėringa. Kai ji suji- ga spėjo žiurstų sugriebti ii ras, vedamas K. Bazio, gražiai
NedėlfoJ aualtarua
CAHaU #788
M, LA»y«Ue BBH
z. *•
laukė
18
metų,
įvyko
viskas,
dalį smėlio sulaikyti. Paten uždainavo smagias lietuviška.-,
tos pilies ir viso pusiusaToL CANal 8122
yalilovas buvo Didysis Ka kų kryvės pranašavo: ji nešė kinta Nėringa dabar galėjo daineles, kurių aidai nuaidėjo
PHYSICIAN and 8URGEOM
ltis, visoje šalyje garsus žmonėms gerovę ir laimę. Jei ten ir atgal pylimu vaikščioti toli, toli per laukus ir miškus,
koks
jūroj,
pakrantėj
ar
per
Ir greit po to, Neringos ir tada visi tikrai jautėmės, kaip
2403 W. 63rd 8t, Chicago
olis, nepaprastai aukšto
DENTISTAS
šiaušiančias
vilnis
į
jūrų
mė
JOM Vai 4M «r.
jauno Ventės valdovo buvo mūsų mylimoję tėvynėje —
OBTOIl HOURS:
p, garsus karo vadas ir drų
2201 W. Cermak Road
8
to
« and 7 to • r- Mtomas
laivas
būdavo
pavojuje,
linksmos vestuvės, svečiai gė Lietuvoje.
(Kampas Leavltt SU).
jūrininkas. Jo žmona bubr ADBOlntnaent
Valandoj: Nuo B Iki 12 ryto
drųsi ir graži. Viena bėda ji brisdavo į siaučiančias vil rė midų ir alų. Neringa lai Rochester “Lietuvių Die
Nuo 1 Iki B vakar*
slėgė širdį: jie buvo be- nis, imdavo laivų už inkaro ir mingai gyveno ir priaugino nas’’ dalyviai pradėjo savo
SeradoJ pagal autartj
DR. STRIKOL’IS
kiai ir neturėį kam palik-; ištraukdavo į krantų. Laivams milžinų - vaikų, stiprių, drą didelę šventę automobilių pa
savo garbės ir turtų. Todėl sudužus, ji išgriebdavo iš jū- sių ir karingų vyrų. Bet uiai- radu nuo Šv. Jurgio lietuvių
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
■ .1
* Tai. OANal
ros
skęstančius
jurininkus
ir
'pėsi
laikai.
Kilo
nauja
vėtra
lysi s Karvaitis kartų nukobažnyčios, -vadovaujant kun.
4645 So. Ashland Avė.
DENTISTAS
juos
susidėjusi
į
žiurstų
par

iš
vakarų
ir
pietų.
Ėmė
plūs
didžiulį briedį, paaukojo
Jonui Bakšiui. Priešakyje va
OFISO VALANDOS:
4204 ARCHER AVĖ.
nešdavo
namo.
Jei
kam
važiuo\
Kuo
>
Iki 4 Ir nu* 8 Iki > vak.
ti
į
Prūsus
minių
minios
šar

rvaitei Laimai, prašydamas
žiavo visas būrys policininkų,
corner Sacramento
»
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
NedAUoails pagal sutarti
oti jam vailų. Laima iš- jant 8" suntiiai Prikraut“ ™- vuotų vyrų, piktų vokiečių kurie tvarkė trafikų. Visi au Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vaM
O«*» MML BOUlevard 78SS
2081
W. Oennųk Ro«4
TaL PROspect 1M0
usė jo maldos ir metams žimu įklimdavo ratai, tai Nė- kryžiuočių. Jie sakėsi norį Prū tomobiliai buvo gražiai papuo
Valaadoa 1—> Ir 7—> vak.
ringai
būdavo
vienas
juokas
(
sus
krikštyti,
bet
ištikrųjų
jie
Phone
Hemlock
2061
įėjus, jį su žmona apdova4 ■ t -r<
šti lietuviškomis ir amerikoni
aaredomla Ir Nedfillomla pagal sutarti T«l. HOULcvard 7842
ištraukti
vežimų
su
arkliais
ir
nešė į Prūsus ne krikščioniškų škomis tautų spalvomis. Rei
pirikia dukrele. Laimin
DR. JOSEPH KELLA
REZIDENCIJA
pastatyti
vežimų
į
gerų
kelių.
meilę, bet mirtį ir naikinimų: kia pastebėti, kad beveik visi
ta vai džiaugėsi ir atsidėko8631 S. Califoniia Ąve.
Garsas apie Nėringų paskly jie žudė lietuvius - prūsus, de Rochėster lietuviai turi savo
DENTISTAS
ni Laimai pastatė po pląDANTISTAS
6558 So. Westorn Aveniu
Telefonas RJCPublic 7S88
liepa jai aukurų ir iškėlė do po visas šalis. Daug jaunų gino jų sodybas, liejo nekaltų automobilius, j
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
4645 So. Ashland Are.
Ižių puotų. Dukraitė buvo kunigaikščių iš stuomens ir kraujų. Narsiai gynėsi Prūsai.
Nuo seniai Rochester lietu
Nedėliomia pagal sutartį OfL*>: lęL LAFayeUe 4017
* luti 47tb Street
,
Vai.: uho B iki 8 vakare
ii vyki: ji diena iš dienos liemens meilinosi ir piršosi jai. Ant eiklių žirgų, kaip žaibas viai rengėsi prie) šventės, todėl
m TeL UEMluck 8208
sutartj
Bet ji sakėsi, tekėsianti tik puldavo nuožmius įsibrovėlius, gražus pasisekimas priklauso
įai augo ir grožėjo. Bet
. ,
..
už to, kuris per Kuršių ma- kardais ir ragotinėmis naikin visiems tiems nuoširdiems da- j
a_U’
?Cr
tiek. rįag permesiųs į Ventę akme- dami piktus atėjūnus. Bet jų
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
rbininkams, ypač Petrui Piku4142 ARCHER AVĖ.
lugėjo, kad auklė jų vos (nį Marių pakrantėj gulėjo dir
tiek daug buvo, kad vienus nui, visoms draugijoms, jauni
Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-8 vaL vak.
liejo pakelti. Pienu jos ne de’ių akmenų krūva. Iš jos išnaikinus, į jų vietų stodavo
Rcz.idvu< ij..-. Ofisas: 2856 W. OBtli St. Lietuvis ChirarRaa ir Gydytojas
mui ir drauge ųtsilankusiems
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vaL vak.
25X5 WE8T em IT.
VAITOK wr.
ina bnvo maitinti, ji reika kunigaikšččiai ėmė akmenis ir kiti. Pulkų pulkai, minių nii svečiams; visų fieniutėlis tik
Beredomls Ir NedSUomls pagal sutarti
<X. fc Bn. Y* HEMto<|«U
OPTO1
AKIŲ
lo košės, o netrukus — ir bandė permesti per Kuršių nios naujų karių šarvuočių vi slus buvo — paremti naujos
V 111» 4 a ai
kurt!
jonos bei kepsnio; būdama marias. Akmenį permetė į Ve- rsdavo į Prūsus. Jie griežė da bažnyčioe fondų.
m*****^™* Salvos skaudėjimo,
1 - 8 ROfUti «m> 8«8 vikarais
aklu aptemimo, nervuotuynerių mėnesių amžiaus, ji ulę tik pats Ventės valdovas, ntis ir neapykanta alsavo, no Komiteto narini vaikštinėjo svaigimo
GYDYTOJA8 IR CHIRURGĄ*
mo, skaudamą aklu karStJ, atitaiso
rėdami išnaikinti atkaklių lie pas įvairius lietuvius ir sve trumparegystę ir tollreyystę. Priren 4157 ARCHEfi AVENŲB
OMlcų Tet Wentworth <888
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
TeL VIRgtatl* 0088
tuvių - prūsų kiltį. Ir neatsi timtaučius bjznierius rinkda kimuose egzaminavimas daromas su
Ofiso vai.: 2—Z ir
elektra, parodančia mažiausias klai
Rsa Tel. Hyde Purk 8I8S
2J1 *
Nedėliotais
laikė mūsų broliai prūsai. Jų mi aukas. Garbįė mūsų lietu das. 8peclalė atyda atkreipiama |
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- - ------------------------------------- - -------mielų šalelę užkariavo nuož viams biznieriams, kurie ma taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. T„.
nniTi—.»i utį__ ta
NedClfoj nuo 10 Iki U. Daugely at- „
Of‘so
&•»»—U
VICtory 2342
mūs kryžeiviai, jų narsius vy- loniai paaukojo dovanų ir pi siUkimų akys atitaisomos be akinių.
Kalno«) pigiau kaip pirmiau.
MOTERŲ IR VAIKŲ UGŲ
rus išžudė pikti ątėjūnai. Ne-!nigųr Jiems priklauso didelis 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECLALiara
atsilaikė ir Ventė — Prūsų padėkos žodis, f
6900
SOUTH
I1ALSTED ST
Phone Boulevard 7589
Ofiso
vai.
nuo
I-S;
nuo
8:88-8:88
galinga pilis. Krito jos narsūs
BatoAdos: 1 UU 4 po pietų, T Iki S vak.
Sekančių Šv. Jurgio parūpi
756 W. 35th Street
siaubingi, kaip marių audra jos draugijų nariai - atstovai
gynėjai, Neringos milžinai sū buvo Vyriausiame “Lietuvių
ĮVAIRŪSDAKtAEAl
nūs, o pilis išgriauta tapo. Jos Dienos” Komitete:
TF dienos Į LIETUVĄ
Pritaikyme akinių dėl viso
Ofise Tel. caiAunet «ft»
įros laikui bėgant paskendo į įT. -pptro ir Povilo: P. Pi- kių akių. Ekspertas tyrimo aAukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais
B101
kių
ir
pritaikymo
akinių.
niarias ir vandeni) gelmės pri- kūnas ir J. Bitinas.
Ekspresiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir
Europa Bremerhavene užtikrina patogių kelionę
OFISAS
globė senų laikų garsios pi Šv. Marijos: Petkevičienė ir
4729
So.
Ashland Avė.
į Kaunu.
lies mūrų likučius. Ir šiandien Levickienė.
S lubos
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
dar kai kas iš Kuršių laivini Gyvojo Ražanjčiuus: KovieCHICAGO, ILL.
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
Arba keliaukUe populiariai*
nkų pasakoja, kad siaučian nė ir Petašinskiėnė.
Taipgi reguliariai At
0FI8O VALANDOS:
visų chroniškų ligų
plaukimai gerai žino
Eksprcstolats Garlaiviais:
Nuo 18 Iki 18 vai. ryta. nuo S Iki 4
čioms marių vilnims nurimus, Tretininkų: Lcvonienė it
mais kablntnials gar
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vai.
Ofisas 3102 So. Halated St.
laiviais.
Nedėliomis nuo 18 Iki 18
aiškiau marių dugne matyti Valeskien-J.
Kampas Slst 8treet
▼RlCLAdRl 4UEO%Valandos:
1—4 popiet, 7—9 vai vak.
Ventės pilies mūrų griuvėsiai,
-i.—
0PT0METRI8TAS
Nedėliomis Ir IventadtenlaA 10—lž
Patogus geležinkeliais
EB NUSIMINKITE
o skersai marių — didelių stasusisiekimas iŠ Bre
meno ir Hamburgo
galite gauti pas savo valsttnfnkg 1801 S. ASHLAND AVENUE
1 mbių akmenų pylimas, kurį JOs
Ura tikrų TONIKĄ,
------ tKA kuris per ilgs
laikų
buvo vieno Jžymaus Gydytojaus
Platt Bldg., kamp. 18 st.
kadaise yra padariusi jūrinin prsskrlpcl
Rea Pboae
Office Phone
Ja. Tai yr< tikrai gera nau
2
aukštas
TRlauglc
0044
KNUIcvvood
4841
Informacijų klauski
tik
reikalaukite
dėl vyrų
kų gelbėtoja ir žmonių gera JI
te pas vietinį agentu
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Pastebėkit mano iškabas
arba
darė pajūrio milžinė Nėringa.
4631 80. A8RLAND AVĖ.
Tet/VARds 0884
Valandos nuo 9:30 fyto iki
Tsb.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rea.:
Tel PLAsa 1400
8:30
vakaro.
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BR.P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATOIHS

DI A. J. JAVOS

DR. F. C. WttlSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

MARAČOS

St

DR. X J. KONARSKAS

DI D. I. BLOŽIS

B

DR. IBIEŽIS

DR. C. Z. VEZEL’IS

H .:

DR. 16. RAKAUSKAS

DIJ.IMSSELL

DR. T. DUNDULIS

DR, SUSANAI SUKIS

DR. A. J. RERTASH

25 METŲ PRITYRIMO

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTU

COLUMiUS
DEUTSCHLAND
HAMBURG
NIWYORK
ALMĖTIALUM

DR. JOHN SMEIANA

DR. MAURICE KAHN

Nuaa-tone

IORTH GERMAN LLOYD
130 W. Rando-lph 8t. Chicjųjo

PLATINKITE “DRAUGĄ*

pilnai garantuotas., Jeigu jūs nugi“ skirtu valandų. BOOlli o
Jausite tvirtesniu, arb* Jslgu ne bū■ite pilna i patenkintas, JQsų pinigai
Phoae Ganai 0523
bu. Jums •ugrųitatt.
1

DR. A. R. McCRADIE
7850 80. HaJsted Street
ROOM 210
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RADIO

vių pastangomis. ftogi urnoj
grasiai. Ji pakvietė centro pi- ir adv. P. Ceenulis, Programai
a.
k.
riuiniukų di. A. Rakauskų pra J sumaniai vadovavę O. Mike
1 daiy ous K. Sabonis, L. SaboĮdėti darbų. Dvasios vadas d. lich. Sugiedota Lietuvos ir Anienė, S. Saurienė, A. Čiapas,
(Tęsinys iš 2 pusk k
| g. pral. M. Krušas atkalbėjo merikos himnai. Clevelaudo
M Peoples paiior duetas ir kva' Kiumoie Y vai. vakare,
:naldr. Kor p. A. Pociui vado dienraščių raporteriai nufoto atlyginimas ir už mažinusį nuo
rtetas. Be dainų bus rinktinį
vaujant sugiedotas Lietuvos grafavo šias iškilmes ir drau- pelnų tbskaičiuojamus šimte stoties V CEš bus regulhvė
A. L. K. K. Federacijos ko-,na? t gnjo komp. J. Ulevičius, himnas. Vietos klebonas kum.'ge su plačiais aprašymais į- riopų saiku. Nekitaip.mes ve antradienio radijo programa, muzika, įdomios kalbos bei
ngreeas, įvykęa rugpiūeio 21, f Be to. dalyvavo^ Niekus. Ams- V. Vilkutaitis nuoširdžiai pa-’dėjo į savo skiltis.
rtiname šiandie ir kun. A. Pe leidžiama Peoples rakandų iš- pranešimai. Nepamirškite w
22 ir 23 dienomis, sudomino' terdam parap. vargonininkas, sveikino kongreso dalyvius,
Rap. XXX
Sugrįžus iš Kultūros Dar traičio ilgų metų darbuotę, dirbyslės Kompanijos krautu siklausyti.
visų Amerikos lietuvių visuo V. Medonis iš Pittsburgho. Ne j Pirmininkas dr. Rakauskas pu želio, prasidėjo antrasis kon- nes geriau nesugebame padąmenę. Mūsų spauda plačiai a- krašas iš Scrantono ir vietos sako tnriniigų įžanginę kalbų greso posėdis, kuriame išklau-1 ryti. Bet yra Vienas, Kuriam
piv tai rašė ir darė spėlioji varg. V. Greičius.
ir siūlo centro numatytus ka syta daugybės sveikinimų, priįvisa žinoma ir nieko nėra nu
mus, kad tai bus istoriškas įLaike iškilmingųjų šv. Mi ndidatus į prezidiumų* sekre siųstų telegramomis ir laiš- galima — Jisai Vienas tegali
vykis Amerikos lietuvių kata šių, J. E. \ysk. SchreniTas pa toriatų ir komisijas.
kais, taip pat gyvu žodžiu bu savo vynyno darbininkui su
likų visuomeniniame gyveni sakė įspūdingų pamokslų apie, Prezidiumų sudarė: dr.
teikti atatinkamo, šimteriopų
vo daug sveikinančių.
me. Taip ir buvo.
organizuotųjj kutalikų veiki-! Rakau, kas, pinu.; Juozas Ta
Centro vaidybos nariai: dva saiku matuojamo, dangiško at
DOMICĖLĖ
Kongreso išvakarėse, rugpiū rnų ir pareiškė džiaugsmų, kad • mkevičius iš Pittsburgh, Pa., sios vadas gerb. pral. M. Kru lyginimo.
KAKTIENĖ
VINCENTAS
čio 20 d., į Clevelandų pradėjo lietuviui katalikai dedasi prie ir G.ia Mihelich iš Cleveland, šas, pirm. dr. Rakauskas, vice
(Po tėvais Mikutadė)
Šie tai ir yra, šių iškilmių
ALEKSANDRAVIČIUS
atvykti atstovai iš visų Ame- to veikimo. Jis taip pat pažy Ohio, vicepirmininkai. Į sekre pirm. kun. J. Balkūnas, sekr. proga, mūsų geriausi linkėji
K lVė rugplūčio 2S d. 1934 m.
Mirė Rugpiūčlo 25, 1934, 10
rikąs kraštų. Atvykusiųjų dau mėjo faktų, kad savo laiku J. toriatų jfjtf: A. Paleckis iš L. šimutis, ižd. kun. M. Kazė mai garbiam dvasios vadoj
7;40 vai. vakaro, sulaukus 65
a. m. 4 9 metų amž. Kilo iš
metų amžiaus. Kilo Iš Kauno
Bubilų sodžfaus, Kražių appkr.,
guma kreipėsi pas P. Šukius, Em. l.ardhiolas Mundelein pri- į Pittsburgh, Pa. ir A. Poškienė nas, iždo globėjas kun. Ig. kun. Augustinui Petraičiui.
rėdybos, Žarėnų apskričio, Ža
Kražių parap. Amerikoje išgy
rėnų parap., I'ogonių kaimo.
veno 30 metų.
kurie maloniai pradėjo surasti siuntęs jam Federacijos kon iš Chicagos.
Amerikoje išgyveno 23 luotu*.
Albavičius išdavė savo rapor
Paliko dideliame nuliūdime
J.
V.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Oną, du sūnų Pranciš
Presos ir sveikinimų komi tus, kurie vienbalsiai buvo pri
atstovams ir svečiams butus stitucijos kopijų, prašydamas
savo mylimų dukterį Bronlslakų Ir Vincentą, dvi dukteris
vą Ir žentą. Antaną lįlažclkus ir
Oną ir Antaniną
ir marčią
privač-iose šeimose.
jų peržiūrėti Vysk. Schrembs sija: kun. Y. Vilkutaitis, Cle imt*. K sekretoriaus raporto
gimines; o Lietuvoj dvi sese
Marijoną. Lietuvoje broli Pran
ris Ir gimines.
nitk
Įso
no.
Cicvelandiečiai
tik
cMkų ir seserį Antaniną ir gi
Kūnas pašarvotas
26 West
Vakare šv. Jurgio parap konstitucijų peržiūrėjęs ir at veland, Ohio; S. Sakalienė, paaiškėjo, kad Federacija pra rai guli didžiuotis jaunuoju
mines.
105th St.
Telefonas Pullman
Kūnas pašarvotas 4605 So.
Chicago;
kun.
J.
Simonaitis,
radęs
jų
tinkama.
J.
Em.
kar

7997.
Laidotuvės
Įvyas
trečia

ėjus:
ais«metais
daug
gražių
da
i!ėj įvyko atstovų priėmimo
Paulina.
Greičium,
nes
tai
žymi
pajėga
dieni,
rugpiūeio
29
d.,
Iš
na
Elizabeth, N. J. f kun. A. Jur rbų nuveikė ir žymiai sustip
Laidotuvės Jvyks Trečiadienį,
rrv 8 vai. bus atL'dėla i Visų
bei susipažinimo vakarėlis. dinolui Mundelein pranešęs,
rugpiūčlo 29. Iš namų 8:30 vai.
auga.
Šventų
parapijos
hažnyččią,
ku

bus atlydėtas Į 8v.. Kryžiaus
rioje Įvyks gedu'ingos pama1Gerb. veikėjos: Ona Mihelich. kad Federacijos konstitucijoj gai r, l’t idgeville, Pa.; kun. B rėjo.
pa.r. bažnyčią, kurioje Jvyks ge
dos
už
velionės
sielą.
Po
pa

dulingos pamaldos už velionio
Solistams akompanavo Re
maldų tv.s nulydėta į Šv. KaI.. Šukienė, Ona Stepulionienė, nėra nieko priešingo Katalikų Ulba, Chicago.
sielą. I’o pamaldų bua nulydė
Koncertas
a.'Uniero
kapfnes.
Finansų komisija,: M. Tuma
tas į Sv. Kazimiero kapines.
gina Greičiūtė ii komp. A. Po
Nuošimčiai kviečiame visus
Rakauskaitė, Ivinskaitė ir ki Bažnyčios nuostatams ir kad
Nuoširdžiai' kviečiame visus
Rugpiūeio
21
d.,
8
vai.
va

giminei,
Craugis-gas
:r
pažysgimine*, draugus ir pažystamus
Urnus-ma.i dalyvauti šiose lai
tos svetelius vaišino gardžiais ši lietuvių draugijų federacija souienė iš Homestead, Pa.; A kare, Šv. Jurgio parap. salėj, cius.
ūatyvauti šiose laidotuvėse.
dotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnal, Duk
Nuliūdę:
Duktė, žentas lt
užkandžiais. Federacijos 30 yra verta paramos ir pripaži Pehlžius iŠ Chicagos ir Oru. įvyko gražus ir labai įvairus!' Bendrai visac koncertas RIa.il
terys Ir Giminės.
Ghulm-s.
skyriaus iždininkas. J. Venslo- nimo. Vyskupas baigė savo Stalilionii nū iš Cleveland, O koncertas, kurį išpildė vietos,sy^ojucse paliko gražiausių u-i
Laidotuvėms patarnauja graLaidotuvėms patarnauju graborius A. Kžerskis; Tel. Boulevas ir N. Vilkelis registravo Gniniugų pamokslų, nųosird- Iii o. ”
bon'us I F. Eudelkis. Telefo
vard 9277.
choras, muz. V. Greičiui va-tsimin'mų.
nas YA1 ds 1711.
atvykusius atstovus ir jų krūragindamas lietuvių orga Mandatų komisija: J. Venc žiovaujant, Stasė Greičienė,
tinęs papuošė gražiais ženkle nizacijas ir draugijas dėtis lovas, N. Vilkelis ir V. Šukie mergaičių oktetas, smuikinin
nė iš Clcvelando.liais. Vietos klebonas kun. V. prie Federacijos. ’
kas solistas V. Greičius, varROSELLI BROTHERS, INC.,
Daroma pertrauka ir po per
Vilkuiaitis linksmai šnekučia Lietuvių kalboje pamokslų
gonhiinko sūnus ir chicagiePAMINKLŲ DUtBtJAI
vosi su atvykusiais svečiais. pasakė J. M. gerb. pralotas traukai nutariama vykti į Kul čioi solistai. Programai vado
ne Ir UdlriMKun. J. Andziulaitis, Šv. Jur Mykolas Krušas, Federacijos tūros Danelį ir prie dr. J .m vavo kun. V. Vilkutaitis.
p»mlnltlu» Iv
Kų tik išėjo iš spaudos
gio parap. vikaras, taip pat centro dvasios vadas. Pamoks Ba'f:r avičiaus biusto padėti
Mišrus choras padainavo ke Novena, prie Šv. Antano 15c.
,
Mlią Šeimyna specializuoja Sia
darė naujas pažintis.
lininkas plačiai apibudino or- gėlių vainikų.
letu sunkių damų orkestrai
me darbe per Šešias kartas.
Kultūros Darželyje
pritariant. Dainavimas išėjo Novena Neperstojaiyios Pa
Vakarėlis tikrai buvo jau i ganizuoto katalikų veikimo
▼eekltfl pMUnkla reikalui
galbos
...........
'.
..................
10c
■lai su pačiais Išdirbėjai*
reikšmę
ir
paragino
tautiečius
Antrų
valandų
po
pietų
prie
gražiai.
Gražiai
solo
padainakus ir iš vakaro jau buvo ga
Šv. Jurgio parap. bažnyčios i vo E Rakauskienė, S. Greičielima nujausti, kad Federaci spiestis prie Federacijos.
Novena prie Šv. Teresėlės, l
Musiorganizuoja
gausingas
pa
Į
nė,
J.
Kudirka,.
K.
Sabonis,
Žodžiu
sakant,
visos
Fede

jos 24 kongreso atstovai pa
Mažos Gėlelės antroji laida 10c
■ U
radas
automobiliais,
gražiai
I
Chicagos
vargonininkų
okteracijos
kongreso
atidarymo
iš
teko į vaišingų clevelandieČių
Daugiau
imant,
duodame
kilmės buvo begalo įspūdingos vėliavomis papuoštais ir nu Į tas puikiai padainavo keletu
tarpų.
nuolaidų
i
Vienas blokas 1 rytus nuo
ir gražios. Jos buvo.istoriškos, vyksta į Kultūros Darželį, ku-i gralių liaudies dainelių. Puhdidžiulių vartų
galima gauti
Iškilmingoji diena
nes nuo pat Federacijos gy riame yra gražus dr. Jono Ba-Įliką sužavėjo. ClevelandieČių
Kaušo gražus antradienio vavimo pradžios pirmo karto sanavičiaus paminklas.
• DRAUGAS” PUB. CO.,
Ten .lietuvių žvaigždė smuikininkas
Trys telefonai:
(rugp. 21 d.) rytas. Nuėjus į vyskupas laikė pontifikalines Į susirenka daugybė žmonių. Ke V. Greičius geiai atliko “Co2334 So. Oakley Avė.,
Res.
PKNSACOLA 9011
Šv. Jurgio bažnyčių apie de ‘mišias kongresų atidarant.
Chicago, 111.
liolika lietuviškais rūbais pa ncerto, E. inin. op. 64” — MeBELMONT 5486
vintų valandų, žmonių jau ra
sįpuošusių mergaičių atnešė'-'
------- ■ ... —
, Otrice: HILLStDB 3866
Pirmas kongreso posėdis
Vtaoeat Koselli, seor.
OUred
RoseUl,
prea.
stai p Ina bažnyčia. Svečių ma Tuoj po iškilmingųjų mišių. gėlių pintinę, kurių dr. A. Ra
tęsi iš visur: Pittsburgho, Šv. Jurgio parap. salėj prasi- kauskas, Federacijos pirmini- j
—
Btooklyno, Providence, R. I., dėjf pirmas kongreso posėdis. nkas, po turiningos ir patrio
GRABORI Al:
AVilkcs B&rre, Pa., Chicagos,)kurį atidarė Ona Mihelich, re tiškos kalbos padėjo prie dr.
Detroito, Pbiladelphijos, Eliza ngimo komisijos pirmininkė. Į Basanavičiaus paminklo. Po to
LACHAVVICH Telefonaa YARds 1138
beth, N. J. ir kitur. Anot Cle- susirinkusius atstovus ir sve- kalbėjo L. Šimutis, kun. A.
velando dienraščių raporterių čius ji prabilo nuoširdžiai ii Jurgutis, komp. J. Žilevičius
IR SONOS
pranešim;), bažnyčioje buvo du
LISIUVIAI OKABOKIAI
■ 1 '■
ORABORIUS
Patarnauju laidotuvės* kuoplgiausla
tūkstančiai žmonių. Jie paske
Turiu
automobilius
visokiems
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užgaoėdfntl
lbė, kad visi tie žmonės, kurie
reikalams. Kaina prieinama,
TeL OANsl uis arba Ui<
atsilankė į bažnyčių, yra kon
2314 W. 23rd FU Chicago
3319 Lituanica Avenue
greso rtstovai.
Chicago, Ilk
1439 S. 49tb Ct. Cicero, DL
9:J0 vai. gražioje procesijo
k
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
Tel. OIOKRO 6W7
je, kunigų lydimas, atvyko į
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo. laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
bažnyčičų J. E. vyskupas Juo
nėra
kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
ORABORIUS Ir BAL8AMTJOTOJAS
zapas Schrembs, didysis Ame
ORABORIUS
Patarnavimas geras Ir nebrangus
metu,
žino,
kad
kelionėje
tai
nesudaro
skirtumo,
o
rikos katalikų veikėjas.
Jis
Koplyčia dykai
718 West 18th Street
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
laikė jiontifikalir.cs mišias.
Telefonas MONroe 5377
1410
SO. 49th 00URT
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
Kun. Ig. Albavičius vyskupui
Cicero, Illinois
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
tai navo kaipo archidiakonas.
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
- i Phone Cicero 2109
Ine.
.
... ■ •
Kun. Urbonas, kun. Sadaus
M
Dienraščio “DRAUGO” laiyakorčių agentūra iš
L1BTUVIŲ ORABORIUS
TsL
CICERO
2»4
kas, kun. dr. Pauliukas, kun.
Palaidoja už 925.Oš Ir aukščiau
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus'ir par
Moderniška koplyčia dykai
J Skripkus — diakonais ir
M8 W. 18th St. Tel. CANal 617S
SYREWICZE
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
Visi Telefonai:
fo, I1L
ORABORIUS
laivų.
Rašykite
arba
atvažiuokite.
suinhakenais. Vyskupo sekre
Laidotuvflms pilnas patarnavimas
torius ir kun. J. Andziulaitis
galimas už 136.00
KOPLYČIA DYKAI
buvo ceremonijų vedėjais. Pre
1344 S. 50th Avė., Cicero, ūl.
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VRDOJAJS
sbiter’joj ir pirmuose bažny
1846 Weat 46th Street
čios suoluose sėdėjo apie 20
g*
Tel. BOUlevard SMM—MII
A. MASALSKIS
lietuvių kunigų. Chicagos var
GRABORIUS
gonininkai, komp. A. Pociui
vadovaujant, taip gražiai gie
3307 Lituanica Avė.
dojo mišias ir kitas giesmes,
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Tel. Boulevard 4139
kad msus tiesiog sužavėjo.
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
Jeigu norite dailumo
Tuo giedojimu džiaugėsi' ir
Tel. IAFayctte 3579
ir
nebrangumo
laidopats J. E. vyskupas Schrembs.
J. Liulevlčkis
tuvese...
Pašaukite
•••
Chore giedojo šie eliieagiškhi
L rn bėrius
Ir
vargonininkai: komp. A. Po
RalMamuotoJaM
RE Public 8340
iiirs, V. Daukša, B. Janušaus
Patarnauja ChlcaLaidotuvių Direktorius per 30 Metų
goje Ir apyllnkšje
kas, K. Sabonis, J. Kudirka,
5340 So. Kedzie Avė.
Didelė Ir grf«>l
4605-07 So. Hermitage Avenoe
A. Aloudeika, K. Gauhis, J.
Koplyčia dykai
(Neturime sąryšių su firma
Brazaitis, N. Kulys. Vargo-)’
Anber Ars.
tuo pačiu vardu),

istorinis

L.
K. reaeraaios
24 Kongresas

KUN, AUG. PETRAITIS

NOVENOS

MOUNT GARMEL
-KAPINĖSE

HULSIDE, ILLINOIS

VENEllANMONlllfflffCO.,INC.

STANLEY P. MAŽEIKA

Važiuojam!

SIMON M. SKUDAS
J. F. RADŽIŪŠ

Yards 1741 1742

LAI001AM PIGIAI NESI MII

J.; F. EU BEIKI S

I.J. Z 0 L P

JUOZAPAS EBŪEIKIS
IR TĖVAS

ANTANAS PETKUS

* p

Dainuos dvylikos parapijų chorai)
komp. A. POCIAUS.
t*

DARŽE

VYTAUTO

\JT.

.V t« *4jfJ • * •

*i

į -“<•* ' 'J r X* * '* * •

’H * į **

4*

. j,

' •< * 48b .* •■ »X -

Širdingai kviečiame visus skaitytojus, biznierius
profesi jonai us ir visus mūsų rėmėjus atsilankyti j
mūsų katalikų dienraščio “Draugo” Labor Day pik
niką.
•

/

115 St. tarp Cravvford ir Cicero Avė

7' k ’ • *. ■'

w •A ’

”• .

• ••

Dienraščio “Draugo” Leidėjai

«ų skyrių atstovių bei valdyRugpiūčio 1’ d. Lietuvos kobos narių punktualiai atvyk- Į nuristai kai kur bandė pamiti j sus’rinkimą.
Į nėti tos dienos savo šventę,
Be to gerb. mūsų kapelionas bet visur nesėkmingai,
j kun. prof. B. Urba darys pra
Feder. koI nešintus iš ’ivvkusio
•
ngreso.
Valdyba
PARDAVIMUI šešių kambarių namas. Neatsakysiu nė
vieno teisingo pasiūlymo. Dė
EVAN.8V1LLE, Ind., rugp. lei mirties apleidžiu miestą.
27. — Čia paskleista daug ne Matykite savininkų bile po
tikrųjų 5 ir 10 dol. banknotų. pietį :

EKSTRA!
Gerbiamieji Marijonų Kolsir šcesnuievičius, kuris Lieto- gijos Rėmėjai, PrieteEai
ir
Linkus, magikas Pilipauskas ,

vos Aero klubo buvo įgaliotas Geradari*-!, malonėkite pribūti

pasveikinti Vaitkų.

ekstra susirinkime, kuris įvyKnn.
Linkaus
kaltu,
socialiakf3ta trečiadienį, rugpiūčic £9 į
Sakomu, kad Napoleonas su
tains
buvo
nekošer
Į
dieną., Aužros Vartų parap.Į
mušė austrus dėlto, būk tie'
1 mokyklos kambaryje, 7:30 vai.
nežinojo ;><nkiu niinutų svar-l

bumo. Raporteriui punktualu Visi t’a susirinkusieji linkim,, lak. Va lkai laimingos ke-' gjo ,n,Mnfcin,n tn»i„
mus — svarbiausias dalykas.
16 i į Ma ;
Būsi laiku, viską sužinosi; pa lianės, sakė kun. Linkus, betj pri3inl0itt
gų TOŪSV is.'
sivėlinsi, rasi košę jau atau ' leuą painu štame: Lindbergas, • rijonu
į letab,.-aais solo padangėm,., ¥aHB^ ic pirm08į3E fieto
šusią.
per Uįkltfą, nežinojo, ar ta,
Seminarijos atidarymui,
Pažiūrėjęs į tikieto kamputį,
drąsus z, g,a jam pavyks, dėl• R8mgję Vadovybė
kf.d atsisvukinuno su Įeit. Vai
Uu.ni vakarienės pradžia S
vai., skubinausi nuvykti laiku,
kad mano silkės uodega neat-Į umaU įain aauff radėjo’ Tabri 1 eanule'^®0>a
Sniin nri
d;™;. J
U 3
d g J^leJ0Liau sustiprino visuoši
™ n^
penktad,em«iprie Vlsų i,nkėJimų, mfl8ų la.

i ki'"« Wv3i i Liet«T* ir Die- iw buvo patrijotinie,
Štai ir Chicago Beech vieš-1 vo. palaima. Socialistams toji sias nora?4 payo tftutal
būtis. Lygiai 8 vai. Prieangy ( kun. Linkaus kalba nepatilo. nauti
paHaulyje
Iri K; naujieniečių, reiškia J i, yra iril ikinę vien j 600 ar- ’
vienas daktaru
mano silkės uodega dar yra. j ktiit jėgoriėktttvo motorą.
• kalboje ragino Vaitkų
Įėjus į labę, pirmiausiai akis' iylgi
nusiskuildtis sun- ,iant nusipirkti plieni,
susidūrė
didele viešbučio kiu per 11 mėnesių darbu ant- tę, ka<f vokiečiai negal
iškaba. AM pat viršaus pani-;rain .<kri<limui, kad tas skri- sįu,,. Sėdis- šalę man
gyta, kad vakarienė 9:30. rri-;dili^ būtų moksliškas, o ne geii„ sako: jei Dariai
putvalnndį paprasts bet J sportiškas (suprask Dariaus - rėoo skridimui būtų b
visko nerangumo, dvi valandas (Hi-Čiio skridimą), p. Ščesnule- pinigo sudėta, jie būti
reikėjo nuobodžiausiai pralei- vtfįUH švelniai, bet smarkiai, save, bet ir Lituanicą ]
st’Grigaičiui atsakė, kad jis dar mis vėistėmis aprflpin
Pagailos susėdame prie sta- mokslo metais pažinęs Lietuk«lbėin r
lų. l-alarn. uja juodukai. Vištų vojn Darių, karią vi»ą laiką
,
kulšy. ,knate skrenda į „a- svajojo d.dela..s zygt.t. _!««.; nkj#. .„|ha (nei nuos,
dus, bailinto sterkas tik kur- <«™auti savo tčvynei; jei bu-,
n. kur kyštelia. “Banded” pa- <« tur?*s
iS LieJ, I8
klibos sužinota
ntės ant daugelio stalų ratu tuvos skridęs per Atlantą į,
j.om ,it lgkt
eina, laktos leidSa, storai,
™ t-vynea var.|
„
’l"andai., -vrai, kai keri, »
?«> .bro!,“s- ! praneš federalis on>
viršaus brgi “katalikai”, do Negalėdamas Lietuvoje to paVorke
roja vištas; kiti “savomis ša- ^aTyl’» -I’8 paliko ten žmoną,
kėmis” net taukai Der nirV va’k«’ atvyko į Ameriką, kad
Po vakarienės šokta

k,

po vadovyste

PINIGAI DEL RIINIO
fcv. Kazimiero Akademijos
KOMKHC.INES PASKUI AS
Rtniėjų Dr-jįos nepaprastas su-į
Dl’ODAME ĮSTAIGOMS
sirinkimas įvyks trečiadienio
vakare, 7:3t) vai., rugp. 29 d.‘ IU-.M1AM ||.;s JŲ BEKOBIU
Sv. Kazimiero Akademijoj. Vi^
HALSTEO EXCHANGE
sų A. Ę. D. skyrių prašome nt>
siųsti atstoves su raportais iš
NftTIONftl SAKK
įvykusio metinio išvažiavimo; j llalsled SI. ir 1911, l’l
grąžinti pinigus bei neparduok ■
Narys IKDERU.
INSI'K U\< E KOltPOIUM IJ.»S
tus bilietus.
flerb. Motina Maria su kito
mia }<e>eriinis vykstami Lietu i
vą. Cnicsgo apleidžia rugp. 3J
d., tat šiMrte suširįakime tar
Lietuvis Advokatas smte ai u Diev! Prašome vi
2201 W. Cennak Road

Sudriko

krautuvėje

Speciali-, Išpardavimas Skalbyklų
'jerų Skalbykla Pridedama Dykai Pne*!silmo M

FOTOORAFAS
Atsidarė nuoravų,
dernttkų studlo su 1
lywoo<l Avimomis.
490 WE8T 49rd i
Enuletvotkl 5840—!

Katrie perkate anglis U
droiverlų, siųskite Juos ,•
CRANK ČOAL, ČO. OSUBlte
geresnes anglis, ui mažiau
pinigų.

(West 22nd St.)

POPTERUOjAM Ir PENTTJOJAM

(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
Panodėllo. Seredoa Ir Pėtnjrfilos
vakarafo ( iki 9
Telefonas CANal 1175

Atliekame visus namų dablnfmo
darbus. Darbas pigus ir užtlkrlbtas. 1994 m. popteros rolė — 5c.

I Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublIc 9400

ORAN D

JOSEPH ADOAim
1408 8. Mtb Ava.
Cicero, IU.
Tel. Lafajette 4719

OPEN!NG

RUG3AJ0 (SBPT.) 1 D., PRADŽIA 7 VAL. VAKARE
MmriIm. ir užkandžiai

KAUNAS

TAVERN

3201. Lituanica Avenue
kampas 32-ros gatvėn

IZIDORIUS NAUSĖDA, saviuinkas
Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “valstybinė” ii Lietuvon
Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus į “Kauną.”

ALEX ALEŠAUSKAS and SON

Gerkit ir Reikalaukit

Fnrnitnre and Piano
j
Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 80. TALMAN ST.
7194 80. ROCKVPELT, OT.
Tek RKPnbOc 5999-4051

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Porahon-1
tas M. R. 87.99 tonas.

Bndrtko kraitnvSJe Jfi« malte dMe ,
IR Oll, RI1KMP.RR. CU0S1KIV PKrtV.
KIOKR ATOKįpp. į’“*
<
„J

rinkimą URMINI V P»W
D1O, KARMCTV IR RFF-

Jos. F. Budrik,

STRAUSHT KFMRM
BOURBOH

34^7-21 So. Halsted St
4707 S. Habted St
Tol TARD8 MM

Tel. BOUlv. 4705-8167
Pasiklausykite Radio Pr
vai. po pistų. Ketvertais

Nsdėllomls WCFLs 970 k. nuo 1
>490 k nuo 7:90 vai. vakare.

INSURANCE

PERKAM

BEAL E8TATE — SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisiraiykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznii
2608 WBST 47th STREET

Tel. LAPayette 108S

