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SUDARYTA PABALTIJO SĄJUNGĄ
RUGPIŪČIO 30 DIENĄ RYGOJE RADIKALAI 2000 policija puola KONSTITUCIJOS 133 ASMENYS 2UV0 MORRO CAST!
DIENA
j
LAIVO
KATASTROFOJE
1
ŽMONES
KATALIKUS
PASIRAŠYTA SUTARTIS
Rytų Lokanno pakto klausimas
svarstomas Ženevoje

JŲ SUKELTOSE RIAUŠĖ
SE ŽUVO 7 ASMENYS

NAUDOJAMAS AŠARINĖS
BOMBOS PRIEŠ
RAMIUOSIUS ŽMONES
MįADRIDAS, rūgs. 10. —

SPRINGF1ELD, III., rūgs.
10. — Gubernatorius Horneris paskelbė, kad šioje vals
tybėje krašto konstitucijos
diena bus minima šio rugsėjo
m. 17 d., o konstitucijos sa
vaitė — rūgs. 16—22 d.

Vedami tardymai; spėjama
laivas buvo padegtas

Ispanai radikalai sukėlė čia
MEXICO CITY, rūgs. 10.NEW YORK, rūgs. 10
riaušes. 7 asmenys žuvo su Šio miesto katalikai neturi
Pagaliau galutinai nust
sikirtus su policija.
pakankamo skaičiaus kunigų
ta, kad Morro Castle 1
Vyriausybei leidus, čia su- ir bažnyčių. Vyriausybė su
gaisro metu žuvo 133 as
vyko apie 4,000 žemvaldžių, mažino kunigų skaičių ir už
NEW YORK, rūgs. 10. — nys.
iš Katalonijos provincijos, darė daugumą bažnyčių. Ka
Sudegusiam Morro Castle
Vedami tyrinėjimai. A
kad užprotestuoti prieš pro talikai nebeturi kur bendrai
laive, kuriam žuvo apie 200 narna, kad laivas galėjo
vincijos vyriausybę, kuri ga garbinti Dievą.
asmenų, penktadienio vakarą kieno padegtas. Kitaip g
Kreipės pas patį preziden
mina nepalankius valstiečiams
keleiviai turėjo, taip tarius, negalima išaiškinti tos lu
tą, kad jis pakeistų šį nepa
žemės reformų įstatymus.
linksmas vakaruškas.
trofos.
Socialistai ir kiti z radikalai kenčiamą stovį. Prezidentas
Apie pusiaunaktį keleivių
vadina fašistais tuos žemval tai ignoruoja. Tad vakar apie RYMAS, rūgs. [10. — Itali linksminimasį sudrumstė šio
NEW YORK, rūgs. 1C
džius. Jie atkakliai priešino- 40,000 katalikų, vyrų ir mo jos vyriausybė nusprendė šių- laivo kapitono VVillmotto, 56 Sudegęs laivas Morro Ci
kariuomenės i1 sa-metų
__ . amz.,
„ . mirtis.
. .. Jis
T. mirė
. , priklausė Ward
si jįj suvažiavimui. Kada tas terų, surengė tylią demonstra sti daugiau
”
negelbėjo, paskelbė generali- ciją priešais taptos rūmus, vo kolonijas
Somaliland ir 1 staiga
. •
». ,•
,.
J
dėl širdies ligos savo (linijai).
„į streiku ir užpuolė suvažia- kuriuose gyvena pmidentaa. Eritrra. Afrikoje. Tas ™ka-į kajuUj Jo
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Policija sulaikė milžinišką linga tų kolonijų apsaugai,
vusiuosius. Prasidėjo mušty
bininkas.
lAsbury Park, N. J., kad
tvarkingai ir ramiai žygiuo
nes, paskiau riaušės.
Abi kolonijos savo šieno- • Praėjus keletai valandų į čia, New Yorką, •ttte,
jančią minią. Katalikai tada;
mis susiglaudžia su Abisini laive pasireiškė gaisras, kurs nebuvo galimybės.
Policija buvo priversta pa
i pasuko į kitas gatves. Poli
ja (Etiopija). Japonai prap baigėsi baisia katastrofa.
naudoti ginklus prieš riauši
Šimtai tūkstančių žm
cija puolė juos su ašarinėmis
lėtė savo interesus Abisinijo
ninkus, kadangi radikalai pra
vakar suvyko Ten, kad $
bombomis. Sužeista 1 šimtai
ginkluojasi
dėjo statyti barikadas kai ku
čius nelaimingą laivą, i?
asmenų.
vadovaujant japonams ir ver
riose gatvėse.
rio vidaus vis
Nežiūrint to, minia prasižiasi praplėsti savo sienas.
mai ir kartais
laužė per policijos kordoną ir
Italijos kolonijoms yra pavo
liepsna.
susirinko aikštėn priešais rū
jaus.
Chicago
Motor
Coach
kom

Gaisrininkai ir pakrs
mus, kurie buvo apstatyti ka
panija
gavo
du
“
injunetions
”
sargybos
nariai, kiek buv
riuomenės. Tenai ji apie pushm
mumiau
prieš streikininkus ir prieš limybėR, apžiūrėjo kai ki
valandį tyliai išstovėjo ir poį||Ž
gatvėkarių ir viršutinių gele denio dalis. Rado vieną
Įsigalėjus. Vokietijoje hitle- to išsiskirstė mažais būreliais.'
žinkelių unijų viršininkus, ku- ną. Tačiau buvo
rizmui, vokiečiai Rytprūsiuo
rie kišasi į streiką.
sileisti į jo vidų,
v
se ėmė varyti smarkią vokiŠChicagos majoras Kelly su. Apygardos teisėjas Klarko- degė.
kumo agitaciją, skleisti bromano, kad kada visi miesto wskis išdavė “injunetions:
Ward kompanija pasl
W|ASHINGTON, nigs. 10.
lininkų nuomones, esą Ryt
parkai suliejami vienon siste- Uždrausta streikininkams tru ( kad katastrofos metu
— Taika nenumatoma teksti
kdyti kompanijos busų važi- buvo 557 asmenys, iŠ 1
prūsiai nuo atnžių buvusi
lių pramonėje. Kai kur fab
NUREMBERGĮAS, Vokieti mon, tai yra verta parkų policiją įjungti miesto polici- ’ nėjimą. Ikišiol jau daug žmo- 156 žuvo. Tš žuvusiųjų
vokiečių žemė, kad niekas ki
rikai atidaronti ir pasireiš
ja, rūgs. 10. — Nacių parti
daugelio nesurandama.
International Typographical tas į ją negalįs turėti teisių jos suvažiavime diktatorius jon, kad daugiau nebūtų at-, nių buvo sužeista
kia riaušės.
skirios parkų policijos.
Tarp išsigelbėjusiųjų I
Šiandien Danielsone, Conn., unija, kurios suvažiavimas e te.
Hitleris paskelbė, kad smogi
gelbėtųjų yra 221 keleiv
per riaušes sužeista keliolika vyksta Chicago je, sekmadie- j Ypač dažnai puolami spau- kų organizacija nebus panaiŠiandien kol kas vyksta
171 įgulos narys, įėmus
asmenų, kitur pašauta 3 as nį turėjo pramogą pasaulinėje I doje lietuviai, kurie stengia- * kfnta ° yi ega'u nacių parti. visų parkų sujungimas. Bus,
parodoje. Įvyko prakalbos. Imi visokiais būdais išplūsti, o į
igtorįnig pagrindas ir to_ tik viena parkų administra- . Vakar dienos metu keturi 'šininkus- Sudegusi*#’
menys.
Tarp kitų kalbėjo ir Ameri- jeigu tie žemės klausimus kiu būdu neliečiamas.
rija. Iki šioliai Chięagoj vei- kaiiniai mpgino pabėgti iš ka-'yra ^ęs m,rU81°j° P™
WASHINGTON, rūgs. 10.- kos Darbo federacijos prezl- mėgina aiškinti taip, kaip jie
kė 22 atskirtos parkų valdy-1 įėjimo. Tas jiems nepasise- 1 tastrof^ kaPltono
iš
tikro
yra,
apšaukiatni,
“
tė

lavonas. Tarp žuvusiųjų
Tekstilių fabrikų streiko ko-1 dentas Wra. Green ir Interbos (boardai).
IŠVENGTA RIAUŠIŲ
kė. Du jų nušauta ir vienas
vynės
ir
valstybės
išdavi

mitetas pasiūlė taiką fabrikų' national Typographical unijos
LONDONE
’ sužeistas. Be to, lengvai, su šiandien ryto nebuvo k
kais.
”
Todėl
Prūsų
Lietuvos
vedėjams tomis sąlygomis. , prezidentas S. P. Howard.
GIMNAZIJOSE SUSTIP žeistas ir vienas kalėjimo fikuota 52 keleiviai
lietuviai
labai
džiaugiasi,
kad
gulos.
Visi fabrikai turi būt už- Į
Šis pastarasis tarp kitko
LONDONAS, rūgs. 10. — RINS LITUANISTIKOS
sargas, kurį kaliniai nutvėrė
1
iš
lietuvių
atsiranda
vis
dailJūros bangos iš,pulkdė
daryti.
| pareiškė:
DĖSTYMĄ
Vakar įvyko Anglijos fašis
ir mėgino, juo prisidengti.
v
«
‘Šiandieninis ekonominis I ^au
79 lavonus į New Jersey
tų demonstracija Hyde Pai^
Nušauti kaliniai F. BellinPrezidento Roosevelto skir ...
...... i' kūne tuos neteisingus pneaiškiai }rode, kad dar-1
...
ke. Keletas tūkstančių polici Pastebėta, kad baigiantieji ger ir F. Barry. jAbu iš Coo- raščius įvairiose vietoj
tas specialus boardas nustato knzis
....
...
._
.
kaištus atremia ir imasi atkurių apie 50 identifi!
pirkime jėga yra visa.
ninkų ir vienas karaliaus rū gimnazijas ir k. bendrojo la ko apskrities.
galutinas taikos sąlygas, ku bimnkų
j.
_ .
, . r, . sidėję tyrinėti savo senelių
Ifi identifikuotų apie 30
v
mų apsaugos kareivių batali- vinimo mokyklas, dažnai ne
rias pripažins darbininkai ir dos mastas gamybai. 'Rei-'
kalinga, kad ši pirkimo jėgaj®^7®*1^ >emių istonją.
nų pavesta namiškiams,
jonas apsiautė demonstran pakankamai moka lietuvių
fabrikų savininkai.
GYDYTOIŲ SUVAŽIA
dentifikuoti lavonai pai
būtų didinama, tada dides
tus, kad komunistai nepultų kalbos, istorijos, geografijos
VIMAS
ATIDĖTAS BALKANŲ
Fabrikų savininkai privalo niam skaičiai darbininkų tek-Į
į Jersey City. Ims. lai
ir kitų lituanistikos dalykų.
jyKONGRESAS
Šias paduotas sąlygas arba tų darbo. Tas galima atsiekti
dentifikuoti visur. Nen
Tuo būdu demonstracija Todėl su laiku tų dalykų dėsAkių, ausų, nosies ir kosepripažinti, arha atmesti iki ,ntn,mpinu, darbo valan.laa
tymas mokyklose bus sustip- rga gydytojų suvažiavlrųas skaičius žuvusiųjų va
baigėsi ramiai.
ISTANBULAS,
Turkija,
6 vai. šiandien vakaro.
ir padidinus atlyginimą.
rintas. Pradžia daroma nuo vakar atidarytas Sbermau bus atrastas.
rūgs.
10.
—
‘
Atidėtas
penk

Fabrikų Ravininkų atstovai
Gaisro pasireiškimo
“Ilgos darbo valandos yra tasis Balkanų
SPAUSTUVININKŲ ŠUVA- Šių metų rudens.
viešbuty Chicago je. Dalyvau
kongresas,
suėjo konferencijon ir lau
žastis vis dar nežinoma,
sena liekana ir šiam mašinų
ŽIAV1MAS
Taip pat bus smarkiai sus ja daug specialistų.
kurs
turėjo
būt
atidarytas
kiamas jų atsakymas.
kalba visaip, šiandien |
amžiui yra netinkama. Tai spal. m. 1 d.
tiprintas ir gerokai pertvar-I
ti tardvmai.
International Typograpbl- kytas lituanistikos dėstymas Į
Jei darbdaviai Ruignoruos turėtų suprasti visi tie, ku
streiko komiteto ultimatumą, riems iš tikrųjų tas reikalin
cal unija turi 48-ąjį metinį ir universitete.
TAS
ŽUVO SU 5 VAIKA
arba duos nepalankų atsaky ga — pirmoje vietoje pramo
suvažiavimą Chicagoje.
mą, tada streikas vyks visu nininkams.
SWAN RIVER, Man.
Arti Steger rastas automo
NEW YORK, rūgs. 10 —
CHICAGO IR APYLTNK.
8T. LOUTS, Mo., rūgs. 10. bily nušautas alkoholio “pre Sudegęs laivas Morro Cas nada, rūgs. 10. — UI 1!
smarkumu ir prie jo prisi
dės visos kitos audinių divi-' SKAITYKITE TR PLATI*
—Šiandien numatomas lie — Mississippi upėje nusken kybininkas” M. Ramperelli, tle buvo apdraustas 5,500/100 lių nuo čia vienam narni
tus; kiek vėsiau.
zijos (šakos).
1
KITĘ “DRAUGĄ*4
do valtis, žuvo 6 asmenys.
24 m. amž.
!r are žuvo motina su 5 va

NEW YORK, rūgs. 10.—, Prancūzija verčiau padarytų
New York Times paskelbė, Į dvilypę militarinę sąjungų su
kad rugpiūčio m. 30 d. Rygo- sovietų Rusija,
je pasirašyta Lietuvos, LatTos rūšies sąjunga yra ne
vijos ir Estijos sutartis, ku
geistina -Anglijai, Tad pasta
ria sudaroma Pabaltės vals
roji aiškina Prancūzijai, kad
tybių sąjunga.
ji rytų Lokarno pakto klau
Ši sąjunga savo pagrinde
simą atidėtų iki sov. Rusija
pirmiausia yra ekonominė ir
Įstos T. Sąjungon. Tada gi
nieko bendra neturi su pla
Prancūzija galės padaryti ry
nuojamu rytų Lokarno pak
tų Lokarno paktą be lenkų
tu. Tačiau Pabaltės valstybių
ir vokiečių ir lenkai su vo
jungimasis stiprina šių vals
kiečiais atsidurs į keblų stotybių atsparumą prieš įvai
vį. Anglija spėja, kad tik
rius politinius priešų pasi
tada Pilsudskis su Hitleriu
kėsinimus ir ima triuškinti
užtrauks naują giesmę ir įsi
lenkų ir vokiečių atkaklią vei
jungs paktan.
klą prieš tą Lokarno paktą. *
Čekoslovakijos užs. reika
ŽENEVA, rūgs. 10. — T lų ininisteris Benes šiandien
Sąjungos rūmų koridoriuose sakė ilgą prakalbą T. Sąjunkalbama, kad lenkai^ pyątiėaė g^agųyažiavime apie pačią
prancūzams, kad Lenkija poSąjungą.
draug su Vokietija atsisako , T. Sąjungos suvažiavimui
prisidėti prie rytų Lokarno pirmininkauti išrinktas Šve
pakto. Lenkai norėtų, kad dijos atstovas R. Sandler.
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^DRAUGAS”
RMaa kasdien, Itskyrus sskmadlenlus
lUMKRATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
(t-jįC.tO. Pusei metų — |3 60; Trims Btėn«*>|>nn
"’leaain mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybėse
« Melam* — *7 Q«i t'usei' metų — *4.0*.

noshoj ir Sheboygane. Visur graliai pasidar
bavo ir su žmonėmis gerai sugyveuo. Tai
buvo geriausiai Wisconsino lietuviams žino
mas kunigas ir jų varias

A. a. kun. Antanas Balinskas rūpestingai
darbavosi savo vadovaujamų parapijų gero
vei. Visus reikalus geriausia buvo sutvarkęs.
Dėl to parapijonai jį gerbė ir mylėjo. Kiek
galėdamas jis dėjosi ir prie kitų mūsų, Ameįikos lietuvių katalikų visuomenės darbų. Ve
lionis rėmė lietuvių katalikų spaudų ir orga
nizacijas. Jis pasižymėjo gražiu širdingumu ir
savo maloniu būdu.

kainos prisiunčiamos pareikalavus

ms Ir korespondentams raAtų negrąžina,
tai padaryti Ir nvprlalunčlama tam tlka-

“DRAUGAS”

I4TBUANUN DAILY FBIEND
ihed Daily, Exoept Bunday.

>M8: One Tear — *(.0Q; bi» lfontka
Months — $2 00; One Montk — Tie.
Tsar — *7.00; Sis Monika —
t* •DRAUGAS” brlpgs best reeult*.

Taigi, mirtis ištraukė iš mūsų tarpo dar
vienų senesnės laidos veikėjų, kunigų, kurio
gailisi ne tik jo buvusieji parapijonai — wisconsiniečiai, bet visi Amerikos lietuviai ka
talikai. Amžinų atilsį suteik jam, Viešpatie!

™2834 & Oakley Avė., Chicago
PDBNOS KLAUSIMAI

BAISI NELAIMt
‘išėjusiame šeštadienyje, užsidegus Mor
ale laivui, žuvo 136 žmonės. Toji baisi
sukrėtė visų kraštų. Apie šį įvykį
daug kalbama. Vyriausybė netrukus
te tirti nelaimės priežastį. Daug kam
paųtama, kodėl taip atsitiko beveik nau> tvirtame laive, kurio pastatymas kai’penki milijonui dolerių. Nors gaisras
nuo žaibo trenksmo kur tai laivo
yne, bet vis dėlto daug kas abejoja, ar
Imą buvo gaisras užgesinti. Neaiškumų
llų. ir tie spaudos skelbiami faktai, kad
Uiti prieš nelaimę puošniame laive ir paRi įr laivo viršininkai bei patarnautonnarkiai girtuokliavo. Laivo kapitonas
į* širdies liga dar prieš gaisrui prasideI Pirmieji išsigelbėjusieji į kraštų išplaulivelifiis buvo ne pasažieriai, Imt laivo
II, Tie visi dalykai, be abejojimo, turės
•iSaiškinti.
Jai ši okeano tragedija bus įvykusi iš
fotfties girtuokliavimo, nelaimingojo laipųįuinkai turės būti patraukti atsakomydpl to, kad jio prie to prileidžia. Tai
to viena skaudi pamoka visiems tiems,
ta itsakoniingi ui kitų žmonių gyvybę,
tie atsąkomingieji žmonės, eidami savo
nėrą blaivūs, jie turi susilaukti ne
fpmerkįmo, bet ir bausmės.
Prohibicijos laikais laivai veždavo “ištro»į«osiūs” už trijų mylių į okeanų spė
ta* kad pagirtuokliaut i. Tai buvo žemas
^vėjingas dalykas. Ir dabar senu papra| panašios okskursijos yra daromos. Dėl
tavų kompanijos ir vyriausybė turi žiūjjį kad laivų vairuotojai ir jų visi tarnai
į blaivūs žmonės, nes jie atsako už keų saugumų.
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EMILIJUS
UBĄ SAVO SŪNAUS VERŠELIO
TOJAS

B vokiečių kalbos vertė J. Navickas)
(Tęsinys)
| VIRGINIJUS: Jis tiki kaip ir daukitų, kad krikščionys yra pikti žmo-

Jaunatvės Dienos
deliam darbui, kuris jojo lau
Kun. J. Valantiejus gimė 26 kė ateityje, kuriuo šiandie di
d. liepos mėnesio — šv. Onos džiuojasi VVaterbury, Conn.
Kaip žinome, liepos 7-8 dienomis Kaune dienoje — 1883 m. Butkaičių lietuviui ir j kurį su pavydžia
buvusi trijų Baltijos valstybių — Lietuvos, į kaime, Vadžgirio filijoje. Vė- akimi ir pasigėrėjimu žiuri vi
Latvijos ir Estijos įgaliotinių konferencija,! Bau tėvai nusipirko ir išsikė- sa lietuviškoji Amerika.
svarsčiusi Lietuvos balandžio 25 dienos me- jį j didesnį ūkį kitame kaime,
Darbuotės Pradžia
morandumų dėl šių valstybių glaudesnio benitoje pačioje Eržvilko parapiBaisiajam karui siaubiant
dradarbiavinio, nebuvo baigta. Tada tįk bu-1 joje. Skaitlingos šeimos vyvo susitarta lieveik formaliais klausimais, o liausis sūnūs kun. Juozas ne- pasaulį, dijakonas J. Valantieprincipiniai klausimai bus sprendžiami vė turėjo galimybių išeiti moks-! jus 1911 metais grįžta Ameriliau. Anksčiau buvo manyta, kad konferen lų Lietuvoje. Kilnaus Idealo] kon. Netrukus, lapkričio m. 20
cija netrukus turi susirinkti Rygoje arba Ta vedamus, jis atvyko 1899 me-! dienų amžinos atminties vys
line. Praėjus daugiau, kaip mėnesiui laiko, tais į Amerikų ir laikinai su-j kūpąs Jonas Nilan dijakonų
ši konferoucija dar ligi šiol nebuvo atnau stojo Brooklyn, N. Y. Paskui! J- Valantieji! Hartford, Conn
jinta. Susidarius kai kurioms naujoms j>oli- išvyko į VVaterbury, Conn.,] katedroj įšvenėia į kunigus,
tinėms aplinkybėms, ir aiškesne forma išky kur ir apsigyveno, dirbdamas Keletu savaičių jam teko rūlas Rytų Lokarno klausimui, kai kas manė, vietinėse dirbtuvėse, kad užsi-' pintis nuo seno apleistais Ankad buvusioji trijų Baltijos valstybių konfe dirbus užtektinai pinigų savo sonia, Conn. lietuviais. Tuo
rencija vargiai ar galės būti atnaujinta. Kai kilniam Idealui siekti.
I laiku įvyko mūsų išeivijoje didėlė nelaimė, kuri užtraukė vikaro ir penkiolika metų ad-imo pavyzdys, teigiamai veikęs
kas jai net pranašavo mirties kryželį.
VVaterbury, Conn. teisingai
juodų dėmę ant mūsų tautos niinistratonaus bei klebono j į jaunųjį pagelbininkų; keleTačiau ir šį kartų, kaip praneša “Tsb.’’, galima pavadinti jojo antrųjų
• ta metų gyvenimas kultūrin.. .
....
.. ,
,
—lietuviai nužudė lietuvį kunj Pare‘£asLietuva parode gerų norų ir iniciatyvų trijų tėviške, kame kun. J.Aalan-Į ......
,,
.
1
Wate.ln.ry, Conn. tuomet! S1“’*810* PHsūulio
s'eiJ. Žemų New Britam, Conn !
Baltijos valstybių artimesnio bendradarbia- tiejus dirbo, mokėsi ir paga
Dvasinė vyresnybė pasiuntė į klebonavo garbus Smogus, a.^rjoj pal.ko ueiždildou,, jau
vimo klausimu. Lietuvos vyriausybė šiomis )įau ilgus metus varė sunkų|
kultūrinio
i kun. J. Valantiejų pas kun. a. kun. Petras Kaurusaitis, vi- “uol,°
dienomis įteikė Latvijos ir Estijos vyriausv-, jvaslos vado ir kūrybos dar-,
sa savo širdimi stropiai ėję, darho vluzd’; ir P***1““ I“’
bėms pasiūlymų, kad buvusioji Kaune liepos bų. Susitaupęs lėšų, įstojo j J. Ambotų j Hartford, Conn.
dvasios vado pareigas.
Tai *><“ k«». J; Valautiejaus as7-8 dienomis konferencija nebūtų nutraukta šv. Tarno Hartford, Conn. ko i ir pavedė jam rūpintis nelaipas.> mės ištiktos
New Britain, buvo didelio pasiaukojimo kn- inlen>6*8 privalumai
ir šių kraštų atstovai vėl susirinktų naujai legijų. Baigęs priruošiamuo
.i
.aukojimas,
noras
saviems
žino
’
konferencijai Rygoje ar 'Pūline. Tokios kon sius kolegijos mokslus, tapo Conn. parapijos lietuviais. At- nigas; jam tebuvo galima pri- nėmsd padėti
į šviesesnę būklę
,
.
, slūgus baisiems įspūdžiams, į kišti, kad jisai buvo per no
ferencijos uždavinys, Lietuvos vyriausybės dvasinės
vyresnybes pasiųstas ,
Nors aš P^ilti ir nenuilstamas kruop
manymu, būtų tęsti ir laimingai baigti Kauno į šveicarų Friburgo universi. i New Britain klebonu buvo pa- i i. Us savo darbuotėje.
štumas patogioje dirvoje —
konferencijoje pradėtų darbų trijų Pabaltės tetų eitų aukštųjų dvasinių >1 skirtas a. a. kun. Eduardas ir basas eisiu, bet mokyklų tu-1
rveiu!” pasakė garbingas iš-įbuvo ^bortinio Waterburv,
valstybių regeonalinio bendradarbiavimo su mokslų ir ruoštųsi į kunigus. | Grikis. Tasai vyskupijos ga
nytojo-patvarkymas davė kun. eivijos pionierius. Ir todėl, rm 1 Conn- «crb- Klebono darbuotarčiai sudaryti.
Nuo stropios kolegijos vado(
tės programo dėsniai ir aks
vybės akies nepasislėpė jau- !'L Valantiejui galimybės grįž-' žiūrint didelių sunkumų, Jisai
Lietuva siūlė, kad tokia konferencija į- nuolio gražiosios ypatybės,! ti į Waterbury, Conn., kur Į tų mokyklų įkūrė ir išlaikė,
tinai, ižkėlusieji Waterbury,
Conn. lietuvių kolonijų į pir
vyktų jau rugpiūčio 17 dienų. Tačiau paaiš
kad
iš
daugelio
klierikų
jam
jam
teko
penkis
metus
eiti
i
Gražus
klebono
pasiaukoji
mųjų vietų.
kėjus, kad šis laikas tiek estams, tiek lat-

ll

bių glaudaus bendradarbiavimo ir jų sąjun
gos sudarymo idėjų būtų realiauotą.
•

♦

Darbininkų ir Našlaičių
Frietelina

•

Dabar spausdinama Federacijos kongre
se skaityti referatai, kuriuos visi lietuviai tu
rėtų perskaityti. Užbaigus spausdinti dr. A.
Rakausko referatų, tuoj spausdinsime K. Račkienės: “Moteris ir jaunimo abklėjimas tau
tiniu žvilgsniu’’.

Aukščiausia, skirdamas ku
riam nors tam tikrų darbo kry
ptį, suteikia jam ir atatinka
mų privalumų. Kun. J. Vulantiejui teko atlikti didelis dar(Tęsinys 4 pusi.)

(Nori išeiti Įier duris bet pasilieka sto
TULIJUS: Aš einu. Ir kų gali Virgi žmona. Ji prisiartino prie manęs ir šaukė
nijus turėti taip patraukiančio, kad jam man, kad aš neturiu teisės nukankinti sąvėti).
BALSAI: Mes norime pamatyti Vir \isi palankūs, netgi aš pats, kuris pirma \o sūnų... Delkof Aš klausiu argi jis nė
ginijų...
netaip jau švelniai su belaisviais elgiausi? ra krikščįonis? Ji neatsakė ir pranyko...
TUJJJUS: Prakeikimas! Jau jie vėl
BALSAI: Tulijau! malonėk greičiau O užpakaly jos sukosi ilga šešėlių eilė...
Brutas, Arzenijus, Kalpurnijus ir Virgi
čia begėdžiai vaikėzai!.. Kad jie būtų lau ateiti!
kinių žvėrių ar krokodilių suėsti! Jie ne
TULIJUS: Truputį kantrybės!.. AS ui jus šoko apie mane ir šaukė, kad aš
duoda nė vienų valandėlę ramiai pabūti. einu. (Kada jis eina atidaryti, prie slap esu neteisingas teisėjas. Ar aš turiu Vir
Nuo to laiko, kai Emilijaus sūnų uždarė tųjų durų išgirsta šlamesį ir pasilieka be ginijų paliuosuoti ?... Tuomet as tapsiu
į kalėjimų vis jie atbėga ir rėkia: “Tuli- stovįs). O! Emilijus čia ateina iš savo krikščionių palaikytojas... ir tada pasi
jau, atidaryk mums!”
kambarių... Aš turiu pašalinti vaikus; be baigs pilnas garbės gyvenimas... Visa Ro
ma apšauks mane jiarsidavėliu. Ar aš dėl
BALSAI: Tulijau, būk toks geras, ą- to,., (išeina; lauke triukšmas, nes vaikai
priešinasi Tulijui ir nori įsiveržti; kai kuž-kokio sapno turiu nustoti garbės, o
tidaryk mums!
viskas nutyla, ateina per paslėptas duris gal net ir gyveninio? Ar galiu dėl sapno
TULIJUS: Ar girdit jūs? ftį kartų aš
nustoti tautos ir senato malonės?... (Ach!
Emilijus laikydamas žibintų).
neatidarysiu. Aš noriu savo švelniai šir
jei jis norėtų! Bet jir pasiliko tvirtas, ne
VI SCENA
džiai priduoti jėgos ir esant geram ūpe
pajudinamas... o aš, jo tėvas, turiu jį kan
neleist save draskyti.
EmiUjna vienas
kinti, teisti ir pasmerkti!...) Kas davė be
BAIjSAI: Tulijau, ateik greičiau!
EMILIJUS: Pragariška naktis! Ar aš rniukui tiek jėgos man visados priešintis?
TULJJIS (piktai): Aš juos įsileisiu, negalėsiu nė truputį pasilsėti. Skausmų Vistik čia yra paslaptis, Kankinamas tu
uždarysiu ir bus baigta.
nuvargintas tikėjausi nors per miegų pra ii parodyti, ar jis pasiliks krikščionim...
(
BBALSAl: Dėl Virginijaus atidaryk šalinti liūdnas mintis... Bet bųisūs sapnai Ar gali priduoti kryžius, nekenčiamas nieI mums!
mane kankino. Buv0 tai šmėklos, dvasios i dis, tokių jėgų!.. Aš išplėšiu jam tai. kad
TULIJUS: &rdis susigraudina... Dėl kurių aš negalėjau atsikratyti. Pasirodė jokia kaina... Tulijau! Tulijau!
V SCENA .
t Virginijaus aš nedrįstu jiems ilgiau prie taip pat ir malonus paveikslas, tai vienin
Tulijus ir vaikų balsai ii lauko
šintis.
’*
telis, kuris suminkštino mano skausmus ir
TULIJUS: Koks malonus berniukas!
BALSAI: Atidaryk, tik atidaryk!
paguodė. Taį buvo'Valerija mano mirusi
(Bus daugiau)

vas yra begaliniai didesnis negu jūsų vi
si dievai druuge.
TULIJUS: Man sakė, kad jūsų Die
vas yra labai piktas ir žiaurus, kad jis
reikalauja žmonių aukų, ir kad jūs pa
tys dažnai dalyvaujat biauriose puotose
ir valgot kų tik užmuštus vaikus...
VIRGINIJUS,: Ir kas užrišo jums akisl Mūsų jiaslaptis jūs negalite (supras
ti. Jūs nežinot, kad ta dangiška puota
yra ne kas kita kaip mūsų... Kadangi jūs
norit mūsų paslaptis atspėt, kalbami prieš
mus toki dalykai, apie kuriuos mes nė
nepamanėm.
TULIJUS: Taigi ar ištiktųjų tiesa,
ka> apie jus kalbama?
VIRGINIJUS: Ne. Juo labiau mūsų
Dievas nekenčia kraujo ir užgina atimti
žmogui gyvybę.
TULLIUS (pabeldžia j duris): Grįsk
atgal, kad mūsų niekas neužkluptų... Ki
taip aš tūločiau sunkiai atgailoti (Išstu
mia ir užrakina).

TULIJUS: Už kų jis tave apskundė?
| VIRGINIJUS: Aš nesimeldšiau jo
ivatn*.
.. tulijv S: Bet ar uu‘s visi meldžia
si Olimpo dievams! Toli gražu ne. Mes
įkas nuo laiko Švenčiam mažų Jupite0 garbei šventę; jio to, Merkurijaus, ir
įgalinu, to ar kit i dievo. Be tb, klelęi turi SH'O j vai* igųsjų dievų, penatų,
ir 1.1. Jei mes turim tokių laisvę,
mano manymu perdaug neprotinga,
krikščionims neteidžiaiua garbinti jų
tarų. Pagrimlinini pučmua, juk jūsų v'»eDievas yra kaip ir mns visi.
:
t' VIRGINIJUS: Tu klysti, Mūsų Die I

.w —

Daugiau rudens vis gaunam vėjo,
Pasibaigė atostogos,
Jau mokslo metas prasidėjo, —
Kiek čia jaunuoliams pramogos!
Būriais jauni moksleiviai renkas, —
Šiais metais daug naujų veidų, —
Viens dičkis, kits visai dar menkas,
Viens Jonas, kits Autan’s vardu.
Visi čia jie mokytis žada,
Ištirti jėgų smegenų
Ir, sekdami garbingų Vadų,
Daugiausia prįsirinkt žinių.
Čia jie gyvens, čia žais ir valgys
Ir melstis susirinks bendrai,
Čia disciplinos kietus dalgis
Juos elgtis išmokys gerai.
Kad kartais bado nepajustų,
Išdirbtų spėkų raumenų, —
Jie gaus lietuviškų kopūstų,
Mėsos ir daržo žalmenų.
Ir taip lietuviškai subrendę,
| futbolo stos rungtynes
Ir grumsis jie, dantis sukandę: —
“Truks ar laikys, laimėsim mes!’’
Braškės jų uniformų siūlės,
Dejuos suspaustas sviedinys,
Kai anglų lietuvys užgulęs,
Už pažastų tampriai laikys.
Lietuviškai gyvens ir jausis,
Tautybės dvasių čia dabos,
Ir ištautėjusios jų ausys
Pripras prie lietuvių kalbos.
Lietuviškumo tiek suteikia
Marianapolio gamta,
Kad abejoti nė nereikia,
Kad čia šalis lyg prigimta.
J. K.

Žmogaus prigimtis yra lin-1 suteikė tokių privilegijų — vy
kusi ieškoti garbės, pagyrimo J kti į aukštąjį Europos mokslo
pasigarsininio. Tiktai ramus, židinį.
kruopštus, nuošalus darbuoto Friburgo jaunasai studentas
jas nepaiso šių pakrikusios
pateko į vienų garsiausių mo
dvasios vylių; jam terūpi kuo kslo aplinkumų, susidurdamas
daugiausia žmonėms gera pa su pasaulinėmis garsenybėmis
daryti. Šios tai rūšies — dar profesūroje ir su keliomis de
bo skruzdė — yra garbus kun.. šimtimis iš Lietuvos atvyku
Juozus Valantiejus, kuriam sių gabiausių studentų, šian
dėkingi šv. Juozapo parapijos die mūsų garsiausių tautos vy
VVaterbury, Conn. darbuotojai rų. Koki neišmatuojami ir ne
ruošia rugsėjo mėnesio 16 d, suprantami yra Aukščiausiojo
pagerbimų, minėdami jojo dvi keliai! Lietuvos ūkininkaitis
dešimties metų dvasios vado
per Amerikų pasiekė Šveicari
ir kultūrinio darbo sukaktį.
ją, kad čia pasiruoštų tam di

DĖL BALTIJOS VALSTYBIŲ
KONFERENCIJOS

tos
k#

Buda’a

'i

Kun. Juozas Valantiejus

i viams netinka dėl techniškų klinčių, tai ma
nių reikalų ministeris Lozoraitis taip pat pa
noma, kad konferencija galės susirinkti dar
A., A, A ĘŲN. A. BALINSKAS
reiškė, kad Lietuva aktingai dalyvaus Rytų
šio mėnesio pabaigoje.
Lokarno pakto teksto parašyme. Sis paktas
Reikia pastebėti, kad naujoji konferen taip pat turi nemažos reikšmės ir Lietuvai,
Šettsdieujo J»ytų Staiga pasimirė kun. An
gį Balinskas, Mibvaukee ir Racine, Wi»., cija susirinks trupučiukų skirtingose politi nes jis Pabaltės valstybių nepriklausomybę
parapijų klebonas. Wiscoqsino lietų- nėse aplinkybėse, negu kad buvo susirinku daugiau garantuoja nuo didžiųjų kaimynų
t atikams yra nemažas smūgis, nes si Kaune. Kaip jąu buvo minėta, dabar aiškia užpuolimo. Tačiau nežiūrint visų šiek tiek
M jų tarpo sėkmingai darbavosi jier forma jau yra iškilęs Rytų Lokarno klausi pakitėjusių aplinkybių, Lietuva dėjo vįsas
matys. Jį* savo laiku buvo klebonu Ke- nias. Viešėdamas Maskvoje Lietuvos užsie- pastangas, kad iškeltų trijų Baltijos valsty

X.

įto

r- 'i

IŠVAŽIAVIMAS: SEMINARIJOS ATIDARYMAS

Į iškilmes galima nuvažiuoti šiaip: 1) Burlington traukiniais, kurie išeina nuo Western Avė ir
l8th St. sekančiomis valandomis ryto 9:38; 11:28; o vakare traukiniai grįžta iš Clarendon Mills į
Chieago 6:01; 7:54; 8:47 vai. Minėtomis valandomis stotyje bus mūsų žmogus, kurs parūpins va
žiuojantiems tikietus' ir juos nulydės į Clarendon Mills ir pariedės į Chieago. Pasažieriai iš Cla
rendon Hills bus trekais nuvežti į iškilmes ir atvežti į stotį.

HINSDALE, ILLINOIS ĮVYKS

Sekmadienį, Rugseįo-Sepl.

16

d.,

MARIJOS
KALNELIUOSE

1934

šis Marijonu Rėmėjų išvažiavimas sujungtas su Marijonų dvasinės seminarijos atidarymu. Iš
kilmių figa: Rėmėjų ir geradarių intencijai 12 vai. iškilmingos Mišios, kuriose giedos jungtinis
choras, palaiminimas Švč. Sakramentu ir pamokslas; po pamaldų programa: chorai, solo, duetai,
kvartetui, kalbos, įvairūs žaidimai ir pasilinksminimai.
Kiekvienas atsilankęs į iškilmes, gaus gražių pirmosios lietuvių Amerikoje seminarijos atidary
mo atminčiai dovanėlę.

Amerikos Lietuviu Centru Palaikymas ir Stiprinimas

2) Automobiliais važiuojantiems: a) Važiuoti į vakarus 25th St. iki galo, ten pasukti į kaire ir
paimti 26th St. ir važiuoti iki Ogden Avė. Paėmę Ogden Avė. kelių, važiuokite iki Joliet Rd. __ Ra
ute 66, pasukę į kairę, imkite šį kelių ir juo važiuokite kol pervažiuosite tiltų, einantį virš geležinke
lio bėgių, ten imkite pirmų po dešinei 55th St. kelių, juo važiuokite iki Madison St., ten liūs palie
tas ženklas: “MARIįAN FARM PJCNIC,” pasukite į kairę ir važiuokite iki 63 kelio, pasukę į de
šinę. (čia bus taip pat ženklas), važiuokite tiesiog į Marijonų ūkį.

b) KITI KELIAI: Važiuoti 79th St. į vakarus iki Archer Avė, ir šio kelio laikykitės kol pri
važiuosite Willow Spring, ten rasite po dešinės tiltų, jį pervažiavę, važiuokite iki Joliet Rd.
Route 66, pasukę į kairę, važiuokite iki naujo tilto, ten bus ženklas: “MARIAN FARM P1CNIC,”
pasukite į dešinę ir važiuokite tiesiog kol privažiuosite Marijonų Ūkę.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

Muzikos Pijonieriai
Rašo A. P. Stulga

,Dr. Antano Rakausko, Federacijos pirminin niai paaukštinami. Tautinio atsigaivinimo va

S

REMfiJŲ VADOVYBE.

nė jam paguoda ir jausmų į- į niani gyvenime meilės. Bet
kvepėja. Gražiausia jo kom- muzikininkai, Schumanno laipozicija buvo sukurta iš prie kuose nesuprato jo muzikos
žasties jų didelės šeimyni(Tąsa 5 pusi.)

landoms ruošti reiktų sudaryti specialų ko ROBERTAS SCHUMANNAS
Studijodamas muzikų Ro
mitetų iš mūsų katalikiškos inteligentijos, ku
bertas lankė Ijeipzige univer
lis veiktų išvien su mūsų mokslo įstaigų
Muzikos išsitobulinimo lai sitetų. Mat, jo motina norėjo,
vedėjais. Abejoti netenka, kad tokio žings kotarpis dalinamas į du pe- kad jis liktų advokatu — tei
(Tesinvs)
Ar čion ne
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
nio vaisiai tautiniu žvilgsniu būtų teigiami. rijodus. Pirmame perijode di sių žinovu. Čia jaunas RoIhtliškus badymas akių ir neigimas mūsų tan
LAIKRAŠČIUS
Ar mėginsime šio ar kito panašaus kelio ieš- džiausiais kompozitoriais skai tas susidūrė su įvairiais ke
ios profesijonalų ir tuom pat sykiu pasta' kosime, nėra taip svarbu. Svarbu nepasilikti tomi, Bachas, Randelis, Scar- blumais, bet, ant laimės, mo
ymas kitataučių profesijonalų aukščiaus už
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
vietoj.
kytojui
padedant, pavyko per
latti
ir
kiti.
Kiek
vėliau,
ro

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chieago, 111. Me
Įnūsiškius? Jei mes patys neigsime savo smekalbti
motinų,
kad
jam
leis

mantiškam
arba
klasiniam
j>etams $6.00.
Ieškant išeities, tenka imti domėn fak
enis ar raumenis, mes sykiu neigsime lietu
tų
pasišvęst
muzikai.
Tada
rijodui
buvo
priskaitorni
Mayvybę ir lietuvybės centrus ir nersime kilpų tų, kad lokalizacija yra būtinai reikalinga
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
Robertas
nutraukė
universi

denas,
Mozartas
ir
Beethovegos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. BroadImt tautinės gyvybės kaklo. Pakartoju: Ne- mūsų lokalių centrų pasilaikymui ir stiprė
teto
studijas
ir
pasišventė
nas,
kurie
tuo
laiku
sudarė
ti

way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
[nivab tume būti akli ir dėl dolerio leisti sau jimui. Kur jos nėra, ten mūsų tautiečiai iš
vien
muzikos
menui.
Jaunas
krų
“
trimviratų
”
.
Ir jaunajai kaitai būti Ezavais su savo tau- siblaškę, neorganizuoti. Mūsų vadai, veikė
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chieago, Illinois. Metanus $2.00.
jai ir realestatininkai privalėtų šiam klausi Didis melodijų genijus, Ro studentas, norėdamas pagrei
|vbe.
tinti
savo
studijas,
pats
išsi

botas
Scbumannas,
kuris
gyve
Grįžtant vėl prie mūsų mokslo įstaigų me kooperuoti, rūpinantis, kad lokalūs mūsų no neilgus metus, bet daug galvojo ir pasidirbo pirštų te “STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
lenką konstatuoti faktų, kad mūsiškės neturi jėgos nebūtų skaldomos. Priešingai, kad jos pasidarbavo toje dirvoje, gi lankai mašinėlę. Ant nelai,
$2.00.
liek patogumų, bet už tai mokslo ir auklė grupuotusi arčiau lietuvių centrų, kuriais be
mės,
šis
jo
išradimas
davė
mė
1810
metuose.
Jo
gyveni

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R, K. Moterų Sąjungos mėnesi
jimo srityse stovi net -trakšėjau kitataučių veik išimtinai yra mūsų parapijos, apie ka
mo
laikotarpy
taip
j>at
buvo
jam
blogas
pasekmes
taip,
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chieago, Ilk, Me
įtaigų, nekalbant apie galimybę skiepinti rias sukasi visas mūsų religiniai tautinio ju žymūs muzikininkai; Mendel- kati pavartojus ši jo mašinė
tams $2.00.
ratinės ypatybės savose įstaigose. Jei mūsų dėjimo apartas, traukius visus į bendrų vi sonas, Eisztas, Wagneris ir lė visai sugadino pirštus ir
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
pokslo įstaigos galima pastatyti aukščiau ki- suomeninį darbų. Kas kokiu nors būdu lokalizuotas tautinės pajėgas skaldo, tas kerta Į Chopinas. Chopinas kaikurio- tokiu būdu jis liko bevilties
St., Chieago, III. Metams $1.80.
itaučių įstaigų, aišku, vadovauju jose lietuviršūnių. “AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
lietuvybei galvų.
mis ypatybėmis skyrėsi nuo pasiekti tekniškų
lių smegenys irgi turi būt aukštesnio laipsSchumanno, Nū iš padavimų Nors jaunas muziki įlinkas ir
ras, Ine'. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Įio. Turėtume džiaugtis ir dėkoti Dievui, kad
Atsižvelgiant į lokalizacijos svarbų mū žinoma, kad jie buvo ištikimi nusiminė, l>et nepasidavė li
Brooklyn, N. Y.
lip yra ir dėti pastangų (langiaus tobulėti, su tautinės gyvybės naudai, tenka konsta-! (Įraugaį
kimui. Toji nelaimė buvo tik
tirdima nusiskundimų iš visuomenės pusės, tuoti kitą faktų, kad izoliuota lokalizacijai
vienpusinė. Jis, pajutęs savo
USB
Imi mūsų mokslo įstaigose rodoma per ma bei izoliacija yra pražūtinga mūsų tautiniam I I« Pat jaunystės Robertas pirštų silpnėjimų,
Nlght and Morning
stvėrėsi
/NE
PmmteaClm.HeoKhyConjMon
kūnui išeivijoj. To pamokina mus nuo ižo-p{^° n’e^° netroško, kaip tik
li lietuviškos dvasios, lietuviškumo, tautinės
kompozicijos ir tokiu būdu
pvigarbos ir todėl iš tų įstaigų išėjęs jau- liacijos nukentėjusių kitų tautų likimo isto- likti žymiu pijanistu. Jam tas
Jei akys suerzintos
saulės, vartokite k*Ifs la*us Mt.rtne.
Schumannas tapo didžiuoju
entuzijazmas
buvęs
uždegtas
Palengvina, stiprina Ir atnauj
limas nejaučia pareigos būti su mumis, eiti rija. Dėl pavyzdžio paimkime Kiniją. Apsi
muzikos kompozitorium . Ne
Bu sykiu.
įlomi pačiu tautinio idealizmo keliu. Ideali- tverusi siena, izoliavusi save nuo pasaulio, išgirdus koncerte viena žymų
Sale for Infant ar Aduli-At all Druagiats.
ilgai trukus, Mendelsonas su
įnas reikalauja ypatingo pąsiaukojimo, prie skaitlinga kinų tauta atsiliko kitų tautų už- tuolaikinį pijanistu. Tat, Ig.
organizavo Ijeipzige Muzikos
E'rilt for Frtt EytEoih Murinę Company,
tuos
lurio mūsų jaunoji karta, augdama, nėra už- pakaly ir savo galybe susnralkėjo, kuomet Moscheles įdiegė jam
Konservatorijų, kurioje Schu
Įrūdinama. Depresija pratina jų kiek prie žymiai mažiau skaitlinga, sėdėjusi sale, jos jausmus ir tada jaunas Ro
mannas dėstė kompozicijų ir
I). bet toli gražu nepaveiks taip kaip Lie- kaimynė Japonija pirm keletą dešimtmečių botas pradėjo studijas muzi
'*•4
mokino pijano.
pvos knygnešio laikų sunki padėtis yra pa sutraukusi izoliacijos pančius, palyginamai i kos su didžiausiomis sėkmė
Au
^eby
Schumannas daug ir sun
či į tuometinę, trokštančių lietuviško trumpų laikų atsistojo šalę, o net ir prieša mis. Viena iš didžiausių kliū
“''•"V"čių, Ituvo — stok^. pirštuose kiai dirbo. Savo originališku
[lementoriaus, lietuviškos maldaknygės de ky kitų garbingų valstybių.
teknikos, pagal jo gabumų.
mu jam buvo sunku kilti į
lt viii tantų. Kad iššaukiančių visuomenės nu
Kas tiesa su skaitlingomis tautomis ir
Ant laimės, Robertas susi- aukštumas, bet, ant laimės,
linius priežastį išlyginti, prie nustaty
0^1
jų viešpatijomis, tas tiesa ir su mūsų tautos Į įn(> su F wieck kurjs b„. jo žmona daug jam gelbėjo.
ikslinės programos mūsų mokslo įstaitrečdaliu išeivijoj. Bet nebūtinai yra reikalo,v<>
tuolaikinia
Ji, būdama nepaprastų tekni
turėtų būt įvesta bendra, privali vi
ieškoti 11
pamokų šiuo klausimu svetur. Ju tu,
, •
•
*
mokytojas ir klavituros žino- kos gabumų, skambindavo ant
setais lietuviams bent kartų savaitėje tautinio
• • •
rtn.e savo pirmaeiiiaose lietuvybės centruose vas prie ,0) Bl(bert8a turSj„ pijano jo kurinius su gilia in
taigai vi n i m o valanda, padarant jų maloniau- mūsų parapijose. Kurios parapijos varias lain).„ aagipažinti au
terpretacija.
Kompanavime
ia, įspūdingiausia už visas kitas mokslinės
j
labiau
supranta
izoliacijos
žalingam,,
ten
b
dukterim
Klara.
Nors
iš.
jo
žmona
teikė
jam daug in
rogTarnos valandas. Kad laike tautinio atPadarytas
I#
rinktinių
kartų ar daugiau į metus yra ruošiamos tni- , . •
.
.
•
Ir Šaknelių, suplaktas
į
livinimo valandų, nusikaltusienis vienokiu
* _
, f, ..
., /
, , •
karto ir nebuvo užrnegsti mei spiracijos. Šeimininis jo gy
klausinių, alyvos, uksuso
sijos ar rekolekcijos, idant jo globai pavesti lės ryšiai, bet vėliau Klara
venimas taippat buvo links
grietinės tlrStumą iSsklrtl-i
kitokiu būdu, lietuvybės vardan būtų do
nu Kraft Mlracle Whtp|
«*•< i
liko jo žmona.
mas. Jo žmona buvo nuolati(Daugiau bus)
rojama. o gauti žemi, slėgių dvasių laips
būdu.
ko, referatas skaitytas A. L. R. K. Fe
deracijos 24-tame kongrese,
Cleveland. Ohio).

SKAITYKITE

it cv/itj

NOVENŪS
Ką tik išėjo iš spaudos
Tovenn, prie šv. Antano 15c.
Novena Neperstojančios Pa
lai bos .................................. 10c

Novena prie šv. Teresėlės,
lažos Gėlelės antroji laida 10c

Daugiau imant, duodame
nuolaidų
galima gauti
‘ DRAUGAS” PUB

CO ,

2334 So. Oakley Avė.,

Chieago, UI.
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. KLEBONUI - SOLEMNIZANTUI PALINKĖJIMAS
Man pasakė vienas;

Antradienis, rūgs. 11 d., 1934

gali sau pritaikinti anglų po-(kolegijai, suteikdamas tūkstan Dvasios Vadui geriausių lln
šakio žodžius — self mude' tinęs aukas, būdumus šios įstai kėjinių, kartu melsdama Aukman — patsai savo darbštumu į gos Tarybininku, taip ir nau- Minusiojo, kad .Jisai laimintų

prasimušęs aukštyn. Todėl vi-( jam Rytinių Vulstvbių laik- jam sveikata ir laime tolyme
sų savo gyvenimų aukojo, kad raščiui “Amerikai” ir jos snius jojo gyvenimo žingsnius.
■ Kviečiami visi parapijonai attam jaunimui, kuris yra jojo spaustuvei, teikdamas savo
J. N.
Argi neturime mes karaliaus - didvyrio,
į silankytį ir j>er tas Mišias puvadovybei skirtas, jisai galėtų moralines ir finansinės paraKurio gal nepažįstam?!
DRAUGAS”
atiduoti visa. kų geriausio tu- mos.
;simelsti, kad Dievas mūs kle-l
Juk jis Dievo žmogus, meilės didvyris
(įėjo ir galėjo sukurti. Ir suIr mes tikrai neklystam,
j bonų laimintų ir duotų jam i
Prie šio Šv. Juozapo para Katalikiškas!
Jeigu
jum
ir
eilėmis
garbės
duot
imtume.
įkūrė — didžiausių ir gražiau
Waterbury, Oonn. — Kaip ilgui gyventi ir gražiai dar-j
pijos darbuotojų savo garbiam
Užtai, eilutės, jūs džiaugiatės pačios,
Lietuviškas I
sių lietuvių šv. .Juozupo mo
kasmet, taip ir šiais metais buotis lietuvių katalikų tarpe. Į
Kad Misija ši jums tenka
Klebonui ruošiamo pagerbimo
Patriotiškas!
kyklų, iškeldamas mokslų b<d
Ir plunksna rankoj neberimsta,
gerb. klebonas išgavo nuo mie Laiminga parapija, kuri turi j
prisideda ir plačioji Naujosios
Teisingas 1
Bet skubinas su įkvėpimais - palydovais
auklėjimą kuo aukščiausia, ir
sto majoro, Krank Hayes, lei- tokį vadų!
Anglijos
visuomenė,
reikšda

Žengti prie garbės teikimo.
Naudingas!
Vakare 6 vai. naujoje salė-1
puošdamas tos mokyklos į m
dinių rinkti po visų. miestų ir
....Užtai, Klebone - Solemnizante!
ma
savo
gerb.
Tautiečiui
ir
Pamokinantis!
talpas — svetainę, kamuoliais
apylinkę aukas Šv. Juozapo Je bus vakarienė ir programa,
Priimk ir šias nors menkutes
žaidi) no -Ules, kinematografu
Tavo garbei sodintas, raškytus eilutes.
našlaitnamiui. Tai bus bene Vakaro vedėjam bus kun. KriLIETUVIAI DAKTARAI:
Jos tinka Tau kaip ir karaliui!
— taip, kad jomis galėtų nau
r
vienintelis lietuvių našlaitna- pas. Kalbės miesto majoras
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Jos kalbės Tau apie laimę ir džiaugsmų
• parapijos
••
. • ,
dotis visa parapijos bendruo
mis prie
visoj Aine- Krank Hayes, Probute Court
Ir širdies kiekvienų kilnesnį idealų ir jausmų.
Tel. CANal 0157
menė įvairiems savo darbuotės
Mes. FKOepect 665*
rikoj. Daug aukų suplaukė nuo > teisėjai Judge Dennis Slavin
Jos ir linki Tau kaip ir broliai, prozos žodžiai,
1
tikslams.
Kiek
teko
patirti
toj
Daug
laimės
ir
sveikatos
nuėsto aukštų valdininkų, nuo ir MeGratr, Superintendent of
DENTISTAS
Iš giliausios poezijos širdies ir aruodo!
lyniesnius kun. J. Yulantiejuus 1448 SO. 49tb CT.. CICERO, ILL.
I pavienių geraširdžių žmonių. Sehools Tliomas Condon, Con&
Utar., Ketv. ir I’ėtn. 10—9 vai.
Plytaitis
planus, jisai eina prie'įkūrimo
Daugiausia, žinomu, suplaukia gressman Goss, Lietuvos laikiGYDYTOJAS Ir CHIRURC
1 *147 80. HALSTED KT., CHICAOO
savo parapijoje aukštesnės mo
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.
nuo pačių vaikučių, arba su-1 Iltts‘s atstovas Mikas Bagdo- KUN. JUOZAS VALAN tis tūkstančių dolerių.
1821
8OUTH HAL8TED
Šiuo
kyklos
—
high
scliool.
Tai
le

Reilildiclja «SOO So. Arteslaa
augusių rinkėjų. Jie eina gat- natS kunigai Bružas, Navickas,
pasisekimu pasinaudodamas,
TIEJUS
Dienoms Tel. LAFayette 5793
ngvai
galės
padaryti,
nes
pa
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
Vėmis per visų VVaterbury ir1 Cibulskis, Mendelis, Ainbotas, |
Naktimis Tel. CANal 0403
tuojau nupirko už kelias de
S Iki 8:30 vakare
talpos
yra
pilnai
užtenkamos
per krautuves, vienu žodžiu, ii" kiti. Pakviesta virš 100 vien,
šimtis tūkstančių žemės nuo
(Tęsinys nuo 2 pusi.)
šiai mokyklai įkurti.
visur, kur tik žmonių randasi kunigų. Salėj bus garsiakal- ,
.
Tel. LAFayette 7 6 50
savybę, kad apdraustų ateities
užtad \Viešpats
.
...
,
. • • . • . . ■ •
i ii.
bas, uztad
įespats Dievas jum
ir gauna, nes \\aterburyj yra blul taiP kad 'l!'i gidės kalbas,
Dirbdamas sunkų parapijų.: Office: 2643 W. 47th Street
statybos persjiektyvas, atliku
Vai.: 2 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak.
* . daug geraširdžių žmonių, ku į g'fdėti. \oung Melodians lie- ir suteikė gražių dvasios ypasiais gi pinigais išgražino ba darbą, kun. J. Valantiejus raNedėU’oJe pagal sutarti
r.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tybių. Be abejo, kad ir gyve
rie atjaučia mūsų našlaičius, i tuvių radijo VVATK orkestrą
žnyčių,
supirko
brangių
indų
<to
reikalo
rūpintis
ir
plačio
F ***
4140 Archer Avenue
Office Tel. REPubllc 7098
SK- Ir kas neatjaus? Kas gali ne- grieš šokiams. Choras, po va ninio aplinkybės pagelbėjo jas ir drapanų tikybinėms apei- sios visuomenės klausimais,
Rea.
Tel.
GROvebUI
0017
Vai : 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
išauklėti ir sustiprinti. Patsai
■B
7017 8. FAIKEIELD AVĖ.
K gelbėti vaikučio, kuris gyvena j dovvste komi). Aleksio ruošia j dirbdamas sunkų dirbtuvės da goms, įtaisė puikius vargonus. Jojo kilni būdo ypatybė —
Res. 2136 W. 24th St.
be tėvo arba motinos’! Taip • ypatingų muzikos programų.
IMigaliuu pradėjo dėti į bažnv- nuošalumas, palikti aukštes
Tel. CANal 0402
rbininko darbų, geriausia pafe ir mes, lietuviai, kasmet juos ' Taigi vakarus Ims tikrai kara-._.
nių brangius vertingo meno nes, pirmesnes vietas kitiems
2423 W. MARQLETTE ROAD
S Šelpiame įvairiais I,falais, tai i liikas. Kiekvienas lietuvis ku- z'"° 'ankpelmu būkle, arcau- langus - vitražus. Šiandie Šv. — aiškiai pasireiškia. Nėra
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM
Res. and Offlco
Office Phone
šia galėjo prie darbininkų pri
VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. >-12 ryto PROspect 1028
2359
So. Izukvltt 84
vakarienę jų labui surengiam, tulikas turėtų jame būti. Svo
Juozapo bažnyčia yra viena I gražaus užmanymo, kurio jisai
NedėljoJ susitarus
CANAL 070
eiti ir tapti jųjų prieteliumL
tai Kalėdoms jie gauna dova-, c*ų tikimos is Pennsylvania,
brangiausiai įrengiu lietuvių į nepagirtų ar neparemtų. NeNekartų teko pastebėti įvai
nų nno geraširdžių draugijų,
bažnyčii/ Amerikoje.
įkalbant apie įvairias organi- Tai. CANal aua
riuose
paruošimuose
kaip
Wa,
„
zaci įas ar įstaigas, kurioms te* kaip tai L. I. P., tai nuo Lab New York ir net iš Kanados.
Jaunimo Draugas
|
PHY8ICIAN and 8URGEOM
terbury, Conn. žmonės darbi<o patirti jojo duosnunio, siaus
darybės, tai nuo kitų. Ačiū
Gimęs ir augęs Lietuvos!
2403 W. 63rd St., Chic&ffo
Ilgiausių, laimingiausių ine-ln’n^ai Ji n>yl*» kaip brangina
DENTISTAS
i keliais paskutiniais metais ji& Dievui, lietuviai neatsilieka
priespaudos
laikais,
patekęs
j
OFFICE HOUR8;
savu prieteliuni bei globėju
2201 W. Cermak Road
j sai daug padėjo kaip besikunuo svetimtaučių. Nes, kas my tų gerbiamam klebonui - soleS to 4 and 7 to 9 P. M.
kultūringas šalis, tuojau pa
(Kampas Leavltt 8t_)
E*"- M našlaičius, tas ypatingai my 1 «‘n>“ntui linki šios draugijos: laiko.
Sunday by Appolntment
renčiai lietuvių Marianapolio
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
.
.
.....
.
stebėjo
didelį
kontrastų,
ku

Ii patį Kristų, Kuris visuomet Gyvojo Ražančiaus, Šv. Kazi Plati didžiulės parapijos di
Nuo 1 Iki 8 vakare
riuo skiriasi lietuvių jaunimas
ffeL LJYFayrtte 3057
mylėjo ir gynė savo mažutė miero, Rūtos, Marijos Vaike- rva davė pakankamai galiinyDR. STRIKOL’IS
BeredoJ pagal sutarti
lių (jaunesniųjų ir senesnių- fbių išvystyti tas dvasines ga nuo svetimųjų kraštų kultūri
lius.
jų), Labdarybės, Alumnų, Na- lias, kurios slėpėsi jojo kilnio- ngose aplinkybėse gyvenančio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL OANal gili
Telaimina Dievas tuos žino-t
GYDYTOJAS » CHIRURGAI
jaunimo.
Jisai
priėjo
išvados.
nes kurie adančia- našlaičiu^Stnderttų, L. R: K. S. je asmenybėje. Jau kun. P
4645 So. Ashland Avė.
X—SPINDULIAI
•iy ' 11 ir 91 kuopos, Šv. Marijos1 Saurusaitis, didelio gailestin-j kml ir saviems reikia sudaryskard !
OFISO VALANDOS:
3051 WmI 43rd Btr.
Nno I Iki 4 Ir nuo • Iki S vak.
Į moterų, Šv. Agotos, Repersto-! gurno žmogus, įsikūrė savo pa- , ri tinkamoji aplinkuma, kurio- (Prie Archer Are. netoli Kedde)
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nodillomle pagal sutarti
nuo S Iki S t*1. vekere
Ofiso teM. BOUlevard 783»
; Dar dėl klebono pagerbimo ! jančios Pagalbos, šv. Onos, Šv. i rapijoj nedidelę našlaičių prie' Je J*e galėtų pasireikšti savo Veleodoc
Beredomle Ir ned&llomle *e*el
2201 W. Cermak Road
ratarU
Nam« Tel. PROepect 1988
į
vakarienės
Juozapo Maldos, Darbininkų, glaudų. Kas nežino, kad tokia ,n,s galimybėmis, kurių lietu
Valandos 1—3 Ir 7—g vak.
Anų vakarų vėl buvo susi . t Pilnųjų Blaivininkų, Lietuvos įstaiga yra didelė bendruoine-! v^a,ns netrūksta, nes lietuvis
Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti Tel. BOCLevard 7043
- sunkenybė! Nekartų vys-1 Yra viena gabiausių tautų pa-j
Vyčių, Connecticut Litliuanian nės
rinkimas, kad aptarti visus da ...................................................
REZIDENCIJA
lykus ateinančios kleb. kun. Catholics, Šv. Jono, Apšvietos i kupijos vadovybė ragino kun i s®nlyj ir kas šiuo dėsniu dar
6631 S. California Avė.
DENTISTAS
;
Valantiejui pagerbti vakarie klūbo, Šv. Vardo moterų, Šv. J. Valantiejų persiųsti savo abej°t’b tepažiūri šiandie
DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.
Telefonas REPubiic 7»««
Vardo
vyrų,
Šv.
Vardo
(jaui
našlaičius
į
bendrų
katalikų
I
^Vaterbury,
Conn.
lietuvių
jau
corner Sacramento
nes. Vakarienė, kaip žinote,
4645 So. Ashland Avė.
nesniųjų),
48
klūbas,
Lietuvos
našlaitnamį
ir
tuomi
pasiliuonimų
mokyklose,
profesijų
Vai.:
nuo
9 ▼. ryto iki 8 v. vak. Ofiso: TeL LAFayette 4017
arti 47th 8treet
įvyks sekmadienį, rūgs. 16 d.
Vai.; nuo 9 Iki 8 vakaro
jaunikaičių,
Young
Melodians
suoti
nuo
tos
sunkios
naštos.
se
»
bizniuose,
politikoje
—
tas
Rea:
TeL
HEMIock
6280
Draugijos ir pavieniai žmonės
8erodo| pagal sutarti
Radio
orkestrą,
didysis
ir
makuri
šiais
skurdo
laikais,
yra
įsitikins.
labai darbuojasi, ypatingai Še

LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ
"TAG-DAY”

Eilės - poezija su savo purpurais
Tetinka karaliams - didvyriams pagerbt.
Bet sustojau pėduose susimųstęs,

K,

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIČ

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. A. RAČKUS

DR. S. BIEŽIS

DR. A. P. GURSKIS

,

Be

DR. A. 6. RAKAUSKAS

Naujai nupirktoje žemės nuo
rifas JenuSaitis, Zailskienė, M. žąsis chorai, kunigai: Ražai- virš pajėgų.
Kašėtaitė, Brogienė, Dubaus- Į tis, Kripas ir Gauronskas, LieKįinį kun j ęaiantįejau8 i savybėje būta senų namų. Kun.
kienė ir visa eilė kitų veikėjų. į tuvos Atstovas Mikas Bagdo- ()vasia <u tu() negaigjo KUtik. I J. Valantiejus tuos namus tuol
Programa
nns’ kun" .I)r" Mende1*’ Bo-V tį. “Tesimokina mūsų žmonė J Jaa pavedė jaunimui. Pusantrc

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.

DR. VAITUSH, OPT.
Scouts, Giri Scouts, Trehnin- gai|estinguino! _ atsakydavo.
jaunuolių šiuose namuo
LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU
Ryto 11 vai. bažnyčioje iš kų, Šv. Stanislovo, Šv. Juozą- Nėvįenas tėvų netįkras‘ ka,i se įsikūrė s>vo katalikiškosios
SPECIALISTAS
PAengvIna akly Įtempimu, kuria
kilmingos Mišios, kurias lai P°prleiaatlml
falroa skaudėjimo,
...
. . jojo vaikeliai negalėtų patek- akcijos, sporto it poilsio kam- ••tl
aralflmo akly aptemimo, aervuotukys pats soleninizanfas. Asis
Visos draugijos (ir pavieni ti i Tuicdauda” Saviems ir i i barius, tuomi sutraukdamas '
•k*udam» akly kartų, atitaiso
laiškais} savo masi-1
piagmuuų .
iliiis
g
: trunipąre»ysto Ir tollreryst«. Prirentuos kunigai-daktarai Bružas. Hsmenvs
asimnvs laiškais) savo masi žnion-nis jisai pėdavo; ‘Juk į didžiumų parapijos jaunimo ir,
Ut*‘>'n«aiakioiu^ vi.uo«« .uli
........ v oi. J. kas svarbiausia, apdrausda-Į •laktra. parodančia maflauiitM^iaC
M. S., ir J. Navickas, M. I. C. niame susirinkime aną vakarų
tie našlaičiai yra mūsų! Kaip:
Speclalė atyda atkreipiama |
Pamokslų sakys kun. Jonas A vienbalsiai per šio laikraščio gi mes galime juos atiduoti j nias pm*ių parapijos ateitį, daa.
mokyktoe valkue. Kreivos skys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki I v.
mbotas iš Hartfordo. Seserys skiltis nutarė pareikšti savo li- svetimiems! Pas mus užaugę,| ^un. J. Valantiejus nieko ne NedBlfoJ
nuo 10 Iki 12. Daugely atakys atitalsomoe be aklniy.
jau baigia puošti bažnyčią, nkėjiinus gerb. klebonui kun. j mūsų mokyklų išėję — jie pa- gttin\)o> ka<1 ^organizavus pa sitlkimy
Kainoa pigiau kaip pirmiau.
tvarkyti vaikučių procesijas. J. J. Valantiejui
isiliks lietuviais!” Ir jisai jais ! rupijos Jaunimų. Šiandie čia 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589
•rūpinasi tartum savaisiais. Į puikiausia gyvuoja Švene. Va

g*

\ M TIK ATĖJO IŠ LIETUVOS

! Miesto valdininkai nekartų y-|r,k>, Lietuvių Katalikų Studera pasakę: “Mes žinome kokį , nt'b Mokyklos Alumnų, Lietu
didelį kun. Valantiejus darbų j vos Vyčių, Conn. valstybės
4 \ Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:
Pritaikyme akinių dėl viso
dirba ir visuomet esame pa- Jaunimo ir kitos jaunuolių orkių akių. Ekspertas tyrimo asiruošę jam pa<lčti”. Ir pade- ganizacijų kuopos ir draugi- kių ir pritaikymo akinių.
da. VVatcrbury miestas lietu jos. Jos, žinoma, šiandie jau
veda visų eilė garbaus Klebo
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys- vių našlaičiams teikia kas mė
nuo subsidijų, kiekvienais me no jaunųjų pagelbininkų, kaip
A kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, protais leidžia suruošti “Gėlės kunigų vikarų, taip ir katali
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
t Ganytojiški Laiškai.
Dienų” rinkliavų. Ir taip tasai kiškosios akcijos kilnių dar
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusj. 310. Kaina $1.90.
gailestingumo darbas, Dievo buotojų.
Patsai artymiausis kun. J.
laiminamas ir gerų žmonių pa
Tų knygų partraukėjne ncduug. Pasiųsime tiems, kurie
OPTOMSTRUTAB
c tuo jaus pareikalaus.
VulantiejauH širdžiai darbas,
dedamas, klesti.
14
ČIA ouplėėk:
Iš prigimties mylėdamas vi kuris, jojo darbuotėje pasireiš 1801 S. ASHLAND AVENUE
į sa, kas gražu, daugiausia my- kė visu didumu, yra švietimas.
Platt Bldg., kamp. 18 st
••DRA1JOA8". 2224 KO. OAKI.ET AVĖ. Chlca«o. Ll.
2 aukštas
Tiktai
tas gali pilnai įvertin
|
įėjo
grožį
bažnyčioje.
Tapęs
,';,8lančlu *1.90 už kiirluoi atplunkite man
knygą “ARKIVYRKUrAB
|>arapijos administratorium, vi ti mokslų, kui iam teko daug ,
Pastabėkit mano iškabas
JURGIS MATULEVICIU8."
i su pirma ėmėsi bažnyčios iž- vargo patirti, kad prie apšvie | Valandos nuo 9:30 ryto iki
Vardas. Pavardė .......................................................................................
grųžinimo. Patį pirmųjų metų tos prasimušus. Kun. J. Va ' 8:30 vakaro. Nedėliomia nėra
^1
Mano adresas ............................................................................................
pavarė tiek darbštumo akcijos, lantiejda tai patsai patyrė ir skirtų valandų. Room 8.
kad sukėlė per šešias dešini* pergyveno taip, kad šiandie
Phone Oaul 0B38
....................................................................

25 METŲ PRITYRIMO

i Arkivyskupas Jsgis Matulevičius

ezRi

j

DR. JOHN SMETANA

L
v

DR. G. Z. VEZEL’IS

Ofiso valandos: 2-4 Ir #-g vai. vak.
(teaidcnciJoA ORsas: 3858 W. 0»tli SU
Valandos: 10-12 Ir 8-> vai. vak.
Seredomls Ir Nedfillomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS

-

--

J

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai

2515 WEST 69th ST.

Of. ir Rei. Tel. HEMIock 611
Valandos:
2-4 popiet; nno 6 - 8 vi

GTDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
TeL VIRglnta 0038
Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—S p. m.
Nedaliomis pagal sutarti
Tel. Ofiso BOULevard 5913—14
Rea. VICtory 3343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai. nuo 1-8: nuo <:IO-I:1O

Office Tel. Wentworth (229
Res. Tel. Hyde Park l»

DR. SUSANA A. SLAKIS
14OTEKU IR VAIKU
SPECIALISTft

LIGŲ

6900 SOUTH HALSTED S’
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų. 7 Iki I'
taeMvro. Rarednma

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.

I lubos
CHICAOO. ILL.

OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki R 30 vai.
vakaro. Nedėliomia nuo 10 Iki 12
valandai dieng.

Telefonas MIDway 3880

Ree. Phone
BNGI«wood 4841

Offlco Phone
TRIn ngle 0044

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7860 So. Halated Street
ROOM 210

mu M to 1-1
• '•e..* • ♦

* •<

DR.J.RUSSELL

nūn

Ofiso Tel. CALumet 8898
Res. Tel. DREzel 911

DR. A. A.ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chtrurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų li<ų
Ofisas 3102 So. Halsted
Kampas lįst Street
Valandos: 3—4 popiet, 7—> vai.
Nedėllomls Ir iventadleolafa 10—2

DR. MAURICE KAHN
4631 SO. ASHLAND Al

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel. YAR.U 0994
Rea: TeL PI^Asa 240g

Valandos:

Nuo 18-12 V. ryto; t-l Ir 7-1 ’

■tddUUMtkM MM U i* M
•
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m© pasaulyj tauta, kurios ša
rezoliucijas, kurion uigirtos Ir gas, praneSė, jog visos tvar- nno muzikai iškurnąs paa&uknys būtų tos senovės žydų
koj.
j Mui būtų nežinomas.
priimtos:
PADfcKONE
paklydusios tautos f Kai ku
Po to sekė Centro valdybos Į Seliumannas savo amžių su1. Seimas nuoširdžiai kvie
rie mokslininkai sako, kad
narių rinkiniai. Ateinantiems trumpino perdaug dirbdamas
Rašo Andrius šnipas
čia visas lietuvių kolonijas į
Amerikos indėnai yra tų pa
metams, naujon A. L. R. K. ir persidirbdamas. Jis jaunas
talkų, prašydami jų steigti
3HUSTERI0
KNYGA
APIE
klydusių
tautų gentis. Kiti is
Pilnųjų Blaivininkų Centro mirė 1856 metuose, Domioje,
Blaivininkų
kuopas,
o
jose
yHITLERĮ
torikai sako, kad minėtosios
DOMINI KAS SLOTKUS
valdybon išrinkti šie asmenys: didžiojo
Beethoveno gimti
pač
įtraukti
jaunimų.
Seimas
tautos paklydo Afrikoj bei
M i i ė liugsėjo 5 d., 1934, o po gedulingų pamaldų
kun. J. Jakaitis, M. 1. C., Chi- niam mieste.
ftv. Jurgio par. bažnyčioje tapo palaidota* Šv. Kazi
reiškia vilties, jog Blaivinin
George M. Sliuster, redakto Kinijoj ir tenai tebėra jų lie
eago, 111. — Dvasios Vadas;
Schuina.-.uis via parašęs
miero kapinėse, Rugsėjo 8 d.
kai
tėvai
pasirūpins
paskatin

Siuomi reiškiamu gilios padėkos žotjžius kuni
kun. P. Juškaitis, Cambridge,1 gražių — originalių kūrinių rius “Coninionweal”, parašė kanos.
ti ir įrašyti vaikus į Blaivi
gams iSv. Jurgio parapijos už gedulingas pamaldas.
Mass. — pirmininkas; kun. J. pijanui, tuipput daug dainę; labai įdomių knygų ‘‘Strong
Rašytojas Aronln savo kny
Toliau dėkojame visiems giminėms, kaimynams ir
ninkų skaičių.
Man
Rules:
An
Interpretation
Vaičūnas,
Cicero,
111.
—
I
vi-1
jis
parašė
operų,
kantatų
ir
draugams už lankymų pašar\ uoto vėliouo namuose,
goj mėgina surasti minėtųsiM
2. Seimas nutaria kaip kie
of
Germany
Today
”
.
Išleido
pareikštus mums užuojautos žodžius, už Šv. Mišias,
ce-pirniininkas; Pr. Maukus,' simfonijų. Jo kūriniui yra it
paklydusias žydų gentis. La
kvienais metais surengti bent
gėles ir grabnešiums. Dar dėkojame visiems dalvvaI). Appleton - Century ComWorcester,
Mass.
—
11
vioepasokojanti
poezija.
Pasakobai vaizdžiai aprašo anekdo
I vusioms gedulingose pamaldose bažnyčioje, ir lydėjusykį metuose Blaivybės Savai
siems j kapines.
pirmininkas; A. Blaveckas,
Blaveckas,! jama, kad jis dar jaunas bū pany. Kaina $2.
tus. Anglų kalbų labai taisyk
tę, kurios metu būtų ypatin
Pagalios reiškiame širdingų padėkų graboriui A.
Kritikai Įiažymi, kad SliusWorcester, Mass. — raštinin damas, jaunimo arba savo
linga.
■
1 Masalskiui už sumanų ir rūpestingų patarnavimų ir
gu būdu rūpinamasi blaivybės
terio knyga yra dideliai ver
kas;
O.
Sidabrienė,
VVorcester,
draugų
susirinkimuose,
muzi

Į tvarkingų laidotuvių surengimų.
propaganda bei reikalais.
O tau, mūsų mylimas vyrelį ir tėveli, po ilgų kan
Mass. — iždininkė; M. Urmo- ka jiems nupiepdavęs jų būdų. tinga, nes atvaizduoja šiandie
3. Seimas įgalioja Blaivini
FILATELISTAMS ŽINO
čių šiame pasaulyje lai suteikia Gailestingas Dievas
ninę Vokietijos būklę.
nienė, VVorcester, Mass. ir A
amžinų atilsį.
Stfko darbu ir energija, o
nkų Susivienyino Dvasios Va
TINA
Sliuster yra vienas geriausių
Za\’eekas, Cambridge, Mass.
Nuliūdus: Slot!
dų kun. J. Jakaitį, M. I. C. ir
ypač sukurtais kūriniais, Ro šių dienų rašytojų ir kritikų
— iždo globėjai; A. Miciūnas,
New Vork llerald Tribūne,
kun. J. Vaičiūnų, kuriuodu ma
bertas Schuniannas tebegyve Amerikoj, taipgi vienas iš įta
Thompson, Conn. — redakto
rugp. ] ! d. suko “Stamps” sė
lonėtų ir rūpintųsi atgaivinti
na ir gyvens pasaulyje.
kingiausių katalikų.
rius.
keijoj įdėjo paveikslėlį nauja
nuslopusias Cbieagos apskričiu
Sekančio seimo vietų paski- •
Lietuvos pašto ženklo 30c, ža
Blaivininkų kuopas.
JOHANNES BRAHMS
ĮDOMI KNYGA
ria Centro valdyba.
lios spalvos su prezidento A
4. Seimas pageidauja, ka
Seimui pageidaujant, kun.
24-asis A. L. JI. K. Pilnųjų j J’. Skruodenis, M. 1. C., Tliom būtų išrinkta iš penkių narių
J. Braklins gimė Hamburge,
Šiuo vardu jaunas chicagic- Smetonos atvaizdu.
Vaičūnas patiekė obalsį: “Per
Amerikos lietuviai filatelis
Blaivininkų seimas įvyko rug pson, Conn., J. Svirska VVar-J komisija, kuri padarytų tinka-blaivybę į tikėjimo ir tautos Vokietijoje, 1833 metuose, .i o tis advokatas, Ben Aronin, šio
pjūčio 26 d., N. P. Švč. P. M. cestor, Mass., “Darbininko” mus pasiruošimus tinkamai j garbe.”
tėvas, būdamas
muzikantu, mis dienomis parašė ir išleido tai, ar jau turite tų pašto žen
parapijos salėje, Cambridge, redaktorius A. Kneižys, L. I). 1935 m. paminėti 25 metų gy-1
davė sūnui progos mokytis knygų “The Lošt Tribe” (Pa klų/
Suvažiavimų
uždarė
kun.
Mass. Seimas prasidėjo iškil S. vardu, ir keletu kitų. Raš vavimo, sidabrinį Blaivininkų1
muzikos. Jaunas
Brahmsas klydusi Gentis). Knyga yra
Vaičūnas
mukia.
AR ŽINOTE...
mingomis pamaldomis, šv. Mi tu sveikino 11 Blaivininkų Su- Susivienyino jubiliejų. Komi- į
studijavo pijanų pas gerus tuo plotui, kad ji yra romany"
šias laikė Šv. Antano iš Pad- sivienvmo
vicepirmininkas sijoti išrinkta: kun. J. Vaičū-i Seimo prezidiumas:
instruktorius ir, jau būdamas tinė ir fantazinė.
KAD iaš\ ojas .Jonas Plyvos parapijos (Cicero, 111.) stud. J. Baltrušaitis. \
dvidešimts metų, stebino pu-į
Įvairūs istorikai ir poetai,
nas, J. Svirskas, B. Jakutis ir! Pirm. Antanas Maiukna
K ripas i? I
klebonas kun. J. Vaičiūnas.
blikų savo gabumais. Jis ii-į nuo civilizacijos pradžios, ra- taitis (kun. J .
Seimas entuziastiškai pakė A. Blaveckas. So. Boston, kuo, Vice-pimi. M. Gugeniūtš
ruošia 1
Jam asistavo kun. P. Kkruo- lė garbinguosius mūsų visuo pa pasižadėjo savo susirinki-, Rast. A. Miciūnas ir
giausiai gyveno Viennoje ir j šo ir dainuoja apie dešimtį žv- VV aterbu: \ . Conn.)
džiui” nepapra-^**
denis, M. I. C., Thompson, menės vadus kun. K. Urbona me išrinkti penktąjį asmenį. į
ten ramiai darbavosi muzikos dų tautų, kurios paklydo dy- ‘‘St m lėni ų
M. Urmonienė
Conn. — dijakonu ir vietinės vičių ir kun. J. Vaičiūnų į sei
labui. Daugiausiai yra žino kynėje. Ar via kokia nors šia-1 bl*Į uūihiį.
5. Seimas pageidauja, kad
i
J
parapijos vikaras kun. J. Plekitam seimui būtų pakviestas MUZIKOS
PIJONIERIAI mas dviem pijanui ,parašytais
mo Garbės Pirmininkus.
vokas — sub-dijakonu. Turi
koncertais, keturiomis simfoasmuo su referatu, kas plačiau
Toliau
seimo
raštininkas
ningų ir suvažiavimui pritai
(Tęsinys iš 3 pusi.)
nijomis ir daugelių gražių
papuoštų seimo programų ir
ROSELLI BROTHERS, INC.,
perskaitė
pereitų
(1933
m.)
kintų jmmokslų pasakė kun.
,...
... , —. .. .
mažesnių kūrinių pijanui.
tuomi paskatintų narius uo stiliaus.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
I urbut, jie ir nepa-j
Skruodenis. Laike pamaldų metų seimo protokolų, kurį liau rūpintis blaivybės reikaSpecialistai iškalime ir išdirbi
jėge suprasti, nei sugriežti jo1 Jo draugai buvo smuikiniu-j
ir
giedojo N. P. Švč. P. M. para seimas vieningai užgyrė
nuvisokiu rūšių paminklų Ir gr»lais.
kurinių. Bet kaip buvo gera, kas Remeni, Lisztas, Schuina- 1
biuimių.
pijos choras, vadovaujant va priėmė.
Mū>ų šeimyna -ĮM-cliilizuoja šia
G. Seimas nuoširdžiai prašc kad jo žmona suprato jį ir jo nnas irs J. Joachimas. Lisztas
rgonininkui M. Karbauskui.
Paeiliui Blaivininkų Susivie .
.
.
.
. . .
me
darbe imi- šešias kartas.
skaitom;
Posėdžiai prasidėjo 1:15 va-inymo Centro Valdybos nariai ” Ba^ei(lauJa’ kad Blaivinin dvasių, kurių jis reiškė savo ir Brahmsas yra
Veskite paminklų reikalus tie
kūriniuose. Ji savo gabumais, kaipo rapsodistai. Brabnissu-^
siai su pačiais išdirbęjais.
landų {lopiet. Įžanginę kalbų! išduoda raportų iš praėjusių kų šeimos surengtų savus drau
instrumentu išreikšdavo kom vo muzikos ypatingumu turė
pasakė vietinis- klebonas, Blai metų darbuotės. Iš priežasties giškus vakarėlius,
v į kuriuos
pozitoriaus dvasių. Ji dau jo ir oponentų iš muzikininkų į
vininkų Susivienyino pirmini- kurių Kumetinių, 11 vice - pir- kviestų savo draugus nehlaigiausiai skambino savo vyro tarpo, bet-gi jis yra skaito-nkas kun. P. Juškaitis, po ku- alininkas J. Baltrušaitis ir iž- vininkus ir tuomi savo gražiu
U
kūrinius koncertuodama po mas vienas tų pasaulio muzi
rios oficialiai atidarė seimų, dininkė D. Sidabrienė seiman pavyzdžiu bei maloniu žodžiu
Vienas blokas | rytus nno 1
pakviesdamas kun. Vaič.ūnų! nepribuvo, tačiau iždininkė jU°S
Įraukti į Blai- plačių Europų. Taigi, muzi kos milžinų. Jo kūrinius grie
didžiulių vartų
kos žinovai pareiškia, kad jei- žiant, įgalinama geras niuzikaatkalbeti maldų.
seimui raštu prisiuntusi savo vininkų eiles.
J. Tatulis, peržiūrėjęs knv- gu ne jo žmona, tai Schuina- luinas.
Kun. P. Juškaitis priėmė ir raportų, kuris keliomis pataiTrys telefonai:
sutvarkė delegatų-čių manda- somis priimtas. Visų Centro
Ar Jūs Esate Supančiotas Rei. PENSACOLA »01t
tus, iš kurių sužinota, jog sci- Valdybos narių raportai pri Tr su "suirusiais” nervais — jaučia
BELMONT S485
tės
Ir
pavargęs
—
tik
pusiau
žmo

me dalyvavo 35 atstovai-ės ir imti ir jiems nuoširdžiai padė
, Ofrice: HIIU.SIDK 3MU
gus. Jeigu taip, štai' yra geras toni
Alfred Roselll, prea.
Vincent RoeeUi, aeer.
artį 25 svečiai iš VVorcester, kota už pasišventimų bei dar- kas, sutelkiantis geresnes dienas.
Nuaa-tone
Mass., So. Boston, Mass., Tho bavimųsi. Iš šių pranešimų
mpson,
Conn., Cambridge, matyta, jog darbas sklandžiai
GRABORIAI:
Mass. ir kitų apylinkių mies varomas, naujų narių nemaža yra ušvardlnimas TONIKO, kur) Gy
Specialistas Išrado, ir kuris
tų.
prirašyta ir iždas atsakančio] dytojas
LACHAVVICH Telefoną* YARda 1138
dabar parduodamas visose valstiny-.
čiose. Nt'OA-TONE yra kombinacijai
Seimo prezidium&n išrinkta padėtyj.
tam tikri, tonikų alteratlvų, kurios
IR SŪNŪS
r
stimuliuoja, atgaivina visus organus. I
šie a^pienys: pirmininkas —
LIETUVIAI GRABORIAI
Toliau komisijos
išduoda sn !| Jus
^odavalgysite
,n“u,J* gyvenimą
Ir energiją.
GRABORIUS
•'
gerlaus, — miegosite
stud. A. Mažukna, Thompson.
Patarnauju laidotuvės* kuoptglausla
VO raportus.
Rezoliucijų
komiI ?aldil*u- Tūkstančiams vyrų Ir .noRalkale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
1
J 1
i te.ru tapo pagelbėta.
Trisdešimties
Conn.; vice-pirm. — M. Gugcdarbu būsite užganėdčntl
treatmentas už vfeną Dolerj
sija seimui patiekė sekančias dienų
Tol. OANal H16 arba 9kl«
reikalams. Kaina prieinama, j!
gaukite tlkrąjj — garantuotas.
niūtė, VVorcester, Mass.; sek2314 W. 23rd PU Ohioogo
3319 Lituanica Avenue
Įretorijatas — stud. A. Miciū
Chicago, 111.
1439
S.
49th~bū
_
Cicero,
HL
nas, Thompson, Conn. ir M.
AntradiuniB, rūgs. 11 d., 1984
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KAIP MAN PATINKA

A.

24-ASIS A. L. R, K. PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
SUSIV1ENYM0 SEIMO PROTOKOLAS

“

•»,

MOUNT CARMEL .
KAPINĖSE

• ' 'į »*

H1LLS1DE, ILLINOIS

STANLEY P, MAŽEIKA

Tel. OIOKRO B»37

Vrmonienė, VVorcester, Mass.
Rezoliucijų komisijų sudarė:
kun. P. Skruodenis, M. Į. C.,
Thompson, Conn., stud. Iz.
Augimas, Thompson, Conn. ir
S. Bugnaitis, Cambridge, Massachusetts.
Knygų Įieržiūrėtojais buvo
J. Tat ui is ir Taparauskaitė,
VVorcester, Mass.
Seimo inairaika paskirtas
A. Zaveekas. ( 'ambridge, Mass.
Po to padaryta trumpa per
trauka, kurios metu prezidiu
mo nariai pertvarkė viliamuo
sius reikalus ir užėmė paskir
tąsias vietas. Tuotarpii kun.
Vaičūnas sveikino seimo daly
vius ir palinkėjo geriausių pa
sėkų.
Seimų žodžiu sveikino: kun
P. Juškaitis, Cambridge, .Vlass.
kun. K. Urbonavičius, Tliomp
son, Conn., kun. P. Virinauskas, So. Boston, Mass., kun.
J. Vaičūnas, Cicero, Ilk, kun.

Tel. l.AFayette 8A7S

J. LJulevlčius
Graborlua
Ir
Ral šamui 11<> Jas
Patarnauja Chlca<oj« 'ir apylinkėje.

Dldaiė Ir graži
Koplyčia dykai

Visi Telefonai:

Yards
Arba keliaukite populiariais
Ekspresiniais Garlaiviais:

Informacijų klauski
te pas viclin, affenU,

arba

COLUMBUS
DEUTSCHLAND
HAMBURG
NEW YORK
ALBERT B ALLIN

HAMBURC-AMERICAN LINE
NORTH CERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Ohica^o

GRABORIUS
Koplyčda dykai
1410 SO. 49th COŪRT
Cicero, Illinois
z J
Phone Cicero 2109
z >

Ava

1741-1742

I. J. Z 0 L P
GRA_BORXU8 Ir LAIDOTUVIŲ
VKDftJAH

1646 Weat 46th Street
TeL ROL'levard 6203—Š4IS

LAIMIAM m NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

ANTANAS PETKUS

Avenue

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė. '
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir R A IJt AM tJOTOJAI
Patarnavimas geras Ir nnbrangua

718 West 18th Street
Telefonas MOMroe 3377

J. F. RAOŽIUS

/

Ino.

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime aųry&ių su firma
tuo pačiu varduj

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už (26.00 Ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai
M8 W. lHth St. Tel. CANal <174
Chicago, Ilk

Antradienis, rūgs. 11 d.. 1934
jum 'l-r - — —

Klaipėdos krašto šauliams grą bir visiems tos bylos kaltinasindavo šaukdami, kad girdi, miesiems jau surašomas kalti*£
jūs šauliai esate žemės išda- naniųsis aktas, šių bylų spręs
ŠAUKIAMAS ALTASS KO
vikai, bet po pusmečio jūs vi- Lietuvos kariuomenės teismas,
MITETŲ SUSIRINKIMAS
Klaipėdos krašto priešvai si stovėsite prie sienos. SupraTsb.
i
ntama, kad toki Klaipėdos
Rūgs.
1L
d.,
yra
šaukiamas'atybinėms
partijoms
priklaure*-'
Brighton Park. — Ar žino-!
šv. Kazimiero Akad. Rėmėsvarbus visų Chicagos ir apy-1siusiems ir tautai ir valstybei priešvalstybiniai gaivalui taip
te,
kad
N.
P.
P.
ft.
parapija
už
KUBIETIS JAUNUOLIS
Marąuette Park. — Rūgs, 7 jų skyriaus skaitlingas suslinkės ALTASS komitetų vai-'saugoti įstatymų nusižengu- sakydami manė, ir tikėjosi,
IŠPLAUKĖ KRAŠTAN
d., 7:30 vakare mišparais prie'mas įvyko rugsėjo 4 d. B. Kal- kelių mėnesių švęs 20-ties me dybų susirinkimas, kuriame vilsienis asmenims Lietuvos ape kad netrukus Klaipėdon įsi
išstatyto Šv. Sakramento pra-| vaitė raportavo nuo įvykusio tų jubiliejų!
si valdybų nariai yra prašomi Naciniai rūmai jau turi daug braus Hitlerio gaujos ir šį kra
aidėjo Šiluvos atlaidai, kurie centro išvažiavimo Marųuette
Parapijiečiams t reikėtų su- būtinai atsilankyti.
Į hylų. Neseniai tos serijos by štų atplėš nuo Lietuvos, o tik ASBURY PARK, N. J .
baigsis rūgs. 15 d. vakare. Pa Parke. Pelno padaryta $36.40. brusti ir suruošti to jubilie
las teismas pradėjo spręsti. ruosius Klaipėdos krašto lie rūgs. 10. — Amerono Matu,
Susirlnkimas
prasidės
8
vai.
|
Centro raportu išdavė M. jaus paminėjimą.
vėlavus atvažiuoti misijonieŠios bylos visos yra laimi į- tuvius išžudys taip, kaip bir S4) m., sudegusio laivo M<»
vakare Wm. 3. Kareivos sve
riūi kun. B. Pauliukui, įspū Laurinskaitė ir E. Ogintienė.
domios, ir rodo, kaip Neuma- želio 30 dienų per buvusį Vo rro C’astle patarnautojas per
į
Choras, Vyčiai, sodalietės, tainėj, 4644 S. Paulina St.
8 mylias išplaukė kraštan be
dingą pamokslų, pasakė kleb.
no ir Zaaso nieku nekalti su kietijoje terorų.
Daugiausia kalbėta apie pi draugijos, į darbų! Sykiu su
ALTAIS
jokio
saugumo
prietaisu
klaidinti Klaipėdos krašto gykun. A. P. Baltutis. Po miš kniką, kuris įvyks Vytauto da-1 klebonu kun. A. Briška, vikaLietuvos teismas pirmosiose
parų pasirodė ir misijonierius, rže, rugsėjo .JO d. Musų sky- raįg kun. Valančium ir Joneliu; L. V. KUOPŲ DĖMESIUI į ventojai tajx> priešvalstybinio priešvalstybinio veikimo bylo (life preserver). Jam plaukti
Į veikimo aukomis. Tiesa, nevi- se nei vieno kaltinamųjų neiš ėmė 6 valandas.
kuria pasakė įspūdingų pamo rius nutarė prisidėti ir darbuo
sutarkime paminėtą šį jubiliekslų, ragino žmones visokiuo 118.
L. V. Cine. apskr. eusirin-Į8’ * -vra ““klaidinti. Kai ku- teisino ir visiems paskyrė ati
jų...
se reikaluose šauktis prie Pa i
Mano nuomone,- te kiekvie- kiman įvyk. t&tradienį, rugselria s*nonin«;ai ir žinodami tinkamas bausmes. Dabar LieŠv. Kazimiero seserų gimnaneles Šv. Šiluvos.
zijai, Lietuvoj, E. Ogintaįtės j na draugija išrenka atstovus, jo 11 d., Aušros Vartų parap.1 gręsv,an('ias . Pasekme* dirbo tavoje visi susidomėję laukia.
Išėjus iš bažnyčios buvo gir
kurie sudarytų bendrų komi salėj lygiai 18 vai. vakare. Vi-' Pr*ešvalstybinį darbų. Vieni jų ua(Į prasidės Neumano, Zasso prasidės ketverge, rugsėjo,
pasidarbavimu
parduota
“
ply

(September) 20-ta, 1934,
dėt šnekos: “O, tai misijoniebuvo atkaklūs niekintojai vi-1 . .
..
..... ..
. . ,
sijų jubiliejaus paminėjimui sos kuopos malonėkite prisių so, kas tik lietuviška. Net po į’r « Sebn! d,džl0J‘ pn<,Sva|tų
”
už
$61.00
ir
P.
Turskienė
7:30 valandų vakare
riųs. Kiekvienų dienų eisime
suruošti.
lėlius sti kuodaugiausiai atstovų, licijos valdininkai dainuodavo lstyb,n'ov"lkl™ b>la- Tikin,»
aukojo
$100.00.
JOflEPH J. GRISH,
klausytis jo pamokslų”. Visi
nes susirinkimas labai svar
4631
South Ashland Avė.
Vokietijos
nacių
dainas
mrifo;
81
>
ka
d
j*
g*dės
būti
paskirta
Marąuette Park ir apylinkės
bus.
PAMINĖJO
VEIKĖJŲ
Telef.
BOUlevard 2800
kolonijų katalikai kviečiami į
J- KinHnai «"»>"i bizniorniose būdami niekino lietuvių spręsti apie spalių mėnesį. I)a
M.
Brazauskaitė,
koresp.
DEŠIMTMETĮ
Silavos atlaidus. Kun. Pauliu- riai ‘ažlaiko bufern« P° num'
tautų ir Lietuvos valstybę. Tai
kas piratam savo pamoksle pa-' 4441 Ro' Honore St > >ra
darydami jie nuplėšdavo pev
Dariaus
Girėno
Paminklo
Marąuette
Park.
—
Vakar
aižadėjo papasakoti įspūdžius 808 aukotoiai
NAUJAI ATSIDARĖ
Fondo Komiteto susirinkimas tautines iškilmes lietuviškas
žinomiems
katalikų
veikėjams
iš stebuklingos vietos Silavoje,: darb^’ be t0- >la|y™uja visuovėliavas ir iškeldavo naciškas.
įvyks rugsėjo 11 d. 8 vai. va
kuri, praeitais metais aplankė. 8e I»re"Si'aa<»*; Yra “Drau- Mickeliūnams suėjo dešimtmeJie sakydavo, kad čia lietu
k
tiš laimingojo moterystėje gy kare, Aeroklube (3718 S. Halgo
“
skaitytojai
ir
rėmėjai.
Jų
viškų vėliavėlių neturėtų būti,
Daugelis ir mūsų esame lankę
venimo. Ta proga Čižauskie- sted St.) Bus svarstoma svar
sūnus
lanko
Šv.
Kryžiaus
mo

o turėtų rastis tik vokiškos
tų stebuklingą vietų Lietuvo
3201 Lituanica Avenue
nės, Kazakevičienės ir Saka- būs reikalai.
kyklą,
o
dukrelė
Šv.
Kazimie

vėliavos. Keikdami visaip nie
je. ><.
Juozas
kampas 32-ros gatvės
Komiteto sekret.
ro akademijų; gabi muzikoj. lienės iniciatyva, praėjusį šeš
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas
kindami tautines Lietuvos spa
tadienį gražioj Miekeliūnų re
lvas, jas nudraskę sumindžio
A LIPE INSURANCE
Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “valstybinė” iš Lietuvos.
Uuolfls veikėjai Ogentai ren zidencijoj suruošta sukaktu Brldgeport. — Dr-jos Palai jo. Kai kurie net seniausiems
Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus į “Kauną.’
CO. SEIMAS
J
gia bunco party (num. 5648 S. vių paminėjimas, kuriame da mintos Lietuvos susirinkimas
įvyks
rugsėjo
12
d.,
8
vai.
vak
lyvavo
apie
40
katalikų
veikė

Green Lake. — Lawsonia Justine St.) Šv. Pranciškaus
Chicagos Lietuvių auditorijo- jnuos Kra^ dainelh)- Tarpuose
County klūbo viešbuty eina seserų naudai, spalių 14 d. po jų bei Miekeliūnų bičiulių.
bus gražios muzikos, įdomių
Aetna Life Insurance Co. regi- piet. Ogintienė su savo dukre Per vakarienę Mickeliūnams je. Nariai malonėkite laiku
kalbų ir pranešimų. Šias pro
joninis seimas, kuriame dele le gamina daug rankų darbo sudėta gražių linkėjimų ir į- pribūti, nes turime daug kų
aptarti.
Valdyba gramas kas antradienį leidžia
gatų tarpe iš Chicagos ir Vi dovanų. Kurie atsilankys, nesi teikta dovana.
savo lėšomis Peoples rakandų
ncas Rūkštalis, buvęs uolus gailės. Prašoma visi atsilanky
Ilgiausių jubiliatams metų.
išdirvstės ko. krautuvės, 2536Vyčių organizaaijos darbuoto ti ir paremti kilnų darbų.
R&p.
40 W. 63rd St. ir 4179-83 Ar
jas.
cher Avė.
Rap. XXX.
Lawsonia County klūbo vie
Rugsėjo 23 d. įvyks didelis SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
ta nepaprastai graži.JSakotųą, , Šv. Kryžiaus parap. piknikas,
Šiandie 7 vą|?-vakare iš sto- •
grasiausia visam Viscdnsine. į Visi parapijonvs ir kaimynai
Brighton Park. — Kazanų ties VVGES bus reguliarė ant
PINIGAI DEL BIZNIO
Seimo proga V. Rūkštalis su į yra kviečiami atsilankyti. Ne- šeimyna parvažiavo iš vakari- radienio radiją programa. Da
žmona sykiu ir atostogauja. | pamirškite mūsų parap. pikfli- jų, kurias linksmai praleido lyvaus rinktiniai radijo daini
Rap. | ko.
R&porteris
ninkai, taip^ harmoningas , KOMEBC1NLS PASKOLAS
Wisconsin valst.
DUODAME ĮSTAIGOMS
Steponas Straukas Peoples radijo kvartetas padai
AKORDI JONAI
aĮH'*** 1 Ąi
i*—■ —«■ '■ » — - HEM1ANT1KS JŲ KEKORDl
Budriko Krautuvė importuoja tiesiog iš išdirbtųjų Itnlijoniškus, Rnskus, Vokiškus ir Amerikos išdirbvsčių
HALSTED EZCHANGE
akordi jonus.
NATIONAL BANK
<*** i ’’
• ••• ‘A \
»
Kainos: 10 bosų $24,00’ 48 bosų *75.00’ 100
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
Ilalstcd St. ir 19th PI.
bosų $98.00 iki $35O.OO Parsiduoda leng
Narys FKPERAL
s’ais išmokėjimais. 25 lekcijos dykai.
insi k \\< e korporacijos
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN

VIETINES ŽINIOS

B
m

IKIAMA 20-T1ES
METŲ JUBILIEJAUS

J

ŠILAVOS ATLAIDAI JAU T0WN OF LAKE ŽINELĖS
.PRASIDĖJO

Pranešimai
---- —.----

NACiy BYLŲ SEZONAS
•LIETUVOJE '

PILIETYBĖS PAMOKOS

u Ir o i

.'JL.l

itLaio i

KAUNAS TAVERN

»

RAūlū

BUKITE VISI LINKSMI ’

Jos. F. Sudrik,

BBER.

Sveiki - drūti!
Šiandie ant mano delno gu
li iš slaunaus Cicero “Pareiš
kimas visuomenei”. Yožniausį punktų jums paskaitysiu.

dybą pasigyriant: “turime pi
lną anatomiją”. (Anatomija mokslas apie žmogaus kūno
sudėjimą — prof. K.). Bile
kurios karalystės vaiskui tai
būtina. Be to, daug žiūrima,
kad ir vaisko vadai, turintie
ji pilnų anatomiją, visame va
dovautųsi ne kojomis, arba ki
tu kuriuo anatominiu člunku,
bet — razumu.

“Tegul bus aišku visiems:
Draugystė Lietuvos Kareivių
uniformos skyrius nėra ir ne
buvo apgautas per niekų. Kur
jis eina, kų jis daro, tai visų
žinia ir mes to vieningumo
laikysimės, nes nesame kont
Anot kaikurių amerikanckų
rolėj neį Rymo, nei Maskvos.
Esame grynos sąžinės lietu gasietų plebiscito (balsavimo),
viai po globa savo draugijos. kokis turėtų būti mūsų prezi
Turime pilną anatomiją. Paša dentas, daugelis nori, kad jis
liniai su savo pastabom prie būtų; mažakalbis kaip Lindbergas; drūtas kaip senato
glaudos neras”.
Vieno sekretoriaus ranka pa rius Borah; filantropas kaip
Rockefeleris; kantrus kaip
sirašo:
“Valdyba J. Klimas vadas, Hiobas, stiprus kaip HerkuM. Marcinkus pagelb., A. švel lesas; išmintingas kaip Plato
kauskas ižd., K. P. Deveikis, nas; sąmojingas kaip Rabelais; drąsus kaip liūtas; iš
rait.; vadinas, keturi činai vie
kalbus kaip Demostenas; man
noj asaboj.
Smagu man tiesti delną ir drus kaip Saliamonas; tylus
švelniai paglostyti kareivių va kaip sfinksas; universalus
Idybą už drųsg prisipažinti po kaip Šekspyras ir t. p.
Matot, kokio karaliaus ame
kieno kontrole, argu kainanda,
skyrius yra, ha iki šiol vieni rikonai nori. O mūsų cicilistai savo karalienės pasitenkivienaip rokavo, kiti kitaip.
Linksma taipgi girdėti, val-pia tiktai vienu “gražumu.”

JOHN B. BORDEN

šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREK CO.

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

Urmu — Avholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 6
Panedėllo, Seredos Ir PėtnyCIos
v&karafa 8 Iki 9
Telefonas CANal 1175

L. M. NORKUS

Radios, Rakandai, Oil Bumers, Flektrikiniai Dulkių Va
lytojai, Skalbyklos, Refrigeratoriai.

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas

KEPuMle #800

3225 So. Lituanica Avė.
Boulevard 7179

P. GONRAD

3417-21 So. Halsted St.
_________ Telefonai: BOUlevard 4705 - 8167__________

Lietuvių Radio Valanda Leidžiama nuolatos per (i me
tus.
Nedėliomis iš Stoties W C F L, 970 K. nuo 1 iki 2 vai.
po piet. Lėšomis Budriko Krautuvės.
.

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavu, moderatAką. atudlo su Hollywood Šviesomis.
Ofl W F.ST a.yrd ST.
F.nglcwoo<l 5A40—5HHS

.,A..

-

...............................................

Furniture and Piano
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 80. T ALMA N 8T
7128 SO. ROCKWEI,L ST.
Tel. RF.Puhdc 50tt-«0M

5332 So. Long Avė.
Chlcago. UI.
TEu REPI BLIC »«1

Mes perduodam anglis že
miausiom kainom. Pooabnntas M. R. >7.00 tonas.

Katrie perkate ansrlls IR
draiverlų. siųskite juoa
}
CHANE COAL CO. Oauslte
geresnes anglis ui mažiau
plnfgų.

POPTERIJOJAM Ir PKNTFOJAM
Atliekama visus namų dabinamo
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas 199 4 m. popleros rolė — 5e.
KAS

■

ALEX ALESAUSKAS and SON

Crane Coal Co.

JOREPH AUGA1TIS
R. KAth Avė.
Olreer*.
Tel. Ijafayette *7 lt

■

m.

INSURANCE

PERKAM

N0TARY

LIETUVIS

PUBLIC

KUS BONUS

REAL ĖST ATE — SIUNCTAM PINIGUS Į LIETUVA
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumą Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET

Tel. LAPayette 1083

