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Rhode Rsland jėgos per silpnos

TAS YRA, KAIP GRĄŽIN
TI KRAŠTUI GEROVĘ

PARYŽIUS (per paštų).
ŽENEVA, rūgs. 13. —
kovoti prieš riaušininkus
ŽENEVA, rūgs. 13. — Len
Lietuva, Latvija ir Estija Journal dės Debats paskelbė
WASH1NOTON, nigs. 13.NEW YORK, rūgs. 13. — kijos užsienio reikalų minisPROVIDENCE, R. I., rug. ket, Central Falls ir kitas.vie
svarbų
savo
korespondento
vakar pasirašė savo santar
Per vedamus tardymus vis teris Beckas šiandien sukėlė, Amerikos Darbo federacija 13. — Sušauktos specialėn (tas. Yra daug sunkiai sužeislaiškų apie Rygoje parafuo
labiau aiškėja, kad už 135 as triukšmo T. Sųjungos susi paskelbė naujų planų krašto sesijon valstybės legislatūros tųjų. Dideli nuostoliai padavės ir vieningumo sutartį.
tų trijų Baltijos valstybių sa
Šia sutartimi Pąbaltijas, kai ntarvės ir bendradarbiavimo menų žuvimų sąryšyje su gai rinkime. Jis pareiškė, kad Len gerovės grųžinimui. Ji siūlo, kai kurios atstovų grupės i ryta.
kad “mažoji santarvė”, tar sutartį, kuria, tarp kitko, nu sru Morro Castle laive yra kija atsisakys pildyti tauti kad vyriausybė sudarytų cen- trukdo pravesti rezoliucijų, Į Iš Washingtono praneša,
daugiausia kalti laivo virši nių mažumų sutartį, kuri tai tralinę agentūrų (ofisų), ku- kad federalinė kariuomenė kad Rhode Island valstybės
ptautinėse
konferencijose matomi užsienių reikalų minininkai, kurie ilgų laikų nesi- koma tik mažosioms valsty- ri* reprezentuotų organizuo- reikalinga streiko sritims. Gu- apylinkėse yra apie 1,800 fekonsoliduoja savo veiklą, sterių ir diplomatinių atsto- šaukė pagalbos.
Pagalbos hėms, o didžiosios valstybės ,tas vorslas- <larba8;. vartot°- bernatorius gi pareiškia, kad deralinių kareivių, kurie g i
kad prisidėjus prie pasaulio j
pasitarimai. Dėl palankaus Šauktasi tik tada, kada jau
nėra surištos su ta sutartimi. jai ir vyriausybė. Šios agen tai nėra darbininkų streikas, galės atvykti į streiko sritis^
nusistatymo Rytų pakto at
taikos palaikymo.
negalėjo ji būt duota — buvo Lenkija gi skaitosi taip pat tūros pareiga būtų sudaryti bet aiškus sukilimas.
jei bus reikalinga.
Rugpjūčio 30 d. Rygoje žvilgiu laikraščio korespon- per vėlu.
gamybos
programų
ir
vykdy

“didelė’’ valstybė ir reika
buvo pasirašyta tik įžengia dentas perduoda Latvijos de
lauja, kad sutartis būtų at ti jų. Tuo keliu gamyba būtų
PROVIDENCE, R. I., rug.
legacijos pirmininko konfe- Į
mieji sutarimai.
tikrai kontroliuojama, padi
šaukta.
13. — Tekstilių pramonės
rencijoje Munterio pareiški- |
dinta ir duotų gerų rezultatų.
streikuojančių
darbininkų
Ministeris Beckas pareiškė,
RYQA. — Latvių oficio mų. Munters pareiškė, kad,
Federacija pavyzdžiui nu
riaušės nenutraukiamos ir
kad jei sutąrtis nebus panai
-rzas Briva Žeme konstatuoja, “per Tautų Sųjungos pilnarodo į automobilių ir namų į
tas privertė valstybės guberInternational
Typograkinta, jos viųtiek nepildys ir
kad pagal sudarytų Baltijos . ties ųe4jų„ kuri . pcasidės už
statymo pramones. Kraštas y. . x , .. .
,
LONDONAS,
rūgs.
,13.
. natonU šauktis krašto vyriau phtcal
unijos suvažiavime,
su tautinėmis mažumomis —
santarvės sutartį prie jos ga kelių dienų, mes turėsime ga
ra reikalingas mažiausia 5 mi ,
•
Keletas
turtingų
žmonių
šieg
t(
i
a
i
gj
vokiečiais,
lietuviais,
...
sybės pagalbos,
Cbicagoj, paduotas sumany
li prisidėti ir kitos valstybės, limumo parodyti visiškų su
hjonų naujų gyvenamų namų, j •
met
mirė
Anglijoj.
Vyriausyukrainiečiais,
gudais
ir
ki
mas, kad spaustuvėse įvesti
suprantama, visų pasirašiu derinimų Baltijos valstybių
.
bės iždas visada gauna didelį tais, Lenkija elgsis taip, kaip o pereitais metais pastatyta į Gubernatorius kreipės pas
užsienių
politikoje
ir
panašių
vos
apie
50,090.
11
milijonų
prezidentų
Rooseveltų,
kad
eterių
ienų
siųjų sutartį valstybių bend
pelnų iš paliktų lobių. Nes jai bus tinkamiau.
.
vaitcs
darba
ru pritarimu. Kadangi kalba mūsų kraštų pozicijų Rytų
asmenų reikalingi naujų auto- jis pasiųstų federalinę kariuo •
tie, kurie paveldi didelius lo
eina tik apie Baltijos vals pakto atžvilgiu.’’
Kai kurie suvažiavimo at mobilių, o pereitais metais menę į streiko ir riaušių sri-, Sumanymas atmestas išaiš
bius,
privalo
mokėti didelius
Tas pats laikraštis palie
tybes, tai sųjungos ateities
stovai pareiškia, kad tuo bū padirbta tik 2,135,000
tis. Juk negalima leisti, pa-1 kinus, kad tai komunistų pasmokesčius.
Tos rūšies stovis yra ir ki-i reiškia gubernatorius, kad Pan^os'
būdu
narys gali būti tik Suomija. čia ir trijų Baltijos valstybių
du Lenkija kėsinasi ne tik
Tik iš vieno mirusio turtuo prieš T. Sųjungos autoritetų, tose pramonėse, nes nėra kas riaušininkai naikintų savastis norj Pakasti po spaus vių
Tas pats laikraštis pažymi, sutartis. Straipsnio autorius,
lio Sir John Ellermano pa liet prieš pačių Sųjungų.
galėtų jas pastumti pirmyn, [ir grasintų žmonių gyvas- t darbininkų organizacijos
kad kol tarp Lietuvos ir Len tarp kitko, rašo:
To; „oi^„
matais, kad jų sugriovus Ir
“Nebėra santarvių, o yra liktų lobių vyriausybė jau iš
kijos nėra sutvarkytas sienų
Lenkijai nurodomas faktas, Tai
Padar>,ti tik minė tims.
gavo
apie
70
milijonų
dole

klausimas, karo klauzulės įve paktai. 3 Baltijos valstybės kų
Prez. Rooseveltas žadėjo apvaldžius.
ta centralinė agentūra.
kad
ji
pati
neatgavo
sau
visų
dimas į sutartį ir Uietuvos tik sudarė tokį paktų, kuris rių mokesčiais. Ir tai dar ne
pasiųsti kariuomenę, jei valtų šiandien valdomų teritoriVIŠTOS PASKUI JI
Latvijos Estijos sųjungos su pats savaime yra puikus ir viskas.
i stybės milicija ir policija neju.
Pačių
Lenkijų
atgaivino
darymas nesųs galimas. Ta kuris yra panašus, žinoma,
Teisman pašauktas
Įgalės palaikyti tvarkos.
didžiosios valstybės. Dėl to
čiau ginkluotų konfliktų at tam tikra proporcija, į MažoGubernatorius sušaukė spe Thomas Lee, 49 m.
Lenkija privalo teisingai ap
vejais, kai kurių nors iš pa sios Santarvės paktų. Norė
cvdėn sesijon legislatflrų, ku- 41 So. Waba8h avė.
sieiti su pavestomis jos glo
dami
gintis
nuo
pangerma

sirašančių valstybių puola
ŽENEVA, rūgs. 13. —yAu- risi išdėstys dalykų stovį ir tinamaš vištų vogimu iš viebai tautinėmis mažumomis.
kuri kita valstybė, santarvės nizmo, tie trys kraštai nus
Nuo to pareina pats Lenkijos strijos kancleris Schuschnįng reikalaus pripažinti federali- nos parduotuvės priešakio,
Rdalyvės kalbėsiančios ir aprė prendė veikti bendrai. Jiems. PARYŽIUS, rūgs. 13. —
pranešė T. Sųjungoje, kad nės kariuomenės reikalingu- Teisėjas leido jam pačiam
| Nauji nesusipratimai pasireiš valstybės egzistavimas.
piančios, bet tik politinėje ir galima tik pritarti.”
Austrija kovoja prieš teroriz mų, jei nebus nutrauktos riau paaiškinti įvykį. Kaltinama
kė
prancūzų
ministerių
kabinę
diplomatinėje srityse, nes su
sis aiškinosi:
mų savo ribose. Tas vyksta Sės.
,
te
ir
buvo
pavojaus,
kad
ka

tarties pagrindan padėtas tik
už pasaulio taikų.
Savo keliu gubernatorius
“Bėgau, kad suspėjus gaubinetas turės suskilti ir sug
politinis ir diplomatinis ben
Jis pareiškė, kad nužmly. | įsakė sumobilizuoti visa* vai- . gatv5karį Ant įalįgatvio
riūti. Kabineto nariai radika
dradarbiavimas.
to kanclerio Dollffusso prog- stybės militarines pajėgas ir pasipainiojo dėžė su vištolai rengėsi kovon prieš deši
TORONTO, Kknada, rūgs. rama bus
kad ne- Iko ™k,a" RutraBktl I stre'- 1 „j,. Užkliūva, kojai dėžė perChicago majoras Kelly iš niuosius narius.
pakliuvus unijon su Vokieti- ko sritis.
■ -- —
kėlė sumanymų aldermonų su
_
.virto, atsidarė ir išsivadavu(13.,— Kanados darbo ir proTaip pat įsakė polict- I
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nesuaipratl,
,
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.
ja.
sirinkime, kad miestui yra rei
sios vištos ėmė bėgti paskui
* • ii * 'fesmes unijos turi kongresų,
niams
autoritetams
suimti
vimus įsikišo ministeris be teSmerkė
vyriausybei
priekalingas centras (patalpos),
mane. įAš jų dvi pasigavau ir
kuriam dalyvauja ir Ameri
sns.
darbininkų
agitatorius,
kos Herriot ir jam pasiseka
šingų
pajėgų
kišimąsi
>
į
kuriam būtų sugrupuoti visi
norėjau nešti atgal savinin
kos Darbo federacijos atsto
Chicago miesto aldermomj miesto departamentai, taip, ,’aviSkiM. radika,ns ’*rkalM
j Austrijos vidaus reikalus, ypač komunistus, kurie kurs kui. Tuo momentu pasirodė
vybė.
taryba padarė rezoliucijų, kad
ti,
kad
jie
su
savo
rengiama
’ kas skaudžiai atsiliepia į eko to darbininkus.
kad kiekvienam piliečiui būpolicija. ’ ’
Si pastaroji pasiūlė kana
Chicago Motor Coach kompa
kova
palauktų
iki
įvyksiant
Gubernatorius
kreipės
j
vvnominį
valstybės
stovį.
i tų lengvai prieinami.
Teisėjas paabejojo apie to
diečiams darbininkams, kad
nija arbitražo keliu taikinturinkimams
spalių
mėnesį.
Jo
riausiųjį
tekstilių
streiko
koPagalidn
energingai
nugin. .
Majoras nori, kad centras
,,.
aiškinimosi tikrumų ir nubanabiejų kraštų darbininkų of_ .. . Ta
si su .tr.iknoj.nfta..
aavo
nabrangiai
patarimo paklausyta.
negrą
ka|w if>
•
».
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•
4-j.i eijo, kad Prancūzija ir Jtah- mitab, Wa.hington., kad JI.
ganizacijos vieningai dirbtų . -1 ’
\ ..
darbininkais. Tas reikalas pa
d<>)
nž
To.
pramonė, kontrolė, klau.i-' f’ X‘‘lbwlam™ A«x.tnja,, ..e- įtakytn .tr.ik.mnk, variam,,
bet puošnus ir duodųs mies
vestas miesto majorui.
Spaustuvių darbininkų su
kad būtų nutrauktas pikietAktų jos politinės kontrolės.
tui grožio. Namai turi būti
mais.
gimų.
važiavime Chicagoj pasiprie
vimas,
kad
streikininkams
patys išsimokamieji.
Entuziastiškai sutiktas šis
BERLYNAS, rngs. 13. —
šinta,
kad
federalinė
kariuoPlentų ir vendens kelių būtų įsakyta paliauti kėlus
Buvo sumanymas Micbigan
Šis klausimas paduotas,
kvietimas.
Vokietijos atstovas Austrijai studijuoti majoro 15-os narių menų būtų naudojama prieš
'' *
'.toSl
valdyba praneša, kad nuo 19- riaušes. Komitetas nepripaži ežero pakrašty, arčiau viduPapenas buvo atšaukta. ir
streikininkus.
34 m. rugpiūčio mėn. 23 d. no gubernatoriaus reikalavi miesčio, supilti salų ir ten pa
0Rp>;
jam buvo skirta 6 mėnesiai j
_____________
naktimis nuo 23 iki 6 vai. vi mo. Komitetas pažymėjo, kad daryti airportų lėktuvams.
“atostogų.” Dabar jis ir vėl
Chicagoj mirė Wm. LoriPRAHA, rūgs. 13. — Če ' CHICAGO IR APYLINK. siems uždrausta važiuoti per fabrikai turi būt uždaryti, ta
Tuo reikalu kreiptasi į val
.s *■ * • r •* " r
•
mer, buvusis senatorius ir koslovakijoj mirė buvusi Ru — Šiandien nepastovus oras; geležinį Panemunės tiltų per da nebus riaušių.
eiunčiamas lAustrijon.
stybės viešųjų darbų fr namų
Niekas negali išaiškinti tos garsus kituomet Illinoiso po sijos revoliucininkė Katarina numatomas mažas lietus; Nemunų, kol bus suremontuo Streikininkų riaušės iš Say- direktorių. Gautas nepalanlitikas.
Hitlerio krypties.
Breškovskaja, 90 m. amž.
maža temperatūros atmaina. tos to tilto grindys.
lesville persimetė į Woortsoc- kus atsakymas.
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Vadinas, pinigų buvo ne tik lėktuvo nu
pirkimui, jo įtaisymui, bet ir algoms. Tik ne
ISelna kasdien, Uskyrua sekmadieniu*
buvo ALTASS komitete žmogaus su smege
rUMEHATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
. ,'—» (« 00. pusei metų — |S 60; Trims mėnesiam*
„M; ■ Vleuam tnėueslul — 7 5c. KltoBe valstybėse nimis, kuris būt galėjęs visų darbų prirengti
sutemta; Metanu — $7.00; 1‘uset' metų — (4.00.
tinkamai ir laiku, kad nesuvilti visuomenės
.01c.
tlmų kainos prisiunčiamos pareikalavus
įdarbintus Ir korespondentams raitų nejrratlna, ir skridimų įvykdyti šiemet. Kitų žmonių
tai padaryti Ir neprlaiundtania tau tlksnaujieniečiai prie to darbo neprileido, mat,
ienklų.
|tąrA>a priima — nuo 11:00 Iki 12:0d vaL
kas
kitas kreditų būt pasiėmęs, o gal ir biz
sekantu
čiai dienai priimami iki
nio jų laikraščiui būt buvę mažiau. Pinigus
5 vai. popiet.
visi galėjo dėti ir dėjo, bet Grigaitis ir jo
pakalikai nuolat bubnijo, kad tai daro “Nau
“DRAUGAS”
jienos”, “Naujienos”, dar kartų “Naujie
LITHUANIAN DAILY FREKND
nos”. Išrodė, kad skridimo organizavimas
Publlsbed Daily, Eacept Sunday.
RIPTION8: One Tear — (•••; 8lx Months reikalingas tik tam socialistų geltonlapiui,
Atl
.(♦; Three Months — (2.00; One Month — tie.
— One Tear — (7.00; 8U Months — (4.00; kad aukotojai visai jiieko nereiškia ir kad
- .020.
rtlatn< ln ‘ DRAUGAS” brlngs best resulta.
tas žmogus - lakūnas, kuris savo gyvybę sta
ųMverttaln< ratee on appllcatlon.
LUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago to į pavojų, taip pat neturi reikšmės. Čia
tik “N-nų” reikalas.
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Baime ir Liga

Sava Arba Svetima Bažnyčia i

Kažin koksai, nepertvirčiausių nervų,
Mūsų tauta dar nėra lrnvu- siems reikalinga. Bo to žmoni-1
(Kame dabar rasi tvirtus, nebėr jau!)
si netikinti. Būdami utabmeld- ja gyventų klajonių sapne. Lai Į
Vyrukas ėmė šiuo tuo skųstis.
žiai lietuviai susikūrė savo minga ta tauta, kurį turi saLiga, tur būti, jį kamuoja rūsti!
šventoves iv garbino gamtos vus mokytojus, savus vadus,
Kam ko nors nepasopa,
Arba kur nors neatsiranda oj>n?
tvarinius. Juose ieškojo apgy savus dvasios vadus, kurie
Kai kitas tų ligų liga nepripažįsta,
nimo, pagalbos; kreipės pas šviečia tautų. To darbo mums
Tai mūsų Tadas: — Jau vėžys — tai!
perkūnų, pilnų galybės; ’ugnį1 pavydi. Mokytojų ir dvasįškiLaki vaizduotė jo, va
viskų deginančių; medžius, e-1 jos medžiaginis užmokestis, pa
Vėžvs praėjo, štai, už valandom jau džiova!
— Ak, ak, jau dienos — suskaitytus...
sančius dvasių šventomis bu lyginamai, yra menkas, o dar
Jis mušto sau kas vakaras irYytas!
veinėmis, šventovėmis.
bas yra garbingas.
— Kažkas jam daktare, kažin kuo vyras serga?
Likę krikščionimis, metė
Mes, lietuviai, prieiname ir
Ar džiova kokia, ar vėžys koks?!
garbinę dievaičius ir ėmė pa gauname apšvietos bei tikėji
Juk galim susilaukti visko...
— Ligos nėra... iš baimės jis suvargo!...
žinti ir garbinti matomų ir mo pažinimo tiktai savo įstai
nematomų daiktų Sutvėrėjų. gose, tarp saviškių. Ko, ko,
Įsikūrė savo šventoves: Kal- vienybės tai mums trūksta.
Socialistų šulai ne tik visuomenę apvylė, varijų, Šilavų, Tytavėnus, Kre Mes vaizduojamės, kad savų
DIENOS KLAUSIMAI
bet apvylė ir ALTASS komiteto narius, ku tingų, bažnyčias su mokyklo bažnyčių, savų mokyklų išlai
Mykolas Kopernikas yra lai mas, taip pat buvo priešingi
"
—z
rie daug darbo yra įdėję.'Jie nuolat kalbėjo mis. Mūsų šalelė nuo amžių kymus per daug mums kainuo
komas naujosios astronomijos naujam mokslui. Koperniko
ANTRĄJĮ SKRIDIMĄ ATIDĖJUS
ir rašė, kad lėktuvas puikiausias, saugiau ir svetimiems buvo žinoma, ja, be jų būtų mums pigiau.
tėvu. Būteųt, jis pirmas pa padėtis buvo dar ir dėlto sun
sias, geriausias (kito tokio pasauly nėr), kad kaipo šventa šalis. Dar ir sta Kų išmokame už išlaikymų sa
skelbė, mokslų, kad ne saulė ki, kad jis pats buvo kunigas.
Vakar paskelbėme, kad antrasis transat
jis jau baigiamas taisyti ir kad, štai, netru bmeldė būdama mūsų tauta vųjų įstaigų, sunaudotumėni
tautinis skridimas šiemet nebeįvyks. Arčiau
Apie savo mokslų jis pasa
kus skridimas įvyks. Pasielgta tikrai socialis turėjo gyvų tikėjimų ir bu savo kasdieninio būvio reika-1 sukasi apie žemę, bet atvirkšI stovintieji prie ALTASS vairo pranešė, kad liškai. Jei jie matė, kad lėktuvo šiemet nepamaldi. Priėmusi krikščio- lams. Tai būtų naudingiau.či&b žemė ir visos kitos plane- kojo tik savo artimesniema
tos sukasi apie saulę. Lig Ko draugams, neskubėdamas jo
taip atsitinka dėl to, kad prof. Žemaitis kagalima bus prirengti, reikėjo taip ir skelbti, nybę dar didesnių uolumu ji Patiems sunku yra save apkališpažino tikėjimų ir visa šir- tinti, bausti. Mūsų teisinima- perniko buvo manoma, kad 2e- viešai skelbti. Bet gandai apie
u.u. blegrama pranešė apie blogų orų Europoje. bet neklaidinti visuomenės.
Toji kablegrama prisiųsta (gal įprašyta
dirni karštai garbino savo Su-1 sis mus pačius nepatenkina. mė yra pasaulio vidurys, cen- jo moksliškus gabumus vis
Dabar
žmonės
viens
kito
klausinėja,
kas
prisiųsti) tam, kad pateisinti “Naujienų” ne
tvėrėjų. Sekmadieniais ir šve Rodosi ko trūksta. Argi mums tras, apie kurį juda mėnulis,'dėlto sklido. 1536 m. į Koperatsitiks
su
“
Lituaniea
11
”
,
su
fondais,
su
nikų kreipėsi kardinolas Šensugebėjimų vadovauti tokiam darbui, kaip
ntadieniais susirinkę į bažny tereikia vien duonos? Mes tu saulė ir visos žvaigždės.
Įeit.
Vaitkum,
jei
šiemet
skridimas
nebeįvyk

tea&sat(antinis skridimas. Yra faktas, kad
čias šventai klausė šv. Mišių rime gyventi, dirbti, statyti ir
Kopernikas gimė 1473 m. bergas, prašydamas atsiųsti
sta?
Juk,
sako,
reiks
mokėti
už
aerodromų,
skridimas atidedamas ne dėl blogų orų Eu
ir savo šventas maldas aukojo palaikyti įvairias prieglaudas vasario 19 d. Tarno mieste. Iiam m^sliško veikalo nuorakuriame
“
Lituaniea
II
”
bus
laikoma,
reiks
ropoje, bet dėl to, kad lėktuvas — Lituaniea
Aukščiausiajam, troško išgir įvairias įstaigas, mokyklas, ba Vokiečiai ir lenkai dabar var-,*3kelių metų pas KoperJI dar neprirengtas tolimai kelionei. Aišku, mokėti lakūnui ir sekr. Vaivadai algų, “N- sti šv. Evangelijos žodžius ir žnyčias.
žosi, kurios tautos kilmės Bu-, M^kų atvyko matematikoį^projei ‘‘Lituaniea II” negalėjo atskristi iš Wis- noins” už spaudos darbus ir kitas visokias jų laikytis. į bažnyčių eiti nie
Šiandie kuone visas pasau vo Kopernikus, vokietis ar fesorius Betikus susipažinti
coasino į Chieagų, kur jai buvo surengtos iš i. išlaidas padengti.
kas jų negalėjo nei sutrukdy lis keikia bolševizmų. Kaip lenkas Vokiečiai Kopernikų su jo nuomonėmis. Pagaliau,
leistuvės, ji negali skristi per Atlantikų. Ta
To viso akyvaizdoje, ALTASS komitetas ti, nei sulaikyti. Žiemos pūgos, darosi liūdna, kad vis dau laiko vokiečiu, lenkai — len- drau^ verčiamas, Kopernikas
da suvilta tūkstančiai žmonių, atvykusių pa turi paskelbti visuomenei, kiek viso aukų su sniegas ar lietus, šaltis ar giau įtarinėjami lietuviai, kad ku. Greičiausiai jis ir buvo 8U^ko savo veikalų atspauati Lituanikos II ir už tai užsimokėjusių,
karštis, ar nuovargis, buvo jie virsta bolševikais, kad de lenkas. Kopernikas buvo daug;dinti. Tačiau, veikalo leidėjai
Ldabar gi užvilta visa Amerikos ir Lietuvos rinko, kiek ir kokiems tikslams išleido, kiek
liko ir kam likusieji bus sunaudoti? Visos permentyi. Jie brido ligi kelių das su ardytojais, griovikais; mokęsis. Krokuvos universi- pasirodė nelabai drųsūs: Ko
vietųmenė.
bylos turi būti peržiūrėtos ir patikrintos. Tu per sniegų ir per vandenį į lietuviai esų nepageidaujami 1 tete jis mokėsi teologijos, me- perniko mokslų jie pavadino
tik nuomone, hipoteze. Pats
skridimas šiemet neįvyksta, visuo- ri būti padarytas ir paskelbtas kontraktas bažnyčias klausyti šv. Mišių, j gaivalai, lokie įtarimai mums i Jjeinos, matematikos ir astro> nekaltins Įeit. F. Vaitkaus. Jis tik yra su lakūnu ir duota užtikrinimas, kad skridi- pamokslų, eiti prie Šv. Sakra-' perskaudūs ir nevisai parna- UOmijos, paskiau Bolognos uni Kopernikas jau negalėjo tos
jam
•tais įvvks. Jei ne, visuo- merdų.
’ tuoti. Mūsų lietuviška bedle- yersitete, Italijoj — teisių, klaidos atitaisyti, nes kai jan
ALTASS paprastas samdinys, neturįs balso mas bent kitais metais
Bet vis kažko jie pasiges-1 viška vSpauda iš^ums ,nūsl? 1497 jis buvo įšventintas į ku-'atneSė parodyti atspausdintą
tame komitete. Jei lėktuvo dalys dar nėra net menė turi žinoti, kas atsitiks su lėktuvu ir
į krūvų sudėtos, kai kurių instrumentų dar su fondais, kurių, anot paties Grigaičio, su dąyo, Netur^ųpi sayo, )aut,os tautiečius j anierikieciu nepa- f uigus. Jis atsidėjęs gilinosi kn\g<į? jis jau merdėjo. Mirė
sitikėjimų,' seapykantų.
j astronomijos mokslų ir pri Kopernikas Frauenhurge 1543
r
visai neturima, dėl to nekaltas p. Vaitkus ir kelta net $30,000.
dvasios vadų, turėjo priimti
m.
Mūsų jiarapijų bažnyčių
be tinkamai Įrengto lėktuvo, jis ne tik šį ru
Padėkiiu, kad skridimas 1933 m. ir įvyks, j svetimtaučius dvasios vadus, mūsų jiarapijų mokyklų daro ėjo išvados, kad senovės mok
slininkų pažiūros į saulės sisKopernikas yra laikomas
denį, bet ir pavasarį skristi negali. Tai yra jis nė pusės nebeturės tos reikšmės, kokių; ne,nOl^an(dus lietuvių kalbos,
si sunkesnis išlaikymas, v,? temų yra klaidingos. Remi
vienu iš didžiausių visų am
fiaiškai neįmanomas dalykas.
būt turėjęs šiais metais. Po tokio apsivylimo! ne^*nan^us
PaPr<X‘ių, kurie daugiau pavojaus ateina dėl
ilgasis
įvairiais
stebėjimais,
žių mokslininku astronomu.
Visų kaltę dėl neįvykstančio skridimo vi- visuomenė nebenorės tikėti, kad antrasis tra-! ne k’žkaip rtpinos lietuvi.) mūsų pačių nesusipratimo. Pa Kopernikas sukūrė savo teo
Jis praplėtė ir pastūmėjo pir
;įjnomenė mes ant Grigaičio, “Naujienų” re- nsatlnntinis skridimas iš viso bus vykdomas, j tautiniais, tikybiniais reika- vojus mums vis artėja. Mūsų
rijų,
pagal
kurių
ne
žemė,
o
myn astronomijos mokslų,
,
«
c
„
: lais. Svetima ranka pirkšnims
4daktoriaos, kuris nesiskaitė su visuomene su
vadai žaidžia su mumis.
saulė
užima
svarbiausių
vie

kurs daug šimtų metų stovėjo
maišyti, sako patarlė.
darydamas ALTASS komitetų, skridinio orNepamirškite, kad sekmadienyje, rūgs. 16
Bėglias tų. Tačiau Kopernikas buvo vietoj, nuo pat senovės graikų
. ganizav'uno darbų parėmė išimtinai biznio d., įvyksta Marijonų dvasinės seminarijos aMes buvome svetimųjų val
atsargus. Jis savo naujo mok astronomo Ptolomėjaus laikų.
pagrindais, lakūnai (Janušauskas ir Vaitkus) tidarvnio iškilmės, kuriose lietuvių visuome džioje ir jų valdžioje verga Geri raštai yra geriausi na
slo neskubėjo viešai skelbti, o Kopernikas pirmas išaiškino
bnvo tik paprasti samdiniai, kurie buvo pa nė prašoma gausingai dalyvauti. Tai mūsų, vome jiems. Jie mus valdyda mų draugai.
vis rinko naujus įrodymus. Be saulės sistemos tvarkų. Jis
samdyti ne tam, kad transatlantinį skridimų Amerikos lietuvių džiaugsmo diena, nes susi mi visaip išnaudojo, mūsų 6eto, jo laikų mokslininkai buvo įrodė, kad visos planetos, su
Būk uolus katalikiškų raš
populiarizuoti, bet kad garsinti socialistų laukėme ir aukštosios mokslo įstaigos.
apšvietė; mes pasilikome bo
įsitikinę, kad žemė yra pasau jomis kartu ir žemė, sukasi
apšvietos, taųisūs, bemoksliai. tų palaikytojas ir platintojas. lio centras. Todėl net nepri
dienraštį ir jo redaktorių. Grigaitis su nieku
•
»
•
apie saulę. Koperniko mok
(įskaitė. Jis susirinkimams vadovavo, jis
Kolonijų veikėjai, nepamirškite, kad iki Tai buvo žiauri močeka. Kų
leido minties, kad žemė galėtų slas tuojau susilaukė prieši
Turi pertekliaus, šelpk ne
rili reikalingas dalis ir instrumentus pi spalių mėri. 9 d. nebeliko nė vieno mėnesio tik savo kalbų- išlaikėme. Tisuktis apie saulę. Tad kovoti ninkų. Net tokie žymūs mok
„
A
, . ..
, . kėjimo ir bažnyčios pagalba, turinčius ir labdaringas įstai
lko, jis- kontraktus su firmomis darė, jis mo- . ..
Įniko. Ruoškitės! Šiemet visos kolonijos tumT. .
su įsisenėjusiomis pažiūromis Įslininkai, Koperniko šalinin- (
J
i Lietuvos sunūs išgelbėjo tau- gas.
Mėjo algas visuonfenės sudėtais pinigais la
; nebuvo lengva, tuo labiau, kad kai, kaip antai, Galilėjus, tu
kūnams ir “Naujienų” redakcijos nariui Vai surengti Vilniaus gedulo dienos paminėjimų. tos brangittUHįQ ir vienatinį tuMyli Kristų, tad ir skelbk dvasininkai, kurie anais lai rėjo pakelti daug nemaloni
vadai ir tūkstančiais mokėjo “Naujienoms” Kuri to nepadųrys,. bus priskaitoma prie di- rt^ jog kalbų,
tižiųjų apsileidėlių.
• Apšvieta ir bažnyčia yra vi- Kristų!
kais buvo mokyčiausias luo(Tęsinys 3 pusi.)
visokius spaudos darbus.

Mykolas Kopernikas

L

ui

E. Rude’s ryk ten, (parodo į kalėjimų) ir neleisk

EMILIJUS
M,-

ARBA SAVO SŪNAUS PER8EKI0
TOJAS

(IŠ vokiečių kalbos vertė
y

•

J. Navickas)

(Tęainvs)
X SCENA

Brutas, Emilijus (per slaptas durių) ir
buvusieji

BRUTAS: Alni jie yra. Tu matai sa
vo akimis.
EMILIJUS (į Oktavijų): Kaip tu čia
pakliuvai?
ORTAYLIVH: Senis mane atvedė, o
oš atejaū atlankyti kankinio Virginijaus.
EMU į.^iUN: Tu drį-ti čia atėjęs mano sūnų kurstyti, kad jis priešintųsi tėvo
Valini? Dabar esi mano rankose iV tavo
hkimo tfieks neatims. Liucijaus vardu tu
* esi mario bolaisviė
OKTAVIJUS: O drauge! Mes dabar
visuomet busim kartu!
EMILIJUS: Tulijau, Oktavijų uždą

jiems niekados su viens kitu kalbėtis! ([pykęs išeina).
Tl i.lJUS: Ar girdėjot? Žinokit man
gaila, bet kų aš galiu daryti? Aš turiu
pildyti jo Įsakymų.
VIRGINIJUS (į Oktavijų): Tik taip
trumpų laikų buvau aŠ su tavim!
OKTAVIJUS: Drąsos! Mes pasimaty
sim dęnguj!
TCLl.ICS (prie durų triukšmas).: Kas
per triukšmas u sumišimas šių naktį!
Greit į savo kalėjimus ir neišeikit... (Iš
eina; du beminkai įeina į jų kalėjimus;
trumpa pauza).
XI SCENA
Satnrninaa. Julijus, vėliau Oktavijus ir
Virginijus
SATCKNINAS (nori jeiti):
įleisk
man tai gerasis sargė! Aš noriu su jais
posikailiėti.
TU! U UIS: Labai gaila, kad aš jūsų
norą negaliu jtatenkudi... galėtų muš u?.tikti, šiąnakt jau du kart atėjo
iš savo rūmo. ir kas blogiausia, kad jis
ateina per paslėptai duris. Taip pat gu

lėtų jis ir tave užtikti, ir tai tau gerui
nepraeitų. Ivalpurnijaus sūnus jau tai pa
tyrė; jis dabar čia taip pat uždarytas.
SATCKNINAS: Ar tu kalbi apie Ok
tavijų?
OKTAVIJUS (išeina): Taip tėve!
Viešpats norėjo, kad aš pasidalinčiau
draugo Virginijaus laime.
TULIJUS (pats sau): Aš vargšas!
Tai buvo gražu, kad aš palikau atviras
duris!
SATUKN1NAS; Kur Virginijus? Aš
jį nematau.
i •
TURLIJUS: Tū jj nematysi. Jis gerai
užraktotns ir negali išeiti.
VIRGINIJUS: Štai aš esu tėve!
TUUJUS: Oho! Ar jis per rakto sky
lutę išlindo. : l’uts sau). Krikščionys yra
burtininkai, nš lai dabar matau.
SATURNINAS: Ag atėjau išpildyt:
savo pmadėJiiMQi
: u
VlKGlNUUf| Taip? Ar galiu priim
Į
ti į savo širdį mano Jė*ų.
SATURNINAS: Taip, klaupkis! (Vi
j
rginijus klaupia). Imk šių dėžutę! Viduj

lė nekulta... jis užsitarnauja visų meilę.
kurie tik prie jo prisiartina... o vhTdėl to
as negaliu jam pilnai atsiduoti. Jis galėtų
būti laimingas... jis atrado savo tėvų, kil
nų, labai turtingų ir malonų tėvų. Kad
tik mane tokia laimė patiktų... Niekados,
niekados neprisipožinčiau esųs krikščio
nis, kad mane nužudytų. Tas man nieką
dos neatsitiks.. Jau ir tai yra per daug,
Gyvai, paveikslas
kad aš esu pidiuosuotas vergas... Mano
(Uždanga)
tėvas buvo tik vergas ir jau dabar miręs.
Jau pasiliks visados tiesa, kad kuriam
PENKTAS VEIK3K1A8
laimė noriai peršasi, tas nežino kaip jai
Puiki 1 Emilijaus rūmų salė, kaip ‘.eis naudotis, ir l.ad kuris mokėtų ja naudo
mo šulė. Dešinėje, gilumoj aukurai, smil tis, tas jos neranda...
kalas ir dievų paveikslai; kairėj stalas,
II SCENA
prie kurii, sėdi notaras. Daug kėdžių.
Kaipumijua
ir buvusia
I SCENA
KALPl’RNIJUS: Ar Emilijus nar io?
rri oijua tvarkydama* kėdes
MVCU'- 8: Taip; bet jis šiandien nie
MUC11US- Koks keistas atsitikimas!
šiandien mano ponas Emilijus, teisia sa ko nepriima.
KALI’URNUUS; Aš norėjau pakal
vo sūnų. Dėl to aš jį negiriu. Tiesa, Itomoųe jau ’ieuuujiena, kad tėvas smerkit bėti apie ateinančius dalykus ir dabar ne
.
aavo sūnų... Bet šis atsitikimas yra jau galiu...

yra brangus krikščionių tarias, stipriųjų
Duona.
t
TULIJUS (nustebęs): Kų jie daro?
Aš vi<ai sumišau.
VIRGINIJUS (prispaudžia dėžutę
prie širdies): Dėkoju tau, gerasis tėve!
šis dieviškas kelionės Valgis priduos man
jėgos, kiekvienų kovų drųsiai rgalėti.

kan kita... ten dalykas buvo dėl tėvynės
gero... čia... Tikrai mano pono sūnaus m^i-

į-'L\ ‘

(Daugiau bus)

‘V ‘jfa.

* 9

jLuflaaK.-

I

Penktadienis, rūgs. 14 d., 1934
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ISVAŽIAVIMAS; SEMINARIJOS ATIDARYMAS
HINSDALE, ILLINOIS {VYKS

Sekmadienį, Rugsejo-Sept.

16

d,

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

KALNELIUOSE

Į iškilmes galima nuvažiuoti šiaip: 1) Burlington traukiniais, kurie išeina nuo ĮVestern Avė ir
18th St. sekančiomis valandomis ryto 9:38; 11:28; o vakare traukiniai grįžta iš Clarendon Mills į
Chicago 6:01; 7:54; 8:47 vai. Minėtomis valandomis stotyje bus mūsų žmogus, kurs parūpins va
žiuojantiems tikietus ir juos nulydės į Clarendon Hills ir parlvdės į Chicago. Pasažieriai iš Cla
rendon Hills bus trokais nuvežti į.iškilmes ir atvežti į stotį.
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 Ogdęn Avė. kelių, važiuokite iki Joliet Rd. — Route 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 bus padė
tas ženklas: “MARIįAN FARM PICNIC,” pasukite į kairę ir važiuokite iki 63 kelio, pasukę į de
šinę. (čia bus taip pat ženklas), važiuokite tiesiog į Marijonų ūkį.
b) RITT KELTAI: Važiuoti 79th St. į vakarus iki Aivher Avė. ir šio kelio laikykitės kol pri
važiuosite Willow Spring, ten rasite po dešinės tiltų, jį pervažiavę, važiuokite iki Joliet Rd. —r.
Route 66, pasukę į kairę, važiuokite iki naujo tilto, ten bus ženklas: “MARIAN FARM I’1CNIC,”_
pasukite į dešinę ir važiuokite tiesiog kol privažiuosite Marijonų Ūkę.
*•
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
RĖMĖJŲ VADOVYBE.

PtHHHHHMHHMHaMIMMHHIHHMUMHMUUUHUMIUMHHHMBHMHMHHHIMIHHHUUHHUHI
kas yra gera ir prakilnaus. O kas gali būti vienintėlė katalikių moterų organizacija A- drauge su kuria kita žvaigžd?.
motinai meilesni* ir brangesnio, kai išgirsti merikoje.
Tai yra ateities darbas, tik
iš savo vaikų, jog viskas kų gero jie savyje
Gerbiamosios, nežiūrint kaip sunki ir ke sliau saulės kelią erdvėj su
bli yra mūsų tautinė padėtis Amerikoje, ji sekti. O Kopernikui garbė,
(Sutrauka paskaitos skaitytos Moterų sesijo sunkiai duodasd. Jau iš mažens vaikas pra turi tai dėka jų motinai!
Kiekviena protinga ir dora motina sten nėra sunkesnė už mūsų tautinę problemų bu kad jis susekė saulės siste
deda jausties daug “mandresnis” už savo
je, A. L. R. K. Federacijos 24-me
tėvų ir motiną. Šių dienų vaikų patvirkimas giasi, kad jos duktė ar sūnus, priklausytų vusių Lietuvoje mūsų laikais. Ir mes lietu mos paslaptį, tik savo proto
Kongrese, Cleveland, Oliio).
remiasi tuomi, kad vaikai neturi pagarbos prie lietuviškų katalikiškų organizacijų. Pri vės moterys negalime nuleisti rankas ir duo aštrumu besivaduodamas;
(Tęsinys)
ir paklusnumo link savo tėvų; o tas didžia klausydami prie organizacijų, jie turi pro ti mūsų jaunimui prarasti savo tautinę są
pat meilę bei prisirišimų privalome savo jau
dalimi kyla iš to, kad motinos vieton mo gos pasitarnauti.Tautai ir Bažnyčiai. Lietu monę. Prisiminkime savo motutes, kaip jos
Palaiminti nuolankios šir
nimui įskiepyti, (lai nekurtos paklaus, o kuo
viškose
organizacijose
jie
turi
galimybės
be

pasišventė mokydamos mus garbinti savo dies, nes jie Dievą regės!
kyti savo vaikus, tai pačios vaikus pamėg
gi gali lietuvis pasididžiuoti, kad mūsų tau
ndrauti
su
savo
vienminčiais,
rišti
visuome

Sutvėrėjų lietuvių kalba, nors joms užtai ka
džioja. Kitaip tariant, sulyg lietuvių patar
ta yra tokia maža ir varginga! Doras ir
niškus
klausimus,
platinti
savo
idėjas,
stip

lėjimas gręsė. Kaip maloniai jos savo vai
lės “kiaušinis vištų mokina”... Ir nestebėtina,
protingas žmogus neatsižvelgia ar jo motina
rėti
tautiškai
ir
tuo
pat
metu
patys
tobu

kučiams
lietuviškų dainelę niūniuodamos, mo
jei dabartinio jaunimo tarpe randasi tiek
yra turtinga, ar biedna; jis savo motinų my
daug arogantizmo, jei yra tokių pasipūtėlių lėti. Nebaikštykimės, jei mums nepatinka vie kino garbingos Lietuvos praeitį gerbti! Argi
li todėl, jog ji jo motina, o ne todėl kad ji
manančių, jog nėra pasaulyje to ko jie neži nas antras asmuo kokioje nors draugijoje, mes Amerikos lietuvės būsime ant tiek išti- prasidės ketverge, rugsėjo,
galinga ar didinga. Mylimas lietuvių išmin
(September) 20-ta, 1934,
notų; jie nepripažįsta jokio autoriteto nei bet pažinkime idėjinių organizacijų įstatus. žusios, kad nesugebėsime šioje laisvės šalyje
7:30 valandą vakare
čius prof. S. Šalkauskas savo knygoje “Lie
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tuvių Tauta ir Jos Ugdymas’’ išsireiškė ši
JO3EPH J. GRISH,
lenktų. Tik kažin kų darytų tokie “išmin ginkime kad įeitų į tas draugijas, kurios tu tautų, už kurią mūsų protėviai galvas guldė,
taip: “Tauta mylima ne dėl to, kad ji yra
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South Ashland Avė.
čiai”, jeigu jiems taip kaip tėvams nuvykus ri prakilnius siekius, kaip tai: L. R. K. Mo už kurių tūkstančiai lietuvių Sibire žuvo, už
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didelė, graži ar galinga, bet dėl to, kad ji
į svetimų šalį reiktų sau duonų užsidirbti, terų Sąjunga, Lietuvos Vyčiai. Prie Lietuvos kurios laisvę šimtai jaunuolių gyvybę paau yra sava, kitų' kartų net dėl to, kad ji yra
šeimynas sukurti! Mūsų šių dienų jaunamar Vyčių katalikiškojo jaunimo organizacijos tu kavo! Moterys, jūsų rankose yra Amerikos
nelaiminga”... O mūsų lietuvių tauta ir yra
tės nei paprastų barščių nemoka be knygų rėtų priklausyti kiekvienas doras vaikinas ir lietuvių jaunimo klausimas. Jūs būsite atsadažnai nelaiminga, ir persekiojama per daug
mergaitė. Moterų Sąjunga turėtų sujungti vi- komingos prieš Dievų ir Tėvynę už lietuvių
metų, galima sakyti, net amžių. Turime už pagaminti. Man prisimena vienas anekdotas,
Lietuvis Advokatas
K. Račkienė
kad dvi jaunamartės išvažiavusios atostogoms sas lietuves moteris ir mergaites, nes tai yra jaunimo ištautėjimų.
kų ir didžiuotis savo tauta: lietuvių liaudies
2201 W. Cermak Road
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Telefonas REPublIc 96(10
bininkai, ir gėrisi jos gražumu, priskaityda- Viskas kas yra dora, prakilnaus, vaikai turi teisingunup Tik daug vėliau
stovi
’
vietoj,
o
juda
20
kilomet,
kad
saulė
sukasi
apie
nepu

mi mūsų kalbų prie seniausių pasaulyje kal matyti pas savo tėvus. Namuose vaikai turi po Koperniko mirties, kai pa
bų.
išmokti mylėti ir gerbti savo tėvus. Iš savo tobulėjo astronomijos stebi rų greitumu per sekundę erd- prastai toli esantį centrų
FOTOGRAFAS
“Kalba yra brangiar.sias tautinės indi motinos jie turi išmokti gerbti ir mylėti sa mieji įrankiai, pavyzd., žiū-*
nuosavą, mo
vidualybės turtas’’ — sako prof. Šalkauskas. vo tautę, savo tikybų. Namuose jie turi gauti ronai, Koperniko teorijos tei ALEX ALEŠAUSKAS and SON Atsidarė
demišką studio su Hol»
lj’wood Šviesomis.
Moteris - motina turi pirmiausia išmokyti pirmų supratimą apie Dievų ir Tėvynę. Meilę singumas buvo visų pripažin
430 WEST 6Srd ST.
Fumiture and Piano
Engicwood
5640—5663
savo vaikučius lietuviškumo. Namuose pri į vaikų širdis geriausiai gali įskiepyti tik tas. Todėl ir jo paskelbtoji
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valo kalbėtis su vaikais lietuviškai, reika motina. Katalikiškos lietuvių mokyklos gali
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
lauti ir įtikinti, kad vaikai su tėvais ir tarp •žymiai padėti tėvams vaikus doresniais iš sistema', jai atskirti nuo seno
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tųsi. Tėvai ir vaikai kalbėdami lietuviškai jiems kitokių gyvenimui reikalingų žinių; bet žemė yra pasaulio centras.
miausiom kainom. Poeahontas M. K. $7.00 tonas.
privalo jausti, kad jie,kalbą, tąja kalba, kn- ' išugdyti jaunimo širdyje prisirišimą prie vis- Piolomėjaus pasaulio sistema
buvo
labai
paini
ir
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Į
vien tik vieną iš gražiausių kalbų pašau- ' savo vaikučius papuošti, minkštesnius vysty- kitos planetos judėjo kitaip,
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CRANE COAL CO. Gausits
Įje, bet dar iššauksite pas vaikus daug di- { klėlius jiems nuperkame, gardesnį maistąsistema rodė. Taip buvo
pll IMI WICZČ-(ogeresnes anglis, už mažiau
LIETUVI ftN0TARY
pinigų.
desnę pagarbą link savęs, nes jūs tampate jiems pagaminame. Tas viskas gerai Ir rei- dėlto, kad Ptolomėjaus siste
JIORTCAfit BAMKERS
KUS BONUS
jų mokytojais. Kalbėdami savo namuose tik kalinga, bet ne užtai garsiausios pasaulio mos pagrindas buvo klaidinPUBLIC
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ik
Kopernikui
ĮiaRtačius
lietuviškai, mokinate juos to ko negali iš
POPIKRUOJAM Ir PENTUOJAM
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
į
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saulę,
o
ne
numų
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rūbų
puošnumų
šv.
Augustino
motimokti gatvėje.
Atliekame Tisus namų dahlnfmo
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
darbus Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1934 m. popleros rolė —- 5c.
Labai save pažeminate savo vaikų aky na tapo šventa. Ne už išlepinimus didi pašau- ‘ žemę, dangaus kūnų judėjimai
Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
JOREPH AUGAITIS
se mėgindami su jais kalbėti angliškai, o to lio žmones savo motinas garbina, bet užtai, liko lengvai ir tiksliai paaiški
1606 R. 50 Ui Avė.
Cicero, III.
2608 WEST 47th STREET
Tel. LAFayette 1083
Tel. Lafayette 6719
ji kalba, kaip jūs pačios žinote, jums labai kad motinos išmokė juos pažinti ir pamylėti nami.
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“DRAUGAS1 PUB CO,
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2334 So. Oakley Avė.,
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Penktadienis, rūgs. 14 d., 1934

tuvai ir neužmiršdavo lietuvių ne, neišdilsi iš mūsų minčių.
Gyvuok, klebone, savo nuspaudos.
Mes, Utikos lietuviai, gal, mylėtoj tėvynėj, kuriai nenuilgiausiai atminsiu! buvusį kleį ilstančiai per tiek metų dirUtica, N. Y. — Štai, ant mn bonų, nes jis pas mus, gal, bai.
no rašomojo stalo guli laiškas daigiausiai yra nuveikęs gerų Jūsų buvusis parupijonas,
Stasys Klimaitis
iš Lietuvos nuo kun. A. Dek- darbų. Jis įsteigė* lietuvių Šv.
716 Kirkiami St.,
lankytis į knygynus ir skaity ders. Visiems aukojusiems pa- Ūsorių giminaitį J. Liukų. A- snio, kuris rašo, kud jau ne Jurgio parapijų atvykęs iš
Utica, N. Y.
ti knygas. Lietuviškų knygų rapijos komitetas taria ačiū. psiprausę, su D. K. S. K. dr- grįš į Utieų. Vyskupas nebe- Lietuvos. Prieš porų metų vė
jos pirm. J. Ūsorium skubė paleidžiu; paskyrė klebonu į sugrįžo pas mus ir pernai uprandasi centraliniam t ir šiuose
Per Labor Day j Chicagų skyriuose:
Pereitų sekmadienį sumų lai jome į “Draugo” redakcijų. Želvų. Ant galo rašo: “Apsi vaikščiojo 40 metų kunigystės Prašykim Marijų užtarti,
buv^ išvažiavę Ūsorių ir Šeškad Kristus ateitų pas mus ir
gyvensiu savo numylėtoj tėvi jubiliejų.
2260 E. Davidson Koad; kė ir gražų pamokslų jiasakė P. Linkus mus vedė.
tokų Šeimos, Marijonu Aukš-•
brancll.
kun. L. Praspalius, kuris da Dar automobiliui nesustojus, škėj, Lietuvoje, nors gaila Nors lininis jau neteks vėl padarytų mus savo draugais
SiūBicne ir daug.au dotroit.o-Į Bowv„
W),st VcnJor lyvavo ir parapijos piknike. pamatėme lange parašų ‘Drau . man Utikos ir visų lietuvių A susitikti, bet niekados, klebo-: dangaus karalystei.
čių.
Džiaugėsi, kad žmonės pilni gas Įėjome* į vidų. Mus suti merikoje.”
and Grand Blvd.
Jonas Ūsorius Spaudos drau
Lietuva susilaukė tikro sū
ko malonus jaunikaitis (gai
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LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
la, kad pavardę pamiršau).
rikoj,
dirbo
plačiai
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Moterų Sųjungos 64 k p. raš Spaustuvėje buvo keletas dar
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Res. PROspect 0069
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tininkei A. Ainbrazienei sųju- bininkų. Pagalios sutikome ir
cijų. Sugrįžę daug papasakoDENTISTAS
Downtown Library, Atiot < ngietės buvo surengusios neti- patį redaktorių L. Šimutį, ku tuvos labui. Po 23 metų grį
1440
80.
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CT., CICERO, ILL.
jo apie Cliicagi) ir pasaulinę' j FttnIler gtr
ketų pramogėlę. Suteikta daug ris mus nusivedė į savo rašti žo į savo kraštą, j laisvų, ne Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai.
parodų.
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*
Main Library, Woodward dovanų ir pasivaišinta. Pra- nę 2-ame aukšte. Ten valan priklausomų tėvynę, iš kurios *147 80. HALSTED ST., CHICAGO
I
p*ned- Bared. Ir Subat- 2—8 vai.
1821 SOUTH RAUSTEI) STRj
A. A. mogoj dalyvavo ir viešnia iš dėlę pakalbėję spaudos reika prieš 23 metus bėgo žandarų
Avė.
Rezidencija
0000 So. Arteslan Av
15 Šv. Kryžiaus ligoninės la
Luther, Mieli., Veronika Ver- lu, leidomės apžiūrėti spaus gaudomas, bėgo slapta naktį, Dienom* Tel. LAFayette *792
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
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The Detroit News įdėjo to Prieš Darbo Dienų Baibokai. gų’, “Laivų”, “Moterų I)irPranciškietes, East Side.
Ivanauskai buvo nuvykę į lie vą”, knygas ir visokius spau vieno veikėjo. Nauja spraga
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Nedėh'oje pagal sutartį
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4140 Archer Avenue
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zikų, pamokoms prasidėjus la terested in flying, whieli in- anglų kalbos į lietuvių kalbų Pats redaktorius parodė daug
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pradėjo mokyti chorų kompo join, regardless of raee, in ho- žus, tinkamas lietuvių scenai. raščiais, už ką mes jam visuo
menkoje
parapijoj,
bile
tik
OFFICE HOURS:
2201 W. Cermak Road
zitoriaus J. Naujalio mišias. noring the meniories of Da Savu laiku veikalų pamatysi met būsime dėkingi.
2
to
4 and 7 to 9 P. M.
tarp
lietuvių.
Savo
duosnia
ra

(Kampa, Leavltt 8t.)
Neužilgo teks jas bažnyčioje rius and Girėnas as martyrs te “Drauge” Detroito Žinio
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World’s Fair apžiūrėjimui.
BeredoJ pagal sutartį
DR. STRIKOL’IS
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------- ■ — •
Daug matėme įdomių dalykų,
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TeL CANal 6122
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Ofiso
valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak.
pinigais sekantieji: S. Klapa- velius Wilkes Barre, Pa. Da mums aprodė visų ligoninę,
ResRlenelįos Ofisas: 2050 W. 09tb Ht Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
2515 WEST 69th ST.
Gauta žinia iš Public libra- j tauskas, J. Miseliūnas, F. Vis lyvavo ten Lietuvių Dienoj. pradedant penktu aukštu, bai
DR. VAITUSH, OPT.
Beredomls Ir Nedaliomis pagal sutartį Of. ir Res. TeL HEMlock 6141
lietuvis
ry viršininkų, kad daugiau ne- Į kelis, P. Grybas, V. Buksniš, j)aUg smagaus laiko praleido giant skiepu. Buvo labai įdo
OPTOMETRICALLY AKIU
_V
•
1
I
G
įknl/o
i
Tirn
n
n
n
t<L
i
I
D•
mu. Matome net pasibaisėtinų
teikės mokėti 25c už pasisko- Baibokai, Ivanauskai, J. Pirą tarpe draugų.
8PEC1ALUTA8
Valandos:
Palengvins akli} įtempimą, kuris
dalykų.
*
linimų knygų, kaip pirmiau , gis, M. Lukoševičius, B. Kai- J
esti prledastlml galvos skaudtgmo.
2-4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais
svaigimo aklų aptemimo, nervuotnbuvo daroma.-Taipgi nereikia Į riūnas, A. Kisielius, P. Padol-Į Šv. Antano parap. mokyk
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tno, skaudama akių kartų, atitaiso
Ligoninės koplytėlėje yra į trnmparegyst*
Ir toliregyste. Priren4157
ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth 8810
mokėti 3c į dienų, kaip kai skas, E. Rose, M. Naruševi- loj seserys Pranciškietes jau sesers Adelės sesutės pasuko-; gį
TeL VIRginia 0086
Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m.
kurie mano. Knygyno viršini-; čius, J. Žyrinas, Ruginienė, A. pradėjo mokslo metus. Šįmet tu Dievo statula.
Res. Tel. Hyde Fark
NediUomla pagal sutartį
ragina žmones dažniau Morkūnas, J. Felrath ir Zie- daug vaikučių lanko mokyk
J
mokyklos valkos. Kreivos akys atlApžiūrėju® ligoninę sesuo A- talsomoa Valandos nuo 10 Iki I ▼. TeL Ofiso BOULevard 5911 -14
i
NedSlfoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
-I...
, ■- ■■
.......... — ............. ..
1_— , lų, bet dar vietos yra. Tėvai
akys atitaisomos be akinių. Re*. VICtory 2348 "
dėlė mus pavaišino leinonadu sitikimų
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
Knlnon pigiau kaip pirmiau.
privalo savo vaikučius leisti į
ir pyragaičiais. Padovanojo po 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
8PECIALI8T4
katalikiškų mokyklų.
6900
SOUTH
HALSTED ST.
Hkist
ligoninės albumėlį. Kai mums
Phone Boulevard 7589
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 1:80-8:10
Valandos: 1 iki 4 po pfetų. 7 Iki 8 vak.
buvo malond sutikti tokių nuo
• T ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
756 W. 35th Street
lAekvrne Herednme
širdžių seselę! Daug, daug ka
LAIKRAŠČIUS
rtų tariame jai ačiū.
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
Pritaikyme
akinių
dėl
viso

Be to mums teko aplankyti
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, Ūl. Me
Ofiso Tel. CALumet 0898
kių akių. Ekspertas tyrimo aRes. TeL DREsel 9191
tams $6.00.
l^abor Day šventės proga, Šv. Kazimiero Akademijų, šv. kių ir pritaikymo akinių.
OFIBA8
•‘DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun-, su Ūsorių šeima, man teko nu Kazimiero kapai ir kitos į<lomios
Chicagos
vietos.
4729 So. Ashland Avė.
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- vykti į Cliieagų. Jau nuo se
2 lubos
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. niau turėjau noro aplankyti
Chicagos lietuviai yra labai
CHICAGO, ILL.
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
OFISO VALANDOS:
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak didžiausių Amerikos lietuvių draugiški ir vaišingi. Nekartų
visų chroniškų ligų
Nuo 10 Iki 12 vak ryte, nuo 2 Iki 4
kolonijų, Šiemet mano noras mus pavaišino keptais karve
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
vai. po pietų fi* nuo 7 Iki S:80 veL
Ofisas 3102 So. Halsted St.
išsipildė.
Aš
manau,
kad
kiek

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki II
liais.
Kampas lįst Street
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
valandai dienų.
vienam
svarbu
yra
aplankyti
Valandoe: 8—4 popiet, 7—9 vai. vak.
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
Širdingiausiai ačiū Ignui Li
0PT0M1TRISTAS
NedėUomla Ir iventadlenlab 10—11
Telefonas MH>way 8880
šių
kolonijų,
o
ypatingai
$2.00.
nkui,
Baltuškams,
Tamošiū

r
liendradarbiams,
•‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi “Draugo ’ ’
nams, Moliams, Linkevičiams 1801 S. ASHLAND AVENUE
nes
čia
yra
“
Draugo
”
redak

Platt Bldg., katnp. 18 st.
Office Phons
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, 111., Me
Res. Pbona
ir kitiems, kurių pavardžių ne
TRIangle 0044
2 aukštas
ENGtevrood 0041
cija tm kuria begalo malonu
tams $2.00.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
beatmename už taip nuoširdų
v
Pastebėkit mano iškabas
•‘l^TIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood susipažinti.
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
vaišinimų.
Štai mano visa eilė įspūd
St., Chicago, III. Metams $1.80.
Tel. VAKds 0994
Valandos nno 9:30 ryto iki
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
žių
įgautų
Chicagoje.
Iš
Chicagos
išsivežėme
daug
Rea.: Tel. PLAaa 8400
8:30
vakaro.
Nedėliomis
nėra
•‘AMERIKA” savaitraštis, laidžia Lietuvių Universalis Biu
7850 So. Halsted Street
Valandos:
akirtų valandų. Koom 8.
Chicagon nuvykome rugsė gražių įspūdžių.
ras, Tnc. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
. A
ROOM 210
Nuo 19-11 v. ryto; 1-1 Ir 7*8 V. V.
Marijona Aukiėiūnienė
jo 1 d. ryto. Apsistojome pas
Phone Ganai 0523
Brooklyn, N. Y.
__
tw U « U SIMM*
Taki M to H Tik vakari

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

JAU NEBEGRĮŠ 1
AMERIKA

p¥, JURCO PARAPIJA

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKUNAS

j

v

įjca

*j ”

I I OI B AAl B ITI
DKi Ji Ji SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKA$

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČIUS

ŠV. ANTANO PARAPIJA

DR. S. BIEŽ1S

DR. A. P. GURSKIS

DR. C. Z. VEZEL1S

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR.J.RUSSĖLL

_

- _

•a *

g

DRa T. DUNDULIS

i

likai

i

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. A. J. BERTASH

SKAITYKITE

ĮSPŪDŽIAI APLANKIUS
CHICAGO

25 METŲ PRITYRIMO

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTU

DR. JOHN SMETANA

DR. MAURICE KAHN

i DR. A. R. MCCRADIE

n vr X 17 h I

Penktadienis, rūgs. 14 d., 1934

t

I. Albavičius prafaia j keliau
ninkus ir suteiks palaiminimą
su 6v. Sakramentu. Iš ten j
6v. Kryžiaus bažnyčią ir j sa
vo bažnyčių, kur baigsim Šv.
Metų kelionę. Visi, kurie no
rės dalyvauti šioj iškilmėje ir
norė« važiuoti bosais, turi už
sirašyti prieš 14 d. šio mėne
sio ir užsimokėti misijinių dul
ktų kambaryj.
Rap.

VlSįl DĖMESIUI

“DAINOS” CHORAS
PRADEDA SEZONU

M

Iš POLITIŠKO LAUKO

Ar žinote, kad rugsėjo 30 LIETUVIŲ DEMOKRATŲ
'd., šių metų, įvyksta didelis
LYGOS IŠVAŽIAVIMAS
Po karštos vasaross, atosto- .
, ~
..
ir nepaprastas piknikas VVyygų, L. V. “Dainos” choras,
tauto darže! Tų užbaigimo va Didžiulis Lietuvių Demokra
vedamas muz. J. Saurio, jau
saros piknikų rengia Šv. Ka tų Lygos (Cook County) išva
SOPIUS LES ČIAUŠKA S
ruošiasi prie sezono atidary
Mirė rugsėjo 11 d. 1334 m.,
zimiero Akademijos Rėmėjų žiavimas jau prieš visų čiku10 vai. v»kuru, sulaukus 22 me
mo.
centras.
tų amžiaus. A. u. gimė Kunogiečių akis. Be abejo, skaitė
»ha, W U.
Rugsėjo 18 d., Jusnauskų
Paprastai, rėmėjos turi tik te ir girdėjote, kad šis išvažia
Paliko
dideliame nuliūdime
svetainėje, 2259 W. Cermak
tik biznis eis gerai, kol V i i
plotinų Sophle, tėvų Kazimie
ŽIŪRINT PRO DELNĄ
vienų piknikų Marųuette Į>ar vimas l^yks rugsėjo 23 d., Ryrų. tris brolius: Kasparų, KaItd. (įėjimas uuo S. Oakley),
instrumentai, kompasai bus
slinlerų Ir Stanislovų; tris neno
ke, liet kadangi aplinkybės ans VVoods, 87 ir VVestern Av.
8 vai. vakare įvyks sezono arįs: Viktorijų, Petronėlę Ir Ci
Džiaugkitės ir linksminkitės perdėti ir vėl sudėti, sveiki
vienuolyne yra tokios, kud se Įžanga dykai.
nų Ir gimines.
tidarymo
vakarienė.
Nauja
va

Kūnas pašarvotas
Mažeikos
sutės reikalauja pagalbos, rė
Išvažiavime bus visko {Miką visi Kauno gyventojai, kurie sulaukę bobų vasaros vėl, gal,
koplyčioje, 3319 Lituanica Avė.
ldyba stropiai darbuojasi ir
mėjos rengia dar vienų išva nkamai. Bus įvairūs žaidimai, kasdien vaikščiojat aukštyn gausime iš Kauno tiligramą,
landei u ves jvyks šeštadlenj, ru
Moterų Sąjungos 21 kuopos
gsėjo 15 d. Iš koplyčios 8 vai.
tikimasi, kad jos darbu džiau
žiavimą pilnai pasitikėdamos, lenktynės, virvės traukimas, galvas užrietę laukdami iltie- kad po Europą prasideda dibus atlydėta i šv. Jurgio pa
piknikas jvyks rugsėjo 16 d.,
gsis vakaro dalyviai.
rapijos liužuyėlų, kurioj jvyks
kad kiekvienas iš jūsų atvyk bėgimas, baseball, šokiui, pro kiant antrojo skridimo; džiau džiausi šturmai ir kad nei vie
gedulingos pamaldos už velio
Marųuette parke. Rengimo ko
Lietuvių visuomenė turėtų
nės sielų. Po pamaldų bus nu
site į tų.pikniką ir parodysi grama ir 1.1. Ne tik jauni, bet gkitės ir linksminkitės visi, ku nas aroplanas negali skristi.
misija darbuojas, kad piknikas
lydėtu j šv. Kazimiero kapines.
mūsų jaunimo darbus, choro
te daug geros širdies.
Nuoširdžiai kviečiamų visus
būtų kuošuuniuusias. Bus ge
ir senieji galės dalyvauti ir rie antrųjį skridimų krikštijot,
parengimus visomis gulomis
gimines, draugus-ges ir pužysį aviacijos dienas važinėjot, iš KųĮįs tai O. Alfons JedrzcPiknike bus visokių įvairu dovanų laimėti.
ra muzika.
tuinus-inas dalyvauti šiose lai
paremti, skaitlingai stoti į cho
dotuvėse.
mų, gera muzika šokiams. IVasara baigias, baigias ir
Išvažiavimas duos progos leistuvių bankiete penktadienį jewskis iš Kauno Čikagos poro rėmėjų eiles ir labiau pa
Nuliūdę: Motina. Tėvas, Bro
žangu 25c. Visi senieji ir jau kiekvienam susipažinti su lie vištų kulšis dorojot ir tūks lakų gazietoj “ Dziennik Zjeliai, Seserys ir (Uiuiues.
piknikai. Kas nori dar pasi
remti choro pramogas.
nieji iš anksto kviečiami at tuvių Demokratų Lygos na tantį dolerių sudėjot, kurie at dnoczenia” porija, kad V arLaidotuvėms patarnauja gralinksminti tyrame ore, kvie
Visi choristai, kurie' gaus
barius S. P. Mažeika. Telefo
sisveikinimo dienoj Lansinge šuva laukia Lietuvos aniolo
čiamas atvažiuoti. Bus paten kvietinius, prašomi būtinai at vykti j Vytauto daržų ir pa riais.
nas YAltds 1138.
kvėpuoti paskutiniuoju vasa
I pirmiausiai atskridusį ne Įeit. sargo, kuris “paganską nuro
kintas.
silankyti antradienio vakare.
Chicagiečiai
ir
apylinkės
lie

ros oru.
Rėmėja
Vaitkų, bet .Janušauskų pasvei dą ” prilončytų prie “Šven
Užtikrinta, kad visi smagiai
tuviai, tikimos, rengiasi va kinot, — jau popiet šaukštai: tos” Polskos. U tuo tarpu Va
Labdaringos Sąjungos 1 kuo pradėsime sezonų. Vakarienėje
žiuoti į šį išvažiavimų. Kvie antras skridimas padedamas į ršuvos “aniolai sargaikarts
PADĖKA
pa šauniai pasirodė centro iš dalyvaus choro rėmėjui, veikė
čiu visus. Vietos bus užtekti- garadžių.
nuo karto jau “skraido” po
važiavime, rugsėjo 9 d., Lab jai ir svečiai. Po vakarienės
nai.
Įvykusiame
Šv.
Kazimiero
darių ūky. Be abejo sukirs vi bus šokiai.
Na, ir gerai. Pavasariui pra Kaunu. Reikėtų jiems gero
I. L. Akademijos Rėmėjų centro pi
Kas valandų bus galima gau
Mūsų bažnyčioje Šv. P. M. sas kuopas.
sišiepus, turėsime naujų pra brūklio.
knike Marųuette parke, rug ti trokai šiose kolonijose: 33
Gimimo oktava, arba Šiluvos
“Bracie” polaki, mano del
1 kuopa labai dėkinga vi- zytė, dviejų . savaičių atosto
mogų: Lituanicos iš garadpjūčio 19 d. visi skyriai smar ir Lituanica; 46 ir Marsbfield:
atlaivai. Žmonių netik iš mū
nas
rodo, kad kol saulė pate
siems, kurie atsilankė ir pate- i gas, leido VVisconsine.
žiaus ištraukimo dienų, dulkiai darbavosi. Bet smarkiau 18 ir Union Avė.; 43 ir Fairsų kolonijos, bet ir iš kitur
kės, jums rasa ir akis-išės.' ;
mė; taipogi tiems, kurie auko1 kių nuvalymo dienų, inžino užfield;
107
ir
Indiana;
69
ir
siai ir daugiausiai darbavosi
atvyksta į atlaidus. Tėvas Ba‘------------------štardavimo dienų, aviacijos
J°> būtent: B. Pivarūnienei,
A.
ir
S.
Šimkai,
neseniai
nu

|Maplewood;
123
ir
Emerald
8
skyriaus
rėmėjai
iš
Marųuenaventuras rytais ir vakarais
Zakarauskui, J. Jocūi, P. Du- į sipirkę naujų automobilių, su
dienas, išleistuvių dienų, atsi REMKITE K AT ALIKEI
tte Parko. Jų stalas piknike Avė. Visų lauksime.
sako gražius ir graudinančius
ršai, O. Srubienei, M. Marti į savo šeimyna buvo nuvykę Šv.
buvo visuomet apgultus, nes
I. Lukošiūtė, koresp. sveikinimo bankieta ir 11. Jei KĄJĄ KPA»JIL>
pamokslus. Minios žmonių kus
šienei, Bikienei, J. V. Karei Kalvarijon, kuri ruudasi VVis—
turėjo įvairių daiktų ir nema
rytų eina prie šv. Komunijos..
vai, 1A Navickienei. Trokais consin valstijoj.
7
žai jų buvo. Tokiu būdu 8 sky
Ar turi kiek krikščioniško
Kasdien būna nemažai svečių
piknikierius nuvežė J. MondROSELLI BROTHERS, INC-,
rius padarė vienuolynui gra uolumo J
kunigų, kurie klauso išpažin
ziejauskas ir P. Norkus. Daug Rugsėjo 8 d. įvyko L. Vyčių
PAMINKLŲ DIRBtJAI
žaus pelno.
ties. Rytais Mišios būna 5:30,
piknike pasidarbavo J. Moad- jj kuopos bunc0 (mrty Be sa.
SpectalLstal Iškalime Ir l.šdirblŠia proga, komisija širdin Ar Jūs Esate Supančiotas 6:30, 7, 8 ir suma 9 vai. Po
nic
visokių rūšių paminklų Ir * . azijauskas, J. Sudeikis, M. Su- vųjų narių, matėsi ir svečių
su “suirusiais” nervais — jaučia
gai dėkoja visiems aukotoja Ir
sumos pamokslas ir rąžančius,
bnamių.
tės Ir pavargęs — tik pusiau žmo
deikienė, M. Martišienė, O. J. Juozaitis iš 112 kuopos su ms ir darbininkams. Daug vie gus. Jeigu taip. Štai' yra geras toni
Mūsų šeimyna specializuoja šia
kurį kalba pats misijonierius.
kas, sutelkiantis geresnes dienas.
Srubienė, V. Katauskienė.
me darbe per šešias kartas.
I žmona, apskr. pirm. J. Poška tos užimtų išvardijimas visų,
Vakare iškilmingi mišparai
Raporteris
Veskite paminklų reikalus t
kurie aukojo . 8 skyrius pra
ir kelios panelės.
7:30. Po palaiminimo pamoks
šiai su pačiais išdlrbėjais.
Vakaro vedėjum buvo J. šo priimti bendrai širdingą alas ir - Šv.
P. Marijos litanija.
• *
n r
uivardlnlmas TONIKO, kurį Gy-J
Sužinotai
kad Drovers Trust Mktėrtruritfe: *
; čiū už geras širdis. Taigi dė yr*
kurių gieda visa Bažnyčia, lšdytojaa Specialistas Išrado, Ir kuris
dabar parduodasaas visose vaistiny-.
tikrųjų, įspūdingos pamaldos. and Savings bankas, kuris ra Baigiant lošimą A. Plienu- kojame visoms rėmėjoms ams člose. NUGA-TONE yra kombinacija
ndasi buvusiam Peoples Nati gražiai pakalbėjo, paskui dar už nuoširdų pasidarbavimą ir tam ti'krų tonikų alterativų, kurios
Atlaidai baigsis su procesija
stimuliuoja, atgaivina visus organus,
onal banko name, 47tli and kalbėjo J. Poška. Po žaidimo visiems, kurie nors kokiu bū duoda naujų gyvenimų Ir energijų.
Vienas blokas | rytus nuo
šeštadienio vakare.
Jūs valgysite gcrlaus, — miegosite
didžiulių vartų
saldžiau.
Tūkstančiams
v^rų
ir
mo

Ashland Avė., liekasi toj vie visi ėjo į viršų pašokti.
du pagelbėjo.
tery tapo pagelbėta.
Trisdešimties
dienų treatmentas už vfenų Doleri,
toj ant visados, nes namas jau Ačiū visiems, kurie prisidė
8 skyriaus komisija
gaukite tikrųji — garantuotas.
Šventųjų metų jubiliejų mū pereina Drovers banko nuosa- jo prie bunco party, o komi
Trys telefonai:
sų parapijoje apvaikščiosim vvbėn.
sijai už pasidarbavimų, na
Res. PEMSACOLA »O11
ateinantį sekmadienį, rūgs. 16
HELMOST 3485
riams už pardavimų daug ti,
Office:
HILLSIDE SSdfi
d. Pirmų valandų popiet iš
SoL Bartkaitė šiomis dieno kietų ir orkestrai už muziką.
Alfred RaseUl, prea
Vlneent RoeeUl, secr. >
vyks ekskursija lankyti baž mis leidžia “traveling” atos
Vytė
nyčias. Pirmiausiai vyks į togas, Kanadoj, Detroit, Wal
Katedrą, paskui j Apvaizdos shingtone, Niagara Falls ir į
GRABORIAl :
Dievo bažnyčių, kur klebonas1 kitose vietose. Jos sesutė, Ka-

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

MARDUETTE PARK
ŽINUTĖS

Nusa-tone

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

BARSINKINTES
“DRAUDĖ"

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
senąją Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimą, dabar laikas yra važiuoti.
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

LACHAWICH
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd FL, Ohioa<o
3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.
1439 S. 49th Ot ’ Cicero, HL
TcL CICERO 5337

Tel. LAFayeUe 8671

l

J. Liulevlčius

šaltis krūtinėj arba gerklėj gali btitl
pavojingas Palengvinkite j) 1 5 mi
nutes su Musterole, "erslntmo stab
dy toju”! Vartojant vienų kartų va
landoje per penkias valandas, atne
ša palengvinimų. Vartotas milijonų
per 25 metus. Rekomenduotas gy
dytojų Ir slaugių.

Graborlus
ir
Ilalsamuotojas
Patarnauja Chlcagoje ir apylinkėje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

Visi Telefonai:
*

Yards

1741 1742

l\

LAIMIAM PIGIAU NEISI KITI
Buy gloves wlth whof
it tavus
ui

•

dantų moatj. Llstsrlns Te•»h Pašte gaunama po Ko.
Tėmyk. kaly gerai ji vet-

t
4
5

kla

mokėti

86c.

Jų vartotadamas per
M 66.

metus sutaupai

IH

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

STANLEY P. MAŽEIKA

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano
darbu būsite uiganėdfntl
Tek OANal MM arba M1I

Don’t k
neglect
Colds

Neveik

Telefonas YARda 1138

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

ANTANAS PETKUS
O&ABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

J

Ava

I.J, ZOLP

A. MASALSKIS

1646 Weit 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel- BOUlevard 1303—8418

Tel. Boulevard 4139

GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

▼EDtJAS

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

S1M0N M. SKUBĄS
GRABORIUS Ir BAL8AMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

Jeigu norite dailumo
718 West 18th Street,
Telefonas MONroe 3377
ir nebrangumo laido
------------------------------- ----tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340

J. F. RADŽIUS

5340 So. Kedzie Avė.

LfETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už |25 00 Jr aukščlnO

(Neturime sąryšių su firmą

Modernlžka koplyčia dykai

'

Ine.

tuo pačiu vardu).

W. 18tb SU TeL CAMal «f74
Chicago, I1L

•

Penktadienis, rūgs. 14 d., 1934

X «

DIDELIS. LABAI
smiDin lusstii isipimn

tynęs prasidės vidudieny. 12 porų čempijonų kumštininkų ir 5 poros garsių ristikų kumščiuosią
ir risis nuo penktos iki 11 vai. vakare. Skaniais valgiais ir importuotais iš Europos gėrimais vi
sus svečius nuolatos vaišins. Niekam nebus markatna. Patrijotinės dainos nuolatos skambės po
platų Vytauto parkų. Visiems užtikrinta “good time”. Įžanga tiktai 25c. Už įžangos tikietus
bus duodamos dovanos kas valandų. Niekas nepraleiskite šios progos; seni ir jauni, ypatingai
draugui, prieteliai, kaimynai, biznieriai ir visi geros valos žmonės maloniai prašomi atvykti į Ro
žių Žemės piknikų.
KLEBONAS ir KOMITETAI

VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir Crawford Avė.
Rengia visos Chicagos ir apylinkės lietuviams, Visų Šventų parapija. Pradžia bus 12 valandų
dienų, o pabaiga 11 valandų vakare. Grieš Babe’s Nighthawks orkestrą. Base bąli, indoor ir lenk-

■ Į

------

—a.

Į

r. L..'=

'-g

n

Šiomų? dienomis lankėsi pas raštininkų (boxersy ir 5 poros grama ir kalbomis per WCFL
mūsų gerb. klebonų kun. S. ristikų pradės kiek vėliau sa- : radijo 1 vai. bus pagerbtas
NAUJAI ATSIDARĖ
į$
Bistrais iš Dayton, Ohio. Ge- vo programų, kuri tęsis iki 11 Lietuvos prezidentas A. ŠmeK? y[ Taipgi buvo Abromavičiaus rb- svečias kartu su klebonu valandos vakaro. Babe’s Ni- tona, kuris švenčia savo 60
į brolis ir pusbrolis Antanas K.uvavo a- a- kun. A. Balins ghthawks orkestrą- taip pat metų sukaktį. Dainuos ChicaMilvvaukee, griež iki 11 valandos.
| gos operos dain. B. Darlys ir
3201 Lituanica Avenue
| čas, kurs yra Edvardo krikšto ko laidotuvėse
Brtdgeport. — Sekmadieni, t_v
Wis.
kampas 32-ros gatvės
Justas Kudirka.
Kumštininkai
ir
ristikai
yrugsėjo 16 d. į Marijonų ūkį1
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas
Naujoj vieloj
ra pietinės Cbicago miesto da Jubiliatų sveikins Antanas Ka
trokas išeis nuo Gudų krautu
Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “valstybinė” iš Lietuvos.
Ateinantį sekmadienį žada lies čempijonąi. Už įžangos ti- lvaitis, Lietuvos konsulas ChiDr. Normantas, naprapatas,
vės 11 vai. ryto. Pasažieriai
Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus į “Kaunu.”
cagai
ir
žurnal.
Stasys
Pieža
perkėlė savo ofisų į 324G So. mūsų bažnyčių aplankyti mar- kietus, kuris yra 25c laimės
prašomi iš anksto užsisakyti
'• Rap
ketparkiečiai. Gerb. kun. A. daug gražių dovanų. Dovanos (anglų kalba).
vietas Gudų krautuvėj. Jei pa Halsted St., tai yra į buvusio
PAJIEŠKOJIMAS
iš priežasties parapijos išva-|
Universal State banko namų. Baltutis ir tėvas B. Pauliukas bus dalinamos kas . valandų.
sažieriai į vienų' trokų netilps
Rap. vadovaus savo žmonėms jubi- A telankiusieji svečiai bus vai MERGAIČIŲ PRAMOGĖLĖ žiavimo, neįvyko. Sus-mas (e-1 KAJATONAS MARTINAITIS. Vanbus paimtas kitas.
_ slovlžki'ų katino, Skirsnemunės paraliejiniam bažnyčių lankyme Šinami skaniais valgiais ir gėkstra) įvyks rugsėjo 15 d,, 7 į pijos, Raseinių spėk. mirė n e perse. .
,
« I nal ir paliko kiek turto. Jo žmona,
Išvažiavo į Munddein
Šios parap. žmonės stengsis Į rimais. Bus daug įvairenybių, Į Marąuette Park. — Nekalto vai. vakare. Visi nariai prašo- apie 17 metų prasiž&iino buo> bu
.
. . .
j
t Kasimiem Gajdausku ir pasiėmė su
Bridgeportiečiai gali pasi
juos iškilmingai priimti.
kurie publikų nemažai prijuo- Prasidėjimo Panelės Šv. mer- mi susirinkti, nes yra daug | savim vaikus, dabar jie rali' būt apie
...
x___ • i 14 metų amžiaus. Nežinau po kokia
džiaugti, kad. šį rudenį išva
kins. Visi draugai prieteliai, gaižių draugija rengia sočiai svarbių reikalų svarstymui, pavarde Jie gyvena — Martinaitis ar
’ Gardauskas. Kas žino kur tokia Šei
žiavo į Mundelein ir įstojo į
kaimynai, biznieriai ir visi ge nite trečiadienio vakare, rug Dėlto ir šaukiamas ekstra su myna randas, pražau pranešti, arba
dvasinę seminarijų mokytis į
(7)
ros valios žmonės maloniai pra sėjo 19 d. 8 vai. Įžanga 15c. sirinkimas. J. Daugirda, rašt. pats lai atslSaukia.
MRS.
ANEU.
B1RVCVKĖ
kunigus rimtas jaunikaitis EDievo Apv. parap. Karnivašomi į Riožių Žemės piknikų.
Rudeninis šokių vakaras, už1
VACIKAV8KAS
dvardas Abromavičius. Perei lui pradėti jau viskas baigia
1901 So. 51 Court,
Cicero. IU.
Be to, A. Pildžius visus pi- vardintas “Fall- Frolic” bus
Cicero.
—
L.
R.
K.
Susivietų pavasarį jisai sėkmingai ma paruošti. Didžiojoje parap.
knikieriūR nuĄlmuos — nu- spalių 14 d. Grieš At Metrick
.
nymo 48 kuopos susirinkimas gsėjo 16 d. lygiai pusė po dvy
baigė Quigley Preparatory se salėje knibždėte-knibžda nuo
Roseland. — Rugsėjo 16
brauks į judamuosius paveiks- orkestrą.
*a Į neįvyko rugsėjo 9 d. iš prie likos. Mokesčius priims kuo
’ > * Tir' A * '
minarijų. Tėvai — Jonas ir darbininkų balsų. Draugijos ■ Visų Šventųjų parapija ren
lūs, kuriuos rodys parap. sažasties parapijos pikniko. Na- pos pirmininkas, nes raštininJulijona Abromavičiai buvo renkasi savo bizniams kampe-l gia visos Chicagos lietuviams
Įėję rugsėjo 25 ir 26 d. Kap.
p
pane
Šimai
' riai. kurie norėsite užsimok?-1 kč nebus tų dienų namie. Mo
surengę savo sūnui gražias liūs ir stengiasi juos gražiai • didelį sportinį piknikų, kokio
----------- f ’
įti, mokesčiai bus priimami ra- kesčiai turės būti išsiųsta. į
šeimyniškas išleistuves, kurio papuošti. Šeštadienio ir sek- dar, gal, nėra buvę Vytauto
PAGERBS LIETUVOS
Narth Side. — Draugijos M. štininkės namuose, 1927 So. Centrų nevėliau rugsėjo 28 d.
se dalyvavo trys vietiniai ku madienio vakarams rengiami parke. Bus baseball, indoor,
’ PREZIDENTĄ
Jonas Mikolainis, pirm.
D. Aušros Vartų susirinkimas 49th Avė. arba ateikite į pa
nigai — Šaulinskas, Petraus įdomūs programai.
[lenktynės ir kiti žaislai; pra
..
1531 So. 50 Avė.
SekmadįenL rrtuzikallne pro-J turėjo būti rugsėjo 9 d. Bet, rapijos mokyklos kambarį ru
kai ir svečias kun. Vaitkus.»
sidės tuoj popiet. 10 porų ku-

VIETINES

KAUNAS TAVERN

Į MARIJONŲ ŪKĮ

AŠTUONIOUKIEČIŲ
"HOMECOMING"

DIDELIS SPORTINIS
PIKNIKAS

SPORTAS
G0LFININKAI BAIGS
SEZONĄ

■

KomereOas
trioftsrify ITAinyfoH , D£.
—Sas. Kol.
Komio-

Ckesteclields 1V27panašūs vienti& į Ckesterfields

Lietuvių Golfininkų Sąjun
gos sezono užbaigimo turnyras
bus 16 ir 23 šio mėnesio. Pra
džia 9 valandų ryto. Vieta
Tvvineagle Country Club.
Turnyras bus įvairus; lošė
jai bus padalinti į k lesąs, bū
tent A B ir C. Tokiu būdu vi
si lošėjai turės geros progos
išlošti dovanas, kurių sąjunga
daug skiria. Jau yra dvi trofejos, kurios teks pirmiems
dviem goriausiems lošėjams.
Mūsų pro. J. Meller duoda golf
bag; Vilija Coal Co., kurios
savininkais yra Vitkus su Pe
truliu irgi žadėjo kų tai
ti. Praeitais kartais
dėlės dėžes saldainių,
jau, kad Stanley Balzekas
dėjo kų tai nepaprasto
vanoti. Gal aukos vienų. Plymouth, ar Chrysler?
'• *
i’
Kitas Sų-gos narys automo
bilių pardavinėtojas, P. Ku
raitis sakė, kad ir jis padarys
surprise. Gal kų iš Lietuvos
parveš.
Sąjunga labai turtinga dova
nomis. Viską net sunku įvar
dinti. Lošėjai įsitikrins kuo
met atvažiuos.
Taipgi bus ir vakarienė bai

gus turnyrą. Tuomet bus

K

UOMET vaisbaženklis užregistruo-

los ir absoliutiškai vienodus kiekviename

dovanos teikiamos laimėtoja

* tas,

pakiete, kurį jūs perkate.

ms.

tai reiikia, jog nč vienas

kitas gali vaitoti tą ypatingą vardą ir

Tas reiškia, jog kiekvienas Chesterfield

pačios rūšies

yra panašus į kiekvieną kitą Chesterfield

tą

ir

ypatingą

pakietą tos

—nėr panašus į kokį-nors kitą cigaretą...

produktui.

Mums Chesterfield vaisbaženklis reiš

—cigaretas, kuru lengvesnis

Dr. G. L Blošis.

Kiekvieno

L.O.S. sekr.

kataliko

priedermė skaityti

yra

katalikiš

kia, jog kiekvienas Chesterfield yra pa

—cigaretas, kuru geresnis

ką spaudą ir ją platinti ki

gamintas pagal vienos ypatingos formu-

—cigaretas, kuru patenkina

tų tarpe, kurie neskaito ka

talikiškų laikraščių.

• 19M,

-A

