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SAVAITES DARBO
DARBININKŲ RIAUŠES
SOUTH CAROLINOJ
Sayles Finishing kompanija
darbininkus

DIRBA KAREIVIŲ NAIUA NELAIME LfTVJNOV APIE JAPONAI NORI NEMARI AVIMO
APSAUGOJE
W8AI
SOV.RUSUA i SUTARTIES SU AMERIKA"
STREIKININKAI AREŠTUO NUMATOMAjKITA REVO- SOVIETŲ TVARKĄ STATO
LIUCIJA SALOJE
PAVYZDŽIU EUROPAI
JAMI IR UŽDAROMI

ATLANTA, Ga., rūgs. 19.
— Paskelbus karo stovį strei
ko srityse keletas tūkstančių
darbininkų vakar grįžo į tek
stilių fabrikus, kuriuos sau
goja kariuomenė.

HAVANĄ, rūgs. 19. - Prieš'

ŽENEVA, rūgs. 19. — Sa
pereitą pu&iąunąktį čia — Ku kydamas prakalbą T. Sąjun
l)os sostinėje, susprogdinta. gos pilnaties susirinkime konet 27 bombos įvairiose miesip’misaras Litvinovas tarp kitdalyse. Kariuomenė puolė ko pareiškė, kas sov. Rusija
..r ■
o-”
krašto darbo
pati viena yra panaši T. Są* * .konfederacijos
%
būklę ir suėmė apie 200 as- jungai. Rusijoje gyvena apie
menų, kurie kaltinami sankal- 200 įvairių tautinių mažumų
biu prieš vyriausybę.
1 ir jos visos naudojasi savo kai
Kalbama apie naujos revo-l^* ** 8ava kultūra. Tai Euliucijos galimom*. Sakoma,™!™ valstybėms pavyadis.
kad buvusia prezidentas Ma- Kom. Litvinovas tačiau neuž
cbado su gausingu ginkluotu siminė apie laisvę ir kad tos
būriu Kubon atvyksta iš San tautinės mažumos tvarkoje pa
to Domingo. J„ V. ambasada- laikomos tik su durtuvais.

SOVIETŲ RUSIJA NEPOPULIARI
TAUTŲ SĄJUNGOJE

SPARTTANSBURG, S. C.,
TOKIJO, rūgs. 19. — Ja
ŽENEVA, rūgs. 19. — Sov.
rūgs. 19. — Gausinga streiki
Rusijos komisaras Litvinovas ponų laikraščiai skelbia, kad
ninkų minia šiandien suplūdo
šiandien užėmė sau skirtą vie- japonų vyriausybė siekia su
priešais Powell fabriką. Mili
tą prie tarybos stalo.
Maskva Amerika ir Anglija padaryti
.
cininkai mėgino ją gražiuoju
gavo nuolatinę vietą taryboje. sutartį, kuriaja būtu užtikrin
išskirstyti. Pasigirdo grasini
ta taika,
Daug streikininkų suimama
Sąjungos atstovų tarpe pa
mų. Tada imta minion svai ir uždaroma įsteigtoj koncen
1935 metais įvyks šių val
sireiškia nepasitenkinimas įsi
dyti ašarinės bombps ir prie tracijos stovykloj, kuri ap
stybių konferencija karo lai
leidus savo tarpan sov. Rusi
de dar paleistas į darbinin juosta dygliuotų vielų tvoro
vynų reikale. Japonai numa
ją, kuriai griežtai priešinosi ’
kus šaltas vanduo su gumi mis. Sakoma, kad suimtieji
to, kad ta konferencija su ii i
Taryba pasiuntė visiems
Šveicarija, Belgija ir kitos ke
niais siurbliais.
ten
bus
laikomi
iki
užsibaigdėl pastatytų japonų naujų
kongreso nariams ir kandida
lios valstybės. Sov. Rusija ne
Streikininkai
į
tai
atsakė
•
s
į
an
t
streikui.
sąlygų. Iš to gali pasireikšti
tams į kongresą paklausimus,
turi
rūmuose
populiarumo,
akmenimis ir plytomis. Pasi- J
_____
nesutikimai ir karas.
ar jiė sutinka su 30 valandų
bet jau per vėlu.
reiškė riaušės. Nukentėjo daug į
savaitės darbu pramonėje ir
,į ritu iSvyko j ‘ Vaahingtom;,!
> ™iSkė,yįltleg, kad
Kad išvengus to karo, ja
darbininkų.
Visos valstybės dabar
ar jie remia šį svarbų suma
kur pasitars, kas daryti kįi,JS< T- Sųjunga m«ku btido nesikiš įr jaukjat k^ pradės komisą- ponai ir nori iškalno apsi
nymą.
į sov. Rusijos vidaus tvarką. ras Litvinovas, kaip jis atsi drausti nekariavimo sutarti
SAYLESVILLE, R. I., rūgs.
naujai revoliucijai Kuboje.
Taryba nori gauti atsaky
Tuo būdu jis atsakė Airijos neš į tarptautinį darjoo bįūrą mi.
19. — Nepaisant streikininkų
Klaipėdos kraštui susijun
mus prieš rinkimus lapkričio
atstovui de Valerai, kuris rei ir į kitas tarptautines “kapi-1
karingo nusistatymo, Sayles gus su didžiąja Lietuva, Klai-’
mėnesį.
kalavo, kad prieš priimsiaut talistiško’’ pasaulio probleFinishing kompanija šiandien pėdos mieste buvo pašalinti
• Organizuoto darbo vadai
Sąjungon sov. Rusija pasiža
atidarė savo fabriką su pora du vokiečių paminklai, kaize
mano, kad šis sumanymas
dėtų garantuoti religinę lais
šimtų streiklaužių. Normaliai rio Viliaus ir Borusijos. Pa
įkūnyti yra tegalimas tik ari♦
Iš Varšuvos. praneša, kad
•** i Ci vę gyventojams.
jam dirba ąpie 1,100 darfcinin- šalintų paminklų papėdės tetinkdmuoju įstatymu.
lenkų vyriausybė .jau dŽiauKiti atstovai nudavė negir
y, ..
-x..
... RYMAS, rūgs. a». ^ Dikų.
berioksojo ligi šių laikų labai
pas
sov.
Rusijos
,stoj.mu
T.^
npRuti|iin,aiRYMAS, rūgs. 19. — Ita dį de Valeros reikalavimo ir
Tuo būdu kompanija provo- gadindamos miesto vaizdą. Tr
Sęjungon. Ji pasiuntė Mask- paaireijki, Urp ital, ir
I kuoja streikininkus. Juk an- tik šiais metais miesto bur lijos diktatorius Museolinis bolševikai priimti Sąjungon
vai nuoširdų avmkmunų.
Kadangi Jugoslavija yra
I (lai aplink šį fabriką vyko dinusprendė, kad fašistų krašte be jokių pasižadėjimų.
mistro įsakymu papėdės bu
jungoje su Prancūzija, tai ne
privalo gyventi ginkluota tau.džiausios
riaušės.
’ •—/ * - •‘"“- '.i'. Z' •
’
A- •
f
vo nugriautos. -Po nugriausutikimai gali pakenkti italų
______________
. , . .
* ta. Tuo remiantis ir išleistas
A -•
•
*'
tuoju krtizeno-vVihaus pamin
.
Užsibaigjė streikas Lever
susiartinimui sui prancūzais.
v
-{privalomojo kareiviavimo nau
klu tarp kitką■-ko buvo ras-j . .
Bros. muilo fabrike, HamSerbų laikraštis Vremia an
, , / .
;.r>Z t . Ijaa istatvinas, kurs apima vai
tas labai charakteringas doku-,i,
.
mond, Ind. Pranešta, kad šią
dai įžeidė italų kariuomenės
kus ir vyrus — nuo 8 metų iki
mentas, būtent, dalyvavusių
savaitę bus atgal priimti visi
HAGA,
Olandija,
rūgs.
19.
rekordą karo metu. Po to ita
33 metų amžiaus.
Chicagoj areštuota padegė
prie kertinio akmens pašven
streikavę darbininkai, kurių
—
Atidarant
parlamentą
ir
ka
lų spauda pradėjo atakuoti
Klaipėdos degtukų šiaude
Šalia šio didžiai įdomaus ir jų gaujos “karalienė,” kaip iralienei kalbant iš sosto trys
tinimo asmenų parašai. Jų
yra apie 400.
Jugoslaviją, kad jos ribose
lių fabrikas, kuriam vadovau
*
'^Iti
t
tarpe yra ir tuometinio vokie svarbaus mil i tarinio žygio, policija vadina ją, Mrs. Ber- komunistai parlamento narini
yra apie 2,500 organizuotų na
Darbininkai laimėjo unijos ja apsukrus komersantas dire
čių laikraščio “Memeler Da- apie ką huvo pranešta vakar, tha Warshovsky, 57 m. amž., pradėjo šaukti; Šalin karalie
cių, kurie rengia naują suki
pripažinimą ir kitas darbo są ktorius Etelsonas, šiais me
mpfoot” redaktoriaus dr. Ru- diktatorius nusprendė dar su- be kita ko išpažino policijai, nė! Šalin Colijno vyriausy limą Austrijoj.
lygas. Atlyginimo klausimas tais labai padidino savo ga
lff parašas. Jis buvo žydų ra regimentuoti visus ūkininkus. kad ji 1928 m. sudegino mėsos bė!
Prancūzijos diplomatai įsi
atidėtas. Tuo klausimu kom minių eksportą. Per metus
binas ir Vokišką laikraštį re Visa krašto žemės ūkio pra- parduotuvę, 1200 W. Taylor
panija turės derybos su dar fabrikas turi eksportuoti 1,Rūmuose pasireiškė nepa kišo į šiuos nesutikimus. Mė
dagavo nuo 1872 ligi 1898 me- monė bus įimto( galingon kra gat. Parduotuvės namų antra
gina sutaikinti abi puses.
bininkų atstovais. Darbinin 200 tonų, o jau ligi šiol yra
tų. D šiandien jo redaguoto-Į §to organizacijom Šią orga- jam aukšte buvo keletas butų, prastas sumišimas, nes Olan
kai pasižadėjo mažiausia per eksportavęs apie 1,300 tonų.
sis laikraštis yra vokietinin- nizaciją sudarys dvi grupės; kurie taip pat sudegė. Gaisro dijos istorijoj nebūta tos rū
450 toNACIAI APIE RIAUŠES
vienerius metus nesukelti nau Šį mėnesį eksportavo
metu sunkiai apdegė ir neuž šies įvykio.
—.
kų organas griežtai nusista ūkininkų savininkų ir žemės
AMERIKOJ
jo streiko.
nų. Iki metų galo dar. yra 4
ilgo mirė vienas vaikiukas.
Atsiliepusieji komunistai
tęs prieš žydus. Mainos rūbai ūkio darbininkų. Šis organi
mėnesiai ir per tą laiką nu
zavimas neužilgo bus vykdo Sudegusios parduotuvės sa tuojau buvo parblokšti, paša-j
margo svieto.
BERLYNAS, rūgs. 19. matomas eksportuoti didelis
vininkas gavo 11,200 dol. ap- linti iš rūmų ir paimti į leimas.
kiekis. Klaipėdos fabriko deg
drandos ir padegėjai už jos singnmo rūmus, iš kur paskiau Nacių spauda paduoda kaipo
SUDEGĖ GELEŽ1NKBLIO - Už kelerių metų fašistinė
didžiausias įdomybes, kad
tukų šiaudeliai pasaulinėje
Italija bus daugiau niekas, “darbą” užmokėjo 175 dol. paleisti.
STOTIS
Georgia valstybėje (U. S. A )
‘ rinkoje laikomi pirmos rūšies,
kaip tik viena militarinė sto Tas sudegintos parduotu
įsteigto koncentracijos sto
Demokratų ir respublikonų ’ nes jie yra ypatingai gami
vės savininkas — Falone, įsi
HITLERIS PASISKELBĖ
SOFIA, Bulgarija, rūgs. 19. vykla. Naujos nelaimės pra-'
vykla, kurion uždaromi darbi
gijo kelias parduotuves ir įsi
partijų vadai Cooko apskri nami paties direktoriaus Etel
EVANGELIKŲ BAŽNY
— Čia sudegė centralinė ge sidėą Europai,, kada kitos val
ninkai riaušininkai. Naciai ir
gyveno. Policija tuojau jį su
tyje randa, kad iš turimų teisę šono patobulintomis priemo ležinkelio stotis. Susprogo 14 stybės paseks Italiją.
ČIOS VIRŠININKU
Rako, kad Amerikos “fuehris”
jie eksportuojaėmė ir bendrai su “karaliene”
balsuoti piliečių yra užsire nėmis., Užtat
* .
x
TV x
Ikubilinių vagonų su gazolinu,
mi net j Anstrahją, Pietų Af-*_
/ •
- -r,,
traukiamas tieson už žmogžu STUTTGARTAS, Vokietija, Rooseveltos ima sekti i n pė
gistravę vos 60 nuošimčių.
JAPONŲ DELEGACIJA
rikų. Bet daugiausia eina j, Tarp gyventoj* paa.^Sk^*domis.
dystę.
' '
i
.rūgs. 19. — Diktatorius HitPiliečių registravimas įvyks ,. ... ...
LIETUVOJE
y.
r.
1, sianba.
Tvarkos palaikymui
Angliją, kiek mažiau i Bazeli,' * ..
. .
IkiKol suimta jau 16 padtpaaiBkelM Tal8,ybi„(.a
"(iššauktas visas miesto garnispalių mėn. 9 d. Tad abi par ’ . .. . ,*
REIKALINGI PAŠALPOS
Sveicanją, ir kitur.
evangelikų (protestantų) baž
Lietuvoje neseniai lankėsi g*jytijos dės daug pastangų, kad
jr;
'
į zonas.

WASHINGTON, rūgs. 19.
— Amerikos Darbo federaci
jos pildomoji taryba nuspren
dė su kongreso pagalba įvesti
į visas didesnes pramonės ta
kas 30 valandų savaitės ir (i
valandų dienos darbą, kad tuo
būdu didesnis darbininkų skai
čius galėtų gauti darbą.

VOKIEČIŲ PAMINKLAI
KLAIPĖDOJE

MUSS8UN® REGJMEN1U0JA.VISUS GYVEN-

GALŲ KIVIRČIAI SU
SERBAIS

i■
.
UŽSIBAIGĖ STREIKAS
HAMMŪNDE, INO.

PADIDĖJO DEGTUKAMS
ŠIAUDEUįl EKSPORTAS

PADEGĖJŲ “KARALIENĖ” AREŠTUOTI PARLAMEN
IŠGEDOJODAUGIAU TO NARIAIKOMUNISTAI

YRA
STRAVUSiy PIUEčiy

nyčios viršininku.
Policija tvirtina, kad make- Japonų karininkų delegacija.
NOME, Alaska, rūgs. 19. —
STREIKININKAI UŽPUOLĖ
doniečiai revoljurininkai pa- Kol kas jos lankymosi tikslus
Išdegusio šio miestelio gyv-iiŠERIFĄ
’ .
Vakar anksti rytą plėšikas
BIRŽAI. — Šiais metais degė stotį.
yra nežinomas. Ši delegacija'
tojai yra reikalingi greitos ns
Biržų apskr. savivaldybė star
Lietuvoje išbuvo labai trumpą Į BELMONT, N. C., rūgs. 19. užpuolė Roosevelt road gat- pašalpos, kadangi visas muis
PABRANGS AUDEKLAI
to naujas keturias pradžios DU SUŽEISTI SU DUR laiką. Kiek ilgiau ji buvo Ber-,— Pikietuoją tekstilių fabri- vėkario konduktorį H. Golden
to išteklius žuvo gaisre.
NEW BEDFORD, Mass., mokyklas. Vaškuose ir Vabal*
lyne. Turint galvoje užsienių kus streikininkai užpuolė Gas- plėšimo tikslais ir mirtinai jį4
TUVAIS
nigs. 19. — {Tekstilių darbi- n inkuose — mūrinės, kurių
spaudos paskleistas žinias, ton apskrities šerifą Clyde Ro peršovė.
CHARLOTTE, N, C., rūgs. kad tarp Japonijos ir Vokie- binson. Jau buvo betempianinku streikas nemaloniai at- j pirmoji kaštuos 50,000 lt.- ir
silieps į visuomenę. Turės Dirvonokiose, Sostuose medi- 19. — Vakar vakare Belmonte tijos yra padaryto slapta ka- mas iŠ automobilio, kaip tuo! žieminėj Chicagos daly tran
pabrangti medvilnės audeklai,! nėg. Abi kaštuos po 16,000 lt įvyko streikininkų riaušės. Mi- ro sutartis, šios karininkų de- momentu atvyko milicininkai kosi koks moronas (pakvaišęCHICAGG IR APYLIN
kadangi bus sustojusi garny-' Mokyklų statymo darbai jau licininkai au- durtuvais sužei-«legacijos nuvykimas Berlynan ir su durtuvais išblaškė už- lis), kurs .vakarais nipuldinė- KĖS. — Numatomas lietus;
I skaitomas reikšmingu faktu, puolėjus.
' ja moteris.
popiet vėsiau, o vakare šalm.
ha.
.galutinai baigiami. \
J dė du riaušininkus.

neužsiregistravusieji būtinai
registruotusi. •

STATO MOKYKLAS
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turi jokio pateisinimo realioje situacijoje, tai
yra fikcija, kuri nuodija Europos politinę
lAelna kasdien, uskyrus sekmadienius
FRINIJMEIt\T()a KAINA: J Amerikos Valstybės*:
atmosferų”.
(M*ins — 16.00. Pusei metų — 11.50; Trims mėnesiams
— |I.ėė; Vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybėse
Estų Waba Maa sutartį laiko svarbiu elUIOMSU: Metams — *7.00; 1’useV metų — ><-»>•.
‘k — .01c.
tapu Baltijos valstybių bendradarbiavime. Ji
Iblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus
. įdraderblems Ir korespondentams raktų negrąžiną,
sudaranti draugiškus santykius šių valstybių
« ■sc-r
“pM,r,u ,r
— “■» tarpe. Tačiau, esu, nereiklų užmiršti, kad tai
lenkių.
tik pirmas žingsnis. Lietuva esanti tik viena
“DRAUGAS”
koja Baltijos susitarime, o kita dar išorėje.
LITHUANIAN DAILY FBIEND
Baltijos valstybių santykiai, esu, galėsiu lai
Published Daily. Eacept Bunday.
3R1PTION8: One Zear — »«70: 81x Mentks svai plėtotis tik tuomet, kai sopama vieta —
Tkree Mostas — 11.00; One Month — TBo.
»*e — One Tear — «T.H; Slz Montfcs — |«.H: Vilniaus klausimas — bus išgydyta.
.010.
Suomių Heltingin Bonamat rųšo, kad su
1* "DRAUGAS*' brkags būt remta,
ratee on applloatlon.
tartis yra natūralus reiškinys. Sutarties daly

“DRAUGAS”
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Tilžėje Vyksta Nepaprasti
Kariški Pasiruošimai

Ketvirtadienis, rūgs. 20, 1931
1 M*

1 ■■ Jiy. t»LUt

11 1,1

INFORMACIJOS APIE MOTERŲ SIŲONOA

*/<

A. L. R. K. Moterų Sų-gos pos skyrių priimamos narės
tikslas yra — suvienyti visas tik nuo 16 iki 45 m. amžiaus,
lietuves
katalikes
moteris1 Kad kiekviena įsirašanti į
Tilžės miestas yra anoje Ne- lis vokiečių skaičius kariniu (kaip tekėjusias, taip ir mer-1 pirmų arba antrų pašalpos sky
rių privalo išpildyti aplikaci
muno pusėje, šiandien Vokie kų gauna civilinius drabužius, gaites) vienon Sųjmigon:
a) Kad sųvitarpiai susišel jų ir būti kuopos daktaro iš
tijos valdomas. Tai vidutinio jie siunčiami į aerodromus ir

egzaminuota.
didumo netaip jau tirštai ap Rytinėje Prūsijoje mokomi pus medžiagiškai.
gyventus miestas. Prieš karų, skraidyti. Be to, neseniai bu b) Kad auklėjus tautinį su Kad įstojimas į pirmų pa
šalpos skyrių yra $2.50; savai
ypač, kai lietuviams buvo ni vo vokiečių kariuomenė ir hit- sipratimų.
c) Kad platinus apšvietę ta- tinė pašalpa $5.00 į savaitę ir
drausta spauda, Tilžė buvo’lerininkų smogiamųjų dalių be
pomirtinės $150.00. Mokestis
lietuvių tautinio veikimo cen ndri kariški nianievrai. Visa rpe lietuvių moterų.
d) Kad platinus tarįie liet. pagal metus:
lUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chieago
tru. Čia buvo spausdinama tai sudaro Tilžėje karo ruošos
vėma reikia daug ginti bendrų interesų, jog
Nuo 16 iki 25 metų mene“Aušra”, “Varpas” ir kiti vaizdų ir padidina nepaprastų moterų tikybinę dorų.
kiekviena iš jų, glaudžiai bendradarbiauda
e) Kad skelbus ir gaivinus J sinė mokestis: apšvietos 10c.,
lietuviški laikraščiai. Vadina mieste judėjimų.
mos,
gali
tik
laimėti.
Be
to,
jų
sutartis
nenu

DIENOS KLAUSIMAI
; pašalpos 25c., pomirtinės 10c.,
artimo meilę.
si, anuo laiku iš Tilžės į LieŠitokius vokiečių atvirus pa
kreipta prieš jokių kitų valstybę. Laikraščiui
f) Kad rūpinusis jaunosios utsargos 5c. Viso 50c.
tuvų sklydo atgimimo šviesa. I si ruošimus matydamos, neseatrodo, kad trijų Baltijos valstybių sųjungų
FABAULIO SPAUDA APIE PABALTIJĮ
Nuo 25 iki 35 metų mėnesiTaip ir turi būti, nes Tilžė y. nią. Urpu8Svio poku pafira. kartos pavyzdingu auklėjimu.
gali visi suprasti ir šiltai sveikinti.
' ra lietuvių giminės Prūsų di- šiušios trys Pabaltijo valsty g) Kad lavinusis politikoje nė mokesti*: apšvietos 10c.,
Anot Lietuvos laikraščių, viso pasaulio
pomirtinės 15c.,
• džiausiąs mieštas ir kartu lie bės irgi nėra ramios. Dabar ir dalyvavus joje tose vąlst i-'pašalpos
IR SOCIALISTŲ RRDAKTORIUS
ipųuda kreipė didelio dėmesio Baltijos susi
jose, kur moterų teisės lygios i atsargos 5c. Viso 55 centai.
tuviškiausiai.
jau pasigirdo balsų, ir gana su vyrų; vietose gi kur teisės
NOEtŽJO SKRISTI
tarimui. Jį plačiai komentavo, pažymėdama,
Nuo 35 ilti 45 metų mėnesi
Nežiūrint
šiandien
Vokietiaštrių,
net
iš
latvių
ir
estų
kad tai yra svarbus Europos taikos ir Bal
Mes turime po ranka naujieniečių sutar jos nacių priespaudos, Tilžė- ’ sluoksnių, kad po politinės Pa nėra lygios, kad reikalavus iš nė mokestis? apšvietos 10c^|
tijos stiprėjimo faktorius.
ties su lakūnu J. Janušausku (James) kopijų, je dar veikia viena kita lietu- baltijo valstybių sąjungos rei- vien su kitomis moterimis tei pašalpos 25c., pomirtinės 20c., I
Viso pasaulio spauda tebekreipia didelio po kuria tarp kitų pasirašo “President of
sių pripažinimo teisėtomis prie atsargos 5c. Viso 60c.
kia
pirmoje
eilėje
įsteigti
ka

viška
draugija,
turi
savo
laik

dėmesio Baltijos susitarimui, komentuodama ‘Naujienos’ — Lithuanian News Publishing
Į II pašalpos skyrių įstoji
nionėmis.
riškų
šitų
valstybių
sųjungų
raštį
“
Naująjį
Tilžės
Keleivį
”
,
jį kaipo Europos taikos ir Baltijos stiprėji Conipany P. Grigaitis”.
mas $3.50; savaitinė pašalpa
Amerikos Lietuvių Romas
Tik
bendromis
jėgomis
šiuo
turi
lietuviškų
spaustuvę,
cho

mo faktorių.
$7.50 ir pomirtinė $150.00. Mo
,
,
. .
Šioje sutartyje, pasirašytoje 1933 m. ru- rų, knygynų ir kitas kultūros neramiu laikotarpiu bus gali Katalikių Moterų Kųjungon,,
Vatikano organas Osserv&toore Romano ra
..
.... , . , .
,
: kestis I>agal metus sekančiai
WT
gsėjo 10 d., naujieniečiai pasižada suorgani- įstaigas. Tačiau paskutiniuoju ma stipriai jaustis, nes visi gali prigulėti kiekviena doro
Kliu* 1 Ai a lz i Ofaira • o
azif zv
Nuo
16 iki 25ni.: apšvietos
šo, kad Rygos konferencijos rezultatams ten
zuoti draugijų sukėlimui kapitalo antrųjam metu vokiški nacia> visa tai mato, kad didžiausias Pabal elgimosi lietuvaitė — katalikė
ka kuo didžiausia reikšmė Europos šiaurės
10c., pašalpos 50c., pomirtinės
transatlantiniam skridimui. Sutartyje pažy persekioja ir nori Prūsų lie- tijo valstybių priešas — Vo moteris, lygiomis teisėmis ve
10c., atsargos 10c. Viso 80 ce
rytų politinio plėtojimosi atžvilgiu.
r 'c*
mėta, kad skridimas įvyks 1934 metų vasarų tuvių tautiškų gyveninių su kietija taip siparkiai ginkluo dusi, ar nevedusi, praktikuo
ntų į mėnesį.
Vyriausia. faktorium, kuria nuveda prie ir kad jam finansuoti reikės apie penkiolika tramdyti,
jasi. Todėl ir Pabaltijo vals janti katalikų tikybų.
Nuo 25 iki 35 metų apšvieMttUarimo, laikraštis laiko pangenpanistiš- tūkstančių dolerių. Toje pačioje sutartyje įratybės
turi
būti
pasiruošusios
lnforniacijos, kurias kiekvie tos 10c., pašalpos 50c., pomirIr šitoje Tilžėje, kuri anais
kųs siekimus. Kai Baltijos valstybių bendra švta, kad lakūnui J. James bus mokama alšiuos
galimus
netikėtumus
at

na
A. L. R. K. Mot. Sąjungos tinęs 15c., atsargos 10c. Viso
į
X
laikais buvo, galima sakyti,
darbiavimas virto gyveninio būtinybe, visos gos ’$100.00 Į' mėnesį
ir visi kiti ekspensai.
remti.
Jau
dabar
paaiškėjo,
veikėja ir įsirašanti narė pri 85 centai į mėnesį.
lietuvybės centru, dabar nu
nevaisingos derybos pasibaigė ir sudaryta da
Įdomiausia kontrakto vieta yra šeštas
kad
Rygoje
parafuotas
Lietu

valo žinoti, kad kiekvienos Ro
Nuo 35 iki 45 metų: apšvie
kreipta didžiausia propagan
bartinė sutartis, kuri Ūžėsianti įtąkos ir Ry paragrafas, kuris taip skamba:
vos,
Latvijos
ir
Estijos
glau

mos
katalikės
lietuvaitės
Atos 10c., pašalpos 50c., pomir
da prieš Lietuvą. Iš Tilžės pa
ti} Itooaroo problemai.
“If it will be possiblė, tbat together with
desnio
bendradarbiavimo
pa
merikoje
yra
priedermė
pri

tinės 30c., atsargos 10c. Viso
Belgų laikraštis Meuse sako: “Ša sutar J. R. James - Janušauskas fly Anthony Vai siekė žinios, kad ten dabar pa ktas netrūkus Ženevoje bus
klausyti prie A. L. R. K. Mo-ipo centų į mėnesį.
tis solidžiais pagrindais orgąnižuoja Baltijos vada, as radio operator. Further, if it to found stebimas sustiprintas kariškas pasirašytas. Po to, galimas
valstybių santarvę, o laikui bėgant gal bpt pw.it.le to makea non-stop {light froa. Bear J pasiruošimas, didinamos kari- daiktas, kad seks šių valsty terų Sąjungos savo ir tėvynės; j vieQ pomirtinį skyrių įstolubu*į jimas $3.00. Mirus narei išmomanievrai,
galima bu» sudaryti ir šių valstybių federa TorĮr or ftom Ck^ago, refuebng the plane'
bių ir kariška sutartis. Tsb
Kad visos narės būtinai tu-1 karna pomirtinės $150.00. Moiamos kazamiės. Visa tai
cija. Parafuota sutartis yra stabiliumo ele with g ų soline tilto side of the <ooean
ri prigulėti apšvietos skyriui; kestis pagal metus. Į tų skvdaroma nepaprastai skubiu
mentas fr patikrina taikę. Ji įtelpa į tų su
Ši sutartis tarp naujieniečių ir lak. Ja
—
Netoli Tilžės yra senos į pašelpos pirmų ir antrų sky-i rįy gajj priklausyti moterys ir
tarčių eilę, kurios paskutiniais 15 mėnesių nušausko aiškiausia pasako, kad antrasis tempu. Tilžėje laukiama dvie vieno kaiuiof. kapinės. To kai
sudarytos įvairiose Europos dalyse’’. Baig skridimas organįjuiojatnus šiems, bet ne vė jų naujų pufkų — vieno pės mo beveik visi gyventojai ka rių įstojimas paliekamas liuo- mergaitės nud 16 iki 45 pietų,
Mokesčius į visus keturis
damas laikraštis nurudo, kad sutartis pada lesniems metams, Sulig to susitarimo skridi tininko ir vieno artilerijos. lba lietuviškai, jie lanko lie sai valiai.
Kad Moterų Sąjunga turi skyrius reikia siųsti į centrų
rys palankios- įtakos ne tik Europos šiaurės mui turėjo užtekti $15,000. Mūsų visuomenė Skubiai pertvarkomos dragū tuviškas pamaldas. Kaimo kaketuris skyrius: a) apšvietos, kas mėnesį. Pirmo pašalpos
nų kareivinės, kuriose apgy
lytuose, bet ir bendrai Europos būklei.
sudėjo du syk tiėk ($30,000) ir dar lėktuvą.“
, pinėse esantieji paminklai be b) pašalpos ligoje ir pomirti
skyr. narės, norėdamos persi
vendintas artilerijos pulkas.
veik visi su lietuviškais para nės, c) antrų pašalpos skyrių kelti į antrų pašalpos skyrių,
Nors daugumas lenkų spaudos tuo tarpu neprirengtas ir pinigų neužtenka. Tas faktas
Karo valdžia nupirko 1000 ar
šais. Minėtose kapinėse palatir susilaiko nuo komentarų, laukdamas sutar ir kelia visuomenėj abejonę apie naujieniečių
su pašalpų ir pomirtine ir vien primoka $1.00 įstojimo ir per
klių. Tilžės intendantūra trities teksto paskelbimo, bet kai kuriuose laik nuoširdumų šiame skridimo organizavimo du gubai padidino maisto ktsar-':4q> vien* vietos «eiuv<?’ ant pomirtinės.
pirmus šešis mėnesius, jei suraščiuose jau galima įžiūrėti nervingumo žy rim ir apie jų sugebėjimų tokiam darbui va gų, palyginus su praėjusiais Į kftP° sūnu“ uždėjo vainikų, ku
į
j
sirgs, gaus $5.00 pašalpos, o
Kad įstojimo mokesčiai
mes. Gožėta Warssawsk& dedasi didelio džinu dovauti. Už tuos pinigus du lėktuvu buvo metais. Kariški, policijos ir iria juostoje buvo lietuviškas
apšvietos skyrių, 50c., o pas-i po šešių mėnesių $7.50. Persi
gsmo apimta dėl sutarties. Tačiau, skundžia galima nupirkti ir transatlantiniam skridi
smogiamųjų dalių sandėliai užrašas: “Ilsėkis saldžiai — kui metams mokestis $2.00, kelianti narė į aukštesnį sky
si laikraštis, sutartie paliekanti nesutvarky mui prirengti.
perpildyti ginklais ir kariška tavo sūnus”. Apylinkės vokie kurį kuopos raštininkė siun rių, privalo išpildyti aplikaci
Kad socialistai manė skridimų išnaudoti
tų svarbiausių Rytų Europos taikos klausi
medžiaga. Eilė stalių dirbtu čiai, kurie negali nieko pakę čia į ceųtrų. Už tų patį mokes- jų. Narė, imanti pašalpų, n?mų, būtent, lietuvių lenkų santykius. Šis aprė savo dienraščio stiprinimui apie tai buvo pa
vių gavo užsakymų pagamin
tį narės gauna organų “Mo-'gali keltis į aukštesnį skyrių
sti, kas lietuviška, pareikala
pimas, esą, mažinus Kvgos konferencijos po skelbta daug faktų. Bet visų stipriausias bu?
ti dėžes patronams ir šovi
terų Dirvų” (vienintelis lie piau dviejų metų nuo dienos
litinę reikšmę. Geri lietuvių lenkų santykiai tos faktas, kad jie planavo “Naujienų” re
vo
policijos,
kad
tų
juostų
bū

niams. Kasdien jauni vyrai
tuvių katalikių moterų laikra ligos, {stojanti narė pati už
reikalingi tiek Rytų Europos taikai, tiek Pra dakcijos narį Ant. Vaivadų įtupdyti į lėk
tų
pašalinta.
Policija
ilgai
sva
simoka daktarui už egzamina
nuo 18 ligi 25 metų amžiaus
štis Amerikoje).
ncūzijos saugumui ir Vokietijos nuraminimui. tuvų, kati lak. Janušauskas jį vežtus į Lietu
rstė
tų
karštuolių
pranešimų,
gauna įsakymus stoti kariš
Kad į apšvietos skyrių pri- vimų.
Valstybės, tiek didelės, tiek mažos, darytų vų. Pasisekus tokiam skridimui, Vaivada būt
kam apmokimui, i įvairias ka bet nutarė kapo neliesti
ir imames narės, nežiūrint senu-’ Kad visos Sąjungos narės
geriau, jei, užuot ieškojusius komplikuotu aprašęs savo kelionę “N-nose”. Matot kok4
moka 50c į lėšų fondų vienų
priemonių, siektų sutvarkyti specifines prob geras skymas buvo sugalvotas sorialistų dien riuomenės dalis. Naujus ka- minimųjų lietuvę palikti ra- mo.
(Tęsinys 6 pusi.
Kad į pirmų ir antrų pašai
rius tuojau prisaikdina. Dide- j mybėje.
lemas, nes, esu, “ši problema jau daugiau ne- r&ščio bizniui pakelti.
A. P. Handys

SUGRĮŽIMAS
(Tęsinys)
b, — Taigi, Raulaj, tu negali klaidos
ROdaryti. Sakysime, jei kas tave ir pama
tytų, tu žinosi, kaip jiasielgti. Aš viską
kvailokai padaryčiau, kadangi nei aš mo
ta klauptis, arlui kitas kirktas apeigas
pildyti. Žmonės tuoj suprastų mano pla
nus ir mane suimtų. Antras dalykas, tu
galėsi geriau išsprukti iš jų rankų, nors
tavedr pagautų. Tau yra žinomi Visi šio
miesto keliai, šunkeliai ir {msislėpiino liz
dai- Tau bus lengva išsisukti. Bet turi
me atsargiai ir greitai vykdyti savo pia
nus, nes freitas iš čia išvažiuoja dešimtų
valandų. Jeigu tu neateisi j šių vietų lai- 1
kn, aš iš anksto pasakau — tavęs nelauk- 1
siu; tiesiog vyksiu į (’bicafljų, Man rūpi
tas darbas.

-v

Tatgi, Kaulas apsiėmė darlrų atlikti.
Ak, toks nemalonus darbas. Raidas žino-

’ jo, jautė, kad tas darbas nepasiseks, nors

Tadas daug juorni pasitikėjo. Skaudu lis kaž kur nuėjo. Mažoji lempelė matė
buvo pamąstyti, kad jis norėjo apvogti si prie vyriškos lyties statulos. Kaulas
savo jaunystės dienų bažnytėlę. Kų čia žinojo, kas tai per statula. Tai Šv. An
dabar darysi, jis negali jiasirodyti bai tano. Nusijuokė pats į save ir paklausęs
liu savo draugui. Jokių būdu jis nebus savęs, kų Tadas jam sakytų, jeigu jis ži
notų, kad jo tikras vardas yra Antanas.
pavadintu bailiu!
Kų pasakys Tadas! Kaip į tai žiū Sv. Antanas buvo jų šeimos globėjas.
rės kiti jo draugai! Bendrai kalbant, Kiek lempelių, kiek žvakelių jo motinėlė
Kaulas ir taip jau buvo kietos širdies. paaukojo prieš tų statulų.
Išvaikė tas gražias mintis matymas,
Nebuvo lygaus jam visoj jų gengėj. Ko
dėl jis čia dabar taip neryniastauja! E, kad zakristijonas kur • išėjo. Bet vos kelis
žingsnius paėjęs, susitiko zakristijonų, aviskas gerai pasiseks.
Apsišvarino, apsiskuto; Imtus nuva teinantį iš zokristijos. Kaulas sustoja
lė, šiek tiek švarkų sutvarkė, plaukus su Jautė, kad geriau bus nepamdvti jo*kio
šukavo ir nuėjo į Imžnvčių. Durys buvo susidomėjimo taja lempute. Pasitrtrukė Į
atdaros. Įžengė į vidų. Čia ir prasidėjo šalį, nuėjo į užpakalį ir atsiklaupė.
Nerimastis vėl užviešpatavo jo sielų.
visi keblumai.
Nei manyte nemanė, kad taip anksti Visokios mintys ėjo į jo galvų. O zakris
ras zakristijonų betvarkantį suolus. Ro tijonas vis dar bažnyčioje! Dabar jis
dos, ant suolelių dėjo kažkokias sermė skambino varpę. • $ bažnyčių ateis žmo
gas. Rautos gerai pažiūrėjo į zakristijo nių!!! Gal kas jį pažins. Turbūt, pats
nų. Ar čia nebus tik tas pats Jonas Ba zakristijonas jį pažfnnjo, tik nieko nesalis? ,Ale jau visiškai pasenęs senelis. Ži- I kė, nes taip keistai į jį pažiūrėjo.
IV plaukai, susilenkęs. Netaip seniai bu
Kaulas šiaip planavo. Pas draugų nevo dar jaunas vyras.
< galima grįžti be lemputės. Reikia kur paKaulas stovėjo koridoriuje iki sene 1 8islėpti. Bet kur! Pas vargonus!.. Ne,

tci. Gana buvo jai vargti ir ilgas nakl
dirbti. Būdamas namie, jis jokiu būdu ne
galėjo prisidėti finansiniai. Nors jis buvo
20 metų, bet tai nieko nereiškė. Darbų
sunku gauti. O kaip jis norėjo jai padėti.
Jau iš mažens svajojo jai nupirkti viso
kių dovanų. Žadėjo nupirkti tokį auksi
nį laikrodėlį, kaip bankierio žmona turė
jo; deimantinę špilkutę ir žiedų ir auksi
Rautui geros naujienos. Zakristijonui nę apyrankę. Tiesiog nudžiugo pamąstęs
įėjus į zakristijų, Kaulas pasislėpė klau apie tuos savo jaunystės sumanymus.
Pasaulis jį traukė, viliojo, žadėjo jam
sykloje. Jis mąstė. Niekados nemanė, kad
jam vėl kada nors priseis būti šioje baž galę, garbę ir turtų. Daug teiravosi su
nytėlėje. Noroms nenorams vaizduotė pri motina, daug motinos prašė, kad leistų jį
minė jam jo jaunatvės dieneles, jo gerų vykti į platųjį pasaulį. Pagalios motinėlė
motutę, tiek metų jau mirusių, amžinų at išleido laimindama ir prašydama jo būti
ilsį. Jo lūpos kryptelėjo. Kaulas niekuti doru, geru kataliku.
Sektis, tai sektis... Bet ar tas pasise
nenorėjo prisiminti savo motinėlę.
Dabar lyg jų matė. Kaulo akių lėliu kimas atrodo toks lengvas! Ypač. jai imi m,
kės sumažėjo, veidas pakitėjo. Varginga nepatyrusiam miestelio jaunikaičiui! Ga
sielelė, varginga ni’elelė.\}į?iinia) kų ji vęs darbų sunkiai dirbo. Nusiminė galop,
kad jam nesisekė darbas dirbtuvėje. Me
pasakytų apie joe sūnetjo kūgrįžinių. ?
tė viską į šalį ir nukeliavo šunkeliais. Vė
Pakratė p&ius. Tni ne jo kaltė. Ji*
liau norėjo įiasitaisyti, bet pajėgos buvo
neišvažiavo, kad tapti blogu žnicfgtimi. Jo
pasiryžimas buvo geras. Jis turėjo vienų visai silpnos.

gal, čia giedos. Apsižiūrėjo ir niekur vie
tos nesimatė. Va, išpažinties klausykla!
Bus geriausia vieta. Čia pasislėps ir pa:
skui nepatėmytas galės išeiti. Paklausė
zakristijono, ar klausys išpažinčių.
— Tėvas klauso išpažinčių kada tik
kas prašo, — tyliai pasakė zakristijonas.
— Bendrai, išpažintys sekmadieniais ne
klausomos.
,
’
_,

idealų — padėti savo vargstančiai motu

(Daugiau bus)

Ketvirtadienis, rūgs. 20, 193+
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A.L.R.K. Federacijos Sekretoriaus Raportas 24 Kongresai

SVEČIAS NAMUOSE

I vaikas, kuomet bus trijų-ke-|

tūrių mėnesių, apelsinų skys
čio gautų apie 8 uncijas, po— Neseniai ties Rytų Ško
damuro 16 uncijų. Taipgi, rei
tijos krantais buvo rastaų bu
kia duoti Cod Liver Oil bent
telis su rašteliu lietuvių la
dešimt lašų į dienų ir vėliau
kūnų Dariaus ir Girėno atmi
vis daugint kasdienų. Cod Li
nimui skirtas. Raštelis yra
ver Oil galima duoti du kart
toks: ”tegul jūros dievaitė Jū
į dienų- dešimt lašų rytų ir
ratė žino, kad be baimiai lievakarų.
,
....
, tuviai lakūnai nugalėjo šį vaDabar to vaikučio yra la- ,
. , , ..
,
...
*
jndenynų ir kad jis nebegali įbai svarbus momentas. Netik kvėpti baimės”. — aviacijos
jo dantys to visko reikalauja,
Įeit. T. Nekrošius, Olandų Abet ir kaulai, nes dabar jo merikos linijos laive Statenyra spartus augimas. Apie 5- dam; 1933 metų rugpiūčio 25
6-tų mėnesį jam pradės pieni dienų”.
niai dantukai dygti ir tęsis
— Per pirmąjį šių metų pu
iki dviejų arba trijų metukų, smetį iš Lietuvos į užsienius
bet jau ir pastarų
pirmų išvažiavo 713 žmonių, 274 vy
krūminių karūnos jau formuo rai ir 439 moterys. Daugiau
jasi, bet jie neišdygs anksčiau siai važiavo žydai į Palestinų.
negu vaikas bus penkių, še Į Jungtines Amerikos Valsty
šių metų.
bes išvažiavo 82 žmonės, Ar

Rašo DR. G. I. BLOŽIS, dentistas, Chicago, 111.
Ar po gerų, ar po blogų metų, kiekvie
niržHIo m?n.
Jonas skubinos į darbų su tamsta juos vadini, ir Onytės
nas
geras
šeimininkas,
padaręs
savo
darbų
t išsipūtusiom kišenėm, lyg ma-' ant porčių deginamasis sauFed. 3 sk. So. Boston, Muša. Vilniaus
apyskaitų,
žvelgia
į
ateitį
ir
planuoja
taisyti,
;as vaikas-pėmeniukas obolių'lėj nieko negelbėjo,
badaujantiems ................................... .. 15.00
Sv. Jurgio par. Chlcugo, Vilniaus pa
kas taisytina, gerinti, kas gerintina ir dirbti j prisidėjęs. Pusdienis
Jonui! Čia Onytė užšoko ant savo
sai Ir ženkleliai ................................. 24.80
tai, kas užtikrintų jam ir jo visai šeimai ge-' kaip matai prabėgo. Per pie- vyro, kad nepliaukštų ko ne
Šv. Jurgio par. Chlcago, Vilniui Va
duoti' S-gos knygos .......................
1.75
r®8®!
»bhe vaikšto po dirbtuvę ir da- reikia ir duotų daktarui daly
AuSros Vartų, Chlcago per Ig. Sakalų.
Praėjusiais
metais,
labiau
negu
kada
nors
lina kam cigarU8) cigaretug, kų paaiškinti.
ui 3 Vilniaus pasus .......................
.30
pirmiau, pajutome, kad mums, Amerikos' lie-‘ kam saldainius ir džiaugiasi.
Fed. 12 sk. Cicero, Vilniaus pasai Ir
Gydytojas lyg biskį pyktelė
ženkleliai ................................................ 14.30
tuviams katalikams, reikalinga vienybė. Dėl Girdi, atvažiavo svečias, ku jo, bet apsišluostęs skepetai
Fed. 19 sk. Chlcago Vilniaus pasai ir
to labiau pradėjome spiestis prie Federaci rio laukęs. Viskas puiku: mo te veidų pradėjo aiškinti:
ženkleliai ................................................ 14.05
Sv. Jurgio par Detrolt. Vilniaus pasai 34.00
jos. Ar Federacija atsakys mūsų visiems rei tina sveika, sūnus sveikas.
— Ponas Negali, nenusi
Sv. Jurgio par. Detrolt. Vilnlans ženk. 4.10
kalavimams,
tai
pareis
nuo
mūsų
pačių.
Jos
Baigęs darbų Jonas negai mink, jūsų sūnui dar per
Sv. Jurgio pa.r. Detrolt, aukos Vil
pagrindus — konstitucijų, daug kartų esama šuoja, nekalba net su drau
niaus reik a luina .............
5.06
anksti turėti dantis. Pirmus
Pititsburgho Fed. apskr. Vilniaus pa
taisę, jei reikės, jų ir vėl taisysime. Bet fak gais. Skubinas namo. Jo drau
dantis jis gaus, kuomet bus
sai ir ženkleliai . v.....................
33.00
tas yra aiškus kaip dienos šviesa, kad be Fe gai juokias; esu, Jonas bijo
Fed. 12 sk. Cicero. III. dr-Jų mok. 13.00
peikiu arba šešių mėnesių.
Vi'so
deracijos mes jokių būdu negalime apsieiti.
159.35
žmonos, kad nemuštų, dėlto Dabar jo dantukai yra po
Pats gyvenimas mus verčia iš visų jėgų
Lli-pos mčn.
skubinas namo. Jonukas atsa, smagenukais susiformavę ir,
L. K.K.8.A- 36 kp. Pittsburgh, Pa.
imtis katalikiškos ir tautiškos akcijos.
ko, kad dabar jo jau namie kai laikas ateis, išdygs. ,
Vilniečių Šelpimui .............................
5.80
1. Mūsų tikėjimų griaunu elementai vis
M. Zujus, Wllkes Barre, Pa. Vilniaus
laukia net du: širdelė ir širGydytojui paklausus Ony
pasai ir ženkleliai ............................ 53.93
labiau ir labiau įsisiūbuoja ir kas kart dau
Atsisveikindamas su Nega- gentiną 46, Brazi Ii jų 77, Kadūkas
ir
nei
jokiu
būdu
nega

tės, kaip sūnų valgydina, kų
New Yorko Fed. apskr. dr-jų mok.
7.00
giau katalikų įtraukia į indeferentizmo arba
Viso ....'.......................... i......................................... 65.90
lįs jų užmiršti.
duoda ir t. t. ji atsakė, kad liais dr. Nekutis patarė, kad nadų 27, Uragvajų 24, Pietų
net atviros bedievybės klampynes. Prieš tų
Tėvams besidžiaugiant, lai laiko prie krūties, kų gydyto jie nueitų pas dr. Tauštauskų Afrikų 143, Palestinų 302 žmo
lUųtptūčlo nnti.
pragaištingų
bedievybės
bangų
turėsime
pa

Honiestoaid. Pa. draugi'jų mokesčiai
2.00
kas bėgo kaip vanduo. Mažas jas pagyrė ir liepė duoti į iri gautų visas informacijas nės. Pernai per tų patį laiką
statyti, Popiežiaus raginamų, gerai suorga
L.R.K.S.A. centro metinė duoklė . . 10.00
į Palestinų iš Lietuvos išva
Jonelis jau buvo šešių savai dienų
šaukštukų apelsino apie būsimus vaiko dantis.
Fed. 32 sk. bavrrence, Masu. drau
nizuotų katalikų akcijų, katalikiškų spaudų.
žiavo 464 žmonės. O šiemet į
gijų mokesčiai .......................................
3.00
; skysčio taipgi du šaukštuku
2. Daugelyje lietuvių kolonijų užsikrečia čių.
Fed. 3 sk. S. Boston, M&ss. draugi
Palestinų ir į kitas valstybes
Vienų gražų šeštadieno po- pomdamuro skysčio, arba gaNegyvenk nuodėmėse, bet
jų duoklės . . ..’............................... .
8.00
lokalizmu, nebesideda prie bendrų tautinių
iš Lietuvos išvažiavo jau 525
Fed. 30 sk. Cleveland, Ohlo. dr-Jų
pieti, Negalienė, pasiguldžius į Įima pakeisti — vienų dienų kuo greičiausiai skubėk pas
darbų
ir
dėl
to
ten
slysta
tautybės
pagrindai.
žydai.
Tsb.
duoklės ...................................................... 15.00
Sujungtomis jėgomis reikės griebtis stiprių mažų Jonelį ant lovos, džiau- duoti šaukštukų apelsino skys- gerųjį Gydytojų.
Fed. 30 sk. Cleveland, Ohlo, A. Šukys,
pavienis.............................................. ..
1.30
kovos priemonių, kad užstoti kelių nutautė gės, kad mažytis jau galvutę čio, o kitų dienų cu šaukštuku
Fed. 30 sk. Clevland, Ohlo. P. Mu
REMSITE
žmogaus gyvenimas ant žejimo bangai, kuri kas kart labiau užlieja mū bando pakelti. Tuo tarpu, kur pomdamuro. Ir kasdien po
itaiti, pavienis
..........................
1.00
K.4JĄ SPAUDĄ
Fed. 30 sk. Clevelnd, Ohioa J. Sa
sų gyvenimų ir šimtais paskandina lietuvių buvęs, nebuvęs, įeina dakta trūputį padaugint taip, kad mės yra kova.
dauskas, pavienis ............................
1.00
tautos sūnų. Federacija turės pasistengti sti ras Nekutis, norėdamas pa
Fed. sk. šv. Vfncento par. Pittsburgh
printi visus lietuvybės centrus: parapijas, or matyti Negalių namus ir ben
Pa. draugijų mokesčiai .................. 11.00
Kun. Ig. Albavlčius už kn. “Sv.
ganizacijas, lietuvių švietimo, kultūrines ir drai visų namuose tvarkų.
Metai Ir Kat. Alte.” ..................
5.00
ekonomines įstaigas.
Negalienė, nesitikėdama gy
Lietuvos Paak. Bonų kuponai už 1934
metus ...................................................... 327.50
3. Mūsų jaunimo reikalai dar nesutvar dytojo, labai nustebo, susigė
Fed. 23 sk. Chlcago, dr-jų mokesčiai 4.00
kyti. Reikės jį įtraukti į Federacijos ir kitų do ir pradėjo atsiprašinėti,
Fed. 54 sk. 8beboygan, Wis.. dr-jų
mūsų organizacijų judėjimų. Labiau turės vei kad'nuogų vaikų pasiguldžius
mokesčiai .................................................
4.00
L.D.S., Boston, Mass. metinė mokestis 10.00
kti L. Vyčiai, Liet. Katalikų Studentų Orga ant pagalvės laiko. Daktaras,
Vfso ....................................................................................
3405.60
nizacija, susiorganizuoti stipri chorų sųjun- nedavęs Onytei nei baigti kal
Viso per metus ..................................... gl.O5ft.73
ga, reiks duoti tautiškesnį pagrindų lokali bų, pagyrė jų, kad turi gerų
Paskirstant į fondus jeigu buvo:
nėms jaunimo draugijoms; remti aukštesnes tvarkų namuose, kad mažam
Draugijų mokesčiai ................................................. 8203.50
Vilniaus liet. Ketplmul
152.79
ir pradžios lietuvių mokyklas ir jose duofci Joneliui duoda gerai pasitam
Vilniaus pasai ir ženkleliai
209.33
dar daugiau tautiškojo auklėjimo, daugiau pyti, pažaisti, o tas labai svei
Knygutes “šv. Motaf ir Kat. Akcija”
70.45
U. S. Liberty bondsas parduotas . . .
50.00
duoti žinių apie mūsų tautos gyvenimų ir ka.
už tiktai
Dariaus - Girėno paminklui
40.30
jos
reikalus.
/
Į
Atsirado
ir
Jonas,
kuris
Ui knygutes apie Vilnių
1.75
Lietuvos bonų kuponai
327.60
4. Federacijai teks kreipti nemažų dėme- pripuolęs prie gydytojo praViso ...........................................................
31.065.79
sio ir į socialinius, ekonominius bei labdary-'dėjo siūlyti naminėlės, kurios
Visų Metų IšaktoH ir jų PaakirHtymaa
O-;, », bės reikahis, kurie nėra taip išplėsti, kaip! pirkęs iš kaimyno Spritako.
Sekretoriaus alga už visus metus ...... 3300.00
Jeigu jūs vartojate pečio šilumą ir
turėtų būti. Tam reikalinga, steigti kursai, Bet gydytojas atsisakė priim
205.00
I Vilntų pasiųsta badaujančių ielpidtul .,
nusibodo nešimas suodinų anglių, krė
Spaudos iilaidos (Kun. Lipnicko referato
pasikalbėjimo rateliai, kurie daug padės iš-, ti Jogo “loskų” sakydamas,
timas purvinų pelenų, mes turime pa
“šv. Metai ir Kat. Akcija”. Kongreso
siūlymą, kuriuo jūs susidomėsite. Kad
auginti veikėjų mūsų veikimui.
kad jis visai tokio dalyko neprotokolo atspausdinimas ir kiti spau
galėtumėte pasigėrėti įvairiais pato
5. Vilniaus vadavimo reikalais turėsime.. vartoj^, o laiko tik vais
dos darbai) .......... .. ........................... .. ...............
86.75
gumais švarios, vienodos, pigios gąKaitinės išlaidos: pašto ženklai*, peplera
23.42
rūpintis labiau negu ligŽiol. Mums atsirado tams. Vienok Jonas nenusi
zo šilumos savo namuose, mes dabar
' K. Krušinsko užsilikusi blla
99.24
graži
dirva,
nes
Federacija
pasidaro
Vilniaus
siūlome
jums gražų, automatiškų, cir
minė, kad gydytojas nepriė
raštinės išlaidos
įe.is
kuliuojantį
šildytuvų įmokant tiktai
vadavimo
akcijos
centru
Amerikoje.
Visose
2.54
mė ja “vaišių”, bet su Šypsą
mašinėlės pataisymas
$1 ir $1 i mėnesį. Ir jūs nuomuojate
1.87
kolonijose reiks platinti Vilniaus pasai ir ant lūpų kreipės į gydytojų
W. C. metinė mokestik
100.00
jį ant išmėginimo taisyklių per pir
ženkleliai.
Viso............................................................. ..
31.138.15
sakydamas:
mus metus.
P ' t ■ ■'
’* •
6.
Kad
dirbti
nuolat
ir
sistematingai,
Visų metų (eigos .................................. 31,965.79
— Taigi, taigi, daktar, kas
Šis šildytuvas cirkuliuoja drėgnų,
reiks daugiau lėšų ir darbininkų. Dėl to šie
Pereitų metų balansas ......................
704.31
sveikatai
naudingų, šiltų orų — per
bus, kad mano sūnus dar dan
kambario temperatūrų, tokiam laips
Visų metų išlaidos .......... >...................
1,138.15
met reiks suorganizuoti didelę kampanijų —
ne
tik
vienų,
bet kelis kambarius. To
ny, kokio jūs
tų neturit”
Lieka .............................................
3321.95
• • norit.
bulai harmonizuoja su geriausiais na
vajų, kad atsirastų Federacijos skyriai viso
Gydytojas pertraukė Jono
OrganisacijoH Turtas
Radikališkas nužeminimas kainų —
mų rakandais. Įtaisytas bile kamba
se kolonijose, kad visos organizacijos ir dr18 Lietuvos Laisvės Pask. bonų po $190 31800.00
dabar
mažiau negu pašė to, kokios (
ry, priduoda ne tik grožį, bet ir di
juoku.
gijos įsikinkytų į bendrų, vieningų, katali • kalbų garsiu
w .
z
83 Lietuvos Laisvės Pask. bonal po 860
4150.30
buvo kelis metus atgal — padarė gu
desnį smagumų ir švarumų. Jis nėra
1 Lfetuvss bonas be kuponų .............................
60.00
— Ištikrųjų — sako Jonas,
kiškų ir tautiškų veikimų.
zo šilumą' praktiška kiekvienam na- ‘
pečius.
Tai
vra
savyturinti
ŠILDY

13 ir pusė Draugas Publ. Co. šėrų..............
138.30
— sūnus jau šešių savaičių,
inui. Pašaukite gazo kompanijų ŠIA- ’
MO
SISTEMA.
Yra
įtaisytas
su
ter

Baigdamas
savo
raportų
dėkoju
centro
įvairių Serų......................................................................
285.30
NDIEN — WABash 6000.
mostatu,
kuris
leidžia
jums
užlaikyti
valdybos nariams, apskričiams ir skyriams o dar nei vieno danties netuMetropolitan State Banko kvitą uš U.8. bong 53.30
• 1 .
1
Liet. Darb. S-gos Paskolos nota ................... 6000.00
Go/ Hcoiinf Dfe/g/on
už teiktų pagalbų nelengvame Federacijos ri; aš maniau, kad jis to laiRovusieji studentai Federacijai skolingi
darbe. Rodos, kad mūsų vienybės idėjai dir- j ko jau su manim drauge prie l
THE PEOPLES GA8 LIGHT AND COKE COMPAMY
doleriais .................. .........................................
20,888.50
Buvusiejf studentai Federacijai skolingi
bau gana daug ir nuoširdžiai. Ar taip yra! stalo juodų duonų grauš, j
71fi s/irr
to
e*rr»
A tsjpIM h
švsicsriškaia frankais ....v...., 143,239.00 fr.
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS
— spręskite patys.
Leonardas šimutis, • Reiškia, jūs surašai apie maisBuvusieji studentai Federacijai skolingi
WESTERN UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY”** • '
A.L.R.K. Federacijos sekretorius tų, vaistai, vitaminai, kaip
Vokietijos markėmis ........................ 11,124.00 mk.
Žvelgiant į Ateitį

(Tęsinys)

,

j

Dabar . . . Gera žinia

vartotojams PEČIŲ ŠILUMOS!
GAZU-KŪRENAMAS

CIRKULIUOJANTIS ŠILDYTUVĄ
■fr-

NOVENOS

m ouk orricE

Kų tik išėjo iš spaudos
Novena, prie Šv. Antano 15c.

Novena Neperstojančios Pa
galbos ................................ 10o
Novena prie ftv. Teresėlės,
Mažos Gėlelės antroji laida 10c
Daugiau imant, duodame
nuolaidų
galima gauti
“DRAUGAS” PUB. CO.,

2334 So. Oakley Avė.,

I

Chicago, UI.

I

*- 3

■■imte

».*?«*’'*•

'i rv ■/

I
Ketvirtadienis, rūgs. 20, 1034

nios prie “cięilikiško ragai- ■ Nutarta jokios įžangos prie kiais ir bingo rengėjai: A. Po- Dovanų pagaminti pasižadėjo:
fšio”, kad taip apmaudaujate durų neimti, tiktai, jeigu bus ciūtė, J. Gailys, S. Pakrosnis, I Stankauškienė — 15, Duzinieir nesitveriate savo kailyje. Į reikalas, padaryti rinkliavų pa J. Pomeris, J. Navickas, P. nė — 20, Gricienė — 15, SiMūsų lietuviškos parapijinės jūsų nerviškų kledėjimų atsa- dengimui lėšų, jeigu kokios su- Barškėtis, A. Sikorskis, J. Zi
korskienė — 25, Yolungevičie. mokyklos pradeda pasigesti
REDAKCIJOS ADRESAS:
sidarytų.
mnickas,
E.
Jaškūnaitė,
A.
uė — 10, Jurkonienė — 15,
kome poeto žodžiais:
■ vaikų savųjų biznierių ir proPittsburgh’o Lietuvių Žinios
K. J. Vaišnoras, rast.
Naujalaitė, O. Pakrosniūtė, L. Bernotienė — 15. Kitų pasi
“Nebeužtvenksi upės bėgifesijonalų. Nors gyvename de
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
Simonavičiūtė, B. Blažaitis. žadėjimus paskelbsime vėliau.
mo,
KOŠT ANT AS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
mokratiškoje šalyje, bet mums
Dovanų rinkėjomis kviečia P. Barškėtis išrinktas pirmuo
Norint sau eitų ji pamažu;
2013 Carson Street, S. S- Pittsburgh, Pa.
labai imponuoja “šlacheekąs”
mos: Petronėlė Blažaitienė, Si ju bartenderiu, o S. SimonaviNebesulaikysį naujo kilimo,
Telephone Hemlock 2204
poniškumas. Šiek, tiek pratur
Nors jį pasveikint tau ir j Rugsėjo 16 d. įvyko nepa korskienė, Bartininkienė, Gra čiu8 ir A. Sikorskis jo padė
-r-Rcc
tėję, ar šiaip “prasikrapštę akas laikytis bedievių mokslo.
baisu ’
Vilimas |
jėjai. Šv. Kazimiero bažnyčios
prastai svarbus bazaro rengė fienė, Babarskienė, Klimaitiekis”, pradedame vengti savų
Nei vienu kūno jutimu negali
jų susirinkimas pasitarimui a nė, Žimnickienė ir kitos, kurių j choras, po vadovyste varg. Me
įstaigų ir organizacijų. Ypa
ma numanyti tokių daiktų, kų
(Tęsinys 0 pusi)
pie surengimų metinio bazaro vardai bu© vėliau paskelbti. 1
tinga globa apsupame savo
rie neturi fizinių ypatybių. Bet
parapijos naudai. Susirinkimo ■■
vaikus, kad, gink Dieve, ne■■ .'■■■!
I,
I-. 111,1 ■■ - ■
|J—| ,|
protu mes žinųnie tokius daiPSICHOLOGINIS ĮRODV
vedėju išrinktas S. Simona v isusidurtų jie su “mužikų” Jo
LIETUVIAI DAKTARAI:
ktus, pav., šventumas, meilė,
MAS DŪSIOS BUVIMO
čius, jo padėjėju Jonas Čubis, AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
nukais ir Marytėmis. Dėl tos
tobulybė,
.
, . ir. t.t. Iš to yra aiš- .fanaberijos ir įsivaizduoto a-J Federacijos Httsburgho ap- o raštininku Pr. Žimantis. Pi
Tel. CANal OU7
,
iet dkriėio pastangomis rugsėjo 13 rmutinis kalbėjo dvasios va
MIKAS: — Jonai, pirmiau ku, kad protas nėra s.uagenys, ristokrati8kuĮUO
FROspeit 86B9
n
emnomnvu
narn
nrntnų
•
*
i
A..
1/
_
•_
:
___
.
_
i
....•
d.
Šv.
Kazimiero
mokykloje,
aiškinai man apie skirtumų ta- o smagenys nėra protas.
das,
kurs
paaiškino
susirinki
people’ parenka savo vaikams
DENTISTAS
HP rpe proto ir smagenų. Tiesa, i MIKAS: — Jonai, bet kas .amerikonų mokyklas, kurios South Side, buvo sukviesta ka-11U0 tikslų ir jo svarbų. Tuojau 1444 SO. 40tfc
OT., CICERO, ILL.
kad tai aišku, bet ar moksli- *ai yra> kad
katl vienas žmogus yra svetimos lietuvio sielai ir talikiškų ir tautiškų draugijų eįta prie darbo ir paskirtos bu
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
GTDYTOJA8 ir CHIRURGAS
SO. HALSTED ST., CHICAGO
įlinkai galėtų sutikti su tokiu greičiau supranta dalykus, o tankiai nedraugingos pačių atstovai pasitarimui kas link zaruį dienos; spalių 15, 18, 20, 0147
Paned. Sered. Ir 8 ubą L 8—9 vai.
IMI SOUTH HALSTED STREET
kitas lėčiau?
aiškinimu?
tėvų tikybiniam nusistatymui apvaikščiojimo arba paminėji 21, 22, 25, 27 ir 29. Paskui iš
RealdeucUa 4400 So. Ajtesis n Avė.
JONAS: — Mikai, mokslini JONAS: — Olų Mikai! Čia Aš abejoju, ar tokie tėtušiai ir mo lenkų Vilniaus užgrobimo rinkta bazaro komisija: Jonas Dtenoms Tel. LAFayette 5702
Valandos: 11 vyto Iki 4 popiet
Naktimis Tei. CANal 0402
8 iki 2:2d vakare
nkų, o ypač psichologistų, di yra visiškai kitas dalykas. mamytės, susilaukę senatvės, spalių 9.
Zimnickas, jr., pirm., jo padė
džiausias ir stipriausias aiški- Žmogus turi savyje nepapras- galės pasididžiuoti savo sūne Iš parapijų, katalikiškų ir jėjas S. Pakrosnis, P. ZiiuanTel. LAFayette 7660
tautiškų draugijų dalyvavo a tis raštininkas, jo pagelbinin
niino pagrindas yra dvi skir- tų jėgų, tik priklauso, kaip lių ir dukrelių darbais.
Office: 2643 W. 47th Street
pie 50 atstovų.
tingos rūšys faktų, kurios va mes tų jėgų vartojame. Pav.,
kas J. Palmer. Pirmutinė ko
▼ai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak.
Nedėlfoje pagal sutarti
Vakaro
vedėjais
buvo
vien

traukinys
(garvežys)
yra
ant
šiems yra labai aiškios:
misijos užduotis — surasti ko
GYDYTOJAS Ir CHIRURGU
Pradėjus šios apylinkės ka
balsiai
išrinkti
pirm.
Juozas
relių
tiek
daug
prikūrentas,
I. Pirma rūšis faktu yra,
lektorius sukolektavimui ba- Office TeL REPubllc 7404
tajikams organizuotis ir rody
4140 Archer Avenue
Taiukevičius,
raštininku
K.
J.
kad
šnypščia,
pučia,
dūsuoja,
kad matome daiktus su viso▼gi: 2—4 Ir 7—9 vai. vakai
zarui daiktų, pakvietimas Rū Res. Tel. GROveblU O«t7
ti didesnį veiklumų, mūsų Pi7017 S. FAIRFIELtD AVĖ.
Bris jy ypatybėmis, pav., su regis tik prašyte prašos pa- ttsburgho cicilikai įgavo kin- Vaišnoras.
tos klubo'siuvėjų ir kitų drau
Rea. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402
nkumu, lengvumu, karščiu, ša leisti jo jėgų, kad pasidarytų) kų drebėjimų. Ypatingos visa- Nutarta vienbalsiai paminėti gijų, kad pagamintų “stands”
242S W. MARGUETTE ROAD
lčiu, baltumu, juodumu ir t.t. lengviau. Kol inžinierius ne da baimės įvaro jiems men Lietuvos gedulo dienų su kal taip pat pakvietimas S. L. R.
Ir CHIRURGAIS
and Offt«
Office Phone
Tokius faktus galime supras patraukia tam tikros rankenos, kiausias Katalikų Federacijos bomis, tai dienai pritaikinto K. A. 158 kuopos, kad prisi VaiGYDYTOJAS
2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto PROspect 1028
2260 So. Uavltl
Nedėl/oJ susitarus
ti visais savo penkiais kūno traukinys stovi ant vietos. krustelėjimas. — Kur jūsų ga mis dainomis ir kitais pamar- dėtų prie bazaro pasisekimo
CAJS1L 0708
ginimais.
jautimais: girdėjimu, matymu, Kaip tik patraukia, traukinys lybė, kur jūsų minios? — his
tretininkų ir šv. Ražančiaus
Tel CANal 4142
Kadangi
spalių
9
.
pripuola
suuodimu, ragavimu, lytėjimu. eina, kaip vėsulas. Tas pats teriškai šaukia North Sides
dr-jos, kad pagamintų užkan
. JI. Antroji faktų rūšis yra yrą ir su žmogum. Tas pats “bobutės” per savo šlamštus. antradienį, todėl paminėjimas džių ir t.t., Moterų Sųjungos
PHYBICIAN and 8URGKON
nutarta
ruošti
sekmadienį
(spa
visiškai kitoniška. Šios rūšies žmogus kartų tuojau atmena ir jeį mūsų galybė išpūstas burkuopos, kad, po vadovyste P.
DENTI8TAS
2403 W. 63rd 8t, Chicago
lių
7
d.)
vakare,
Piliečių
sve

daiktų negalima nei matyti, supranta, o kitų kartų ne. Tai.bulas, o mūsų minios — tikra
Martinaitienės, surengtų ‘card
OBT1CE HOUB8:
2201 W. Cermak Road
t
to
4 and 7 te 9 P. M.
nei girdėti, nei užuosti, nei yra jėga, vadinama dėmesiu. pasaka, tai kam rėkaujate ir tainėje, 1723 Jane Street, S. party’ spalių 21 d. Bazaro už
(Kampas Leavlit 81)
Bunda? by Appointment
ragauti, nei palytėti dėlto, kad Kas gerai atkreipia dėmesį j krokodylio ašaras liejate? Ko-i®- Pittsburgh, Penna, nes se- baigai surengti balių su šoValandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
jie neturi fizinių kokybių, pa- dalykus, tuojau supranta, o voti su nešančiais vėjo malū- kmadieriį galima iš toliau su
Nuo s Iki S vakare
traukti
daug
publikos.
Seredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
vyz., teisybė, dorybė, piktu- kas nekreipia, tai, lyg tas trau naįs yra bepročio darbas. Bet,
M. LAFayette ««»
mos, šventumas ir daug kitų. kinys, kol nepatraukia tam ti matyt, jūs pajutote FederaciĮ komisijų išrinkta aštuoni
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel CANal 0129
Gerai žinome, kad toks daik-1 kros rankenos, neina. Kuomet jos galybę ir pasigedote mi- asmenys,, kurie rūpinsis sure
4645 So. Ashland Avė.
tas kaip “teisybė” yra, bet: -gerai atkreipi dėmesį j tai, kų
ngimu: J. Tamkevičius, K. J.'
OFISO TAIAHDO8:
iki 4 Ir ano
nuo 4
• Iki
UU St rak.
niekas negali pasakyti, kokios dami, ar girdi; pasakų, pa smagenys, tik dvasinis apsi Vaišnoras, Kaz. Skrebis, An
■Tuo 2 Iki
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nedtllouiis pagal sutarti
spalvos arba kiek teisybė tu mokslų, ar skaitai gerų kny reiškimas, todėl dėmesys yra tanas Japulevičius, Juozas Ki- (Prl« ArcMsr Aro. estoU Kedato)
‘ ” BOUlmava 7200
2201 W. Cermak Road
Vslsndov:
nuo
OMO
vai.
vakar*
gų
tuojau
atmeni,
nes
dėme

ri svarų. Tokių daiktų, kurie
Namų Tel PROspect 1020
Ir otdftMorrfr
dūšios darbas. O jeigu yrą zis, Jonas Grebliūnas, vietos
Valandos 1—2^ Ir 7—8 vak.
teSsr
neturi figiaių ypatybių, nega sys yra atkreiptas. Dabar, Mi dūšios darbas, tai žmogus tu varg. Vincas Medonis ir kun.
Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti Tel BOlLevard 7042
lima jausti kūno jautimais.
kui, tėmyk! Juk atkreipęs dė ri dūšių.
V. Sadauskas.
J. V. S.
REZIDENCIJA
MIKAS: — Kaip mes sura mesį ir neatkreipęs dėmesio
6631 8. C&lifornia Avė.
turi smagenis, tokiose pat ap
ndame tokius faktus t
DENTISTAS
DENTISTAS
Telefonas REPubUc 7008
JONASt: — Veikėjų pažįsti linkybėse, bet kodėl vienas su
4204 AR0H1R AVI.
4645 So. Ashland Avė.
iš jo darbų. Smagenys, pagal pranta ir atmena, o kitas ne?
corner Sacramento
arti 47tk Street
Ofiso: Tel LAFayette 4017
Vai.: nuo 0 Iki S vakar*
bedievių (materialistų) teori- Kaip bedieviai (materialistai)
Vai.: nuo 9 ▼. ryto iki 8 v. vak. Htet Tel
8er*dol pagal sutarti
•
, , *
.. ...
jas mokslo, tegali žinoti tik sako, tai smagenys tokioee pat
A
tai tokius daiktus, kurie turi aplinkybėse, turi duoti vieno
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
fizines kokybes. Bet mes ži kias pasekmes, o visiškai to
4142 ARCHER AVS.
nome ir suprantame apie to nėra. Gerai žinome, kad ptkrei
Ofiso valandos: 2-< Ir 4-1 vai. vak.
Rcsi.leui Įjos OIL-jm: 2856 W. ftOtb St Lietuvis Chirurgas ir Gydytųjų
kius dalykus, kurie neturi jo JŪUias dėmesio padaro didelę
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vaL vak.
2515 WEST 69th- ST.
kių fizinių kokybių, pav., tei- įtakų supratime, ar atminime.
Šaradomis Ir NedtUomls pagal sutarti
(M. ir Bm. T«L HEMlock 6141
sybė, dorybė, meilumas ir tam Tad-gi ir dėmesys yra ne tas
V b 1 a n d o ■:
skridimų
panašūs. Dėlto bedievių moki pats, kas smagenys. Jeigu bū
Seno k rajaus ir mūsų kont-lsį, o transatlantinį
trąn:
4 popiet; nno 6-8 vakarais
aklų Įtempimų,
nimo sistema yra neteisingą. tų smagenys to veikėjos, tai ress gazietos daug rašo apie atlikęs, jis gaus sumų pinigų, telP<engvlns
pritestlml
U galvos skau
skaudėjimo,
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
aklų, aptemimo,
■■ nervuotune
Žmogaus yra viršiausias tiks ar dėmesys būtų atkreiptas, naujų Klaipėdos gubernatorių, lygių “liituanicos II” vertės svaigimo
4157 ARCHER AVENUE
mo, skaudami aklų kan
kartti atitaiso
Tel. Wentworth <820
regyst* Ir tollregyisto. PrtrenTel VHIglala 8880
las ieškoti teisybės. Gi bedie ar ne; skaityk arba girdėk, tu- kuris visa šyla čystija kraštų (Olkoho! — prof. Kamp.), gi trumpa
gfa teisingai akinlua
lauose
klnhia Vis
Ofiso vai.
Ir 0—8 p.
Ree. Tel. Hyde Perk
klmuose egsamlnavlmss daro,
Nedaliomis
(pačių “Lituanicų U’’, ALTA- elektra,
vių sistemoje nėra teisybės, retam atminti ir suprasti, bet nuo vokiško brudo.
parodandla
dasi Spedsld *tyd» •(kreipiama i
dėmesys nėra
Gerfcs priklodas mums, ame' SS tikisi, nupirks Lietuvos vy- mokyklo*
dėlto būtų neprotingas daly taip nėra. Taigi
valkus. Kreivos akys i
/l
r
taisomo*. Valandos nuo 0 1
* ▼. Tel Ofiso BOUUevaid 0818 -14
i., i., .s .
.
■■■ ■
rikiečiarns lietuviams, ypač či- riausybė?
•t- Rea. VICtory 2848
NedOlfoj nuo 10 1U 12.
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
akys atitaisomas be
kagtečiams. Mano delno nie Ištikrųjų, ‘kuklios’ sųlygosf
SPECIALISTĖ
iglau kaip pirmiau.
žėjimas
rodo
būtinų
reikalų
ka
4712
SO.
ASHLAND
AVĖ.
6900
SOUTH
HALSTED ST.
• 1
A
NAUJAUSIOS
LIETUVOJ
talikahis ne tik save, bet ir
Phone Bonlevard 7589
Ofiso vai nuo l-«: nuo t:IO-|:2O Valandos: 1 Iki 4 po pfetų, 7 iki 8 vak.
\ ĮDOMIAUSIUS LIBTUVI6KU8 KATALIKItKUS
ra
savo kruvina proce sukurtas
756 W. 35th Streat
MĮSLES
LAIKRASeiUfl «
įstaigas čystyti nuo svetimo
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
‘^DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien- dūko ir nuo mūs pačių laisva Kas stipresnis už liūtų?
Pritaikyme
akinių
dėl
viso

— Anstolis.
raitas, įšeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, Dl. Me maniškų, masoniškų bimbalų,
Ofiso Tel
kių akių. Ekspertas tyrimo a•ošia.
tams $6.00.
kurie katalikų procės vaisiais
Rea. Tel DREid 0101
kių ir pritaikymo akinių.
L
Stovi kampe tupinys, neiš
“DARBININKAS”, Lietuvių ftv. Juozapo Darbininkų Sąjun augindami pilvus, ūius, kata
/ y ;• - OFISAS
gos organas, išeina dukart į savaitę,, 366 W. Broad- likus, visaip teršia. Jei seni veš jo nė arklys. — Kas?
4729 So. Ashland Avė.
\
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. mūs veikėjai iš kapų atsikeltų,
X luboų
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas
Ūkininkų skola Žemės Ūkio
'
'
Ja
^4? «1 *
CHICAGO, ILL.
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų ir
“*jjAlVAfe'’, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- neapsakomai nusidyvytų, kaip banke.
OFI8O VALANDOS:
visų chroniškų ligų
mes esame strožniai apsileidę
;
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
Muo V Utį 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4
vai.
po
pietų
fr
nuo
7
Iki
8:20
vai
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Pykštj pokšt ant lentos, ky“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijois žur- visokiu brudu.
vakaro. Nedillomls nuo 10 Iki 12
Kampas Slst Street
bur vybūr už tvoros. — Kas?
valandai dienų.
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.B. M etams
▼alandoe: 2—4 popiet, 7—t vai. vak,
OPTOMETRISTAS
Kauno “Sekmadienis” išMIDvray 2SSO
Nediliomta Ir tventadienlafa 10—11
— Varžytinės už skolų.
$2.00.

HTTSBURGH’0 LIETUVIU ŽINIOS

PASTABOS

SOUTH SIDE

ĮDOMŪS PASIKAL
BĖJIMAI

RUOŠIAS $FALIŲ 5 DIE
NOS PAMINĖJIMUI

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR, P. Z. ZALATORIS

DB. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKUNA!

f:

OR. J. J, SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

DR,A BAČKOS

DR. S. BIEŽIS

S081 «Mt «M att.

DR. A. P. GURSKIS

DR. G. Z. VEZEL'IS

DR.

D. RAKAUSKAS

DR.J.RUSSELL

DR. T. DUNDULIS

DR.SUSANA A.

SKAITYKIT®

DR.

J. BERTASH

25 METŲ PRITYRIMO

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTU

DR. JOHN SMETANA

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi drožė tokių navynų.
“T£rp kitko pabrėžtinos
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI., Mekuklios (mano pabrėžta —
i/;’./ ' tams $2.00.
“ VYTISr’, Lietuvos Vyčių mėnesinis žnmalan, 4736 S. VTood prof. K.) Įeit. Vaitkaus skri
dimo sųlygos, kurias jis pa
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

Penki tvartai, vienos durys.
- KasF\:

— Siųdikatas.

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bklg., kamp. 18 st
2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki
<< AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universali! Biu statė ALTASH, būtent prieš išSena, žila panelė, laisvama 8:30 vakaro. Nedaliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Itreet, skrendant trumpų laikų jij nius veda iš kelio. — Kas?
gauna tik po 100 dol. į mėne— Civilinė metrikacija.
A Brooklyn, N. Y.
Phone Ganai 0523

IteU

Rp« Phone
RNGIevood 4441

DR. MAURIGE KAHN

Office Pbona
TRIangle 0044

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A. R. MčCRADIE

4631 SO. ASHLAND AVK.
Tel. YAKds 0994
.1,Tel. FI<Axa

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 814

rali

»-8 k i-a

imte

xai

Valandos:

Nuo H-l» V. ryto; 2-2 Ir M V. V,

umu

MM
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Sunkiui serga Julijona Dobaigę Šv. Kazimiero pradžios Švenčia lubaa ir sienas nuda- voni gėlėm papuošti altoriai, Jau kelintas sekmadienis i mos loto, Šv. Marijos Magdavidauskienė. Linkime greit jm*
j bažnytinio choro sutartina* inūsų klebonas, kun. K Vaši-1 lenoe kapuose.
mokyklą, įstojo į Catholie žyti.
sveikti.
Bet, ve kur tas atebčtinu- giedojimas, iškilmingos prt*,e- liauskas, ragina tėvus leisti
Boys High School. Jie perėjo
Mūsų bažnyčioje eina dveji
tam tikrus kvotimus ir tokiu mas apsireiškia: tie, kurie au sijoti, dalyvaujant Marijos vai savo vaikus j parapijinę moky
Valteris Alinskas išvažiavo
bildu tapo priimti į tų moky kojo net po dvidešimts pen- kelių draugijai (sodalietėms) klų. Aišku, būtų beprasmis pi užsakai Antano Žilinskio su
viauo 1i1 Uood Couneel vienuolynų,
klą. Jie yra B. Sikorskis ir D. kis dolerius, ateina ir dirba in corpore, svečių kunigų tu- nigų eikvojimas mokyklos už Paulina Suvalskiūte ir Vlado
BARBORA
‘Adomaitis. Jų intencija yra pentorių darbų per tris savai-'riningi pamokslai, gaivino pe» laikymui ir savęs apsunkini- Bardziliausko su Mare Brid- New Hamburg, N. Y., moksRAUDONIENĖ
tis į vienuolius kunigus. Lai
tapti kunigais šios vyskupijos. tes. Ar tai nestebėtinu, nes tus dienas mūsų dvasių, Žadi- mas, jei ji (mokykla) pasiro žiūte.
(Po tėvais Plačaitė)
Dievas padeda jtun pasiekti
J. E. vyskupas Boyle jiąiina pas mus lietuvius yra toks' no prakilnias mintis ir skatino dytų apitušti. Susipratęs lie
Mirė rugsėjo 17 d. 1984 m..
17:15 vai. popiet, sulaukus pu
savo tikslų.
“Tėtis '
protavimas, jeigu prisidėjau' branginti savo sielų, labiau už tuvis katalikas įvertina tiky
juos po savo globa.
sės amžiaus. Kilo lt Tauragės
apskr., Šilalės parų p. Ameriko
Pereitoji savaitė mokykloje auka, tai tegul dirba tie, ku viskų. Beveik visi parapijonys binį vaikų išauklėjimų ir, to
je išgyveno 21 metus.
l’a'iko
dėl t-l lame nuliūdime
buvo “knygyno savaitė”. Vai rie mažiau arba Visai nieko atliko šv. Išpažintį ir uoliai dėl, siunčia savo mažyčius į
vyrą Juozapą Ir du posūnius
Braddock, Pa. — SekmadieJerome Ir Mltcbell, seserį Va
kuriai buvo prašomi atnešti neaukojo. Tokių, kurie nieko lankė bažnyčią rytais ir vaka katalikiškų parapijos mokyk nj, rugsėjo 23 d., 3 vai. popiet,
leriją, sesers dukter) Oną, se
sers sūnų Joną, pusseserę Oną
nors po vienų knygų. Labai' neaukojo bažnyčios patarsy- rais. Į utlaidus buvo suvažia- lų.
Strasdausklcuę Ir gimines; \ o
Šv. Pranciškaus Vienuolyno
Šv. Izidorių jmrapija rengia
Lietuvoj seserį Oną Ir du tro
mui
yra
didžiuma,
nes
nabagai
(
vę
daug
kunigų.
Pamokslui*
gražiai
jaisirodė,
nes
kiekvie

lius Motiejų ir Antaną.
card party, parapijos svetai Rėmėjų 0 skyriaus (Šv. Kazi
Kūnas pašarvotus 1522 West
Sodalietės,
karp
buvo
pir

nedirba,
tai
ir
neišgali.
nas
stengėsi
kuo
daugiau
kny

sakė
kun.
A.
Šimkevičius,
ku

57th St. Lal'dotuvės J vyks Ptį
nėj, Sevents St. ir Talbot Avė. miero parapijoj) susirinkimas
nktadienj. rugsėjo 21 d., U na
miau
pranešta,
rengia
card
pa

gų
surinkti.
Jie
padarė
gerų
nigas
J.
Skripkus
ir
kun.
J.
mų 5 vai. bus atlydėta. Į šv
Tokių tai stebėtinų būdu iš
Bus duota labai graži dovana bus 30 d. rugsėjo, tuoj po su
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
lty,
sekmadienį,
rugsėjo
30 d
pradžių
ir
už
tai
verti
pagyMisius.
Mišparus
laikė
kun.
rioj (vyks gedulingos pamaldos
taisyta ir išpuošta Šv. Vince
l už įžangos tikietus ir gražios mos. Svarbu, kad kieki ienas
už velionės sielą. Po pamaldų
8 vai. vakare. Kiekviena mer
rimo.
J.
Vaišnoras,
kun.
V.
Abro

bus nulydėta j Sy- Kasimlero
nto bažnyčia.
dovanos kiekvienam lošian narys bei nare atsilankytų, nes
gaitė stengiasi dabar surinkti
kapines.
maitis
ir
kun.
E.
Vasiliauskas.
Dabarprašonhj
jr^uaugusjų,
)
Praeit
į
į
madM
Nuoitrdžiai
kviečiame visus
jau bu
čiam stalui. Visi kviečiami at bus svarstomi būsiančio rėmė
gfnitnoe. <lrauguu-ges ir pažyskurie turi, ypatingai moksliš vo laikomos pamaldos. Kiek Sumų giedojo kun. J. Pikutis. gražių prizų ir parduoti kuo- silankyti.
jų seimo reikalai ir renkanu
tąmus-iuas dalyvauti šlosę lai
dotuvėse.
kų knygų, kurių nevartoja, vienas įžengęs gėrėjosi ir džiau Išpažinčių klausyti prigelbėjo daugiausiai tikietų. Visas pel
delegatai. Geistina taipogi kad
Nuliūdę: Vyras, I*k>sūiilal Ir
nas
yra
skiriamas
bažnyčios
kad
atneštų
į
mūsų
mokyklų.
kun.
M.
J.
Kazėnas.
laiminės.
gėsi, kad taip tinkamai ir
Girdėjau, kad mūsų klelx> užsilikusieji mokesčiai būtų
maliavojimo fondan. Nore tų
Būsime už tai labai dėkingi, sumaniai ištaisyta.
Laidotnvčms patarnauja granas,/ kun. V. T. Abromaitis užmokėti.
borius J. F. Eudeikls. Telefonas
card
party
rengia
sodalietės,
nes
tokiu
būdu
prisidėsit
prie
Rugsėjo
11
d^
pas
mūsų
kle
YARds 1711.
Ona Martinaite,
dalyvavo 40 vai. atlaiduose
bet visi jiarapijonys privalo
padidinimo mūsų knygyno.
boną,
kun.
A.
Jurgutį,
įvyks
Šv. Pranciškaus Vien. rėnt
Praeitų sekmadienį moterų
pas kun. A. Jurgutį, Bridgeprisidėti.
Pittnburgho
provincijos
lietu6 skyriaus pirm.
ville, Pa., ir pas kun. J. RonŠv. Marijos draugija aukojo
25 dol. padengimui lėšų. Taip-, vi,‘ kuni(W »»»™kiiua« pusiTodėl, kada mergaitės ateis coni, Donorą, Pa.
gi Šv. Vincento choras pasky *
apylinkės lietuvių pas jus prašyti prizo ar paKiekvieno
kataliko
yra
rė
10
dol.
tam
pačiam
tikslui
;
katalikų
reikalais.
siūlys pirkti tikietų — neatsi
SOUTH SIDE
Julijona Visockiūtė pradėjo priedermė skaityti katalikiš
sakykite.
mokytis Šv. Juozapo kataliki kų spaudų ir jų platinti ki
Skaitant Pittsburglio žinias,
Bazaras pradėtas rugsėjo 10 S
(Tęsinys iš 4 pusi.)
škoje mokykloje. Tui dabar tų tarpe, kurie neskaito ka
; dažnai tenka patėmyti stebė- d. Pasekmingai eina. Baigsis
Mūsų klebonas su savo kai jau trys iš Visockiu šeimynos,
donio, rengiasi bazare sulošti Įįny įvykių. Tarp jų ir Šv. rugsėjo 22 d.
mynu, kun. Abromaičiu iš Bra- kurie mokinasi katalikiškoj
lvas užsigins manęs prieš
žymių rolę. Vienu žodžiu, prie Vincento parapijos stebėtinų įddock, Pa. buvo išvažiavę ru mokykloj. Garbė tėvams, ku žmones, aš užsiginsiu jo prieš
bazaro prisirengimas labai ri vyk į.
Šv. Vincento moterų klūbas
Homestead, Pa. — Paskuti- gsėjo 12 d. į Donorą, Pa., kur rie duoda gražų kitiems pa mano Tėvų Kuris yra danguo
mtai pradėtas. Pažymėtina,
Taisant Šv. v incento bažny ir prie bazaro prisidėjo
*r.niu laiku hoinesteadiškiai yra abu pirmiau klebonavo Šv. vyzdį.
se.
kad šįmet bazaro rengime va-i
čių, būtinai reikėjo išgriauti taipgi rengia vakarienę su šo susirūpinę suvedimu į bažny Juozapo lietuvių parapijoje,
dovauja jaunuoliai. Tai girti
tinkas netiktai lubų, bet ir kiais rugsėjo 25 d,
čių šilumos (steam heating Sy pagelbėti per 40 vai. atlaidus
nas ir gražus dalykas. Vyriau
sienų.
Milžiniškas darbas!
stem) ir pataisymu bažnyčios savo senam draugui, kun. Rošieji jų darbuotę turėtų uoliai
ROSELLI BROTHERS, INC
Sodalietės neatsilieka: ir jos vidaus. Dabartinis mūsų mal nconi, italų bažnyčios klebo
Kaip galima bus atlikti, nes
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
paremti ir tuomi jiems priduo
bedarbė. Na, Kų padarysi, tin rengia card party rūgs. 30 d. dos namo apšildymas yra vi nui. Kun. Abromaitis pasakė
Specialistai Iškali rite ir išdirblti daugiau energijos.
kas nuo lubų krinta ant gal Tat, tokiu būdu, gal, ir pasi sai pasenęs ir priešinasi The gražų anglų kalba pamokslų,
me vl.-oklų rūšių paminklų ir grabnamių.
vų, reikia taisyti. Taisyti ne seks surinkti ir apniokoti baž Board of Pire Insurance Un- o kun. Vasiliauskas suteikė
Kaip paprastai, trečiadie
Mūsų šeimyna specializuoja šia
Vėpla ) derwriters nusistatymui ir rei palaiminimų ir klausė išpažin
sunku, bet iš kur gauti pinigų nyčios lėšas.
me
darbe; per šešios kartas.
niais bingo tebelošiaina ganai
čių.
tam darbui. Klebonas šaukia
kalavimams?
Surūkę,
nublukę
Veskite paminklų reikalus tiesėkmingai ir iki šiol jau už
si parapijonų pagalbos. Parašiai su pačiais išdirbėjals.
ir
sutrūkinėję
bažnyčios
sie

dirbta netoli tūkstančio dole
r • - n T/ , ... .anijonai sutinka, sulig savo i»noj neigiani&i veikia maldinu SeguoTKria Dei Cora sve-i
rių. Dovanos kas kart vis-ki-p ,T
galės prigelbėti aukomis. Išre
nko nuotaikų ir šaukiasi tin- čiavosi pas savo tėvelį, Myko-Į
tokios ir patraukiančios. Bi
nka darbščias moterėles, kad
koriaus pagalbos ir artisto te lų Bukauskų ir gimines. Sekngo bus ir laike bazaro.
parinktų aukų. J sid rusinusios
Bridgeville, Pa. — Džiaugs ptuko. Reikėtų kuogreičiau-. madienį, rugsėjo 9 d. kun. Va
Vienas blokas | rytus
moterėlės pradeda eiti per na mo ir sielų raminančios die šiai sukelti kižtektinai kapita-' siliauskas pašventino kryžių,
didžiulių vartų
Praeitų sekmadienį Šv. Ka
mus ir prašyti aukų. Tuo bū nos pasislėpė praeities rūkuo- j į0 įr sutaisyti, kas taisytina, pastatytų ant Bukauskų šeizimiero tretininkai laikė mė
du joms pasisekė surinkti pus se. Visų laukiama metinė šve
nesinį susirinkimu, kuriame
ketvirto šimto dolerių. Bet, kų ntė — 40 vai. atlaidai prabė
Trys telefonai:
tarp kitko vienbalsiai pasiža
reiškia tiek aukų tokiam di go, kaip žaibas. Bcužsiliko gra
Rex. PENSAOOLA ®Oli
dėjo kreipti daugiau dėmesio
BELMOMT 8485
deliam darbui. Atsiranda ge žus atminimai, pakilus ūpas
Office: HILLSIDE MM
į dabartinį katalikiškų veiki
Vlncent RoeelU, secr.
raširdžių: Pruett and Schaf- ir sustiprintas pasiryžimas ve
mą ir pasauliečių apaštalavi
fer kompanija, puri žada med sti dorovingų gyvenimų. GyUdirbėjai
mų sekant Šv. Pranciškaus pa
žio dykai duotr Atsiranda iš
vyzdį. Viena tretininkė suspe
G RA BO R IA I :
parapijonų “karpenterų”, km
VYRAI — ATYDA!
nduota iki Naujų Metų už da
fflss;;lų dirbtus*
rie už mažų atlyginimų “scat fital yra specialia pranešimas, kuris
LACHAW1CH Tttefonu YARds 1138
lyvavimų nezaliežninkų pama
{domus kiekvienam vyrui, kuris
foldus” ir pleisterį nuo lubų bus
pasiekė "viduramži” ir jaučia reika
IR SŪNŪS
ldose ir laidotuvėse. Tretinin
Suvtri KO metų prityrimo
tam tikro gaivinančio TO
ir sienų nuimti ir “masonite”, lingumą
■
O
•
—
NIKO.
Kad
suteikti
galimumą
tūks

LIETUVIAI
OBABOKIAI
kė, kuri dalyvauja nezaliežni
kurie dėl kokios nors priaORABORIUS
Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir
vietoje pleistcrio, prie lubų ir tančiams,
Patarnauju laldotuvėee kuoplglausta
žastica atidėlioja užsisakyti________
taupykite
nkų pramogose, turėtų būti vi
Reikale meldžiu atstjaukti, o meno Taria automobilius visokiem
sienų prikalti.
-edarbu būsite užganėdfntl
sai pašalinta iš draugijos, nes
Mea atlikome darbą daugeliui lys
TeL OANal Mik arba Mlt
reikalams. Kaina prieinam*
Atlikus tų darbų, reikia nu
gdą CaUoagM Lietuvių.
2314 W. 2Srd PL, Ohioago
užsitraukia ekskomunikų, t. y.
3319 Lituanica Avenua
dažyti. Tų pati geraširdžių ko
išskyrimų iš Bažnyčios. Gaila,
tiesiog nuo dlstrlbutortų. A) Gydyto
Chicago, 111.
1439 S. 49th Ct. Cicero, ūl.
inpanija sutinka duoti “pen- jaus
preskrfpclja dabar parduodama
kad tretininkių tarpe atsiran
vaistinyčiose. Vienas Doleris
TeL CICERO H17
to” už pigių kainų. Atkiranda visose
už mėnesio treatmentą — būkite sa
da tokių narių. Ir kada tie mū
gaukite buteli Šiandien — ga
arti Graad Avė.
TeL LAFayeue »67«
“penterių“, kurie dykai pasi- vimi
rantuotas.
sų žmonės susipras, praregės
J. Liulevlčius
ir atsitrauks nuo nezaliežnin
Telefonas SEEIey 6103
ORABORIUS
Grabortue
tr
kų atskalos....
Chicago, Illinois
Nlght and Moralo g
Koplyčia dykai
-....

«-

KAS NAUJO PAS MUS

PRANEŠIMAS

Pittslmrgbo Žinios

IŠ WEST END P1TTSBURGHO PADANGĖS

ROPINAMASI BAŽNYČIOS
PATAISYMU

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILUNOIS

VENETIAN MONUMENT CO..INC.

STANLEY P. MAŽEIKA

Nusa-Tone

527 N. WESTERN AVĖ.

ANTANAS PETKUS

©•a

MIKE

ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTĖS
Mūsų aukštesnėji mokykla
auga. Prasidėjo «u dvylika mo
kinių, o dabar jau turime net
dvidešimta, Patys vaikai, pa
ragavę svetimos duonos viešo
je mokykloje, grįžo į mūsų
mokyklų.
Manoma, kad čia ir vyru
čiai prisiliejo, nes huvo ragi
nami apaštalauti. Pažiūrėkime,
kų moterys padarys šių navai
tę, nes joms dabar Įiaskirta apaštalauti. Vyrų savaitėje su
rasta dvylika mokinių. Mote
rys privalėtų |«<Ivigubinti tų
skaičių. Lauksime sekinių.
Šįmet du nauji studentai,

Balsamuotnjae

Promote a Ckan, Healtkjf Condition
Jei akys suerzintos vėjo, dulkių ar

Patarnauja Chlcagoję ir apyllnkdje.

Palengvina, stipriną Ir atnaujina vie
nu sykių.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

saulės, vartokite kelfs laAus Murino.

Sale |pg Infant ar Adult. At all Druggists.
f^riH for Frt« Ey Boci

Visi Telefonai:

MustaeCami^aay,]

Yirds

1741-1742

UUOOUM PIGIAU NEGU KITI

//r,

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS

••

itcatbhn,
Padarytas
11
rtaktfnlų
Ir laknellų. suplaktas J
ldauMnlų.. alyvos, uksuso
grietinės tirštumą lėskirtlnu Krsft Mlracte WhlpJ
būdu.
______

»»

1410 80. 49th OOURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

«Mū AnRar Av*

I.J. ZOLP

A. MASALSKI!

1646 Weat 46th Street

• GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

TH. BOUlevard BIOS—MIS

Tel. Boulevard 4139

ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

▼ĖDRIAS

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

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

REPublic 8340

4605-07 So. Hermitage Avenue

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmą
_ tuo pačiu vardui
.-r i

SIMON M. SKUBĄS
ORABORIUS Ir B AIVARU OTOJ
Patarnavimas geras ir nei

718 West 18th Street
Telefonas MOHroe lis71

J. F. RADŽIUS
Ine.
LIETUVIŲ ORABORirH
Palaidoja ui |2S.OO u eukėčl
Modernlėka koplyčia dykai
e«a w. ĮSU) ht. Iri ( Affai Stl
Cklcago. IU.

Ketvirtadienis, rūgs. 20, 1934
'vataiup-u1,1

■

-.-m.

. r

-

'--■-=•»

VIRINES ŽINIOS

7:30 v. v. Gimimo P. 6. parap. Sakramentu.
šio mėnesiu.
TIESIAMAS PLENTAS
NAUJA KNYGA
*7
svet. Klūbiečiai prašomi skai
Po pamaldų sesuo M. įmina-1, Kad norint kokiai katalikių
“Pašaukimas į Dvasinį
culata
suskirstė
vaikučius
į
I
moterų
bei
merginų
draugijai
tlingai susirinkti ir atsivesti
Biržų — .Vabalninku ruožo
Luomą’*
ateinančiais metais jau galu
J. T. Zuris, K. Savickas, Dr. Uaujų narių, nes turime svar skyrius, 11 vai- vėl visi susi- persikelti į Moterų Sąjungos
Parašė
ir
išleido
bių
reikalų
svarstymui.
T
ai
po
rinko į bažnyčių ir pradėjo kuopų, dėl pilnų informacijų
tinai nutarta tiesti pusplentis.
J. P. Pošką, P. Saltimieras,
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
gi
kviečiami
visi
šios
apylin

trijų
dienų
rekolekcijas.
Pa
reikia
kreiptis
prie.
Centro
ra
Pusplentis bus 6 km. ilgumo
F. Woidat, M. Pavijonis, W.
Knyga 95 puslapių įtalpom ir kaštuos apie'60,000 litu.
kės
demokratai
atvykti
j
šį
mokslų
apie
tai,
kam
Dievas
štininkės.
I
;West Side. — Šv. Kazimie Kaminskas, J. Jucius ir A.
bų. Mokestis vyrams 50c. j mus Butvėrė sakė kun. šupšinKad narei, persikeliant | ir gražiai iliustruota šventųjų Šiam pusplenčiui tiesti gauta
ro Akad. Rėmėjų 10 skyrius Siaulinskas.
Programa. Ia» ,vairu.. Dy-Jir įsirašyti į kin skas. Pamoksle pasakyta, kad kitų kolonijų, nereiklu apleis paveikslais. Tvirtais popieri pašalpos iš viešųjų darbų fon
rengia' piknikų sekniad. rugsėDievas nius sutvėrė tam, kad ti Moterų Sųjungos. Ji persi niais viršeliais tik 25 centai, do ir be to dar tikimasi apie
jo 23 d. parapijos Rūtos dar kai bu. virt 100 garų praiaų, "letUB- 0 ,noteri*nB 25c- •*»
Jį garbintumėm ir Jam tarnau kelia į ten esančių Moterų Sų vienų imant, dar reikia pridėti 30,000 lt. gauti pašalpos iŠ
že. Bus skanaus užkandžio ir kuriuos suaukavo lietuviai sirinkiino bus pramoga.
už persiuntimų 5c.; o gražiais vidaus reikalų ministerijos.
B. J. Z. tumėm.
jungos kuopų.
gardaus gėrimo. Turėsime šo biznieriai ir politikieriai. Taip
audeklo viršeliais 50 centų. Šiam pusplenčiui tiesti jau
kių k onte s tų. 3 cąsli dovanos gi l.(U8 šokiai, dainos, komedi Town of Lake. — Susirinki Popiet 2 vul. suėjus į bažny Kad nauja kuopa galima iReikalaukite:■ į * \ rĄt / v
suskaldyta apie 1,700 kvd. niei
bus duodamos toms poroms, jos, sportas ir kontestai. Pa mas L. Vyčių 13 kuopos įvyks čių atkalbėta rėžančius. Kietu steigti ten, kur atsiranda bent
“ DRAUGASn PUB. OO., ’ rų akmeaų.
kurios gražiausiai šoks lietu kviesti žymūs lietuviai biznie- rugsėjo 20 d., ketvirtadienį, 6 kun. J. Kuras pasakė gražų, 10 įstojaneių narių.
pamokinantį
pamokslų
apie
2334 So. Oakley Avė..
viškų polkų. Prašomi visi at ria’i ir profesionalai kalbėti.
Kad visi mokesčiai privalo
vai. vakare.
f Visi nariai ir na- tai, kaip reikia Dievui tarnau
silankyti. Nei vienas nesigai Visi politiški klubai, drau--«
būti veikiai siunčiami Centro
rėš kviečiamų atsilankyti ir
Arba pas patį Autorių
ti
lėsite.
. Komisija gijos kviečiami kuoskaitlii*.- atsiveskit draugus-es.
raštininkei, kartu su mėnesi
’ Chicago, III.
Po to visi vaikučiai pilni niais lapeliais. Money orderį
giausiai prisidėti ir dalyvau
Korespondentė
8801 Saginaw Avė.,
FOTOGRAFAS
' eątuziazmo pradėjo mokslų, visuomet reikia rašyti centro
ti šiam išvažiavime. Čia lie
Atsidarė nuosavą, mo
Chicago,
III.
RENGIA ŠOKIŲ VAKARĄ
dernišką studto su Holžadėdami knbgeriausiai mok>- iždininkės vardu, bet siųsti ce
tuviai turės pirmų progų pa
lywood Šviesomis.
'
tie.
,«•420 WEST ėSrd ST.
ntro
raštininkei
kartu
su
mo

simatyti su valdžios viršinin
Englewood 5840—5883
Chicago Fiat Džianitorių UAštuntojo skyriaus mokinė kesčių lapeliais.
kais ir išgirsti jų keletu žo
nion Eilinių Narių Women’s
i
džių apie mūsų žmonių vei
Kad pašalpos ir pomirtinės prasidės ketverge, rugsėjo,
Auxiliary rengia šokių vaka
Crane Coal Co.
Rugsėjo 4 d., Nekalto Pra ' ~ Sp*HH
“ ‘T? išmokamos centro pristačius
kimų politikoje. Taipgi čia
(September) 20-ta, 1934,
rų, šeštadienio vakare, rugsė
5332 So. Long Avė.
.,
.. . Kast ~
Kaune buų devintas metinis pilnai išpildytas tam tikslui
St ....
7:30 valandų vakare
įdėjimo parapijoje,
parapijoje, East
St
. .
. ..
.
Chicago, 11L
jo 22 d., 7 vai., West Side sve važiuoti: Bridįeporte _ prie|sidsjim0
_ .
,
Vilniui vaduoti sąjungos sky- suteikiamas blankas.
TEL. RKFUBUO MM
teresavirrtųsi ir, veikimu po Louis,
111.,
rūpesčiu
gerb.
kun.
.
,
’
.
.
.
«
JOflEPH J. GRISH,
tainėj, 2244 W. 23 Pi. Bus ge
’ „
, į rių atstovų suvažiavimas. Ti
litikoje, ypač Demokratų par , , ,
4631
South Ashland Avė.
ra muzika, skanūs valgiai ir
^^-^J^-skoatsida| kimusi, kad šis suvažiavimas
Kad mokesčių lapelius, dak
tijoj.
Telef.
BOUlevard 2800
rė lietuviška parapijinė mo bus labai gausus ir reikšmin įtaro blankas, aplikacijas ir Ii
gardūs gėrimai. Įžanga pigi.
Visus kviečia atsilankyti ir at Kurie neturi automobilių, kykla, kurių veda Šv. Pran gas. Jame svarbiausiai
bus!^°n^ blankas centras kuoKatrie perkate anglis 16
sivesti draugus.
Komisija galės gauti trokų 10 ir 1 vai. ciškaus seserys iš Pittsburgho. diskusuojamos it nustatomos Poms veltui prisiunčia pareidralverlų, siųskite juos
Į
CRANE COAL. CO. Gausite
šiose kolonijose (dykai) nu J» E. H. Althoff,' diecezijos
sųjungos veikirtio gairės. Da-i kalavus.
geresnes anglia. už mažiau
važiuoti : Bridgeporte prie vyskupas asmeniai aplankė
Lietuvis Advokatas
plnljfų.
Kad visais Sųjungos reika
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 33 ir Lituanica Avė. Ant 18- mokyklų ir suteikė mokyto bar jau Vilniui vaduoti sąjun
2201 W. Cermak Road
IŠVAŽIAVIMAS
/•
tos — 18 ir Union; Town of joms ir vaikučiams savo pa ga Lietuvoje turi apie 600 lais reikia kreiptis Centro raš(West 22nd St)
POFIERUOJAM ir PKNTCOJAM
skyrių
ir
apie
25,000
narių.
tininkės
adresu
:
Marijona
VaiLake — 46 ir Wood; Brigh- laiminimų. Parap ijoną i neap
(Metropolitan State Bank Name)
Atliekame visus namų dablnfmo
Lietuvių Demokratų Lyga ton Park — 43 ir Fairfield: sakomai džiaugiasi. Ši para — 1938 metais būsimoje Lie ėiūnienė, 1927 So. 49th Avė.,
Valandos Kasdien nuo 9 Iki t
darbus Darbas pigus Ir užtikrin
Panedėllo. Seredoe Ir Pėtnyčloe
tas. 1914 m. popieros rolė — ko.
of Cook Co.unty rengia “Lie Maiųuette Park — 69 ir Map- pija gyvuoja jau 40 metų. Čia tuvos dainų šventėje dalyvau- Cicero III.
vakarafB « Iki 9 '
JOSEPH AUGAITI8
Telefonas OANal 1175
tuvių Demokratų Dienų,” rug lewood; Roseland — 107 ir randasi daug gražaus jaurtimo, ti jau užsiregistravo 203 cho
ĮSOS
S.
50th Avė.
Cicero, III.
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Tel. Cafayette #719
sėjo 23 d., Ryan’8 Woods, prie Indiana Ąve. Galima važiuo plati dirva Bažnyčios ir tau rai su 7750 dainininkų. Tačiau
Telefonas REPublk: »«OO
87-tos ir Western Avė. Pirmi ti ir gatvekariais — Western tos naudai. Sveikiname gerb. Dainininkų jr chorų bus daug;
daugiau, nes ligi šiol dar de į BANKAS
įlinkas Al. Gr Kumskis, jo ko Avė. iki 87 gat.
,
,
klebonų, parapijos komitetų Ir
ALEX ALEŠAUSKAS and SON
visi pranešė apie savo dalyva- j
misija ir kiti politikos klubai
Visi Chicagos ir apylinkės visus šios kolonijos lietuvius
LIETUVIAMS
Fumiture and Piano
mano į šį išvažavimų sutrauk lietuviai yra kvečiami atsi ir linkime iš šio sumanymo su vimų. Ši dainų diena, kuriai
Movers
dabar jau Lietuvos muzikos Taupykit savo pinigus
ti apie dešimt tūkstančių lie lankyti.
Kotu. silaukti daug džiaugsmo.
Seniausias
Lietuvis
sluoksniai taip Intensyviai ruo
tuvių.
Moveris Chicagoje
A. M. D. G.
šiame banke
šiasi, bus didžiausia ligi šiol:
71OO SO. TALMAN OT.
7124 SO. ROCKWELI, ST.
Majoras Kelly, guli. HorPranešimai
buvusi dainti švetifė?
:‘M
Tel. RKPuKlc 50M-C0S1
't-,'Iciu i
NAISTFO EKCHANGE <
ner ir visi demokratų kągdiv
*--------- —
Kės parduodam anglis že
Marąuette Park. — Lietu
datai žadėjo atvykti pasvei
INFORMACIJOS .APIE į NATIONAL BANK
miausiom kainom. PoeahoatM M. R. >7.00 tonas.
kinti lietuvius. IJetuvių De vių Demokratų k Kibo 15 vardo
moterų" SĄJUNGĄ
Halsted
St.
ir
19th
PI.
1
mokratų dienos komisija yra mėnesinis susirinkimas įvyks
Scranton, Pa. — Šv. Juozą
Narys FEDERAL
T
sudaryta iš šių asmenų: adv. penktadienį, 21 d. rugsėjo, po parapijinė mokykla prasi- ’
INSI iMNt E KORPORACIJOS
(Tęsinys nuo 2 pusi.)

RĖMĖJŲ PRAMOGA

P, CONRAD

NAUJA PARAPIJINĖ
MOKYKLA

PILIETYBĖS PAMOKOS

JOHN B. BORDEN

PIRMOS MOKYKLOS
■ DIENOS

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!
įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio
moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
KATALIKŲ TIKYBA, H tomas — JtZUS KRISTUS.

Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, IU tomas, SVERTOJI DVASIA.

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

nuplėėk

Oerb. “Draugo** administracijai:
Siunčiu S.............. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Bfldlo knygas
“KATALIKŲ TIKYBA I
I tomų — TIKIU. Kaina H.kfl; apdaryta ki lt
II tome — JFZIIS XRISTOS. Raina V1.S0; apdaryta |1.90
III tomą — gv. DVASIA. Kakta >1.00: apdaryta >1.».
glunAu >9.90. kad atslųstumėte be aptaisu.
Siunčiu |t.(S, kad alstųatumėte audeklo apdarais vlaaa tris vyskupo
«n«o knygas “KATALIKŲ TIKYBA".
Vardaa Pavardė ............................................................. ..

dėjo rugsėjo 6 dienų. Visi
kai išklausė Mišių, kurias
kė kleb. kun. J. Kuras. Po
šių suteikė ualairainimą

vai kartų į metus pradedant saulai
=h
Mi r'.’
Šv.

KRUTAMIEJI
PAVEIKSLAI
IŠ LIETUVOS
Kuriuos rodys A. PELDŽIUS
‘ Klaipėdos Atėmimų ii pran

cūzų.’* Tai labai įdomūs pa
veikslai.
Taipgi pamatysite Dariaus
ir Girėno išskridimų ii New,
Yorko ir jų žuvimo vietų —
Soldinu.
Pamatysite Pasaulinį Karų
su visomis jo baisenybėmis.
Pamatysite smarkiausias ata
kas, orlaivių kovas su viens
kitu, laivų skandinimų ir 1.1

Be to, pamatysite lietuvių
aviacijos dienų Harlem aero
drome ir labai juokingų kome
dijų.
?
Šie paveikslai bus rodomi i
sekančiose parapijos salėse —'
7:30 vai. vakare:
ŠA. Petro ir Povilo parap.
W. Pullmane — nedėlioję, ru
gsėjo 23 d.
Visų Šventų parap. Roselande — utarninke ir seredoje,
rugsėjo 25 ir 26 d-d.
Šv. Mykolo parap. ketverge,
rugsėjo 27 d.
Šv. Juozapo parap. — So.
Chicago — pėtnyčioje, rugsė
jo 28 d.
Šv. Jurgio par. Bridgepor
te subatoje ir nedėlioję, rūgs.
29 ir 30 dd.
Šv. Kryžiaus parap. — Town
of Ijake nedėlioję ir panedėly,
spAlių 7 ir 8 dd.
Av.šros Vartų parap. West
Side utarninke. spalių 9 d.
įžanga suaugusiems 25c —
vaikams 10c.

g
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BUKITE VISI LINKSMI!
GESKTTE

AMBROSIAN ALŲ

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVI8-

PUBLI0

kus bonus

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

Nes šio .alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEER.
šios kokybės Ambrosian olų išdirba.

SOUTH SIDE BREMING CO.
Urmu — vrholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

L- M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.
Tel Yards 2084 -------

arba —

Boulevard 7179

Gerkit ir Reikalaukit

2608 WEST 47th STREET

TeL LAFayųtte 1083

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
senųjų Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiktK ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvai
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 veikimų, 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.

Mutual Trljg

tvalgldUg

Ir

LUtarUkM

MutualliquorCo.
4707 S. Halsted St
T«L TACD8 MM
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