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LENKAI UŽDARE 10 LIETUVIU MOKYKLŲ
DAR IS PARESGŲ ATLEIDO LIETUVIŲ
GIMNAZIJOS DIREKTORIŲ
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LIETUVOJE MIRĖ KOMPOZITORIUS
L NAUJALIS
KAUNAS. — Rugsėjo 9 >1 šių ir labiausia tautai nusi

Baltijos valstybių ūkio atstovų
konferencija

staiga mirė komjiozitorius J u.
zas Naujalis.

TALINAS. — Rūgs.G d. no |
aiškėjo, kad lenkai Vilniaus piet pasibaigė penkta Balti- |
krašte .uždarė 10 “Ryto“ lai jos valstybių ūkio atstovų 1
konferencija. Buvo priimta i
komųjų lietuviškų mokyklų.
visa eilė rezoliucijų. Vienoje Į
Be to, pasigavę bereikšmio pro I..
... ■
. , .’ ■
r
'
is jų reikalaujama skubiai
teksto, jie is pareigų atleido Į įteigti nuolatinį biurų, kurio ;
Švenčionių Lietuvių gimnazijos , tikslas būtų koordinuoti ūkio
direktorių, A. Petraitį.
j gyveninių ir išdirbti bendrų
elektrofikacijos planų.. Kitose '
rezoliucijose reikalaujama pa
didinti prekybos apyvartą
tarp trijų Baltijos valstybių !
ir tam tikslui įsteigti nuolati- i
NE\V YORK, rūgs. 24. — nį biurų, kuris studijuotų pn- i

Jis ilgus

Palaidotas su įlietus buvo Kauno bazilikos

didelėmis iškilmėmis

KAUNAS. — Galutinai pa

pelniusių muzikų.

Kaurn' vargonininku. Toje vietoje iš

Velionis buvo vienas iš seniau

buvo iki pat savo mirties.

NETVARKA TEKSTILIŲ
PRAMONĖJE
rūgs. 24.
ilgam laikui reikalin ŠVASH.INGTON,
Atšauktas tekstilių praiim
ies darbininkų streikas ir įsa
gas ŠELPIMAS

HAUP1MANNAS YRA
RIMTAI ĮVELTAS

kyta darbininkams grįžti dar
HYDE PARK, N. Y., nigs. ban.
23. — Miestų majorų konfe
Pasirodė, kad kai kurių fali
rencijos pildomasis komitetas ukų vedėjai atsisako priimti
bedarbių šelpimo reikalu įdti-l atgal streikavusius darbininvė prezidentui Rooseveltui ra- [kus ir pasitenkina su tais, kuportą. Komitetas pažymi, kml ! rie dirbo streiko metu. Kitur
krašto ekonominiai reikalai fabrikai neatidaryti, o dar ki
palaipsniui gerėja, tačiaus ims tur patys streikavę darbinin
keletu metų atsiekti normalį kai neturi noro klausyti stre
stovį. Per tų gi laikotarpį vi ko komiteto įsakymo, kad grjž
sados bus daug bedarbių ir jų tų darban.
likimu privalo rūpintis vy j Be to, pačių pramonininkų
riausybė.
organizacijos valdyba pareiKomitetas rekomenduoja su škia, kad streikas atšauktas
daryti nuolatinį federalinį fon taip netikėtai, kad pramoninin
I dų bedarbių šelpimui ir viešų- kai negavo progos aptarti, ką
j jų darbų vykdymo programų. jie turi veikti boardo paskelb
I Šis bedarbių šelpimas turi būt' to taikos plano klausimu. Tai
krašto vyriausybės kontrolėje. ir esanti nesusipratimų ir ne-

Lakūnas Ch. Lindlierghas su įkių apyvartos padidinimo gali- į
žmona atskrido iš Los Ange-' niunnis. Konferencija taip pat I
les, Cal. Jis pakviestas liu-, pageidavo, kad būtų suvieno- j
dvti dėl suimtojo Hauptman-; dinta Estijos, Latvijos ir Lie- j
no, kurs kaltinamas jo — Lind tuvos muitų tarifų nomenkla
Baigus konferencijos
bergho, kūdikio pagrobimu ir tūra.
darbus,
visų delegacijų pirmi
50,000 dol. išpirkimo išgavi,
mu, n-ors kūdikis jau buvo ninkai pasakė atitinkamas
kalbas ir po to konferencijos
Kompozitorius Juozas Naujalis, kuris staiga mirė Kaune,
nužudytas.
rugsėjo 9 d. šio garbingo muzikos patriarcho liūdi visa mūšy
Suimtojo namuose ieškoma pirmininkas Pūhks konferen
tauta.
daugiau išpirkimo
pinigų. cijų uždarė. Popiet konferen
Hauptmann pasisakė, kad pas cijos dalyviams Įjuvo suruo
jį rastus pinigus jam davęs šta arbatėlė.
draugas Fische, kurs išvykęs
į Vokietijų ir ten miręs. Mi
rusiojo gi brolis iš ..Vokieti jos
praneša, kad Fische būdamas
į tvarkos priežastis.
Amerikoj gyveno varge ir
ĮVYKO du sprogimai
RYMIEČIAI ENTUZIASTIŠ
pargrįžti į Vokietijų pasisko
Nešimai llighland Parko
GELBĖTI NEBUVO
KAI SVEIKINO POPIEŽIŲ
Į Streiko komiteto pirminin
lino pinigų nu.> Hauptmanno. brūzgynuose rastas kaž ko
GALIMYBĖS
kas Gorman atsišaukė j visas
VATIKANAS, rūgs. 24. TAS PADARYTA VYSKU
Haųptmannas yra rimtai įvel kios moteriškės lavonas be
lokalines unijas, kad darbinin
WREXHAM, Vali ja, rūgs. 2-1.
PAVIMO JUBILIEJAUS
Šventasis Tėvas Popiežius Pi
tas į kūdikio pagrobimų.
galvos. Jis taip daug sutrū
kai turėtų kantrybės, kad apie
ATMINIMUI
jus XI šeštadienį grįžo iš savo
MADRIDAS, rūgs. 24. — daromą unistams diskrimina
nėjęs, kad pasilikę vos tik vie — Gresford kasykloje ištiko
RYMAS, rūgs. 24. — Tikė vasarinių rūmų
Castel Gan Ispanijos vyriausybė paskelbė ciją tuojau būtų pranešta ko- ,
ni kaulų griaučiai. Policija sprogimas ir žuvo 261 darbi
jimo Platinimo Propagandos dolfo. Rymo gyventojai entu visam krašte aliarmo stovi, mitetui.
pranešė, kad toje apylinkėje ninkas.
kolegijos studentai šiandien ziastiškai sveikino grįždan’j kurs yra kiek modifikuotas ka-'
seniau buvo rasta moteriškės
Pirmasis sprogimas įvyko
ro stovis. Tas yra sąryšyje ATNAUJINA DERYBAS SU
pagerbė Jo Eminenciją kardi Popiežių.
galva. •
šeštadienį. Savanoriai’ gelbė
1
su
radikalų sankalbiu prieš
nolų Mundeleinų, (’hieagos ar
Imta patikrinti žuvusias nio
0TTAWA, Kanada, rūgs.
SOVIETAIS
tojai suspėjo išimti vos 1G la- kivyskupų. Tam tikslui buvo
vyriausybę.
/
*24. — Kanados vyriausybė nu teris Chicagoj. Tarp nežinia
Socialistai, sindikalistai ir
sprendė suregistruoti gyven kur dingusiųjų yra ir Lietu vonų. Gelbėjimo darbas nebu- surengti pietūs kolegijos rū
TOKTJO, rūgs. 24. — Japo- j
muose.
komunistai sudarė vieningą nai atnaujina derybas su so
tojų turimus slepiamuosius vos* konsulato sekretorė, Alias vo galimas dėl nuodingų dujų
frontą prieš konservatorių vy vietais dėl nupirkimo nuo s6- ;
Prieš pietus kolegijos atle
ginklus — revolverius ir kitus Leoną Gaižaitė, 45 m. amž? jVakar sprogimas pasikarto
RYMAS, rūgs. 24. — Iš Ge- riausybę. Radikalai siekia pro- vietų rytinio kinų geležinkelio |
tos rūšies. Nuo sausio m. 1 Ji dingo gegužės mėn. 24 d. jo kasykloje ir į vidų įsileidi tų aikštėje įvyko sporto žaidi
d. turintieji ginklus žmonės Jos vedamose konsulate kny mas pasirodė visiškai negali mai, o vakare — padėkonės noa uosto garlaiviu Gonte letarijato diktatūros.
dalies Mandžiūke. Sakoma,
turės policijai pranešti apie gose rastas apie 8,000 dol. ne mas. Kasykla aklai uždaryta. pamaldos, po kurių kardino Grande šiandien į Argentiną1
M and Žiūko valstybės vardu
visus turimus ginklus. Polici priteklius. Apie jos dingimą
las palaimino studentus.
išvyko Jo Emin. kardinolas
japonai palinkę bolševikams
ja (rekorduos ginklų rūšį ir buvo pranešta apskrities pro
Pacelli, Popiežiaus valstybinis
užmokėti apie 50 milijonų do
TEISIAMI PADEGĖJAI
numerius.
kurorui.
sekretorius.
Jo
Eminencija
TRYS RASTI SUŠAUDYTI
lerių.
paskirtas
Popiežiaus
legatu
Kai kurie dingusios sekre
Chicagoj vakar pradėta na
MOUNT HOLLY, N. J., į tarptautinį Eukaristinį kon
FILIPINIEČIAI PRIEŠ
torės pažįstami ir draugai pa grinėti byla padegėjams. 15
TOKTJO, nigs. 24. — Nau
RANDA SUKTYBIŲ
manė, kai tai ar tik ne jos la pašauktų teisman 6 kaltina rūgs. 24. — Netoli čia neapgy gresą Buenos Aires mieste, jausiomis oficialėmis žiniomis,
JAPONUS
Cooko apskrities respubliko
vonas. Patikrino drabužių ir mųjų du prisipažino kaltais ir ventoj vietoj rastas pamestas Argentinoje. Kongresas pra nuo siautusiu Japonijoj viesu
nų partijos darbininkai patik
MANILA, rūgs. 24. — Fili kitas rastas su lavonu lieka vienas jų tuojau nuteistas vie automobilis ir šalia jo nušau sidės spalių m. 10 <1.
lo (taifūno) 2,064 asmenys žu
rina seniau užsiregistravusius
** • .JB
pinų sala Mindanao pažymėti nas. Vieni vienaip, kiti kitaip nerius metus kalėti. Trims ki ti trys vyrai. Vienas jų iden
vo, 13,335 sužeistų ir 258 as
piliečius ir praneša, kad ran
na savo derlinga dirva. Šios tvirtina. Kai kurie pažymi, tiems pripažintas atskiras by tifikuotas — Stanley Ziinmer PALANGOJE VASAROJO menų nerandama. Sunaikinta
da daug suktybių su registransalos provincijų Davao apny kad rastos drabužių liekanos los nagrinėjimas. Vienas gi iš Easton, Pa. Policija parei
136 SVETIMŠALIAI
32,939 namai.
Tais. Tūkstančiai užregistruo
kę japonai. Tenai jie nuomuo- yra menkos kokybės, kad tuo t reikalavo “jury“ teismo ir škia, kad tai smurtininkų au
tų pavardžių esą netikros.
ja apie 90 nuošimčių visos že tarpu dingusi Misa Gaižaitė |jam tas pripažinta,
šiemet Palangoje vasarojo ŽUVO DU POUCMONAI IR
kos.
mės.
visados vilkėjusi aukštos ko136 svetimšaliai, kurie buvo
2 PLĖŠIKAI
(Filipiniečiai gaminasi nuo kybės drabužius.
HAVANA, Kuba, rūgs. 24. atvykę iš Jungtinių Amerikos
ta. Nužudytoji, matyt, jei bu
savų konstitucijų ir nori, kud
Prie lavono rastas su ke vo žudoma, desperatiškai gy — Sustreikavo vyriausybės Valstybių, Vokietijos, Ijatvi- j šeštadienį Chicagoj du neg
japonų įsigalėjimas Filipinuo liais šoviniais užtaisytas re- nėsi, nes UŽ rankų pirštų na vykdomo cenzo 4,500 darbiniu-j jos, Anglijos, Ijenkijos, Pran- rai plėšikai nužudė du policCHICAOO IR APYLIN
se žymiai būtų suvaržytas j volveris. Nesusekti nužudymo gų rasta užkliuvusių kokių tai kų. Reikalauja didesnio atly- elizijos, Estijos ir keletas su monus. Kiti poliemonai po to KĖS. — šiandien numatomas
įstatymais.
I ženklai. Rasi, buvus pasmaug gelsvų plaukų.
ginimo.
Nanseno pasais.
nužudė abu tuos plėšikus.
lietus - kiek šilčiau.

TAI NESANTI MIS3 L.
GAIŽAITĖ

ŽUVO 261 Mfll- STUDENTAI $V. TĖVAS GRĮŽO
VATIKANAN
NIERYS VALDOJ PAGERBĖ
KARD1N0L4

PASKELBTAS AUARMO
STOVIS ISPANIJOJ

SUREGISTRUOS GINKLUS
KANADOJE

POPIEŽIAUS LEGATAS
IŠVYKO I ARGENTINA

VIESULO AUKOS JAPO
NIJOJE

ORAS
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J. Masiulis
dirbu bolševizmo agentai, kurie kas kart dau
ARABŲ MOKYKLA
•
'
—M—į
giau suklaidina žmonių ir įtraukia į kovų ne
Itvta* kasdien, t»kyrua sekmadienius
.HMKRATOS KAINA: J Amerikos Valstybėse:
Kažin
kokie
arabai
— 16.00. I“u»el metą — >>.60; Trims mėnesiams tik prieš darbininkų reikalus, bet prieš mū
Įsisteigė tautos mokyklų.
I; Vienam mėnesiui — 7»c. Kitose valstybėse sų tautų ir Katalikų Bažnyčių.
įsrata: Metams — >7.00; Pusef metų — >4.00.
O-o, luui joja — žemė dreba!
— .0»e.
Dėl to mes turime džiaugtis, kad tari
Vadinas, raitelius paruošti turi tikslų.
ų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
Mūsų amžiaus žmonės už koliui kasmet suaukoja kellS
arblams Ir korespondentams raitų negTųtlna, me Lietuvių R. K. Darbininkų Sujungę, ku
Gal matėte arabų cirke?.
tma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tlksdešimt
milijonų.
Alui
ir
deg

kariavo
žemynus,
vandenynus,
Asnklų.
__
Tikrai iš juoko esate pravirkę.
ri jau veikia nuo 1915 metų ir sėkmingai ke
Sfttm* — Mno tl:00 Iki ll:tt vak
tinei
per
metus
suvartoja
aJie moka saviškai jus sužavėti.
užkariavo
net
ir
oro
erdves.
sekančiai dienai priimami iki
lia darbininkų vienybės obalsį. Tačiau rei
O-o, jie vyrai Jau ne lėti!
pie
290,000
centnerių
bulvių
ir
8 tai. popiet
kia gailėtis, kad dar daug kolodijų neturi Darbo įrankiai ir mašinos yra
Čia Juozas arabus išvydęs
apie 83,000 c. grūdų. Tai vi
Arabomanija jau serga.
L. D. S- kuopų ir daug lietuvių katalikų dar taip ištobulintos, kad jos at
siems žinomi dalykai. Bet kiek
stoja
tūkstančių
darbininkų
d«
Jis arabos gatvėmis lydi.
bininkų neskaito “Darbininko’\ Tat, svarbu,
“DRAUGAS*
dar
išeikvojaina
slaptuose
bra
Jau ir su valgymu jain vargas 1
kad. šiomis dienomis įvykstantis L. D. S. sei rbų. Gamtos turtai vis labiau
LITHUANIAN DAILY FffiEND
— Juozeli, mama sako, tu vis
voruose ir alaus daryklose,
mas surastų kelius, kuriais einant organiza ir labiau panaudojami; o nuo
Publlshed Daily, Except Suaday.
Žavies arabais taip!... — Ak, mama, jie taip miklūs!
kiek išgeriama naminės “sa_AlPTIOl»8: Obs Tsar — >(.••; Slx ttaotka
lat
į
priekį
žengiančios
tech

— Eik, vaike, gerbki Lietuvos mokyklų:
cija prapliktų po visas lietuvių kolonijas, krfu
iMi Three Montks — >2.00: One Menth — Tie.
magonkos”. Pavyzdžių, ma
• — One Tsar ->• >7.00; BU Mentks — >4.00:
nikos
pažangai
nesimato
galo
Tu ne arabas, ta — lietuvis!
ji sujungtų lietuvius katalikus darbininkus
t’-r- .OSO.
nau, kiekvienas pakankamai
i* ‘DRAUGUS** brtasn b«st resalts.
Bet
pažiūrėkim;
ar
tų
pačių
kovai už geresnį būvį ir kovai su didžiau
rates on annlloatlon.
o gal ir garbingesnių savo už vokiškas, turi priklausyti Vo
UGAJB” 2334 S. (Jakley At«., Chlcago siais darbo žmonių priešais: kapitalizmu, bol dvidešimtojo amžiaus žmonių žino.
Juk kietijai ir reiškiamas didelis
; siela taip pat daro pažangos?1 Tad šiuo atžvilgiu alkolis imama vieta, širtauja.
ševizmu ir fašizmu.
į Dejai Nusižudymai, žmogžudy yra baisiausias vidinis mūsų jaunuoliui sekti kitų žmonių Vokietijos ilgesys.
Juk
Savaime suprantama, kad
DIENOS KLAUSIMAI
stės, kriminališki prasikalti priešas, pakertąs mūsų tautos įdomis būtų kvailystė.
REIKĖTŲ IEŠKOTI
mai, paleistuvystė — štai Šių gyvenimo gyslas. Ir tas prie tie žmonės, kurie klubuose Aa jokia direktorija, kuri yra iš
šas ramiai žengia į mūsų kra ktis praleidžia prie stiklelio tikima Lietuvos valstybei to
L. D. S. SEIMO PROGA
Antru atveju lietuviai gavo negražios pu dienų žmonijos,, ypačiai mies
štų, užkariauja jį tik dėl mū — tai “praeitininkai’’. O ii kios tvarkos jos laikomose mo
blikacijos anglų dienraščiuose sąryšyje su tų, raini pažymiai. Nedorybių
sų nesusipratimo, valios lep šiaip mūsų senesnieji žmonės kyklose neturėjo pakęsti. Ta
Tekat pradėjo savo metinį seimų LietuLeonos Gaižaitės, buvusios Lietuvos konsula kirminas gerokai jau įsirau
pirkti knygai ar laikraščiui čiau Breiberio direktorija no
\
f'-R.- K. Darbininkų Sąjunga. Seimas įvyks- to Chicagoje sekretorės, dingimu. Anų kari sęs ir į jaunimo tarpų, mūsų šilk ūmo.
Žmonės aukoja alkoliui visų išsirašyti pasirodo nepaprastai tik pakenkė, bet net tam tik
By. Roko parapijos salėj, Montello, Mass. buvo paskelbta, kad ji dingo ir jos tvarko tautos viltį. Jam kelių praski
turtų ir brangų laikų, klaidin šykštūs, Bet alui ar degtinei ru įsakymu ir tokių neleistinų,
įjpds rytoj.
mose knygose rasta nemažas pinigų trūku na įvairūs blogi papročiai, ku
""Darbininkų klausimas visada buvo ak- mas, o šiomis dienomis jau rašoma apie Gai- rių vienas žymiausių yni pas gai manydami, kad tik tokiu — turi labai “minkštų širdį”. net baustinų tvarkų apgynė.
Y patingai šiandien daug yra rašoma žaitės lavono suradimų, deja, nieks tikrai ne mus labai įsigalėjęs girtavi- būdu galima rasti džiaugsmo. Ar tai protinga? Tokius nu Taip mokomi Klaipėdos kraš
Matyt, tie žmonės, kurie taip sistatymus pasmerkti kiekvie to lietuvių vaikai jau iš pat
[beina įvairiais * darbininkų reikalais, gali pasakyti, kad tai būtų jos. Jei tos ii- mRS’
nam gera ir garbinga.
mažens tampa aršiais savo
ieško priemonių kaip pagerinti darbo nios pasitvirtins, kad jų kas nors matęs WisNuostabu. Juk kiekvienam, kalba ar galvoja, nežino, kaip
ų būtį, kiti galvoja kaip juos labiau consino valstybėj, sensacija apie Oaižaitės nors kiek apsišvietusiam, yra liūdnų liudijimų duoda jie pa
Pasaulis tad, kaip matėme, krašto priešininkais. Kiek už
htfgti, išnaudoti, atimti iš jų teises orga- lavono suradimų pasiliks paprasta sensacija aišku, kų patvirtina ir tūksta tys apie save. Juk šventės, iš džiaugias dvidešimto amžiaus augę jie drįs ginklų pakelti
taotis, ginti savo teises ir organizuotai ko ir mūsų žmonės darys visokius spėliojimus ir nčiai gydytojų, kad svaigina kilmės ar susidraugavimai y- išradimais, didžiuojasi techni prieš savo krašto brolius lie
dėl geresnio duonos kųsnio ir šviesesnio išvadas apie tų nelaimingąjį įvykį, kuris ter ntieji gėrimai silpnina maisto ra tai būdei, kurie gali padėti kos pažanga, bet žmonių dva tuvius. Žodžiu, Klaipėdos kra
što mokyklos buvo virtusios
k) rytojaus, "
virškinimo organus, trukdo ši jų dalyviams pasijusti visuo sia pasirodo silpna, ištižusi, be
šia mūsų- tautos vardų.
menės nariais/ įgauti naujos susivaldymo, ir, užėjus sunkes vokietinimo
Bolševikai Rusijoj, fašistai Italijos, na>
J ir priešvalstybiMūsų manymu, reiktų stengtis, kad, vie rdies ir {Jaučių darbų, neikiVokietijoj pasirūpino atimti darbinin- naip ar kitaip bus įvykę, dingusių Gaižaitę na žmogaus jėgas, yra prie- dvasios ir jėgų kasdieniniam niam gyvenimo momentui, lin nio veikimo lizdais.
Ab visas teises. Jie ten nebegali organizuo- surasti. Tai verčia daryti Lietuvos valstybei žastimi
Naujoji Martyno 'Reizgio di
daugelio psichinių savo darbui, pakilti aukščiau kus visai pasvirti ten, kur trau
.aebegali ne tik reikalavhlių statyti, bet padaryti nuostoliai, mūsų tautos geras var- (proto) ligų, daro žmogų fte- visų sunkumų ir vargų. O kad kia aistros, girtavimas bei al rektorija ėmė kurti tikrai kra
įskųsti. Ten darbininkas< turi. pasiten- das ir reikalas užbėgti už akių visokiems lei-į atsparų kitoms ligoms ir taip taip įvyktų, reikia nuo žmo kolio nuodai. Tik išradimai, štui naudingų mokyklų. Dabar
gaus atitolinti visa, kas para- technikos pažanga bei mecha- į iš pagrindų peržiūrimas kraštno, kų jis gauna. Jei mėgins reikšti džiautiems gandams, kurie pakerta pasitikė- [ priartina mirtį.
ližuoja jo mintis ir sielų. Ypa
enkinimų, atims ir tų patį duonos kųs- jimų visomis mūsų, lietuvių įstaigomis.
Dar būtų pusė bėdos, jei su čiai tai svarbu žinoti jaunuo niškai medžiaginė jėga negali Į to mokytojų sąrašas, Už prieš| kalėjimų Oždarvs ar net sušaudys. Bolžmogaus patenkinti. Jam rei valstybinį veikimų patraukti
girtuoklio mirtimi viskas bet
liams.
Bfcias ir fašizmas, ypač bolševizmas, ne
kalinga ir dvasinė pažanga. 0 teisman mokytojai jau paša
DIDĮJĮ STREIKĄ ATŠAUKUS
gtųsi. Bet nei Ir jo vaikai b
Jaunatvė
yra
trykštančios
blgųnizuoti* ir kovoti dėl darbininkų tel
linti iš tarnybų, kiti apsileidę
net tolimesnės kartos kenčia energijos ir besiveržiančių jė tikriausias kėliasJ dvasinę pa
žia, bet nevalia apie tai ir galvoti.
Streikavusieji audimo dirbtuvių darbini
darbe mokytojai įspėti, ir iš*
žangų eina per abstinencijų.
.į
- tori sutikti su tno, kokius nkai, .vakar, fsugrįžp, į darbų. Šimtai tūkstan už tėvo girtuoklio kaltes. Tų gų metai.
- »j n Įgelti j naujas vietas. Direkto
faktų jau pastebėjo net seno
bolltokiškieji ar’ /aŠistiŠTačiau
jaunuoliui-ci,
renka
čių darbininkų ir jų Seinuos dšyppgiąfri tuo
rija įsakė, kaip reikalauja
vėje (prieš Kristų) garsus fi
tatoriai;
- C
ntis
tokį
kelių,
kuris
veda
į
įvykiu. Darbininkų vadai Skelbia, kad audi
Klaipėdos krašto statutas, vi
fU grupės Žmonių, kurie norėtų bolŠe mo pramonėse dirbantieji žmonės gali džiau losofas Aristotelis. Jis pasa gražų ir dorų gyveninių, ten
siems mokytojams gerai mokė
ar fašistiškų tvarkų įvesti šiame kra- gtis, nes jie daug kų laimėjo. Nesą abejonės kė: “Girtuoklė motina gimdo ka nuolat susidurti su nepala
ti lietuvių kalbų. -Mokytojai
BoIŠevikat ypač daug veikia, kad kiek manyti, kad darbininkų darbo sąlygos bus pa girtuoklius vaikus”..
nkiomis aplinkybėmis ir savo
ateityje turės būti lojalūs Lie
daugiau darbininkų suklaidinti ir
Pažymėtina .ggr, kad girta palinkimais. Jaunuoliui nuo
gerintos ir mokestis padidinta.
tuvos valstybei ir sąžiningai
Įkinkyti Į darbų, kad kruvinojo bolšeme
žmoguje
lyg
pranyksta
lat
ir
nuolat
reikalingas
susi
Paskutiniaisiais dvejais me riti savo pareigas. Priešvals
Kaip žinoma, streikas buvo įšauktas dėl
idėjas čia įgyvendinti. Nemažai yra to, kad darbdaviai atsisakė išpildyti teisin žmogaus aukštesnysis “aš” ii valdymas ir tvirti nusistaty tais, Klaipėdos kraštų valdant tybiniams gaivalams mokyklo
JRitmo agentų ir lietuvių tarpe.
gus darbininkų reikalavimas ir visai buve įsigali nedori palinkimai. Kei mai. Būtų tad neprotinga su Šreiberio direktorijai, Klaipė se vietų nebus.
'Darbininkai, norėdami turėti šiame krfcš- atsisakę tartis su jų atstovais. Pats preziden ksmai, muštynės, vagystės, nkinti tų vidinę kovų, temdy dos krašto mokyklose buvo
Be to, pertvarkoma ir Klai
10, spaudos, organizacijų ir tikėjimo tas Rooseveltas turėjo įsikišti į streiko rei žmogžudystės atsitinka daž ti protų svaigalais. Visiškas didžiausia netvarka, ir nusi pėdos mokytojų seminarijų.
jie netari leisti platintis nei bolŠeviz- kalus. Jis patapė darbininkams grįžti į dar niausiai alkoliui veikiant. Ne nuo svaigalų susilaikymas, va žengimas prieš Lietuvos įsta Jau jau paskirti prityrę mo
fašizmo idėjoms. Prieš tuos du darbu bų. Patarimas buvo priimtas. Darbdaviai bu veltui lordas Coleridge pasa dinamoji abstinenfcija, — štai tymus. Dauguma tų mokyklų kytojai lietuviai. Iš norinčių
priešus reikia griežtai ir organizuo- vo priversti tartis su darbininkų atstovais ir. kė: “Jei galima būtų Angli jaunuolio kelias, kuriuo jis mokytojų yra aršūs vokietini
įstoti į seminarijų, bus reika
kavotii
be abejonės, jie taip pat bus priversti lŠpil jos visus žmones padaryti blai gali drąsiai žengti su aukštai nkai, karie net mokiniams lie laujama, kad jie gt.fai -mokė
vius, tai būtų galima Angli iškelta galva tarp alkolio ve pdavo niekinti Lietuvos valsty tų lietuviškai. Greitu laiku
s Tokių organižuotų kovų turi vesti ir Ue- dyti teisingus jų reikalavimus.
joj panaikinti devynis dešini rgų minios.
bę ir melstis Hitleriui. Moky Klaipėdos kraštp direktorija
rt|^/d«rbininkai, ries juk ir jiems turi rūJaunuolis
negali
kreipti
Daug
kas
mano,
kad
Sovietų
Rusijai
į
tadalins
kalėjimų.
klose
vartojamuose vadovė išleis naujas krašto gyvenimo
Wrvo ir kitų darbininkų laisvės apsaugo*
Mūsų žmonės nuolat skund daug dėmesio į tai, kad dau liuose buvo visur aiškinama, sąlygas atitinkančias mokyk;
•-»r geresnis duonos kąsnis. Mes turime ’ stojus į Tautų Lygų, ši tarptautinė nt-gani
žiasi, kad neturi litų, bet al gelis žmonių, už jį vyresniu kad Klaipėdos kraštas yra lų programas.
to, kad mflūĮ tarpi* ypatingai daūp zacija tikrai pavirs į tautų ligų.
Tsb.
■ Xmi. MlhltH.lMH lllli‘llllihl. <«

“DRAUGAS”

Ar Reikia Būti Abstinentu?

PERTVARKOMOS KLAI
PĖDOS KRAŠTO
MOKYKLOS

Maceina

Moterystes
■fe V 1

ties pobūdis. Bažnyčių sudaro visa a t pirk- , tersįng, “Liturgie und Frauenseele”. 11 .
Pirmas šitų Kristaus ir Bažnyčios sa- «
Toliau, iš to kad Kristus yra Sužatoji žmonija: Krikštytieji aktualiai, ne- kpsl. III-V Aufl. Herder 1926). Šita pras- | nfykių bruožas yra tas, kad Kristus yra Į lėtinis, o Bažnyčia Sužadėtinė, plaukia
krikštytieji — galimybėje. Totlel Bažny
čia buvo įsteigta ne apaštalų pasikvietirao veiksniu, bet Įsikūnijimo momentu,
kada Dieviškasis Logos priėmė žmogaus
prigimtį, tuo būdu sudarydamas naujų be
ndruomene, kurių ir vadiname Bažnyčia.
Tolimesnis josios plitimas yra ne kas ki
tas, kaip pasireiškimas dievažtnogiškos
Kristaus esmės laike ir erdvėje... Ir štai
nuo pat Bažnyčios prasidėjimo momento
santykiai tarp josios ir Kristaus vaizduo
jami matriinoniališkai. Jau šv. Augusti
nas api Įsikūnijimų rašė: “Žodis yra su
sfekžadėtinis ir sužadėtinė žmogaus kūnas;
abu yra vienas Dievo Sūnus ir tas pate
žmogaus sūnvi^; bažnyčios gaiva jis tapo
mergaitės Marijos įščiuje iš kur išėjo,

Taigi pasirodo, kad moterystės
ir
įkritai lyčių santykiavimo pirmavaizdis
Fa Kristaus ir Bažnyčios paslaptis. Vytttfi santykiauti su moterimi, kaip
tu Bažnyčia. Vyre ir moters gys turi simbolizuoti Kristaus ir BažRtae gyveni ihų. Dhr daugiau, turi
1Į« pačio tikslo ir tųjų paslaptį reaKzuo-,
fc’ltaigi tik tada lyčių santykiai bus kil
ta šventi, kai jie bus atspindys šitų
|gitntųjų *afltylpų, šito* didžios pasK Koki tad yra santykiai tarp Kris* k4p sužadėtinis iš savo kamtferėlio”.
j (eit. pas Kari Aitam. “Itas Wesen dės
ir Bažnyčios? ■
5
’
Kaholizisnius”. 2T(5 p. V Aufl. 1928
3. Kristus ir BaJbiyžia
Kitoj vietoj tas puls Augustinas irgi ra
■ Kad Kristaus iV Bažnyčios susijungi■ pMnlaptis iš tikra yra krikščionrško- šo: “ftis Žodžio ir kūno susijungimas yra
Hltnotc: y«t-* pirmavaizdis, tų jau ryž- sužkMotiniškas. Sužietlotuvių kambarelis

E

rodo niatiimonLališkas anos puslap

yra Mergaitės įščiūs” (cit. pod At. VVi-

me kalba ir šv. Povilas, sakydamas: “Aš
pažadėjau jus vienam vyrui pastatyti kaip
skaisčių mergaitę Kristui” (2 Kor. 11, 2).
Tų pat galvoja ir Apokalipsės autorius,
aprašydamas Avinėlio vestuves ir prisi
rengusių Jo sužadėtinę (Apr. 19, 7). Li
turgijoj irgi galima tai pastebėti. Adven
to mišparų himne skaitome: “Kai vaka
ras nusileido ant pasaulio, išėjo Jis, lyg
sužiedotinis iš kambarėlio, iš garbingiau
sios Mergaitės — Motinos įščiaus”. La
bai ryškiai šitų mintį pasako antifonas
prieš himnų “Benetlirius” Trijų Karalių
šventėje: “Šiandien Bažnyčia buvo sujun
gta su dangiškuoju sužadėtiniu... Magai
su dovanomis skubinosi į Karaliaus, ves
tuves...” godžiu, visfiis laikais, past visos
Bažnyčios Tėvus ir rašytojus ir galop pa
čioj liturgijoj plėtojama mintis, kad Kris
tus yra Sužadėtinis, o Bažnyčia Sužadė
tinė. Tai yra didelė paslaptis. Josios gel
mės žmogaus protui neprieinamos. Bet
bandysime bent truputi praskleisti josios
uždangų ir padaryti keletu niunis reika
lingų išvadų.

galva, ėi mintis šv. Rašte, ypač trečias šitų santykių bruožas, būtent: Kri
pas s v. Povilų, yra taip aiški, jog nėra staus meilė' Bažnyčiai, šitos meilės tiks
reikalo jos įrodihėti. Kristus yra Bažny las, kaip pastebi ir Šv. Povilas (Efez. 5,
čios “Aš”; o ji yra mistinis Jo kūnas. 26), yra BatayčiM pašventinimas. Tam
Vadinasi, Kristus ir Bažnyčia sudaro vie reika'ui tarnauja įvairiausiais būdais tei
nų mistinį asmenį, vienų mistinį Kristų. kiama dieviškoji malonė. Iš Kristaus tryVisa kų jis turi — savo dieviškumų, si- ška dieviškumo srovė, kuri gaivina Suža
vo amžinąjį gyvenimų, — duoda per ma dėtinę ir josios gyvenimų kaskart vis la
lonę ir savo bažnyčiai. Tarp.Jo ir jos skir biau jungia su dieviškuoju gyvenimu.
tumas tik tas, kad kai sakoma Kristus,
Teikiamosios Bažnyčiai malonės ne
turime galvoj susijungimų dievybės ir lieka joje sustingusios, nevaisingos. Jas
žmogystės viename asmeny, kiek jis yra Bažnyčia priima, keičia, naujai apipavida
duodųs, gaivinus, aktingai gimdąs; kai lina ir duoda atskiriems savo nariams,
sakome BalnyčiA, manome tų patį, tik gimdydama ir auklėdama juos tuo būdu
kiek jis yra priimąs, gaivinamas, pasy naujam gyvenimui. Bita Bažnyčios galia
viai gimdųs.
per malenę gimdyti šatanes oatprigimtiIš to, kad Kristus yra Bažnyčios gal niam gyvenimui yra ketvirtasis tos did
va, o ji jojo mistinis kūnas plaukia antras žios paslapties bruožas. Bažnyčia antprišitų santykių bruožas, būtent: Bažnyčios gimtinę gyvybę gauna ne iš savęs. Jų tei
pasidavimas Kristui. Bet šitas pasidšfi- kia Kristus. Todėl Bažnyčios uždavinys
mas nėra vergiškumas. Tai yra susijungi ir josios gyvenimo prasmė glūdi tame, kad
mas su gyvybę teikiančiuoju principu, apipavidalintų tas malones, tų gyvybę ir
kurie savo dieviškumu persunkia tąjį mis jų teiktų paskui tiems, kurie josios dar
tiškąjį kūnų; tai yra kūno nusilenkimas neturi.

dvasiai.
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vė sūnui progos mokytis muzi — Rugsėjo pradžioje Klai
kos. Jaunas Brahmsas studi- pėdos krašte Giruliuose l.ietujavo pijanų prie gerų instruk- ros žurnalistų sąjunga jau luti
Rašo A. P. Stulga
torių ir jau būdamas dvide gė statyti savo vilų. Žemės
(Tęsinys,
kos akcijos. Visų metų Federacijos veikime
KKAUDE DEBUS8Y
|vo, buvo laikoma pagarboje, šimties metų stebino publikų sklypų žurnalistams buvo pa
nieko nepastebėjęs, kas būt buvę priešingo
ftv. Kaslmiero parap. chorą* — Vincą* Medonls;
kaipo kokia šventvietė. Sis savo gabumais. Ilgiausiai gy dovanojęs žymus Klaipėdos
ftv. Pranclėkaus Tretininkų dr-ja —-/ Jusė , KllmalKatalikų Bažnyčios nuostatams.
tfonė.
‘ 'i '
"•
Cl. Debussy gimė Prancūzi kvartetas išpildydavo tokius veno Vienoje ir ten ramiai da krašto lietuvių veikėjas,
Raportas priimtas.
A.L.R.K. Fed. 56 skyr. — Juozapa* ftt nikus; A,
Centro pirmininkas dr. Antanas Rakans joje, 1862 m. Būdamas 12 m. kūrinius, kurių kiti nepajėg rbavosi muzikos labui. Brahma nai miręs Suišelis. Netrūkus ši
Paleckį*;
ftv. Kazimiero parapija — -Petro* Barttįėtls; Sta
pradėjo studijuoti muzikų. Pu davo; išpildyti ir tokiu būdu daugiausiai yra žinomas dėl vila jau bus galutinai baigta
kas savo raporte pabrėžė:
sy* Simanavičius; Stanislova* Pakrosni*; Adoma* Mariškėlė -žymiųjų kompozitorių!dviejų koncertų pijanui, ketu- ir joje Lietuvos žurnalistai a
“A. L. R. K. Federacijų, visados turėjau ryžįaus muzikos konservatori
čluloiti*.
’
‘į
\
irių simfonijų ir daugelio gra- teinančiais metais galės pri
ftv. Vincento l’aullečlo dr-ja — Petrą* Bar*kė<i'*;
arti širdies ir noriai ėjau savo pareigas ant joje jis rodė didelius gabumus, kūrinius.
ftv. Jėzaus Varlio dr-ja — Juozą* Navickas; Joną*
Anglijoje jo garbei, sudarė žiU mažesnių pijanui kūrinių, imti iš užsienio nuolatos at
kiek laikas, pajėgos ir žmogiškieji gabumai už kuriuos gaudavo dovanas.
Cubls;
vykstančius svečius.
S.L.R.K.A. 158 kuopa — Ona Martinaltė;
man leido. Visuomet turėjau malonumo daly Jis laimėjo konservatorijos fondų ir nupirko jam originn-, jo draugai buvo smuikinin''Marijos Vaikeliu" SodalieiJ* — Aleksė Pociūtė;
vauti Centro Valdybos posėdžiuose ir nei vie stipendijų muzikos studijoms lę Strafli varijaus smuikų. Už kas Remenyi, Lisztas, Schti
i Ų.R.K. Fed 52 akJuoza* B. TasnkevfČIus; An
6ARSINKINTES
no jų neapleidau. Spaudoje ir gyvu žodžiu Romoje. Ten kurį laikų ir gy nepaprastus gabumus, Joachi m aunas ir J. Joachimas. Lisztanina Naujelaltė;
ftv. Pranciškai:* Vien." Rėm. sk. —- Ona Martinaltė;
rūpinčiais bei svarbiais Federacijai visuome veno ir kompanavo. Vėliau mas kelių universitetų buvo tas ir Brabinsas yra skaitoipl
“DRAUGE”
ftv. Vincento parap. — Valentina Valtaorlūtė;
buvo išvykęs - į Rusiją ir ten garbės laipsniais apdovanotas. kaipo rapsodistai. Brahms sa
niniais
klausimais
dariau
atsiliepimų,
kvies

ftv. Rožančiaus dr-ja -r« Ieva Dunda:
Buvo susidraugavęs su Lisztu, vo muzikos ypatingumu turė
Rūtos dr-ja — Kun. Juozą* V. Skrlpkua.
damas lietuvių katalikų visuomenę vieninga:, kai kurį laikų gyveno.
1S Hiamestead, Pa.
nuoširdžiai padirbėti ir patsai prie to darbo
Tais laikais jis buvo pava Mendelssobnu, Davidu, Scbu- jo ir oponentų iš muzikininkų
HMIGAI DEL BIZNIO
A.I..R.K. Fed. 6 skyriui —■' Marė Tumaeonlenė Ir
rn&nnu ir kitais žymiais kom tarpo, bet-gi jam viskas vyko
uoliai
dėjausi.
Baigdamas
savo
pareigas
ga

dintas
modernistu,
nes
jo
mu

K. Varanauskienė;
Vyčių 11 kuopa — Vincas Kraužlla
'
liu tik pasidžiaugti tikrenybe, kad mes dauge zika skyrėsi nuo kitų harmo pozitoriais — muzikininkais. savotiškai dalykus sutvarkyti KOMI HCINJLS l’ASM.: .J
Kaipo kompozitorius, Joa ir tokiu būdu jis yra skaito
1S (Teve'anrt, Olilo
liu atžvilgių pasidarėme didesne, tvirtesne, nijos ir melodijos atžvilgiais.
ftv. Jurgio parap. Jonas Zaunį'*, kun. V. F. Vilku
!>l ODAMK ĮS I A lt .< »'<•
reikšmingesne, drausmingesne, ištikimai tar ; Buvo ramaus ir tykaus bū chimas parašė penkias overtu- mas vienas tų pasaulio muzi
taitis, Nikodemas Vilkelis, dr. A K. Kazlaucka*. Pra
M UI \M II .S .11, Kl h.tJ.Di
naujančia Bažnyčios ir Lietuvių Tautos šven do; nelabai paisė visuomeninio ras, tris smuiko koncertas ir kos milžinų.
nas Kuzmauskaa, Al. ftukys, V. Greičiu*. P. P. Mullolla
Jaunu Mergaičių Sodallcljoa — Mae Ko*mos.
tiems idealams organizatyvia pajėga”.
gyvenimo. Buvo silpnos svei daugiau įvairių kūrinių. Jis
Jaunu Mergaičių Sodaltcijos, Jr. — O. Skuzinakiūtė.
HAISTED EKCHANGE
Raportas priimtas.
katos. Mirė Paryžiuje 1918 m. buvo genijalus žmogus ir dau
Amt Rožančiaus dr-ja: Ona Glcevlčlenė, Suzana
‘
DKAUGAS
’
gelio
gerbiamas
bei
mylimas.
Venckauskienė, Barbora Kavoliūnlenė, Paulina Samlenė,
Vioe pirm. kun. Jonas Balkonas rapor
NATIONAL BANK
L.R.K.M. 8ajungo* 56 kp. — Paulina fttauplenė.
Mirė Berlyne.
' '?•>'
tuoja,
kad
dėl
tolumo
negalėjęs
dalyvauti
ceJULES
MASSENET
Hulstcd Si. ir Iiiih I'l.
Kultūros dr-ja — M. Tranauskaltė.
Katalikiškas!
Fed. JO skyrius — Petras V. Cesnulls, Ona G. , ntro valdybos susirinkimuose, tačiau visais
Narys I KUKUAI.
t
JOHANNES BRAHMS
Lietuviškas!
MOielich, kun. Juozapas F. Andziulaiti*.
IS.-I KAM E KnKI’OK.M IJ« •'
Gabus prancūzas, operų rasvarbiais reikalais gaudavęs iš sekretoriaus
Aušros Vartų dr-ja, Fed. 30 sk. — Ona StepulloPatriotiškas!
laiškus ir į juos tuoj atsakydavęs. Kalbėda šėjas — kompozitorius J. Manienė, Marijona Pukellenė, Barbora Aauitenė.
Teieimras!
Moterų Labd. dr-ja Fed. JO sk. — Alvlna Luizienė.
mas apie Informacijos Biuro .reikalus, nusi ssenet gimė 1842 m.; mirė 1912 J. Brahms gimė Hamburge,
ftv. Vardo dr-ja Fed. JO sč — Jurgis* Vensiovas,
Naudingas!
Ar Jūs Esate Supančiotas skundžia, kad labai mažai susilaukdavo koo metuose. Jis buvo gabus pia Vokietijoje, 1833 metuose. Jo
Pljužas Jenušaltls.
Ir
su “suirusiais” nervais — Jaučia
Pamokinantis!
peracijos. Vis dėlto svarbieji mūsų gyvenimo nistas ir už tai gavo pirmų tėvas, būdamas muzikantu, du
tės ir pavargęs — tik pusiau žino
L.R.K.8.A. 142 kuopa — Paulina Olugbdienė.
tai. Jeigu taip. Štai* yra gera* toni
ftv. Prane. Trečio Ordeno — Zuzana Bortnlkienė.
įvykiai buvę pagarsinti Amerikos katalikų dovanų iš Paryžiaus konservą kas, suteikiantis geresnes diena*.
A.L.R. K. Mot. Se-gos 2« kp. — VladfUova Šukienė,
anglų kalboj leidžiamoj spaudoj. Ateity reiktų torijos. Be operų, jis yta paftv. Jurgio parap. choras — Elena Adomaitis.
VR.K.S.A. 297 kuopa — Amlllja Kazlausklūtė.
tų darbų labiau praplėsti, kad informacijų rašęs orkėstracijų ir šiaip gra
Lietuvos Vyčių 25 kuopa —■ Edw. J. Anderson.
biuras prie Federacijos pasidarytų gyva ša žių muzikos kūrinių.
P. ftv. Neperstojančios Pag. parap. — Kun. An
ulvardinlmas TONIKO, kur) Gy
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio yra
ka ir keltų mūsų vardų kitataučių spaudoj.
dytoja* Specialistas lftrado. Ir kuris
tanas M. Karužiškis, Feliksas Baranauskas.
dabai' parduodama* visose valstlnyL.R.K8.A. 307 kuopa — Kazimiera* Masilonia.
Raportas priimtas.
< THEODORE CLEMENT
čiose. NUGA-TONE yra kombinacija
moksliškas
knygas,
vardu:
tam tikrų tonikų alterativų, kurio*
Clevelando Lleluvi'ų žinios — Povilas A. Šukys.
FRANCOIS DUB0I8
Antrojo vice pirm. A. J. Žvirblio kon
stimuliuoja, atgaivina visus organu*,
Iš Brldgeville, Pa.
‘KATALIKŲ TIKYBA’
duoda nauja gyvenimų ir energijų.
grese nebuvo nei raporto neprisiuntė.
ftv. Antano parapija •— Kunf A Jurgutis.
Jūs valgysite gerlaus, — miegosits
salditau. Tūkstančiams vyrų ir mo
»
Y
i i"* ~ ‘ ;
♦
\
A.UR.K. Fed. skyrius — Kun. A. Jurgutis.
Šis gabus prancūzų tnuzikiSekretorius L. šimutis savo raportų iš
terų tapo pagelbėta.
TrisdeAImtles
Jose
^nuodugniai
yra
išdėstytos
visos
svarbiausios
ti

Iš iMiBois, aP.
dienų treatmentas už Vi'enų Doleri,
duoda raštu. (Raportas jau tilpo “Drauge”). ninkas gimė 1837 metuose. Pa
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš gaukite tlkrųj) -L*’ garantuotas.
DuBol* parapija — Kun. J. Urbonas.
Iš Provtdence, R. I,
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.
rase
operų
ir
daug
įvairios
Statomi klausimai. Kun. J. Simonaitis, pažy
ftv. Kaslmlero parapija — Jadvyga Buloklenė Ir
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
mėjęs, kad raportas pilnas ir nuoseklus, taip muzikos. Jo muzika yra graži
Agota Zlotnlenėr
Turinys:
Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
pat pabrėžęs, kad centro valdyba verta pa ir jausminga. Nekartų ir mes,
Iš Detroito, Mirti.
mė.
Trejybė.
Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Sv. Antano parap.
Knn. Bonaventūra* M. Pau
gyrimo, kad ji pajėgė dalykus taip sutvar lietuviai, esame gerėję jo iš Žmogaus Sutvėrimas. Angelai. Poslapių 220. Popieroų ap
liukas, O. P. Ir svečias Juozas Lapeika.
kyti, jog pats vyskupas kongreso atidarymo kilmingų ir galingų muzikų,
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
H Seranton, Pa.
■ A <
- į<
Parapijos choras —; Broniu* Nekrošius.
šv. Mišias pontifikavo, iškelia klausimų, ar kantatų “Septyni Paskutiniai
KATALIKŲ TIKYBA, H tomas — JĖZUS KRISTUS.
Iš z’hnstenlam, N. T.
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pinnykštė žmonių laimė ir nuo
nebūt gerai, kad vienas kunigas iš Kunigų Išganytojaus Žodžiai nuo KryParapijos choras — Vincas Niekti*.
dėmė.
Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
Vienybės centro ex-oficio įeitų į Federacijos žiaus”
Iš llrooklyn. N. V. — Kun. A Pedrauškas.
ir
Jonas
Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Iš Caanden, N. J. — Kun. Juozą* Halahurda.
valdybų. Sekretorius atsako, kad beveik taip
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebukU Neįtark, N. J. — Kun. Barkauskas.
Nesirūpink
nležėflJUOZAS JOA<
ir yra, nes sulig konstitucija Kunigų Vieny
Iš*Drmnra, Pa. — Kun. V. Sadauskas.
j lai. Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas,
mn,
pleiskanomis.
bės centras turi nžgirti Federacijos dvasios
Iš (tčezgo, BL
i Užžengimas. Puslapių. 515. Kaina $1.50, audeklo apdaiAhčrimala spuogais
Fed. 15 sk. Dievo Apv. par. — Kastas Sabonis.
J. Joachimas gimė Austri j • tais $1.90. ,
vadų, J. B. Šaliūnas klausia, ar L*. D. S. sko
ir kitai* odos negerumais.
Tik
A.L.R.K. Labd 8*-gos 23 kp. — Ki. Rakauskienė,
gauk gydant] SAOseptikg Žemo —
joje
(Austro-Vengrijoje)
1931
KATALIKŲ
TIKYBA,
HI
tomas,
IVENTOJI
DVASIA.
la
Federacijai
yra
ant
mortgaige
ir
ar
reika

ftv. Jurgio par. choras — Antanas 8. Pocius.
•augtia
Aptlekose.
3«o.,
Nek. P ras. P. M. par. choras — Justas Kudirka.
Turinys: Sentoji Dvasia yrtį Dievas. Paeina iš Tėvo ir
laujama, kad ji būt atmokėta? Atsakoma, m. Mirė 1908 metuose.
ftis
31 SS
L.R.K.S.A. 133 kuopa — Angelė ftftnutlenė.
Sūnaus. Kalbėjo per pranašūs. Malonė. Šy. Dvasios do
kad ant mortgage ir kad ligšiol ne tik su smuiko didvyris pradėjo gavo
"Moterų Dirva" — 'Sofija Sakftllenė.
vanos.
Nuodėmės prieš šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
mos, bet ir nuošimčių už paskolų nepajėgė studijas būdamas vos penkių
ftv. Juozapo par. choras — Kastas Gaubi*.
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Gtm. P. ftv. par. ctb'ra* — Bonifacas Janušauskas.
užmokėti. Toliau Valiūnas kalba apie stipen metų su garsiais smuiko mo Sakramentai r— Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
Aušros Vartų par. choras — Juozą* Brazaitis,
dininkus ir reikalauja, kad jų vardai būtu kytojais. Būdamas aštuonių
mas, Eucharistija, Mišių Auka,, Kunigystė, Moterystė.
ftv. Kryžiaus par. choras — Vlada* Daukša,
ftv. Mykolo par. choras — Nikodemas Kuly*,
paskelbti. Tų paremia kun. Vilkutaitis ir adv. metų, jis debiutavo Budapeš Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
ftv. Juozapo par. — Kun. Pr. Vaitukaitis.
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
česnulis. Sekretorius tų ir padaro.
te. Dvylikos metų koncertavo
'
ftv. Kryžiaus parap. — Kun. A lėka Skripko.
rais
$1.35. s
Sekretoriaus raportas priimtas.
Leipzige ir nuo to laiko apsi
<18 Cicero, 11L
11
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
>g
AL.R.K. Fed. 12 skyrius — Adolfas Mondefka.
Iždininkas kun. M. Kazėnas raportuoja, gyveno Vokietijoje. Trisde
Iš Meežvtt e, IU.
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
kad jo knygos sutinka su sekretoriaus kny šimts septynių metų buvo pa
HaMžlausloe Širdie* Vienuolynas — Kun. L Brlgdaro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
manas.
gomis, kad abiejų knygas peržiūrėjo kontro skirtas karališkųjai muzikos
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tUojaus.
Centro valdybos raportai
čia nuplMk
lės komisijos narys kun. Ig. Albavičius ir ankštųjai mokyklai Berlyne
Gsrb. "Draugo” administracijai;
J. M. d. g. pral. M. Krušas, Federacijos ( jose pasirašė. Iždininkas pažymi, kad sekre- vyriausiu prižiūrėtojum.
Sryna*. ^rllinou Žemo murtahlo
Siunčiu t........... už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčlo knygas
nleMJIm* odoa | penkloi eokuntlaa
centro dvasios vadas, raportų išdavė raštu, j toriaus raporte nustatytiems kitų metų veikBūdamas Berlyne sudarė sty "KATALIKŲ TIKYBA”.
— Ir paraibins*.* prie Baseino*,
I tom* — TIKIU. Kaina Ol.fO; apdaryta fl.ZB
paikų, dedervinė*. Ir libėrlinų Že
ma bevelk atabukiinral ptaėnlln*
Dvasios vadas pažymėjo, kad veikęs Fede- los planams bus reikalinga daugiau lėšų, dėl ginių instrumentų kvartetų,
II tomą — JĖZUS KRISTUS. Kaina vl.SŪ; apdaryta |1.M
visokia* oda* trAocijaa, kadangi
III tom* — ftv. DVASIA. Kaina |1.#Ū; apdaryta 11.35.
to ardyme ypatybė* ratai randa
racijai, kiek galėjęs. Dalyvavęs visuose cen- to ragina Federacijos skyrius ir veikėjus la kuris buvo pavadintas “Joa arba:
mo* kItone rydaolėee, Vlao* valeliSiunčiu *2.80, kad atsiųstumėte be aptaisų.
nytlo* atlaiko—Itc. «0c. *1. T pa
tro susirinkimuose, kuriuose buvę svarstomi ( biau remti savo centrų pinigiškai, surengiant chimo Kvartetu”. Sis kvarte
Siunčiu 88.38, kad atsiustumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo
tintai tvirta* Žemo. Oa «yk »*Būčlo knygas "KATALIKŲ TIKYBA”.
remi recuttatal »1,«.
svarbūs mūsų visuomenės reikalai. Išleidimas • tam tikslui po vienų kitų pramogų,
tas buvo labai populiarus, la
Vardas, Pavardė
į atskirų knygutę kun. A. Lipnicko referato
Cash ižde esu $621.55.
bai mylimas ir gerbiamas. Vie j
Adr
.Street
žymiai prisidėjęs prie padidinimo katalikišRaportas priimtas.
ta, kurioje orkestrą koncertą- į
o q S K IN I R A i FA r • v • r,

K. Federacijos 24-to Kongreso Užrašai

Muzikos Pijonieriai
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Stop
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NAUJA KNYGA

“Pašaukimas i Dvasinį
Luomą”
Parašė ir išleido
Knn. Pr. J. Vaitukaitis

JW

OVR OFFICE
T* ME- 6crr >

SeM« C»oot>s
T’SELL.

X

totHGke CAM 1 HHt
THC fiUMCk tM
PLAce^

X fcOVT KHOUJ^
MWfcWB NOU eoUi-D
F»Mt> -n« feUSfilt.

BŪT N6U‘W

Knyga 95 puslapių įtalpoj
ir gražiai iliustruota šventųjų
paveikslais. Tvirtais popieri
niais viršeliais tik 25 centai,
vienų imant, dar reikia pridėti
už persiuntimų 5c.; o gražiau
audeklo viršeliais 50 centų.
Reikalaukite:
“DRAUGAS PUB. 00.,
2334 80 Oakley Ava..

Arba pas patį Autorių
Chicago, III.
>

8801 Saginaw Ava.,

>

FUO -TMB CCUUKR
-TH&6C FUSHTS y
- -- - ----- -t TJOlMMy—'

išoftb

$>

Antradienis, rūgs. 25 d., 1934

ti R'A' fi O X ft
Redaktorius

3JN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
WATEKBURY, CONN.

—----- Ll—i

NAffJDSl]SWB.UOSlRR

r.

,------ ■■

.

■■

■■■■'■

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATEHBUBY, CONN.

apsileidimas neleidžia sutvar rūgs. 22. — Cigarų dirbtuvių
buklo nepadarėme, tiktai dir- na, detektyvų leitenantas Ma tautų mylimas VVaterburyje.
11,000 darbininkų atsisakė pa
bom! Jūs tai darykite ir pa-1 tas Balanda su Žmona, Ajnta- Jisai savo kalboje labai išg>kyti savo gyvenimų.
Tiesų
Mylįs
liauti streikavus, kadangi
matysite, kad jaunimas norės nas Valantiejus su žmona, po rė lietuvius, kurie susiklauso
'unneeticuto valstybėje pe veikti ir organizuotis, tiktai nas ir ponia Ray Fanning (Wa su gerbiamu vadu savo klebo New Britain, Conn. — Rug
jiems pasiūlytas menkas atly
sėjo
10
d.,
apie
11
vai.
vaka
nis dviem sekmadieniais į- reikia jam tinkamų vadų.
terbury American redakto nu. Patiekė visų eilę kompli
ginimo padidinimas.
r
ATSISAK© GRĮŽTI
re,
nusinuodijo
gasais
M.
o du istoriniai dalykai, būl
rius), ponas ir ponia Farring- mentų, gerbiamam klebonui.
DARBAN
Kreivienė. Jų „rado nusinuodi
t, C. L. C. (Conneetieut , Gerb. klebono kun. Valan- ton (Waterbury Deuiocrat re
Paskui kalbėjo kongresmotiejaua pagerbimas
MANILA, Filipinų salos, PLATINKITE “DRAUGĄ’
huanian Catholics) Fieldj
daktorius), komp. Aleksis, No- nas Edvardas W. Goss iš Wa jusių jos sūnūs ir vyras parė
t
ji tuo laiku į namus.' Keturios i
y, arba Conneetieut lietuĮvyko rugsėjo 16 d., sekma rkevičienė ir visa eilė kitų ga
shington, kur jisai atstovauju gaso dūdos buvo atsuktos ir
LIETUVIAI DAKTARAI:
katalikų jaunimo šventė dienį. Ryto pats gerb. solem- rbingų svečių.
Waterburio žmones. Jisai ri ji gulėjo lovoje. Ant jos kru AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
s biamojo klebono, kun. J. nizantas laikė iškilmingas šyVisi buvo susėdę,, kai 20 mtai kalbėjo; nors jisai nekątinės rado abiejų sūnų paveik
na vieta, girtauja.
Juk Mišias, asistuojant kunigams į jaunų mergaičių (suprask kle
Tek CANal 0*27
tulikas, visgi labai išgyrė lie slus, kas parodo, kad ji savo
Rea. PROapect MM
tęs, 15 metų klebonavimo J. Navickui ir A. Vaškevičiui, bono 20 metų kunigystei pa
tuvius ir džiaugėsi, kad gavo sfinus mylėjo, bet savo gyvymetų parapijos įkūrimo marijonams iš Marianapolio minėt) ir šerifas Jenušaitis at
DENTISTAS
,
I.
pakvietiiuų dalyvauti tam įvy-' bės nebrangino,
1446 SO. 4»Ui OT., CICERO, ILL.
įaktnvių iškilmės.
lietuvių kolegijos. Pritaikintų vedė didžiai gerb. kunigą JuoUtar„
Ketv.
Ir
Pėtn.
10
—
9
vai.
ky.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Daug žmonių prieš nusižu >147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
L L. O. Sporto Olimpiada pamokslų pasakė gerb. kun.1 zapą J. Valantiejų. Visi ateiPaoed. Sered. Lr Subat. 1—9 vai.
1621
SOUTH HALUTED BTREKT
Paskui
kalbėjo,
geri
klebono
dymų matę Kreivienę gatvėje
taip jau per du metu, taip Jonas Ambotas iš Hartford, stoję ilgai, karštai plojo. Pas
Rezidencija 6600 So.
prieteliai teisėjai: McGruth ir girtų.
Dienoms Tel. LAFayette 6728
iįtnet Conn. valst. lietuviai Conn. Bažnyčia' buvo pilna kui Morta Zailskienė (visti ko
r
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
Slavių. Gyrė gerbiamo kleboNaktiniu Tel. CANal 0409
žmonių
ir
vaikučių,
kurie
damisijų
pirmininkė)
perstatė
6 Iki 8:90 vakare
auoliai-ės turėjo trečių įneKreivienė buvo alkoholikė. Į
p sporto olimpiadų,
lyvavo procesijoj. Pritaikintų kun. Kripų vakaro vedėjum, >no darbštumų ir sunianingunią bažnyčių jos kūno nepriėmė,
Tel. LAFayette 7650
npounce, Bristol, Conn. Tai ™uzika iškilmėms bažnyčioje kuris atkalbėjo maldų ir pra ,tvarkant tokių didelę parapijų. nors jos šeimyna ir labai no
Office:
2643
W.
47th
Street
sidėjo vakarienė. Baltai pasi
io rugsėjo 9 d. Diena pasi-' ^bai graži.
Paskui kalbėjo dr. Tanias rėjo. Bet bėda su mūsų žmo Vai.: 2 Ik'. B popiet, 7 Iki B vak.
rėdžiusios
darbininkės,
it
biNedėlioję pagal sutarti
Condon,
Superintendent
of nėmis: kol gyvi ir sveiki, tai
Itė gražiausia. Susirinko iki
Vakare 6 vai. naujoje salėjė
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
90 lietuvių iš visos Conn. įvyko istorinė vakarienė. Da tės^ bėgiojo, patarnavo. Bai Schools in TYaterbury. Jisai, Bažnyčios nereikia ir net Ją Office Tel. REPubllc 7686
<140 Archer Avenue
stybės. Viskas prasidėjo ly- lyvavo iki 650 žmonių. Buvo gus vakarienę kun. Kripas at kaipo senas gerbiamo kleboną šmeižia, bet nelaimei atsitikus Rea. Tel. GHOvehlll 0617
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
7017 S. FA1KFIELR AVĖ.
i 1 valandų. Olimpiada tę- labai daug garbės svečių. Va sistojęs prie “radijo” persta pažįstamas ir prietelis, prisi nori, kad tokius žmones pri
Res. 2136 W. 24th St.
i iki 6 vai. vakaro. Buvo karo vedėjum buvo kun. Kri- tė lietuvių WATR lietuviškų minė apie klebono jaunystę ii glaustų. Rodos, iš vieno įvy
Tek CANal 0403
! apibudino jo mokslo metus ii kio turėtų suprasti ir išsitai
1433 W. MARUUETTE ROAD
udymasis, šokimai, mėti- pas. $>rįę garbės stalo sėdėjo i radl^° programų.
, GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Toji programa yra leidžia pašaukimų į kunigystę. Be tų. syti, t. y. grįžti prie Bažny VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 8-11 ryte Office Phone
Res. and Office
i, bėgimai ir taip, toliau, kunigai: Valantiejus, Kripas,
2350 So. Lenvltt Kt.
PRt>T>eet
1028
NedėlfoJ
malta
rus
n»ę laimėjo bristol’iečiai Ambotas, Navickas; Bružas, ma oro bangomis kas šeštadie kalbėjo dar kunigai 'daktarai: čios ir būti ištikimais Jos vai
CANAL* 0700
Navickas ir Bružas, kurie, kai kais, bet ne, tas išdidumas ar
ithuanian Catholie Crusad-1 Lynch, Švagždys, Mulcahy ii nis popiet 2:80 valandą.
Ti4. CANal 6122
). Jie laimėjo pirmais me- Cryne. Be to, buvo pats Wa
Pirmiausia pagriežė linksmą po geri klebono prieteliai ir
TeL LAFayette 3057
J
, o peniai nevbritaniečiai. terburio miesto majoras Pra polkų Young Melodiands’ Ra- draugai, gyrė klebono darbš
PHYSICIAN and 0UKGEON
tėrburiui teko antra vieta, nas llayės, kongresmonas Ed- <Ho orkestrą, vedama Norber- tumų ir nuopelnus Dievui ir
DENTISTAS
2403 W. 63id St., Chicago
t
OFFICE HO.UR8:
buvę jokių atsitikimų
ir <vardas W. Goss iš Washing-i to Aleksio. Ši orkestrą jau pa- Tėvynei. Paskui labai jausmi
2201 W. Cermak Road
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2 to 4 and. 7 to-9 P. M.
(Kampas
Deavltt
St.)
X—SPINDULIAI
ngai kalbėjo komp. Aleksis iš
kas ėjo labai sklandžiai, nes ton, teisėjai MeGrath ir Siu- garsejus visam Waterbury.
Sunday by AppointmenA
Valandas; Nuo 9 Iki 12 ryto
3051
West 43rd Str.
girdamas
klebono
darbštumų
nksto buvo viskas pareng- vin su savo žmonomis, Morta' .p0
choras, vedamas ko(Prie Archer Avė. netoli Kedzi'e)
Nuo 1 Iki 8 vakaro
nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Reikia pagirti komisijų nž Zailskienė ir 4r. Tanias Con- , U1p Aleksio, padainavo gerb. ir ragino jaunimų sekti jo pa Valandos:
Seredomls lr nedėliomia pagal
S e rėdoj pagal sutartį
DR. STRIKOL’IS
sutarti
, nes smagu buvo žiūrėti, don*
(klebono garbei Ilgiausių me- vyzdį, siekti mokslo ir likti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
lietuvių vadais. Po to kun. Kri
ag u buvo ir patiems dalyTeL CANal 6129
tų! Reikia pažymėti, kad šis
Prie
kito
garbės
stalo
sėdė

ims, nes viskas buvo gra
pas perskaitė visų eilę telegra
4645 So. Ashland Avė.
jo
kunigui:
Dr.
bftneh'
iš
Ca-}
choras,
vedamas
komp.
AI«k
.
.
'
v
.
•
*•
OFISO VALANDOS:
sioje tvarkoj**. mų ir laiškų nuo parapijos 30
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6-Iki 8 vak.
nados, Pankus, Butkus; M. S., eio Pildo radiJ° Paramą per draugijų, nuo kunigų iš visos
DENTISTAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Nedėllomis pagal sutartį
Vakare buvo Šokiai. Griežė Abromaitis, M. S., Kazlauskas, WATR stotį. Paskui solo ‘Mei
4204 ARCHER AVĖ.
Ofiso
trfef. BOVIevard 7820
Amerikos, nuo ‘ profesijonalų,
2201 W. Cermak Ęoad
ack and Gold orkestrą.
comer Sacramento
Vaškelis, Kartonas, Karkaus- įlė’ (Ateksio) dainavo Bronė nuo giminių ir pažįstamų. PaNamų Tel. PROsfpoct 1230
Valandos 1—i lr 7—8 vali.
Komisija labai džiaugiasi, kas, Vaitekūnas, Juraitis, Ra-1 ^elioniūtė Marcelė Andrihiū- gkuį ■ teiku,
dovana Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Seredomls lr Nedkllomls pagal sutarti M. BOULevard 7042
d visi turėjo “good time” žaitis, Gauronskas, Wirkus, tė “Saulelė raudona , Saprazvntk oolntnyt
lunnlo n nt
Tada gerb.
solenmizantas
at Ofiso Tel.: LAFayette 3850
REZIDENCIJA
kad dar pelno liko.' Žmonių Piechoski, Foster, Gradecka*, nienė angliškai “The Little
Res. Tel.t VIRsinia 0669
sistojo ir prabilo. Jo kalba bu
6631 S. Oalif ornia Avė.
vo matyti net ir iš kitų val- Vaškevičius, Carroll, Vembrė; GreyHome in the West” ^r
vo pilna dėkingumo; visų pra
DENTISTAS
rbiu. Ir jiems tas labai pa- daktarai Hil4 ir Colney (Au Natalija Plangiūtė. Norhertas
TelsfonM REPubile 7S«e
DKNTISTAS
šė pritarimo gteityje parapi
n A 8
X - R A Y
<645 So. Ashland Ava.
:o, ir jie reiškė, kad labai kštakaliiai),
Slarislovaitis, Aleksis, pritariant chorai, dai jos, Dievo ir tėvynės reikaluo
4143 ARCHER AVENUE
Ofiso: TeL LAFayette 4017
arti 47th 8treet
Kampas Franclsco Avė.
rietu ir savo valstybėje ma- Sapranaa, Šeichas, Žemantaua- “v0 kUsini ^snausko “KarVai.: nuo 9 tkl P vakaro
iRaat Tek HEMlock.gaM
se.
SsrSdol pagal sutarti
tokį dalykų. Kitų valsty- i
j , a. • t, i j t,
velėli”. Tas numeris ypatingai
kas,
advokatai:
Balanda,
Bro_
Lll
..
....
,
..
Iškilmių paveikslus traukė
lietuvių katalikų jaunimo
patiko. N. Aleksis dar padainiška
su
save
žmona,
Luko
GYDYTOJAM lr CHIRURGAS
d! Jūs irgi galite tai, kų
r A
navo viena smagių dainelę, Brazauskas ir Waterbury A4142 ARCHER AVĖ.
s, padaryti. Mes jokio ste- šius, šerifas Jenušaitis sujmo pritariant vyrų chorui. ,
meriean. Paveikslai tilpo vie
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-6 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas lr Gydytojas
Residcncljoe Ofisas: 2656 W. MtU M.
tos anglų laikraščiuose (,Wa
2615 WR3T 69th ST.
Sesutės Stulginskaitės pa
Valandos: 10-12 lr 8-9 vaL vak.
terbury American and RepuoDR.
VAITUSH,
01
Of.
ir
Rez. Tel. HEMlock 6141
Ssradomls
lr
Nedaliomis
pagal
sutarti
dainavo duetų, kuris labai gra
lican ir VVaterbury Deniocrat).
optometricajlZy akiu
Valandos:
žiai išėjo. Lilian Pukinskaitė
SPECIALISTAS
(Waterbury American būvu
2-4
popiet;
nuo 6-8 vakarais
Palengvins akla Įtempimo, kuris
puikiai griežė smuiką ir N.
•stl
priežastimi
gaivos
skaudėjimo,
net
įdėtas
lietuviškai
straips

e 8 - ”/*
’ 'I 7
'
t t
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaigimo aklų aptemimo, nsrvuotuAleksis paskambino solo pia
nis). Tai bene pirmų kart< mo, skaudamų akių karttj, atitaiso 4157 ARCHER AVENUB Ottlcs TSJ. Wontworth 6882
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
trumparegyste lr tollregyste. Priren
nu, pritariant Young MelodiTeL VIRglnta MM
senųjų Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
vietos laikraštyje tilpo straips gia teisingai akinius. Visuose atsiti
Rsa Tel. Hyds Park 8896
Ofiso v*l.: 8—4 Ir 9—6 p. m.
ans
’
orkestrai.
Dainavo
ir
kva
kimuose egzaminavimas daromas su
Nedittomls
pagal
sutarti
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
nis lietuvių ka|ba. Tai nuopel- elektra, parodančia mažiausias klai
rietas iš: Lazdausko, Jeraševr
das. Spsclalė atyda atkreipiama i
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
v.
. ;nas redaktoriaus lanmng, ku mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos nuo U tkl I v.
čiaus,. kannausko ir. Kupsto. . __ _______ „„„„z,."’
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
Ofiso BOULevard 6216—16
ris prašė manęs parašyti tą NsdilfoJ nuo 10 Iki 11. Duugcly at- Tel.
MOTERŲ rR VAIKU LIGŲ
Lietuva yra giaži visais metų sezonais. Lietuvos mie
Young Melodians orkestrą pa
sltlklmų akys stltattomos be akinių. Res. VlCtory 2666
SPECIAUSTR
straipsnį.
Tuoini
džiaugėsi
vi

Kaino-, pigiau kaip pirmiau.
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
griežė “Aldonos polką” ir
6900
SOUTH
HALSTED ST.
<712
SO.
ASHLAND
AVĖ.
si lietuviai.
nori pamanyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vivienų amerikoniškų. Po to vi- ,
Phone Bonlevard 7589
Ofiso vaL nuo 1-2; nuo 6:22-2:62 Valandos: 1 IKI 6 po pietų. 7 Iki S
suoinėninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
Taip ir pasibaigė ilgai lau
sas choras padainavo “Vil
756 W. 35th Street
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
nius” (Navicko) ir tuomi bai kta dienai Ilgiausių metų ge
rūpina visus-kelionei reikalingus dokumentus ir par
gės niuzikalč programa. Scena rb. klebonui!
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
Pritaikyme
akinių
dėl
viso

buvo kuopuikiausiai išrėdyta
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
Mto M C
r
w kių akių. Ekspertas tyrimo asu klebono paveikslu ir numeRes. Tek DREseK 2121
&ie biznieriai, šėkuos ir pa kių ir pritaikymo akinių.
rais: 189-1 (kada įsikūrė ftv. vieniai davė stambesnes au
OVlSAg
Juozapo parapija) ir 1914— kas: Broaklyn Daking Couipa4729 So. Ashland Avė.
1934 ( 20 metų kunigystės) su ny, Brasseo, Cremo Brewing
i
2 lubos
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
CHICAGO. ILL.
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
didelėmis
ant
viršaus
auksdnė
’*’*■ *
• ♦ r «• »■» 1,7
» Co., I)iani<
iinger Ale Co
OFISO VALANDOS:
visų chroniškų ligų
mis raidėmis “Ilgiausią me
Nuo 10 iki 12 vai. ryta nuo I Iki 6
Kiti davė pinigais: teisėjas
vaL pa platų fr nūs 7 Iki 8:60 vaL
Oftua 3102 Sek Halsted St
McGrath $25, teisėjas Slavių
vakare. MedtUoais nuo 16 Iki 12
Kampas tįsi Street
valandai dieną.
Paskui prasidėjo kalbos. Pi $10, Rūtelionienė $20, kiti pu
Valandos: 2—4 popiet, 7—2 vai. vak.
0PTOMETRISTAS
tfEDvray 2SM
NedSltomls lr iveatadientala 18—12
rmiausia kalbėjo miesto majo $10, $5 ir magiau.
4ras Fran k Hayes. Ais žmogus
1801 S. ASHLAND AVENUE
Lietuviai, » remkime
tuos
bi'a
1 .Platt Bldg., kamp. 18 st.
labai artimas gerbiamo klebo znierliM, kurie
Ros, Phent
Oftfee Phono
taip stambia'
2 aukštas
EMUIcvvood MII
TKlanglt- 0044
no ir lietuvių prietelis; niekuo
v ■»
•, •
,
*• I
,,
. .
, ,
i
jaukojo. Bus atspausdinti lape
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM
Pastebėk it mano iškabas
met neatsisako dalyvauti ne- .. ,
, .
_
hai su visų vardam, pavartk4631 S0. ASHLAND AVĖ.
tuvių parengimuose. Tą dienų
TeV YARUm »H»tM
Valandos nuo 9:30 ryto iki
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
I-jisai dalyvavo itah, pikniko. mi" ir k*’ k» ’uk°j°- '-F* 8:30 vakaro. Ncdėliomis nėra
86m.: Tel. PI.Asą 2400
7800 So. Halsted Street
Valandos: «
liai
bus
bažnyčioje
prie
durų
skirtų
valandų.
Room
8.
paskui pas
Tas parodo
ROOM 210
Nuo 10-13
ryto; 2-3 lr 7-8 v. v
jo draugiškumų įr dėlto višų į Taigi visi gal$6 matyti.
Vai.: 3-4 b- 7-9 vai. vakaro
Phoa® Cauil 0523
Ned.ų<*i«ouis auo 19 iki 12 diena

ALKOHOLIO AUKA

ISTORINIAI {VYKIAI

į

DR. P. ATKOČIŪNAS

|0

DR. P.

ZALATORIS

DR. A. J. JAYOIŠ

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

E

DR. J. J. KOWARSKAS

DR, A. RAČIUS

DR. A. P. GURSKIS

DR. S.BIEŽIS

DR. C. Z. VEZalS

DR. V. E. SIEDLINSKIS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR.J.RUSSELL

Važiuojam!

DR.T.BUNOUUS

1Ul. . N_

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. A. J. BERTASH

25 METy PRITYRIMO

DR. CHARLES SE6AL

DR.A.A.ROTH

tui”

' DR. JOHN SMETANA

DR, MAURICE KAHN

DR. A. R. MČCRAOIE

\ nl i Hith’Hi

1934

*

n P X TT O I

VILNIAUS VADAVIMO AKCIJOS KOMITETAMS

Ar mėnesio, kito,
Džimis Megėe jau nemyli,
Megė Džimio - šyko.
Hunus, pekla jų namuose
Duona kasdieninė,
Džimis Mėgę, Megė Diitnį
Dišėmis vaišina.
Keikia dieną, keikia vietų,
Kur jie susitiko;
Keikia rodauzę ir densius,
, Keikia vieųaH kitų.
Jau kits džiodžis kvošia Mėgę,.t
Klausimais kankina
Megė skuMclžiasi, iiuo Džimio j
Jau divorsę ima.

ATSIŠAUKIMAS į KUM.
IGNO ZIMBUO
.A. • XGERBĖJOS
* r —i
*•'.

Šių metų Spalių 9 diena politišku Europos gyvenimo apystovos gali lenkus priversti
jau čia pat.
Jau keturiolikti metai, kaip Vilnių Lietuvai grųžinti ir lie
ANTANAS
lietuviškas Vilniaus kraštas tuviams yra privalu būti paPhiladelpMa, Pa. — Šiemet
MACIJAUSKIS
kenčia lenkų jungų. Pilsudskis sirubšusiems tokiam momen- lapkričio 29 d. sukanka lygiai
(Mitchell)
laužydamas Suvalkų sutartį ii tui.
Mirė rugsėjo 23 d. 1934 <n.
25 irietai, kaip Žemaičių vys
13:06 vai. ryto, sulaukęs
21
užgrobdamas Vilnių gen. L
mėlt) amžiaus. A. u. Antanai
Todėl ir per šių ateinančių kupas G. Girtautas klierikų Igfmė New York vulgt.
Želigovskio durtuvais, paša > U spalio dienų , eidami iš gnu Zimblį įšventino į Kris
Paliko
dideliame nuliūdimi
tėvą PruneUkų, motiną Monl
kęs: “Wilno moję” (Vilnius vieno su “Vilniui Vaduoti Są taus kunigų, kuris dabar yra
8BNIAU IR DABAR
Gazolinas teka,
ką po tėvais Llblfcė, dvi
ris: Marijoną Ir SvogcrJ Anta-.
mano). Pirmiau ir ypač šių junga” ir “Vilniaus Geležiniu mūs Sv. Jurgio parapijos kle
Užpakaly Jono, Onos
ną Oendrimą Ir Pranvi'ską; ta- j
tą Murcljoną žlrgultlenę Ir Joa
vasarų paaiškėjo, kad Pilsud Fondu” Kaune, visi mes lie bonas.
Seniau
Kenų bunčius seka.
vyrą Kasimlcrą, du pusbrolius
Juosapą ir Antaną žlrgulfilua Ir i
skis "Užgrobė Vilnių tam, kad tuviai pasirūpina sukviesti vi Visi mes, taip^ jurgiečiai, Ona Jonų pamylėjo,
Trenkia muzika kadrilių,
gimines.
Kūnas puftarvotas 1327 So.
Dainos lubas kelia,
išmainyti į Lietuvos unijų sų savo apylinkę į “9 spalio kaip ir kazimieriečiai ir an- Jonas suka ūsų;
80th Avė., Ci'cero, III. Laido
tuves jvyks trečiadieni, ntgevjo
Šoka visi veselninkai —
?u Lenkija.
dienos” minėjimų, — visi kas driejiečiai tai labai gerai ži Ona gera gaspadinė ,
26 d., IŠ namų * vai. bus at
Eina gatve dvi šybos ir šne
lydėtas i Šv. Antano parapijos
Šoka, valgo, geria.
Paaiškėjo ir kitas faktas, jau turi Vilniaus pasus priva nome, kad kun. Zimblys už sa Po veselės būsią.
bažnyčią, kurioj Jvyks gi-dullnkasi:
goa pamaldos už velionio sielą.
Džiaugias Jonas, džiaugias
kad visas pasaulis žino Vilnių lo tam padirbėti, visi kas dar vo uolumų tikėjimo dalykuose, Jonas Oną taip pat myli,
Po palnaldų bus nulydėtas j Šv.
— Žinai ką Meime, aš nu
Kazimiero kapines.
Ona, tariau ineryti tiktai sportų.
esant Lietuvos tikrųja sostine neturi — nusipirkime po Vii- patarnavime munfs, už artimo
Nuoftlrdžlal
kviečitome visus
Onai džiaugsmas yra,
gimines draugus-ges Ir pažysKad jie susitiko,
ir todėl niekasl Vilniaus riin- niaus pasų, sušelpkime vargs meTlę link pavargėlių, už sklei
— Kokį f Beisbolninkų, tuttamae-mas dalyvauti Šiose lai
Kad ji gauna sau už hosband
dotuvėse.
Kad Jon’s Onai, Ona Jonui bolttinkų, boksininkų ur kokį
tai neketina lenkams pripaži tančius vilniečius ir pasakyki dimų apšvietos tarp mūs ir
Nuliūdę: Tėvas, Motina, Se
Vyrų — ne^pipirų.
serys, Teta, Pusbroliai Ir GiniPrie širdies prilipo.
nti.
me .“prose panams”, kad “dėl didelę meilę link tėvynės — Pupsi, papsi limozinas,
kitę?
n. Laidotuvėms patarnauja groNet ir didžiosios valstybės, Vilniaus amžiais dės galvas Lietuvos, yra vertas kuodid- Ratai net zylioja,
— No difrens, bile lik bus
Dabar
borlus A. Petkus.
Telefonas
Cicero 2109.
.;
kurios 1923 metais pasirašė lietuvis”: Gedimino, Kęstučio, žiausios pagarbos.
gražus.
Džimis Mėgę nužiūrėjo
Viduj sėdi Jonas,. Ona,
’garsųjį” Ambasadorių Kon- Vytauto ir Basanavičiaus Vil Todėl, mes, visi jo gerbėjai ėlifibų imt važiuoja.
— ------------------ --------- ----Ant kornerio stryto,
driausiu
žmogum. Kaip ir jū
ferencijos nutarimų Lenkijos nius negali būti Pilsudskio, bet ir gerbėjos, sulig išgalės, pri Kunig’s riša jųjų rankas, Automobilių sustabdęs
— Koks skirtumas tarp
sienų klausimu, dabar Lenki tik suvienytos Lietuvos sosti- valome pagerbti. Tat, lapkri Maino žiedužėlius,
prieškarjuiių ir šių dienų, rųe- sų prof. Kampaninkas žinoja
Merk’ jai akį, kitę.
labai daug linksmi} angdotų.
jai, nurodinėja, kad ji privalo nė.
Liatuvos žmogus čio 25 d. tam tikslui Muzikargaičių ?
Megė šypsena atsako,
Jono, Onos tvaksi širdys,
atitaisyti Lietuvai 1920 me
lėje svetainėje, prie Alleghe, — Prieškarinės mergaitės Vieną dieną nueina jis pas dar
Da akim pamerkia —
Kaista veidužėliai.
tais padarytų skriaudų, Pran
raudonuodavo kada susisar gyvų Leninų ir sako:
ARKIVYSKUPAS JURGIS ny ir Tilton gatvių, rengiama Jau po šliūbo, kiek tai džiaug Vyras ir automobilius,
cūzija ir Rusija stipriai spau MATULEVIČIUS. Labiau ir puiki pramoga —'puota ru
matydavę, Dabartinės mergai — Tavorščiau, ar esu paau
Kogi daugiau reikia.
smo,
džia Lenkiją dėtis prie Euro labiau auga pasitikėjimas šiuo pamarginimdis.
Kiekvienas Kas gal apsakyti;
tės sannatijasi kada raudo kojęs tau istorijų apie jautį!
Megė žino, ką tai reiškia
pos žiemių - rytų taikos su šventu vyru, mūsų mylimu tau kas trokšta mūsų solenmizan- Jau surištos baltos rankos,
nuoja.
Daro linksmą minę:
— Ar laimi įdomi?
tarties pasirašymo. Bet Lenki tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai tų, gerb. kun. Ignų Ziniblį pa- Žiedui sumainyti.
Raidui, densiui ir čiapsujui
— Labai, — atsakė Ltmaja taikos netrokšta ir beveli kai, kada Dievas leis jį išvys- ! gerbti, širdingai prašomas baMiręs
neseniai
balšavikų
at

Džimis jų vadina.
čarskis.
Vėl surzgė limozinas,
ja spekuliuoti Hitlerio sudru ti šventuoju paskelbtų.
nkiete dalyvauti. Po progra
stovas
Ispanijai
1
mnačarskis
— Tai der nepasakojot,
Megei sėdus šalę Džimio —
mstame Europos ore. Lenkija
mos bus ir šokiai. Visi prašo- dėjo dviem savaitėm vėliau ne Mašina padūko,
‘labai mėgo būti skaitomas gu- pasakė Leninas.
Kiekvienam įdomu pažinei
drįsta net kratytis prancūzų
mi iš anksto x pasirūpinti įsi gu turėjo prasidėti. Tėvai ne Dūmų kamuolius iššovus,
draugingumo ir dėtis Hitlerio to garbingo Vilniaus vyskupą gyti įžangos tikietų, nes pa
nori vaikų namie visų žiemę
Strytais rūkt nurūko.
pagelbininke tam, kad karo gyvenimas. Jį sužinosime iš gaminimui puotos reikia iš an
RO8ELLI BROTHERS, INC.,
laikyti, nes^ taip traukiantieji Štai ir rodauzė už miesto,
pagalba išplėšti savo ribas kai neseniai išėjusios knygos:
ksto žinoti, kiek joje dalyvaus vaikai gali likti bemoksliai.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Džimis jon pasuko;
“ARKIVYSKUPAS JURGIS žmonių. Šokių vakarinio tikin
mynų sąskaitom
Spcclallbtal Iškalime ir iBdirblNusišovė 11 vaikų tėvas
Viduj pusgirčiai berniokai
MATULEVIČIUS”
me
visokių rūšių paminklų ir grutai irgi reikia iš anksto įsi
Ir lenkai per Vilniaus radijo
bnamlų.
Knyga parašyta ne vieno gyti, nes sekmadieniais prie Manitoba and Saskatchewan Su mergomis sukas.
neseniai vėl akiplėšiškai parei
Coal kompanijoj dirbęs ilgų
Kambarėlis: alus, šnapsas
Mūsų šeimyna specializuoja šia
žmogaus, bet daugelio mūši) ’. Jįį
me
darbe per šešias kartas.
škė, kad “Vilniaus Lietuvai
Burnas jųjų vilgo;
Lietuvos profesorių, kunigų. | Tat>
kart
,
sirdingai rae. laikų pečkurys John Liska (uVeskite paminklų reikalus tie
negrąžins niekados”. Taip,
I love you truli Džimis kuž-1
krajinas) rugsėjo 16’ d. grįžęs
siai su pačiais Išdirbėtais.
mokytojų.
Knyga
yra
didelė,
_
ūkiame
visų
dalyvauti
iskilmes lietuviai labai gerai tai
da,
» »nk. iš darbo ryto nusišovė. Paliko
-žinom, kad lenkai, litvino Pil su stipriais kietais viršais, su! mingoje pninK)g0>
varge
žmonų
su
11
vaikų.
5
Veriu
nehužilgo.
sudskio valdomi, geiucju Vil persiuntimu kdina $1.90, dal>ato įsigyti tikietus.
vaikai jau gali iš savęs pra Kur Megelė, kur Džiniukas — galima gauti.
Už komitętų pasirašo:
niaus Lietuvai negrąžins, nes
gyventi, bet likt šieji 6 reika Tėvai nebežino:
Kasys Žadeikis, pirm.
jų politiškas protas yra apte“DRAUGAS”,
lauja tėvo pagalbos. Nusišovi- Džimis - Megė korte “šliūbų”
Vienas blokas J rytus nuo
- Ignas Lėpa, vice-pirm.
fnęs nuo jiems įgimto imperia
2334 So. Oakiey Avė.,
didžiūnų vartų
mo priežastis nežinoma.
Susitarę ima.
Petras
Jeneliūnas,
sekr.
> Chicago, Iii.
lizino, unijos ir hitlerizmo. Bet
P. J. L.
Po “veselės” už savaitės,
Julius Maalanskas, izd.
Z
Trys telefonai:
,
Natalija Mackieliūnaitė,
Bes. PteWSACX)LA 8011
kom. narė
BELMONT S48&
, Office: HILLSIDE SH68
P. S. Bažnytinis įšventinimo
Allred RoseUl,
kun. Igno Zimblio paminėji
mas įvyks ryto lapkričio 29 d.
Išdirbėjai
Šv. Jurgio bažnyčioje. Visi,
RIA
I:
—GRABO
............. - ■ - ■
______
kas tik galės, prašomi daly
DMitausla namlnkln
LACHAWICH jTolefoaas YARda 1138
Ohteogoj
vauti iškilmingose pamaldose.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

Gerkit ir Reikalaukit

Komitetas

DARBININKAI GRISTA
j DARBA
Bienfait, Sssk. Kanada. —

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visor AMBROSIAN
Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BRENING CO.

' į . • .Ti, L*; 3 J*5*

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

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

fc.

----

-------

— Boulevard 7179

Šioje apylinkėje yra keletas
minkštųjų anglių kasyklų. Žie
mai artėjant yra didesnis an
glies pareikalavimas. Negalint
su mažu darbininkų skaičium
paniikaiavimų išpildyti, kom
panijos priverstos imti dau
giau darbininkų. Taigi, rods,
darbo* gaus apie 200 darbini- j
nkų. Daugiausiai grįžta į da-,
rbų senieji darbininkai, gauna
ir čia nedirbę darbininkai, bet
mažas skaičius.
Vargas tėvams su mokyklomis

Kaip visur, taip ir čia vai- ;
diskų mokyklų mokytojams
sumažino algas, dėlto daugelis
mokytojų buvo atsilakę vai
kus mokinti, pareikšdami, kad
jie iš tokių algų negali pra
gyventi.
Tėvai, ir šiaip pavieniai as'menvs, sudėjo, kas kiek galė
ja padidinimui mokytojams aIgų. Tat včl pradėjo vaikus
į mokinti, nwx mokslas prasi-

Bovlri RO metų prityrimo

Mcklu tiestai Iš dkrbtuvte ir
taupykite pinigus
atlikome

daugeliui iy
Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.

hjfiBOHOS

LIETUVIAI OBABOBIAI

GRAB0RIUS
Turiu automobilius višokiemi
reikalams. Kaina" prieinama.
2314 W. 28rd PL, Ohioogo
8319 Lituanica Avcnue
Chicago, 111.
1439 S. 49th Ot Oioero, HL
Patarnauju laidotuvės* kuopi glausta
Reikale meldžiu ateOaukti. o mano
darbu bfielte užganėdfntl
Tel. OANoi MIS arba ttl«

Tek CICERO »2T
To . LAPayctte 8K73

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

J. Liulevlčius
(•mbortns
if

' Baisom

Patarnauja Cliicagoje ir apylinkėje.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

STANLEY P. MAŽEIKA

DMelė Ir graži .
Koplyčia dykai

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS

Koplyčia dykai
1410 80. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

4002 Archer Ate.

I.J. Z 0 L P

A. MASALSKIS

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. norievord B282—841Ž

T«l. Boulevard 4139

ORABOniUB Ir LAIDOTUVIŲ
VEDftJAS

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

REPublic 83AO
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firna
tuo pačiu vardui

SIMON M. SKUDAS
ORABORIirg Ir BAIDAM
toIAJB
Patarnavimas geros Ir nebrangus

718 West 18th Street
Tclef

MOMeoe

8377

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ OIUBORi '<
Palaidojo už 121.00 Ir giik^iau
Moderniška koplyčia dykai

•M W. IMK ei Tel- CAMai 4174
Cbloogo,

U,

I

ra
skaitlingai susirinkti, nes ii-1
ginime raportą ii praeito ii
vaiiavimo, kuris įvyko Mari
jonų ūkyje.
*• Valdyba

Darbščioji Lietuvių R. K.
Susivienymo Chicagos apskri
ties valdyba, kurios priešaky
je stovi J. Mickeliūnas, smar
kiai rengiasi prie šios garbin
gos organizacijos naujų narių
prirašinSjimd vajaus. Šį vaka
rą Mickeliūnų namuose, 6747
8. Artesian avė., įvyks vajaus
komisijos susirinkimas, o ket
virtadienio vakare, rūgs. 27 d.,
renkasi visų apskričio kuopų
atstovai, kad pasitarti viso

kiais organizacijos reikalais ir
visu frontu pradėti vajų. Ap
skrities susirinkimas bus Šv.
Jurgio parap. salėj, Chicagoj.

Chicagos Fed. apskrities iniciatyva rengiamas bendras
Spalio Devintos paminėjimas.
McKiidey Park salėj. Bus tai
dienai pritaikinta programa.
Visų kolonijų lietuviai priva
lo dalyvauti Vilniaus*užgrobi
mo paminėjime. Mes tarime
tol nenurimti, kol atkovosime
sostinę Vilnių su trečdaliu mū
sų žemės.
Todėl, visi nusirinkę į McKinley parką sušuksime gali
ngu balsu: /‘Mes be Vilniaus
nenurimsim 1 * *
Baporteris

Mes, lietuviai katalikai, AŠv. Kazimiero Akad. Rėme- i menkoje trumpu laiku (rodos,
jų Dr-jos tradicinis metinis įbegia 30 metų) pergy venom
išvažiavimas į Marųuette Pk., d«ag didelių ir neužmirštamų
rugp. 19 d. puikiai pavyko. įvykių. Tarp tų, pačiais didJau kelinti metai, kaip ne- žiawi|ris skaitom mergaitėms
turėjome taip gražių sėkmių, Sv. Kazimiero ir Šv, Pranciškaip šįmet. Tat pilna dėkin- baus akademijų, -bernaičiams
gurno širdimi dalinamės džiau kolegijos, kitų kultūrinių įstaigsmu su gerb. visuomene ir OT įkūrimas ir rūgs. 16 dienos
mūsų prieteliais taip nuošir- l^bis, kuris visuose dalyviuo
džiai rėmusiai šįmęt kilnią 86 nukėlė nepaprasto džiaugsA. R. D. darbuotę.
1UO„ ,
_ .
.
Šį įvykį galima vadinti apgsėjo
turėsime.taip vainikavimu visų buvusių įvyvadinamu “Indijon^ vasaros” kių nes žymeani„ aleiįy
į

antri, išvažiavimą Vytauto

da- nebepramatom.

rže. via jau bus tikras pikui. •
-1x11a-kas su muzika, lenktynėmis,
v • , . .
,,
... .
žaislais ir užkandžiais bei g6x., __
rimais. Įžanga tik 25c — o
..
... ų,
a
..
vaikams iki 14 metų amžiaus
įžangos nėra.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų Dr-jos nepaprastas sus-mas
įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 21
d. 7:30 vai. vakare, Šv. Kaži
miero akademijoj. Visų A. R
D. skyrių pikniko komitetai
bei centro komisijos prašomos
atvykti ąusirinkiman, nes tai
bus paskutinis pasitarimas
prieš “indijonų vasaros” pik
niką, įvykstantį rugsėjo 30 d
Vytauto darže. Susirinkimas
prasidės lygiai 7:30 vai. vak
Lauksime iš skyrių pilnų ra
portą. 4;- L
A. Nausėdienė, A.R.D. pirm

_ ,

t

-

Dalyvavę tose iškilmėse tą

.

dieną atmins iki kol gyvi bus.
_ *
,
. ..
„
Bet suprantama, toli gražu ne
. .
.
.?
visiems lietuviams teko pasi,.
,
.. \
, ,
klausyti tos dienos pamokslo
....
—
ir kalbų.
Visus širdingai kviečiame Todėl gera būtų, kad “Dran
piknikan.
A. N. gas”, “Laivas” ir kiti kata

RADIO
Šiandie 7 vai. vakare iš sto
ties WGES įvyksta lietuvių
radio programa, kas antradie
nį reguliariai leidžiama Peoples rakandų išdirbyRtės kom
panijos krautuvių. Programoj
dalyvaus keletas rinktinių ra
dijo dainininkų ir po vadovy
ste K. Sabonio; padainuot
daug gražių dainų. Be to, bu*
rinktinės muzikos, įdomių ka
lbų ir svarbių pranešimų. Ne
pamirškit pasiklausyti.

ir Girėno išskridimą ii New
Yorko ir jų žuvimo vietą —

Soldiną.
Pamatysite Pasaulinį Karą
su visomis jo baisenybėmis.
Pamatysite smarkiausias ata
kas, orlaivių kovas su viens
kitu, laivų skandinimą ir 1.1.

Be to, pamatysite lietuvių
aviacijos dieną Harlem aero
drome ir labai juokingą kome
diją.

Šie paveikslai bus rodomi
sekančiose parapijos salėse —
7:30 vai. vakare: ,
Visų Šventų pa rap. Roselan-.
de — utarninke ir seredoje,"
Rap XXX rugsėjo 25 ir 26 dd.
Šv. Mykolo parap. ketverge,
rugsėjo 27 d.
'
S v. Juozapo parap. — So.
Chicago — pėtnyčioje, rugsė
jo 28 d.
Šv. Jurgio par<- Bridgeporte subatoje ir nedėlioję, rūgs.
29 ir 30 dd.
Įžanga suaugusiems 25c —

Town of Lake. — Lietuvių

tai suvažiavo norėdami išgir- Į lingas, bet ir gerai išlavintas;
iti raportus iš iškilmingo ko- linkėjo, kad jis visados taip
np. A. S. Pociaus pagerbimo gyvuotų. Paskui kalbėjo L. Šibankieto, .
mutis, komp. A. S. Pocius, vaVarg. Gaubis, komisijos iž- rg.: J. Brazaitis, V. Daukša,
lininkas, išdavė finansinį ra- kun. Baltutis ir parap. komiportą. Pranešė, kad, be dide- teto narys Jonaitis,
lių išlaidų, dar padaryta gra- J Ąnį gaj0 c;1Qro vedėjas, va
žaus pelnė. Garbė komisijai, rg g Janušauskas dėkojo gekad trumpu laiku tokį didelį j.^ klebonui už surengimą ska
darbą atliko.
.
nios vakarienės ir Chicago vaBaigiant susirinkimą Chica- pgonininkams už atsilankymą,
gos Lietuvių VargonuuūKų į j gįuo, choro vardu, noriu paprovincija suteikė komp. Po- reik§įį padėkos žodį gerb. kun.
oiui atminčiai, viso šio paren- \ Baltučiui už surengimą gra
gimo, knygą, kuri buvo suda- £įog vakarienės. Taip gi ačiū
ryta vien tik iš gražiausių lin- mergaitėms, kurios nuoširdžiai
kėjimų.
•
pasidarbavo patarnaudamos:
Ant galo komp. Pocius nuo-Į Jonaitienei it Sloksnaitienei
širdžiai dėkojo komisijai ir j už valgių pagaminimą,
visiems vargonininkams už
ieva Lukošiūtė, koresp.
darbą Tr atmintį.
—t...*—....-----

cūzų.” Tai labai įdomūs zpa
veikslai.
Taipgi pamatysite Dariaus

Namų Savininkų klubas laikys
mėnesinį susirinkimą ketvirta
dienį, rugsėjo 27 d., parapijos
svetainėj, 8 vai. vakare. Susi
rinkite visi laiku.
Rašt.

vulkams 10c.

Town of Lake. — šv. Kaz
Akad. Rėmėjų 1 skyriaus eks i
tra susirinkimas prieš Centro į
pikniką įvyks trečiadienį, ru
gsėjo 26 d., mokyklos kamba
KRUTAMIEill
ry, 7:30 vai. vak. Prašomos vi
sos narės susirinkti. Turime
PAVEIKSLAI
užsibrėžę svarbų darbą, t. y.
IŠ LIETUVOS
pasidarbuoti Centro piknike,
Kuriuos rodys A. PELDŽIUS
kurs įvyks ateinantį sekmadi •
Klaipėdos Atėmimą iš pran
nį, Vytauto darže.
Pirm.
Susivienymo Lietuvių Drau
gijų ir klubų Bridgeporte sva
rbus susirinkimas įvyks rug
sėjo 25 d., 8 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių auditorijos sa-

Po susirinkimo svečiai ir
Pranešimai
vargonininkai buvo pakviesti
——27
prie stalo, kurį įt-lė Urba priMarijonų ŠUėgijos Rėmėjų
LONDONAS, rūgs. 24. rengė. Pasivaišinus, pasikalbę- apskričio susirinkimas įvyks
jus visi nenoromis skirstėsi Ii- trečiadienį, rugsėjo 26 d., Aa- Arti Aylesbury nukrito ir su
nkėdami Antanui Sr Pociui ii-' Stos Vartų parapijos mokyklos degė didelis civilinis lėktuvas
giausių metų ir nenuilstančiai kambary, 7:30TVal. vakaro. Vi- Žuvo penki asmenys.
darbuotis muzikos srityje.
, si kolonijų rėmėjai - atstovai,
Ieva Lukošiūtė1 darbuotojai, prieteliai prašomi
1<
- - ’y” X. . ..

Tanias Janulis, pirm.
M.Z. Kadziauskas, sek r.

Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
(Metropolitan State
Valandos Kasdien
Pauctdėlto. Seredoe
vakarais t

Bank Name)
nuo * Iki 6
Ir PėtnyCto*
Iki •

Groja stebėtinai gražia
Pagauna visas stotis

Telefonas CAMal 1178

Namai: 6458 S. BoakųraU St.
Telefonai, REPublic MM

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavų. jnodermėkų etudlo au Holljrvrood Svlesoml*.

JARECKI - NAUJAS KALFDŲ DIEDUKAS
Atmaina o
Dabar vai

valandose.

e šiokios:

7 ALLWAVE
Pagauną Europą ir kitus
kraštus '

2403 WEST 63rd STREET

|iiiut»»

Kampas Western ir 63rd St.

AttUMUltfko
ĮMES

Panedėlio, Utarninko, Seredos
ir Ketvergo vakarais nuo
7 iki 9 vai.

Katrie perkate anglis 18
dralv<rtų, siųskite juoė
|
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglla ui maliau
pi n arų.

2 E. 103rd PLACE

POFT1CRCOJAM Ir PKNTtJOJAM

Telefonas PROspect 1133

i

■ Kampas State ir 103rd PI.
I

Telefonas PULlmaa 5950

Kas popietų nuo 3 iki 6,
Seredomis iki 9 vak.
Subatomis visą dieną iki 9 v.v,

Atliekame visu* namų dabtntaio
darbu*. Darba* pigti* Ir uiti k rik
tą*. liti m. poplaro* rolė — Be.

JOSEPH AUGA1TH
1BOB «. BBtfa Aro.
Cicero, OL
Tel. Lafayctte B71S

INSURANCE

NOTARY

LIETUVIS-

PUBLIC
REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WEBT 47th STREET

County Judge Bdmund K. Jarecki atliko didelį
viešą darbą Per jo nustatymą protestuojami , pinigai,
kuriuos laiko Apskričio Kasierius, bus paleisti apy
varton. Už šį darbą Chicagos ir Cook County gyven
tojai turėtų būti jam dėkingi.
Kad paleidus nors kiek šių pinigu, teisėjas Jarecki
sušaakė protestuojančiu taksų mokėtojų advokatus
ir pasitarė su jais apie būdą, kuriuo suteikti County
Treasurer leidimą pavesti tuos pinigus įvairiems
tikslams, šie pinigai buvo sulaikyti dėl protestu
prieš aukštus taksus. Iš šių pinigų taksų mokėtojai

galėjo tikėtis daugiausiai dešimta nuošimtį grąžos.
Šis pinigų paliuosavimas reiškia, kad apie aštuo
niolika milijonų dolerių bns išmokėta mokytojams,
policijai, ugnegesiams ir kitiems miesto darbinin
kams Sr skolintojams, kurie veda biznį su miestu
ir apskričiu.
Šie pinigai pateks ir pagelbės visokiems bizniams.
Teisėjo Jareckio pastangos šiuo reikalu buvo pagir
tos įvairių laikraiičių, miesto, ir biznio ir labdarių
organizacijų. Jo nutarimas šiuo klausimu daug pa
gelbės pagerinimui mūsų ekonominės būklės.

TeL LAPayette 1083

Pagauna Europos ir Ame
rikos stotis. Groja rekor
dus taip gražiai ir aiškini,
kad dar yra visai mažai
publikos kurie yra girdėję
tą naują muzikai; instru
mentą. Muzika kokią tiktai
norite. .Vertėtų Jums išgir
sti. Tai yra naujas išradi
mas.
DYKAI DOVANOS IR RA
DIO ŽEMLAPIŲ KNYGA

atsilankusiems
pamatyti
. Budriko krautuvėj.

ALEX A LĖBAUS KAS and SON
Turnitnre and Piano
Movers
Seniausias Lietuvis

Moverie Cbicagoje
T1M 80. TA EMA M STt.
TIM 80. ROCIWEIX ST.
TeL REPnbilc B0M-BM1
Mw parduodam anpUa I*.
mlaualom kainom. Pooalumta* M. R. <r.M toro*.

3417*21 So. Halsted St
Telefonas Bonlevard 8167

valanda leidžiama
W0FL, 970 k., kas
nedėldienis nuo 1 iki 2 vai.
''
Lietuvių
iš stoties

