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Tas paktas tik sustiprintų
sovietų militarizmą

KSIS PAKERIAI DIDINA VATIKANAS AUKŠTAI PAGERBĖ

ATLYGINIMĄ
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160 AKRŲ PLOTAS CHI- TEKSTILIŲ FABRIKŲ VE APIE 100,000 DARBININKŲ
DĖJAI DISkRIAUNUOJA
CAGOJ BUS IŠGRIAUTAI
GAUS 8 NUOŠ. DAUGIAU
DARBININKUS
Federalinė vyriausybė ima

CHICAGOSARKIVYSKUPUI)
Kunigų seminarijai suteiktas
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ir
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savo darbininkams 8 nuošim lo atvykimu Vatikano studijų ilgus šimtmečius yra pripa
Sąjungos suvažiavime pakar
LONDONAS, rūgs. 25. — bus sugriauti ir jos vietoje atkakliai diskriminuos darbi čiais atlyginimą. Per vienc-' kongregacija paskelbė nuo žintas tik trims katalikų ko
tojo, kad Lenkija neprisidės
prie projektuojamo rytų Eu Nusiginklavimo konferencijos bus pastatyti moderniški ir pi ninkus, jis tuo reikalu kreip rius metus šis padidinimas sprendį (dekretą), kuriuo Chi legijoms visam pasauly.
sis pas patį prezidentą.
bus apie 10 milijonų dolerių cagos arkivyskupijos kunigų Jo Emin. kardinolas Mitn,ropos valstybių Lokarno pak prezidentas Arthur Henderson giai išnomuojami.
to. Beckas savo pareiškime vienam politiniam susirinkime
Ši sritis yra tarp šių gat Kai kurie fabrikų vedėjai, ir tas teks apie 100,000 darbi seminarijai St. ,Mary of Lake, delein pareiškia, kad iš tikrų
paduoda tas pačias prifežastis, kalbėdamas pareiškė, kad nu vių: Racine, Ashland, Harrl- ypač pietinėse valstybėse, nori ninkų.
Mundelein, III., pripažintas jų Chicagos arkivyskupijai pa-.
Pranešta, kad ir kitos ke- autoritetas, kad ji gali auklė daryta nepaprasta pagarba.
kokias jis buvo paskelbęs se siginklavimo konferencijos li son ir Roosevelt road. Visa atsilyginti su streikavusiais
niau.
kimas yra apgailėtinas, kad sritis užima 160 akrų. Prade darbininkais ir daugeliui jų lios mažesnės pakerių firmos tiniams kunigams ir kitiems Daug katalikų universitetų
Kokiais tikslais projektuo Europa veržiasi naujo karo dami visų senų namų įkaina atsako darbą. Taip neturi bū- taip pat padidina atlyginimą. teikti teologijos daktarato per šimtmečius siekia tos pa
Aukščiau minėtos didžiosios laipsnius.
.
jamas tas paktas? klausia min. link.
garbios. O Chicagos kunigų se
vimai. Vyriausybė užmokės jų »ti.
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Beckas. Ir atsako, kad sov.
Tai nepaprastas Vatikano minarija yra jauna ir štai ko
Anot jo, \:są pasaulį žny savininkams. Pasiliks kaip į
ir
kituose
miestuose.
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taip
Rusijos militarizmo pakėli bia nepasitenkinimas, įtarimai yra tik bažnyčios, ligoninės ir
pripažinimas Chicagos kunigų kią pažangą daro.
pat
padidintas
darbininkams
mui. Pagaliau, kam čia turi ir tpimė. Pati ,T. Sąjunga y- kitos kai kurios viešosios įstai
seminarijai. Tos rūšies auto Kita ypatinga pagarba te
T
;
atlyginimas.
rūpėti, jei Lenkija gali atsi ra pavojuje, jai nėra galimy gos.
ritetus turi įgiję tik kai kurie ko Chicagos arkivyskupijos
Gyvulių
skerdyklose
visą
durti pavojunf Tai pačių len bės pasaulį apdrausti nuo kakatalikų universitetai. Tas pa seminarijai. Šventasis Tėvm
Kada visi namai bus sulaiką
yra
pakankamai
darbo.
kų problema. Kas kitas ne
daryta Chicagos kardinolo ar Pijus XI pripažino monsi<;.Įgriauti, srities gatvės bus už Federalinis teisėjas P. L.
Birželio
mėnesį
darbas
vyko
labai gelbės Lenkijai, pakliukivyskupo pagarbai, kadangi ro titulą jaunam šioj sami pa
darytos naudojimui ir prasi Sullivan, vedamų ginčų tarp
aukščiau
normalaus
stovio.
vus jai i
,
penktadienį minėta kongrega- rijoj mokslus baigusiam kudės statybos darbai. Baigtis Live Stocfc Hąndlers unijos ir 4L.
t
Union
Stoek
Taitis
and
TranKompanijų atstovai parei cija išdavė seminarijai to pri eigai ^George J. Cąseyjuš Ci istatyti namus, gatvės bus at
sit kompanijos arbitras, paskel škia, kad atlyginimo klausimu pažinto autoriteto čarterį, o cagos. Naujas monsignoras
naujintos ir atidarytos.
bė savo nuosprendį.
draugauja kardinolui šioje ke
ilgą laiką buvo vedamos dery tą pačią dieną kardinolas
Tuo būdu fedeTalinė vyriau
Teisėjas nusprendė, kad šios bos su darbininkų atstovais. Petro bazilikoje šv. Mišiomis lionėje. Titulas suteiktas kun.
BERLYNAS, rūgs. 25. — sybė atliks stambų dvilypį dar
Sekmadienį Vokietijoj įvyks bą: bedarbiams duos darbo ir unijos darhihinkai vietoje dirbi Svarbiausias atlyginimo padi minėjo savo 25 metų vysku Casey septynerių metų kuni
RYMAS, rūgs. 25. — Nese pjūties baigtuvių iškilmės, kus prisidės prie miestų atnauji ti kas antrą sekmadienį po 6 dinimo t pagrindas, tai brangė- pavimo sukaktuves.
gavimo sukaktuvėmis.
valandas privalo dirbti po 12 jąs gyvenimas.
niai kariško sąjūdžio vyriau kas metai. minima. Tą dieną nimo, išgriaujant lūšnas.
valandų kas ketvirtą sekma
sias centras buvo Austrija. parduotuvių, įvairių įstaigų ir
dienį. Taip pat pripažino, kad
Šiandien gi tas centras persi gyvenamų namų langai nupuojei kurie darbininkai dirba ik
metė į Adriatiko jūros pakras- šiam i' įvairių javų varpomis
giau 11 valandų per dieną,
čius. Kasdien ten pasitaiko su grūdais.
oiiiikiįk
arba ilgiau 48 valandas per
provokacinių įvykių tarp ita
Kadangi
šiemet
Vokietijai
savaitę, už tą darbo perviršį
lų, serbų ir albanų. Serbų ir
SAN FRANCISCO, Cal.,
trumpa
maisto
ir
javų
grūdai
turi gauti vieną ir pusę laiko rūgs. 25. — Kai kurias šių va
italų spauda tuos tarptauti
PARYŽIUS, rūgs. 25. nius nesutikimus išpučia ir ve ypač brangintini, nacių vyriau' NEW YORK, rūgs. 25. — atlyginimą.
Prancūzijos premjeras Dor.karų dalis, ypač Sierra ir
Be to, teisėjas arbitras nu Rocky kalnų apylinkes, ištiko
da griežtą tarpuaavę kovą. Į sybė specialiu nuosprendžiu Areštuotas įtariamas Lindbetmergue reikalauja respublikom
šią kovą įtraukiama ir Alba uždraudė vartoti javų grūdus gho kūdikio pagrobėjas Bru sprendė, kad darbininkų uni žiema su sniegu. Įvairiose Ka
konstituciją pataisyti taip, kad
VIENA, Austrija, rūgs. 25. krašto vyriausybė turėtų dau
nija, kuri šiandien yra drau papuošimams. Leidžiama var no R. Hauptmann dar daugiau jos biznio agentas neturi tei lifornijosį dalyse vakar lijo su
— Iš Vokietijos pasiuntinybės giau autoriteto valstybės vai
ginguose santykiuose su ser toti vien tuščias (iškultas) įveliamas į šią supainiotą pa sės įeiti į kompanijos darba sniegu.
varpas.
bais.
grobimo ir nužudymo trage vietes.
Vietomis daug prisnigo ir užginta žinia, kad nacių atsto dyme. Jis nori, kad parlamen
Vyriausybė pažymi, kad me
Minėta unija vasarą buvo sutrukdyta transportacija. Ke vo Papeno misija čia užbaig tui teisės būtų suvaržytos nors
diją. Jo namuose detektivai
tai į metus tuo būdu sunaiki
rado ant vienos lentos išra streikavus.
leiviniai lėktuvai vis gi nusta ta, jei Papenas išvyko į Vo tiek, kad jis negalėtų taip daž
nama tonai įvairių grūdų, ku
šytą dr. J. F. Condono adre
tytomis valandomis skrido, kietiją. Pažymima, kad arti nai, kaip jam tinkama, su
riuos galima naudingiau su
są. šis žmogus tarpininkavo
kada nuo kai kurių vieškelių miausiomis dienomis Papenas griauti ministerių kabinetus ir
vartoti.
grįš Vienon ir pradės eiti sa tik vien pareiškiamais nepasi
tarp lakūno Lindbergho Iri
buvo valomas sniegas.
vo pareigas.
HYDE P ARK, N. Y., rūgs.
pagrobėjų dėl kūdikio grąži
tikėjimais. Doumergue nori,
Pirmieji žiemos su sniegu
TURI SUNKIAI DIRBTI
25. — Šiandien prez. Roosonimo. Jis išmokėjo pagrobė
kad jei parlamentas priver■'■ t
ženklai pasireiškė vakarinėje
veltas baigė čia Ravo atosto
HYDE PARK, N. Y., rūgs.
jui 50,000 dol.
atsistatytinti ministerių kabi
Kanadoje. Sniegas ir šaltis
Bridewell kalėjiiūe, Chicagas ir išvyko į WWashingto25. — Šiandien atsistatydino
netą, tai ir jis pats, parlamen
ištiko taip pat Wyomingo val
g°j, yr& eilė kalinių, kurie nu
ną.
NRA administratorius John stybę, o tornado (viesulas) —
PLĖŠIKAI GATVEKARY
tas, turi būt paleistas. *
teisti įvairiems trumpiems
Ketvirtadienį prezidentas
son, kurs per 15 mėnesių re- Nebraska valstybę. Padaryti
terminams už važinėjimą su'
Be to, premjeras Doumer
kalbės per radiją į krašto gy
Dienos metu Roosevelt road gimentavo pramones su ko dideli nuostoliai.
ŽENEVA, rūgs. 24. — Mo
automobiliais esant girtiems.
gue griežtai priešinasi pinigų
ventojus.
gatvėkaryj e du plėšikai su dais. Prez. Rooseveltas pa
terų lygių teisių tarptautinė
Sužinota, kad jie būdami
.(franko) devaliuacijai. Jis
ginklais užpuolė vieno teatro tvirtino jo atsistatydinimą.
organizacija per visą laiką ko
IŠVYKO KONFERENCIJON
kalėjime ne ponauja. Tūli
peikia tuos visus, kurie ved t
manadžerį Morton Greenber- Jis savo pareigas dar eis iki
vojo be pasekmių už tai, kad
PASKELBĖ AMNESTIJĄ
dirbti įvairius sunkiuosius
kampaniją už devaliuacij t
gą, kurs vežė ha nkon apie 400 spalių mėn. 15 d.
T. Sąjunga sankcijuotų mote
WASHINGTON,
rūgs.
25.
darbus, kad tuo būdu atpraPažymi, kad kiekvienai val
RYMAS, rūgs. 25 — Itadol. Nežiūrint to, kad gatvėrims
lygias
teises
su
vyrais.
- Amerikos Raudonojo Kry
tus nusigėrusiems važinėti su
stybei yra svarbu turėti stip
lijos sosto įpėdinio žmonai. A
.
kary buvo žmonių, plėšikai atė TARPPARLAMENTARIMoterys
nieku
būdu
negalėjo
žiaus pirmininkas J. B. Payne
rią ir standžią valiutą. Kas
• . a i., T?v, 'automobiliais.
gimė duktė. Karalius paskel- j
mė pinigus ir pabėgo su auto
savo pusėn patraukti nė vie
NIS KONGRESAS
išvyko į Tokijo, Japonijoje,
sumažina savo pinigų vertę,
bė kaliniams, amnestiją.
mobiliu, kurs sekė gatvėkarį.
nos valstybės atstovo.
ISTANBULAS,
Turkija,
kur
įvyks
tarptautinė
Raudo

tas klaidą daro, pareiškia
ŽYDAI I PALESTINĄ
Dabar
jos
priėjo
prie
sov.
rūgs.
25.
—
Čia
Vildh
sultanojo
Kryžiaus
konferencija.
l
premjeras.
GAISRAS TEATRE
Rusijos komisaro Litvinovo jr
įno rūmuose atidarytas tarp•
KAUNAS. — Iš Lietuvos
Be to, premjeras siekia ir
AMSTERDAM, Olandija, parlamentarinis
kongresas.
Patraukti teisman plėšikai šis pasižadėjo dirbti ui moterų juridinėje valstybės šakoje re
■ išvažiavo 50 žydų ūkininkų į
CHICAGO IR APYLIN- l Palestiną. Jie ten užsiims že rūgs. 25. —■ Hilversuiae krato Yra ir J. Valstybių delegaci E. Witlowski, 22 m., St. Ka- lygias teises. Girdi, reikia Ii formų, kad iš šios šakos paKĖS. — šiandien popiet, ar mės darbu. Kelionė veltui. mųjų vaizdų teatre pasireiškė ja, kuriai vadovauja senato minsky, 18 nų ir V. Rosansky, noti, kad sov. Rusijoj jau se .galinus visokią politinę įteką.
vakare numatomas lietus ir vė Manoma, kad greitu laiku iš- gaisras ir pasiauba. Sužeista rius J. T. Robinson, dem.. iš 21 m. amž. Kiekvienam skir n iai moterims pripažintos ly JI
gios teisės.
apie 40 vaikų.
Ark.
ta 10,000 dol. laido.
važuos dar daugiau.
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PAPENO MISIJA DAR
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rijos profesoriumi ir Katedros vargonininku.
“DRAUGAS”
Netrukus jaunam menininkui tenka nau
IMnt kitądien, raskyi-us sekmadienius
IMKRATOS KAINA: J. Amerikos Valstybės*:
jas pusisekimas: jis laimi Varšuvos Bažnyti
— |<.00. l'uuel metų — 13 50; Trims mėnesiams
Įjll. Vienam menesiui — 7 5e. Kitose valstybės*
nės muzikos konkursų — Moniuškos vardo
lietoms — >7.00; Pusei metų — |l.00.
Kažin koksai kranklys labai gražiai giedojo.
Maloni, brangi Lietuvių Ka- nuopelnas yra mūsų religiniai
ė- ,03c.
premijų. Jo kai kurie bažnytiniai kūriniai talikų Visuomene!
Jo
balsas skriejo Čia aplinkui.
SM kainos prisiunčiamos pareikalavus,
tautinės gyvybės garantija.
tarblams Ir korespondentams raštų nerrątlua,
Nebuvo
jam suklysti pavojaus:
patenka
j
Vakarų
Europos
bažnytinės
muzi

omą tai padaryti Ir noprtslunėlanin tam tlkaŠiais metais mes ir vėl priva
•aoklų.
Visi
jį
gyrė,
nes visiems jisai patinka.
Lenkdami
galvas
ir
reikšda

kos rinkinius. Bažnytinės muzikos srityje J.
irtus priima — nuo 11:00 iki 12:0* vaL
lome
atsiminti
pareigas
būti
—
Girdi,
Jokūbai,
Jonas taria:
Bekančiai dienai priimami iki
Naujalio vardas tampa plačiai žinomas už mi gilaus, nuoširdaus dėkingu lietuviais katalikais tik ne iš
— Kaži, kas gieda mūsų sode f...
mo nuolatiniam savo Vadui
5 vai. popiet.
‘Lietuvos ribų.
— Tu to dar nežinai! Jokūbas Jonų bara.
pasivadinimo, bet iš darbų ir
Eucharistijoje
už
praeitų
me
— Paukštelis! — Bet koksai, parodyk!
Pasaulinės muzikos srityje jo veikla iš
gyvenimo
pavyzdžio.
— A!.... Juk tai paprastoji varna...
garsino jį tik Lietuvoje, bet užtat padarė jį tų malonių gausumų ir pasi
“DRAUGAS”
Ir taip išgarsinta... Sakyki... Tai dabar na...
sekimus darbe, rįžkimės šiais
Ant vietos stovėti nėra įma
visiems
mums
brangiu
ir
artimu.
Jo
jaukūs
— Tylėk, kaip tujen šitaip drįsti!
UTHUANIAN DAILY FRIEND
Publlabed Daily, Except 8unday.
kūriniai, jo diriguojami chorai neatskiriamai metais savo susiklausimu, vie noma. Žmogus turi arba tobu
Bet tautininke — ji... supranti, vis tik...
JPTION8: One Tear — tt.OO; Slx Montha
ningumu,
drausme,
autoriteto
lėti
arba
daryti
šiuo
žvilgsniu
—
A-a! Vadinas, ne balselis
Three Montha — 92.00; One Month — 79a surišti su mūsų atgimstančios tautos judėji
— One Year — 97.00; 8Lx Montha — 94.00;
Jos vaidų šitaip kelia,
regresų.
Pastarasis
kelias
ne

gerbimu
būti
dar
uolesniais
mu. Prieškariniame Kaune J. Naujalis užima
.•to.
Bet jos spalva tik...
ln •DRAUGAS” brkKS best raaulta.
centralę, pripažinto autoriteto ir muzikos gy pasiaukojime savo Vado Tė reikalauja iš žmogaus kauni
rates on
Garsų, mat, nuo spalvų mūs ausys skirt nepratę..
1AS” 2334 S. Oakley Avė., Chioago venimo vadovo vietų. 1899 m. jis slaptai įstei vui, Vadui ir per Jį — myli tokio jokių dieviškųjų ypaty
bių. Pasiaukojimas nei trunip- ti ir suprasti Dievo Sūnaus pa gyvenimui naudingas, sveikas
gia Dainos draugijų. Rengiami Blapti vaka- mai savo Tautai.
rai — koncertai; jiems J. Naujalis rašo kūKiekvieno kataliko pareiga menų formoj -čion nėra paste siaukojinie už mus ant kry- rezoliucijas. Reikia savo min
DIENOS KLAUSIMAI
rinius, harmonizuoja dainas, akompanuoja yra būti juomi. Lygiai — kie bimas. Prigimtis tai mėgsta ir žiaus ir Eucharistijoj. Šis ke- tis ir širdis pakelti prie aky
vakarėliuose. Spaudų atgavus, jau viešai vei kvieno lietuvio pareiga -— bū linksta juomi eiti. Silpnos va lius yru mūsų kelias. Einant tyvaus darbo. Ši giesmė reikaU1TUV03 MUZIKOS TĖVUI MIRUS
kdamas Naujalis organizuoja iš Seminarijos ti lietuviu. Lietuviu Katalikų lios žmonių yra daug. Juos, juomi tobulybės link neužten- lauja pasiaukojimo. Mes pasimokinių pavyzdingų chorų; vėliau įkuria Var Vyriausias Centras — Federa paprastai, prigimtis už nosies ka vien maldos kalbėti. Kad senikime jo iš savo nuolatinio
Visa mūsų tauta liūdi konip. Juozo Naugonininkų draugijų ir mokyklų; be to, leidžia ei ja yra atžymėta šiomis bran vedžioja. Žmonės su šiomis y- širdį pakelti aukščiau, reikia Vado ir darbe pasekime Jo
patybėmis yra žalingi tautai. giesmės. O ji turi būt sutar- pavyzdį — ištverkime iki ga
į kuris prieš porų savaičių pasimirė Kau- mėnesinį žurnalų Vargonininkas.
giomis lietuvybės ir kataliky
Tobulybės kelias pirmoj vie linė; tai yra, kad visa lietu lo.
VI. Jakubėnas “L. A.” rašo: “Jo mirbės ypatybėmis. Tai įrodyta
Jo
mokiniais
buvo
beveik
visi
mūsų
žy

toj reikalauja pasiaukojimo vių katalikų visuomenė įimant Malonūs Amerikos Lietuviai
.titito apystovos buvo tačiau lyg gražus baidaugelio metų nuveiktais ne
mūs
muzikai.
Taipgi
per
jo
mokyklų
perėjo
bei savęs išsižadėjimo. Šiuo visus luomus ir sluoksnius gie Katalikai — organizuoti ir
is akordas jo harmoningam vienos idėpaprastos reikšmės visuomeni
savo
laiku
kone
visi
Lietuvos
vargonininkai.
keliu
einu yra tvirtos valios, dotų jų gimtoje kalboje ne pavieniai.: vadai - dvasininkai
vėdamam gyvenimui. Jis mirė pasipuoniais
darbais,
nešančiais
gar

1892 m. gimsta pirmas Naujalio pasauliš
iSkibningais rūbais, užsidėjęs visus savo
karakteringi žmonės. Pasiau vien lūpomis bet ir savo šir it pasaulionys, profesijonalai,
bę
Dievui
ir
Jo
Sūnui
ir
aukš

Liktorių menišku darbu užtarnautus orderius”. kas kūrinys Maironio žodžiais: “Jau slaviš
kojimas duoda progos pasirei- džių gelmėse. Neužtenka vien redaktoriai, veikėjai, vertelgos
tinančiais Lietuvių Tautos a- , v
kos
šalys
iš
miego
sukilo
”
.
Vėliau,
spaudų
A. a. muzikų Juozų Naujalį pažinome iš
kyse tikslingai veikiančių Jos kšti juose meilės ypatybėms, suvažiuoti kongresan ir ten bei biznieriai, amatininkai ir
darbų ir mes, amerikiečiai. Pažinome jį atgavus, pasirodo “8 lietuviškos dainos”, “15
labui organizuotų lietuvių ka Meilės pasireiškimų geriausia,; užgirti gražiai skambančias, įvairaus darbo žmonės, sudarę
tautiškų
dainų
”
ir
t.t.
Viena
po
kitos
kuria

asmeniškai, nes 1924 m. jis lankėsi pas
talikų visuomenę. Šio darbo aiškiausia mes galime įžiuro-; tiksliais, mūsų visuomeniniam mūsų visuomenę, meldžiu Jus
mos
ir
pirmos
Lietuvoje
solistinės
dainos.
Amerikoje. Jo kuriniai — giesmės ir
visus atsiminti, kad A. L. R.
Tiek
chorinės,
tiek
solistinės
Naujalio
dainos
labai plačiai ir su didžiausiu pamėriniai, ypač mišios, plačiai paplitusios ir už damas joje toliau vargonų klasę. Savo buto K. Federacijos 24 kongreso re
plačiai
plinta
po
Lietuvos
šalį,
tapdamos
be

giedamos ir dainuojamos mūsų chorų
tylumoje jis tačiau uoliai kuria, mažiau da zoliucijose tilpusiose dienraš
Lietuvos ribų.
mti&tų. Dėl to ir 'nes liūdime drauge su veik liaudies dainomis. Sunku sau įsivaizduo
Pasaulinės muzikos srityje vyrauja tru lyvaudamas viešame muzikos gyvenime. Gim čio “Draugo” rugpiūčio 28,
tauta, netekusia didžiojo muziko, kom- ti. lietuvį, kuris nepažintų bent keleto Nauja mpesni choro dalykai. Jų žinomiausi: “Jau sta keletas naujų stambių bažnytinės muzikos 29 ir 30 dd. laidose o taip gi
FAflHri 4M »■
lio melodijų!
nimo giesmė”, “Lopšinė”, “Mūsų Dirva”, i kūrinių. Dar šiais metais, jau nevisai sveikas “Garse”, “Darbininke”, “ANaujalio
Kūryba
—
pirmojo,
romantiško
(. Jakūbėnas “L. A.” apie velionį rašo:
“Vasaros naktys”; trumpos patriotinės dai fiziškai, bet kupinas dvasiškų jėgų Naujalis nierikoje” slepiasi sykiu mūsų
pats diriguoja per eucharistininkų kongresų kaipo lietuvių ir kaipo kata
L J. Naujalio vaidmuo mūsų muzikai au- Lietuvos atgimimo periodo atąpindis. Iš dva nos: “Lietuva brangi”, “Eina garsas nuo rurų
dar
spinduliavo
lenkų
kultūroj
pašvaistė,
likų pareigos šiems metams.
ir tautai bundant yra aiškus, reikšminbežiaus”, “Kuw Afanguoja Nemunėlis”, “Už savo naująsias mišias.
bet
iš
požemių,
iš
tautos
pagrindo
jau
kilo
Šia proga nuoširdžiai kviečiu
. Jis buvo pirmas išlavintas profesinis muRaseinių ant Dubysos” ir kt. — daugiausia
Pakeitus Valstybinę Muz. Mokyklų į
nauja
lietuviška
gyvybė.
To
laiko
kūryba
Jus visus organizuotai ir at
msipratusių lietuvių tarpe. Jam užtarMaironio žodžiais.
Konservatorijų, Valstybės Prezidentas sutei
dar
neįgavo
“
juodžemiško
”
pajėgingumo,
jo

skirai imtis uolaus, sutartino
priklaneo Lietuvos muzikos tėvo tituTačiau neapleido Naujalis ir instrurnenje dar jautėsi subteli lenkiško dvaro atmos talės muzikos. Jo plunksnai priklauso vieni kia J. Naujaliui pirmutinį Lietuvoje Konser darbo — šių pareigų išpildy
profesoriaus titulų.
fera; bet turinys, nuotaika jaupįiįjį ųuošlr-, 'pirmųjų lietuviukų, fortepijono kūrinių. Ka vatorijos
mo.
•
1 ■v » .
.'ties savo kilimu, tiek darbo vieta J. Naudaus, entuziastingo lietuviškumo. Maironis — merinės muzikos srityje irgi turime stygų
Prof. J. Naujalio mirtis giliai sukrėtė vi Taigi, į frontų!
— tikras kaunietis. Tai teikia jo veiklai
poezijoje; Naujalis — muzikoje. Nenuostabu, kvartetų, trio ‘Vakarinę dainų” ir kit. Žy sų Kauno visuomenę. Jis buvo plačiai žino
Dr. A. Rakauskas,
ęos reikšmės: prieškariniame Kaune
kad mūsų poeto tekstai rado puikaus įkūni miausi jo sitnfdniniai kūriniai — Scherzo mas ir mėgiamas ne tik muzikų tarpe: jo tau
Federacijos pirmininkas
ii lietuvių inteligentų tebuvo. J. Naujalio,
jimo Naujalio muzikos garsuose.
ri,
švelni
asmenybė
iššaukė
bendros
pagar

liaudies temomis “Antai Žebrių rugiuose”,
io kelias — panašus kaip ir kitų mūNaujalio kūrinių technika, forma: kiek nuotaikinga poęina “Ruduo” ir kit. Iš viso bos ir simpatijos. Net linkusių į kivirčus me SV. TERESĖLĖS DRAU
| muzikų: 1869 m. jis gimė Raudondvaryje,
nininkų tarpe jis vargu ar buvo turėjęs nors
GIJA
ipb bažnyčios tarno ir teplioriaus sūnus, “varšuvietiškai vokiška”; jo orginalės me Naujalio kūryba gan gausi; nedidelio straips
vienų
priešų.
Jo
asmenyje
lietuvių
tauta
ne

le dvaro baigė pradžios mokyklą, lodijos kartais turi lenkiškų elementų. Ta nio ribose jų sunku apžvelgti
Marųnette Purk. ♦— Šv. Te
Nepriklausomos Lietuvos gyvenime
J. tenka savo muzikos patriarcho — gimtosios
pas vietinį vargonininkų įgijo ir pir- čiau jų nuotaika, vidujis turinys — švelniai. dainos
ugdytojo.
Kauno
Konservatorija
ne
resėlės draugija pereitų susi
įtines muzikos žinias. Jo nepaprasti muzi- lietuviškai jaukus, kažin-kaip nuostabiai sa Naujalis irgi suvaidino svarbų vaidmenį. Jau
tenka
prityrusio
pedagogo,
vargonų
klasės
rinkimų nutarė eiti “in corgabuiaai atkreipė dvaro savininko gr. J. vas, mūsiškas. Jo kiirvbos paprastumas, e- 1919 m. jis įsteigia mūsų pirmųjų Muzikos
vadovo;
katedra
—
vargonininko
menininpore” prie šv. Komunijos šį
ceviČians dėmesį. Jaunasis Naujalis pa- inocijos grynumas kai kurių lyginamas su Mokyklų — tiesioginį savo vargonininkų mo
kp,
žavėjusio
kauniečius
savo
puikiu
grojimu,
sekmadienį, rūgs. 30 d., 8 vai.
į Varšuvų, kur 1889 m baigia konser- Palestrina. Dainų harmonizacijos — papras kyklos tęsinį. Vėliau jų perima vyriausybė;
ir
pavyzdingo
bažnytinio
choro
dirigento.
O ryto, prieš švenčiant draugi
tos, bet taip pat jaukios, dainos ūpų pagau po kelių metų pertraukos mes vėl matome J.
■
Naujalį jau išūgėjusios, praplatintos Valsty visi Kauno muzikai gyvai atjaus šio tautos jos globėjos Šventę, spalio 3 d
kitais metais, vargoninkaudamas Lie- nančios.
Visos prašomos susirinkti j
provincijoje (Vabalninke, Rietave) jis
Naujalio tiesioginė sritis — choras, čia binės Muzikos Mokyklos priešakyje. Jis to atgimimo veterano trūkumų, kuris savo gar
bingu
asnieniu
mus
lyg
jungė
su
romantiš

svetainę 7:45 v. ryto.
P lietuviškas mišias. Jaunuoju muziku jo kūryba gausiausia.
Bažnytinės muzikos liau vargonininkauja Katedroje ir diriguoja
kais
pirmųjų
tautos
žadintojų
laikais.
Pirmadieni, spalių 1 d., įL bkŽnyrios vyresnybė; netrukus ma- srityje turime 15 mišių; daugelį responsoriu ten chorų. 1924 m. garbingas patriarchas atiTebūnie lengva žemelė mūsų tautos dai vyks mėnesinis susirinkimas,
jį jau Kaune, o 1894 m. jį vyskupas mų ir ofertorijų; jų daugelis pasižymi nuos iengia pirmųjų Lietuvos Dainų šventę.
.
• * * . ___
Pradėjus pūsti “naujiems vėjams”, ky niui Juozui Naujaliui! Jo jau nebėra tarp* kuriame visos narės turi da
lis išsiunčia į Begensburgo Aukštąją tabiu grožiu, kaip “Caligaverunt”, “Una
muzikos mokyklų. Jų baigęs J. Nova’4, “Popule mens”. Yra ir preliudijų lant jaunoms jėgoms, J. Naujalis pasitraukia gy v V jų, bet jo švelnios dainos tol skambės lyvauti, nes randasi daug naujų dalykų svarstymui. Alfa
is skiriamas Kauno Dvasinės įįemina- bei fugų vargonams. Bažnytiniai Naujalio kū- iš Valstybinės Muz. Mokyklos pareigų, ves niūsų tarve, kol bus gyvų Lietuva!

J FRONTĄ

A. Maceina

ws Mitnystes
K'
**
1. Proga

Jeigu dabar sustatysime šituos bruo-

is priešais vienas kitų, tai gausime tų
ityknj šitokį vaizdą: Kristus yra galBažnyčia kūnas: Kristus Sužadėtinis,
tyčia sužadėtinė; jis vytas, ji moteris;
teškiąs, ji priimanti; jis aktyviai pra», ji formuojanti ir gimdanti. Ir vis
šitie priešingumai nekliudo įžiūrėti
santykiuose glaudžių vienybę, vienų
rištinį asmenį — Kristų. Yra vienas kfism dvasia- - vienas Kristus. Savo
lėtinei jis duoda visa ir savo dievifi
Rptito gyvybė jų išlaiko, jų toluilina ir pIP-.
Itiaa; ji, visišku i ulsiduvusi KriėtriS,
rena jo gyvybe, kurių ji priima j save,
įjai foraiuoja, brendina ir gimdė.
Dabar

sios moterystės pirmavaizdis iš tikro yra
Kristaus ir Bažnyčios susijungimo pas
laptis. Kristus yra vyro idealas, Bažny
čia — moters; jųdviejų santykiuose turi
būti žymu tų pačių bruožų, kuriuos matė
me Kristaus ir Bažnyčios santykiuose. Čia
turime pastebėti, kad tiek vyro, tiek mo
ters, kaip žmonių, idealas yra tas pat —
būti kolabiausiai panašiam į savo, kaip
žmogaus, pirmavaizdį — Dievą. Bet jų
dviejų, kaip skirtingų lyties atžvilgiu in
dividų, santykių idealas glūdi Kristaus ir
Bažnyčios paslapty. Jų gyvenimas turi
būti mistiškojo Kristaus ir Bažnyčios gy
venimo atspindulys.
Pritaikinkime dabar iškettas mintis
k ri kščtoniška jai moterystei.
Vyrai isr moters

Moterystė, kaip atspindys Kristaus
susivienijimo su Bažnyčia, buvo įsteigta
tik Naujame Jstatyme. Prieš tai ji buvo
grynai prigimtinis dalykas, kaip ir visos
nnpuohtsioi ir dar neatpirktos žmonijos
gyvenimas. Ji buvo tik sutartis. Kristūs
prie sutarties pridėjo sakramentinį cha
jau aišku, kad krikščioniško rakterį, įjungdamas tuo būdu krikščioniš

kųjų moterystę į antgamtinę sritį. Šitoje
srityj yra joeios pirmavaizdis; joje glūdi
ir tie nuostatai, kurių turi laikytis taip
vyras, taip moteris. Kadangi artinimasis
prie savo pirmavaizdžio kiekvienam su
tvėrimui yra artinimasis prie buities pil
natvės ir tuo pačiu prie laimės, todėl kri
kščioniškoji moterystė tiek bus laiminga,
kiek joje spindės Kristaus ir Bažnyčios
bruožai taip visumoje, taip kiekvienoje
pusėje. Šitame atspindyj galima suvokti
ne tik moterystės, bet apskritai vyro ir
moters prasmė, jų santykiavimas ir da
bartinis šio klausimo paaštrėjimas.
Jeigu Kristaus ir Bažnyčios santykiai
yra vyro ir moters santykių pirmavaizdis,
tai iš pirmesniam skyrelyj iškeltų tosios
didžios paslapties bruožų, taikant juos
krikščioniškai moterystei, būtų galima pa
daryti štai kokių pritaikomų išvadų, ku
rios bendrai yra nubrėžtos ir anoje šv.
Pavilo citatoje. Vytas yra moters galva,
kaip Kristus yra Bažnyčios galva. Pasida
vimas vyro valdžiai, įvykęs tno$ pd pir-'
mųjų tėvų nupuolimo, ligi Atpirkimo bu
vo moteriai bausmės ženklas. Vėliau jis

tapo meilės ženklas, atitinkąs moters pri
gimtį ir turįs pagrindą antprigimtinėj
srityj. Vyras yra Kristaus atspindys, mo
teris — Bažnyčios. Bet kaip Kristus yra
Bažnyčios galva, taip vyras — moters
galva. Taip yra ir taip turi būti. Bet šita
vyro valdžia reikia imti ne teisiškai, ne
fiziškai, net ne morališkai, tik mistiškai,
kaip ir Kristaus. Kristus ir Bažnyčia yra
vienas mistinis asmuo, vyras ir moteris
— vienas mistinis žmogus. Čia jungiasi
du — teikiamasis ir priimamasis — pra
bai, ir jų nieku būdu negalinta išskirti.
Iš to eina pirmutinė šventa ir didi
vyro i»reiga — būti kuo labiausiai pa
našiam į savo, kaip vyro, pirmavaizdį -į Kristų. Kiekviena moteris, kaip maty
sim vėliau, turi būti tam tikra prasme
Kristaus sužadėtinė. Todėl vyras turi at
siminti, kad jis yra dangiškoje
savo moK
terš Sužadėtinio atstovas, Kristaus drau
gas ir jo atspindys moterystės gyvenime.
Ar taip yra su moderniškaisiais vyrais?
r Jie vis dar nežino, kad jų valdžia šeiniu
je, kaip bausmės ženklas moteriai jau se
niai yra pasibaigusi, kad dabar ji turi

-Tautininkas

Virsti meilės, o ne tironijos simboliu. Jie
vis dar nesuvokia, kad matrnnoniališku
savo gyveniniu turi įeiti į Kristaus ir
Bažnyčios paslapties gyveninių ir jį savo
santykiuose realizuoti. Jie į moterį vis
dar žiūri kaip į draugę; tuo tarpu moteris
yra daugiau negu draugė; moteris iš tik
ro, giliausioj esmėj net negali būti vyro
draugė ta prasme, kaip mes šiandien drau
gą suprantame. Pirmoj eilėj ji yra dva
sinės vyro gyvybės brandintoja ir gimdy
toja ir, kaip tokia, kaip mistinis priima
masis pradas, ji yra neatskiriamoji jojo
dalis, taigi artimesnė, negu draugė.
Toliau, moters atžvilgiu vyro valdžiai
atsako pasidavimas vyrui, kaip Bažnyčia
yra pasidavus Kristui. Šitas moters pasi
davimas, kaip ir Bažnyčios, nėra vergiš
kumas, nėra nusilenkimas vyro jėgai. Tai
yra mistiškas kūno pasidavimas galvai,
nors tasai turi savo dvasių ir toji galva
turi savo kūną. Moteris nusilenkia vyrui
tik kaip moteris, o ne kaip žmogus. Iš
kitos pusės, vyras yra moters galva irgi

(Daugiau bus)
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nės valdovo sūnų, o drauge ir
jo mylimąją pasisodinęs ant
savo žirgo nešė ant aukščiau
siojo kalno viršūnės. Kuomet
(Tęsinys)
Juozapui Schrembs, Jungtinių Valstybių preNevienam kyla klausimų ir likimas nelemtas esąs VargPrieš daugelį metų toje vie baigė užnešti, slydusi žirgo ko
Kontroles komisijos narys kun. Ig. Alba zidentui Rooseveltui ir Lietuvos Katalikų Į abejojimų: kas yra laimė; ko- šai, sielos invalidai!
Veikimo Centrui. Mandatų komisija raportą- dėl vieni laimingi, antri ne; Argi laimė turtuose, alkoly toje, kur dabar yra Baltijos ja ir jiedu nukritę į bedugnę.
vičius pranešė, kud peržiūrėjęs sekretoriaus
vieniems gyvenimas pilnas je, dorovės nupuolime, savižu jūra, buvę dideli, aukšti kai- Tokios aukos dievams užteka
ir iždininko knygas ir viską atradęs geroj vo, kad kongrese yra 102 atstovai. ,
paleido į kalnus žaibus,
džiaugsmo, kupinas saulės spi dybėje... Jei čia laimės ieško nai. Juose gyvenusios piktos
tvarkoj.
M. Tumasonienė, revizijos komisijos na
į kurie juos sudaužė į skeveld
ndulių — giedras, t. y. laimi sim, tai ji nuo mūsų bėgs. Gy raganos. Kas patekdavęs
rė,
pranešė,
kad
peržiūrėję
sekretoriaus
ir
Kontrolės komisijos narys A. Valančius
ngas, o antriems ne; kodėl dau venimas bus bedugnė, į kurią tuos kalnus, tą raganos apke ras. O žmonės matydami tokį
iždininko
knygas
ir
jas
radę
geroje
tvarkoje
savo raportą prisiuntė raštu, kuris kongrese
geliui reikia dejuoti ir skau amžinai krisim. Niekada ne rėdavusios, moterys paversda- baisų reginį ir gailėdamiesi
Raportas
priimtas.
buvo perskaitytas. Jo raportas toks:
pajusime troškimo gyventi, ne vusios lakiomis žuvėdromis, o valdovo sūnaus ilgai griauddžiai nusivilti gyvenimu!
“Dalyvavau visuose centro valdybos su
Į kongresą atvyko Clevelando miesto ma
Išaiškinti, apibrėžt keliais matysime gražaus pasaulio; vi vyrais šakalais. Patekusius j žini verkė kol toje vietoje'iĄ
sirinkimuose, kurie tijc buvo šaukiami. Aš joro atstovas p. A. Kurdziel ir sveikina kon žodžiais “kas yra laimė“ — si mūsų geriausi draugai husituos kalnus įsimylėjusius, ra-lju ašarų pasidariusi jūra, kuvisada dirbu Federacijai ir dirbsiu, kol svei greso atstovus.
ganos apkerėdavusios ir juos nos vanduo dar ir šiandien
sunku. Kaip “meilės“ negali nenugalimi priešai.
kata leis.
Rezoliucijų komisijos bariai — L. Šimu ma trumpai ir aiškiai, lig ma
jau išskirdavusios — mylimą sūrus. Toje vietoje nė pėdsa
Tada būsim laimingi (jau
ko nelikę kalnų, juos dievai .
“Taipgi sveikinu 24 kongresą ir linkiu tis ir K. Račkienė perskaitė penkiolikų rezo tematikos dėsnių, apibūdinti, simės laimingi esą), kai mūsų sias pavertusios žuvėdromis,
liucijų, kurios vienbalsiai priimamos.
taip ir “laimės“ negalima sa sąžinė bus gryna, o proto ne- išsiųsdavo skraidyti virš van žaibais sudaužė, o žmonės sa
visokią Dievo malonių, kad kongresas būtų
,
kiniu ar net keliais išdėstyti. temdis godumas, gašlumas ir denų, o mylimuosius panardi- vo ašarose jų likučius paskan
gausingas nutarimais ir išaugtų į didžiau
(Rezoliucijos spaudoje jau tilpo).
i-v* .
dinę.
Tsb.
......
.. .... , ndavęi vandenis. Dar ir sianNorint tai suprasti, reikia la
sią mūsų organizaciją, kad kiekvienoj para
garbes
troškimas,
(kuris
kitus.
.
Adv. P. Cesnulis duoda įnešimą, kad ko bai atidžiai žiūrėti į gyvenimą, ”
i,.
.
. I dien mergeles, paverstos žuvėpijoj būtų Federacijos skyrius’’.
žmones skandina i gvvenimo ,
, .,
. .
,
ngreso referatai būtų išleisti į atskirą kny reikia patyrinėti žmones.
.
....
,.
dromis, skraido virs vandenų.
upę). Kristaus posakis —..
,
.. .
.
Posėdis» baigiamas. Antros dienos posėdį gutę. Tuo reikalu kalba kun. Ig. Albavičius.
A
.
1 ieškodamos savo mvliniųių... n
Imkime kad ir iš laikraščių “Nekraukit turtų
1
ant žemes, I .
, . .
iutarta pradėti 10 vai. rytą.
Renkama valdyba. Išdalinama balotai, įvairias kronikas. Skaitome:
jos savo sparnų plasdenimais
Ką tik išėjo iš spaudos
kuriuos gadina kandys, rūdys
ant
kurių
surašyta
virš
40
skyrių
nominuotų
ir
puolimais
prie
vandens
rei

vienur
žmogžudystė
įvyko,
ki
Novena,
prie Šv. Antano 15c.
Antroji diena. Trečias posėdis
ir kur vagys iškasa ir pava
kandidatų.
Į
balsų
skaitymo
komisiją
pirmi

škia
savo
širdgėlą...
tur nusižudė, dar vėl kur va gia“ — aiškiai nušviečia, kad
Novena Neperstojančios PaAntrosios dienos pirmasis posėdis prasi
ninkas
paskiria
J.
B.
Šaliūną,
J.
Venslovą
ir
gystės paaiškėjo ir t.t. ir t.t. ne turtuose laimė. Užtenka
Raganos įgrįso žmonėms. galbos................ ‘........... . 10c
dėjo apie 10 valandą ryto. Pirmiausia išklau
A. Peldžių. Balsuojama slaptai.
Įvairūs nusikaltimai surašyti. savimi rūpintis tiek, kiek rei Tada gyventojai išrinkę du
Novena prie Sv. Teresėlės,
syta daugybė sveikinimų telegramomis ir lai
Kodėl
taip
žmonės
daro!
Ko
škais. Paskiaus dr. Antanas Rakauskas, Fe
Daugiausia gauna balsų: L. šimutis, 59,
kia gyvybei ir sveikatai palai žmones ir nusiuntę į Žemaiti- Mažos Gėlelės antroji laida 10c
dėl
viskuo
nepatenkinti!
O
gi
deracijos pirmininkas perskaitė gražų ir tu dr. A. Rakauskas 50, kun. M. Kazėnas 47,
kyti. Laimės tiek turėsime, jos girias, pas to krašto- vy-| Daugiau imant, duodame
<*3
riausįjį burtininką, gauti panuolaidą
riningą referatą temoje: “Amerikos lietuvių kun. Ig. Albavičius 40, kun. J. Balkūnas 35. žmonės laimės ieško!
kiek kitiems jos suteiksim!
tarimo. Kol pasiųstieji žmonės
galima gauti
centrų palaikymas ir stiprinimas“. Gerb. pre adv. P. Cesnulis 35, kun. J. Simonaitis 29.
Vieni ją suranda turtuose, aKristaus
idėjos
—
artimo
pasiekė
burtininkus,
praėję
ke“DRAUGAS“ PUB. <30.,
legentas nurodė kelius, kuriais einant mes, gerb. pral. M. Krušas 2G, kun. A. Karužiškis ntri, jos neradę, nusivilimą
meilė
ir
nuolatinis
tobulėji

tveri
metai,
nes
burtininkas
2334 So. Oakley Avė.,
Amerikos lietuviai, galėsime išlaikyti savo 20. Šie devyni išrinkti į Federacijos centre skandina alkolyje, smarkiai
Chicago, III.
parapijas, organizacijas ir įstaigas. Jis nu valdybą. (Savo pirmame posėdyje jie pasi lėbaudami, bet laimės vis nėr mas — lai būna mūsų gyve- gyvenęs pačiame girios vidunimo
kelrodžiai.
Tada
nereirvje,
ir
buvęs
saugojamas
12
rodė svarbą remti savus biznierius ir profe skirstė pareigomis? pral. M. Krušas, Dvasios ir nėr. Liūdesys ir nepasiten
NE
NUSIMINKITE
sionalus, nes nuo to daug pareina mūsų tau Vadas; dr. A. Rakauskas, pirm., kun. J. Si kinimas gyvenimu iki grabo kės skųstis, kad esame nelai- slibinų: jų kiekvienas turėjęs
galite gauti pas savo valstlnftikų
tinio veikimo stiprumas. Prie referato kalbė monaitis ir adv. P. Cesnulis, vice pirm.; L. lentos tokius lydi. Gyvenimas mingi, kad. mums nesiseka po 24 galvas. Pro visus praė Jūs
tam tikrų TONIKĄ, kuris per ligų
buvo vieno {žymaus Gydytojaus
jo A. Paleckis, kun. J. Balkūnas, adv. P. Šimutis, sekr.; kun. M. Kazėnas, ižd.; kun. jiems didžiausia našta. Amži Mes tuomet žengsime tikros ję laimingai, tik kada ėję pro laikų
preskrlpclja. Tai yra tikrai gera nau
paskutinįjį, seniausią, suūžusi jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
Cesnulis, pral. M. Krušas, K. Račkienė.
J. Balkūnas, Informacijos Biuro vedėjas; kun. nai skundžiasi, dejuoja, kad laimės keliu.
giria, sustaugę kartu visi vi
L. I-nė
Antrąjį referatą skaitė kun. Juosapas Si Ig. Albavičius ir kun. A. Karužiškis — kon esą nelaimingi. Mat, toks jų
somis savo galvomis slibinai.
monaitis iš Elizabeth, N. J. Jis gvildeno lie trolės komisijon — Centro sekr.).
Pasiuntiniai išsigandę ir vie
Mėnesinis treatmentas už Doleri —
tuvių mokyklų ateitį Amerikoje. Referate nu
Padėkojus kongreso prezidiumui, sekre
pilnai garantuotas. Jei'gu Jūs nesi
Kelionių Aprašymus Tų, toje iš baimės sustingę. Tuo jausite
tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
rodyta mokyklų didelė reikšmė ir būtinas toriams, komisijoms, Federacijos 30 skyriui
metu
pro
juos
praskridusi
žu

site pilnai patenkintas, jūsų pinigai
i
Kurie Yra.Toli Keliavę
bus Jums sugražinti
reikalas visomis jėgomis jas palaikyti. Refe rengimo komisijai ir jos pirmininkei Onai
vėdra ir jiems pasakiusi: “ne
ratas prirengtas rūpestingai, moksliškai. Mo Mihelch, posėds baigiamas. Kun. J. Simonai
bijokite, žmonės, kada ūžia gi
Vyskupo P. P. Būčio, M. I. O. “KELIONĖ APLINK
kyklų klausimu kalbėjo kun. Ig. Albavičius. tis atkalba maldą. Giedama Lietuvos himnas.
PASAULĮ“ arba kelionė į “EUKARISTIKĮ KON
ria ir staugia slibinai, tada
•e
1 . ..
f*
GRESĄ
AUSTRALIJOJE
“
,
su
autoraūs
paveikslu
ir
pa

vyriausias krašto burtininkus
Pirmininkas dr. A. Rakauskas pranešė,
Vysk. McFadden bankiete
saulio
žemėlapiu.
Keliauti
aplink
pasaulį
iš
lietuvių
gal
l
priima pas jį atkeliavusius
kad po pietų įvyks atskiri vyrų ir moterų
Vakare, gražiame Statler viešbutyje įvy
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai Išvėčius“. Jie paklausę žuvėd
posėdžiai.
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
ko bankietas kongreso svečiams pagerbti
Buy gloves with whot
ros ir nuskubėję pas burtinin
n.
Atskiri vyrų ir moterų posėdžiai
Bankiete dalyvavo keletas šimtų rinktinių
ką. Jis pasiuntinius maloniai
it savęs
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO
Vyrų posėdyje referatą skaitė kun. M. J žmonių. Atvyko ir J. E. vyskupus McFaddsn
priėmė ir Teikalo išklausė. Il
Nerelk mokėti 60c. ni
NĖ PO EUROPĄ“ ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE.
Kazėnas, Federacijos iždininkas. Jis praktiš J. E. vysk. J. Schrembs pagelbininkas. Aukš
I
dantų m ošti. Llsterine ToĮdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
gai galvojo ir tik po dviejų j
oth Pašte gaunama po ISo.
kais patarimais ragino vyrus aktyviai daly tas svečias maloniai kalbėjosi ir juokavo su
aptaisais $1.50.
'
rėrayk. kaip gerai Ji vel
dienų davęs tokį atsakymą: '
ki*. Jų vartotadamai per
vauti katalikiškam ir'tautiškam veikime. Po kongreso delegatais. Garbingasis svečias pam“mielieji krašto žmonės, dan- '
metui sutaupai >2.Oi.
Begalo įdomūs Kun. J A. Pauliuko “KELIONĖS
sėdžiui pirmininkavo adv. P. Cesnulis.
i sakė ilgą ir labai prielankią Federacijai ir
gaus,
žemės,
vandenų
ir
kal

ĮSPŪDŽIAI“ Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj,
bendrai lietuviams kalbą. Jis stipriai pabrė
LISTERINE
Atskirame moterų posėdyje referatą skai
nų dievas reikalauja iš jūsų
Sicilijoje,
Graikijoje,
Syrijoje,
Šventoje
žemėje,
Egipte,
TOOTH PAŠTE
tė Kotrina Račkienė. Ji nurodinėjo moterims, žė organizuoto katalikų veikimo svarbą ir
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, krašto vienos, gražiausios mer
,
nuoširdžiai sveikino Federacijos veikėjus, kad
ta
kaip svarbu yra rūpintis jaunosios kartos
Vokietijoje, Lietuvoje.
gelės, kuri savo mirtimi jus
'
jie
stengiasi
sutelkti
visas
lietuvių
draugijas
Knyga
spausdinta
ant
brangios
popieros
ir
turi
labai
tinkamu tautiniu auklėjimu. Moterys daug
išgelbės nuo piktųjų raganų.
gražių ir aiškių 300 paveikslų.
kuo gali prisidėti prie išlaikymo lietuvybės į bendrą organizaciją kovai su musų idėjos
Toji mergelė, sulig dievų va
Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
šiame krašte. Dėl to moterys turi būti pasi priešininkais. J. E. taip pat pažymėjo, kad
lia, turi būti savo mylimojo
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
J. E. vyskupui Schrembs, kuris kongresą ati
ruošusios, organizuotos. Prie referato kalbėjo
nustumta nuo aukščiausiojo
Kaina tik $2.00.
darant pontifikavo iškilmingas mišias, labai
Sofija Sakalienė, “Moterų Dirvos“ redaktoKas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime kalno viršūnės“.
patikę vargonininkų choro giedojimas. Esą,
A. Poškienė. Šiam posėdžiui vadovavo
už $3.50.
Su tokiu atsakymu nusimi
jis, vysk. Schrembs, yra muzikalus žmogus
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
f)na Mihelich. Posėdyje dalyvavo N. C. C. W.
nę
žmonės grįžo pas savuosius.
ir dėl to jam ne bile giedojimas įtinka. Be
kutį tuojaus siųskie mums.
Atstovė.
Čia nuplėšti
Buvo sušauktas žmonių susi Saltta krūtinėj arba gerklėj gali būti
to, jis pabrėžė, kad Federacijos kongresui
Ketvirtas posėdis
Palengvinkite jj J 6 mi
"Draugo" Administracijai:
'V .. * *
»’*•• >
rinkimas, kurią turėjo nusprę pavojinga*
vysk. Schrembs padarė didelę išimtį atvyk Gerbiamai
nutes bu Musterole, "erslnlmo stabSiunCIu su fttuo lalftkti |............... už kuriuos p raikau kuogrefCiausia
”! Vartojant vienų kartų va
Atskiri vyrų ir moterų posėdžiai užtruko damas mišias celebruoti, nes šiomis dienomis atsiųsti man nekanCtUM Kelionių knygas;
sti vienai mergelei mirtį. Kai dytoju
landoje per penkias valandas, a t ne
VYSK. P. P. BOCIO KELIONfcS — |1.00
palengvinimų. Vartotas milijonų
į
apie dvi valandas. Po to vėl įvyko bendras sergąs ir dėl to niekur nesilankąs.
KUN. TR. J. VAITUKAIČIO
—
1.50
jau buvo visi susirinkę, to ką
per 2 G metus. Rekomenduotas gy3
KUN. J. A. PAULIUKO
—
2.00
a* '
• rkongreso posėdis, kuriame išklausyta kongrearba:
krašto valdovo sūnus ant šau Rytojų ir slaugių.
Siunčiu >2.50 už'kuriuos atsiųskite man visos tris Kelionių knygaa
Perskaitoma telegrama, gauta iš Apaš
' so išrinktų komisijų raportai. Sveikinimų ko
naus žirgo įjojęs į minios vi
Mano adresai:
tališkojo Delegato Vašingtone per J. E.'vysk.
misijos vardu Sakalienė pranešė, kad pasių
durį ir paskelbęs, kad jis pil
Vardas, Pavardė
Schrembs, kuri taip skamba:
sta sveikinimai Šv. Tėv.ui per Apaštališkąjį
dąs dievų norą ir aukojąs sa
z
....Street
(Daugiau bus)
Delegatą Vašingtone, vietos vyskupui J. E.
vo mylimąją. Mylėdami žino-

A. L. R. K. Federacijos 24-to Kongreso Užrašai

Tikros Laimės Keliu

BALTIJOS JŪROS
LEGENDA

NOVENOS

Nusa-tone

25‘

Don’t
jneglect

CoJds

NAUJA KNYGA
“Pasaukimas į Dvasinį
Luomą”
Parašė ir išleido
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Knyga 95 puslapių įtalpos
ir gražiai iliustruota šventųjų
paveikslais. Tvirtais popieri
niais viršeliais tik 25 centai,
vieną imant, dar reikia pridėti
už persiuntimą 5c ; o gražiau
audeklo viršeliais 50 centu.
Reikalaukite:
“DRAUGAS“ PUB CO.,
2334 So. Oakley Avė..
Arba pas patį Autorių
ChieagOj III.
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Italų Didvyris Garibaldi

■
1 ■ •■>'
* —
m ix ____
~*
bet buvę kovoae nužeįs-

mų,
tas ir paimti miesto negalėjo.
Nepatenkintas grįžo atgal į
savo salelę. 1866 m. jis vėl da
lyvavo kare su austrais,
o
1870 m. kovojo drauge su
prancūzais prieš vokiečius. Pa
skutinius gyvenimo metus Ga
ribaldį praleido kaip vienuo
lis Kapreros saloj, kur ir nu
mirė 1882 m. birželio 2 d.
Italai Garibaldi laiko tau
tos didvyriu. Ir iš tiesų, Gari
baldi tų garbę visiškai nusi
pelnė. Jis visų gyveninių dirbo
ir kovojo savo tautos gerovei
ir laisvei. Pats sau iš to jis
neturėjo jokios naudos. Jis nenorėjo nei aukštų valdžios vie
tų, nei turtų. Mirė jis, kaip
ir gyveno, vargšu. Tačiau ita
lai neturi nė vieno vyro, gal
dabar išskiriant Mussolini, ku
rio vardas galėtų lygintis su
Garibaldi. Ir kitoms tautoms
Garibaldi yra pavyzdys, kaip
reikia tėvynę mylėti ir dėl jos
gerovės kovoti.

tlų pas Vladislovų Norvilų, jau
kodavo visus minus, bet nie- taisė- Dabar atrodo kaip nauko neradę sėsdavo į vežimus. ji- Klebonas sakė, kad daug Stanislovas čepuckis nusipi savaitė kaži kur dingo. Polici
būtų kainavę, jei kas kitas bi rko revolverį, kad pagųsdinus jos nesurandumas. Jis buvo
ir išvažiuodavo.
Daug žandarams gelbėdavo tų taisęs. ,l)ieve, duok jai svei vagilius, kurie ateidavo per 70 metų amžiaus ir dėl ligos
ir degtinės stikliukas. Naujo katos ir toliau gražiai pasidar kapines vogti jo vištas. Dides- pats negalėjo toli nueiti, fcjpėkas gerai pavaišindavo rusiš buoti mūsų suvargusiai para nis jo sūnus Tomas kartų pa- jama, kad kas nors turėjo jį
ėmė revolverį ir pradėjo su išvesti į ūkį, nes, pagal savo
kus žandarus ir tie tyčiomis pijėlei.
juo žaisti. Bežaisdamas nušo paprotį, prašydavo praeivių iš
jo nepagaudavo. Ilgainiui žino
Dainuoja per radijo
vė savo mažesnį brolį Juozų, maldos.
Tautietis
nės taip išgudrėjo, kad žanda
Šv.
Antano
mergaičių
cho

lankiusį
Šv.
Antano
parapijos
rus beveik dažnai papirkdavo,
ir rusiškos kariuomenės išve ras ir toliuu dainuoja kas pir mokyklų. Palaidotas iš mūsų
ngdavo. Būdavo net šitokia mų ir trečių antradienį per bažnyčios.
naujokų gaudymo tvarka: vy radijo iš stoties KICK, nuo
Dingo
rai vartodavo ginklų prieš ža 7:30 iki 7:45. Mes, vietiniai
Vincentas -Končius gyvenau
ndarus, jeigu kurį žandarų nu tuo labai džiaugiamės ir did
šaudavo, tai turėdavo jis pats žiuojamės. Jei kas iš kitų ko
LIETUVIAI DAKTARAI:
savanoriu stoti j kariuomenę. lonijų, kaip iš Sioux City, Dės
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI:
Jeigu nestodavo, o jį vėliau Moines, lowa, arba iš Kansas
pagaudavo, tai būdavo sun City girdi, prašomi pranešti
TeL CAN&l 0257
lies. l’ROspect 6659
laišku
apie
tai
tiesiog
į
stotį
kiai baudžiamu. Gi jeigu pats
DENTISTAS
savo noru stodavo, tai nuo arba klebonui: Rev. Jos. Jase
1448
SO.
49th
CT., CICERO, ILL
bausmės dažnai būdavo atlei vičius, 5412 So. 32 St. Omaha, Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
,
džiamas, o tik siunčiamas ta Nebraska. Toks laiškas duo; >147 SO. HALSTED ST., CH1CAGO
1831 KOCTH HALSTED MTKEET ‘
Paned. Sered. Ir Hubat. 3—9 vai.
rnauti į Sibire stovinčius ru mergaitėms noro ir energijos
K>c«iJ<iuUa 6000 So. Artvai&u Avė.
toliau garsinti .lietuvių vardų
siškus pulkus.
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet
Dienoms TeL LAFayette 6783

Garibaldi gimė 1807 m., lie-ido daugiau italų, turėjusių pa
pus 4 d., Nicos mieste, kurs bėgti iš tėvynės dėl politinio
dabar priklauso Prancūzijai. veikimo, ir iš jų sudarė atski
Jq tėvai buvo neturtingi. Gari rų pulkų, su kuriuo dalyvavo
baldį iš pirmų gyvenimo die laisvės kovose Urugvajuj. U348
nų patraukė jūra ir jis pasida metais, kai visoj Europoj pra
rė jūrų karininku. Bet greitai sidėjo nauja revoliucinio judė
jam teko įsikišt į savo krašto jimo banga, Garibaldi su kipolitinį gyvenimų. Mat, ltaii- tais italų emigrantais grįžo
ja XIX šimtmečio pradžioj ne Italijon ir stojo į tėvynės va
sudarė vienos valstybės, kaip davimo darbų. Sudaręs Milane
kad dabar. Italija buvo susi savanorių būrius, puolė aus
skaldžiusi į daugelį mažų, vi trus, bet be pasisekimo. Tais
sai nepriklausomų viena nuo pat metais gynė Komos mies
kitos, valstybių valstybėlių. tų nuo prancūzų, bet vėliau
Didžiausia iš tų valstybėlių buvo priverstas pabėgti į Piebuvo Piemonto kunigaikštys montų, o iš ten — vėl pasi
tė šiaurės Italijoj. Venecija su traukti iš Italijos. Tačiau Ga
apylinkėmis priklausė Anjstri- ribaldi tvirtai laikėsi siunanyjai. Romoj buvo nepriklauso- įuo sujungti Italijų. Pasibasraa popiežiaus valstybė, pietų tęs keleriua metus užsieniuose,
Italijoj buvo Neapolio karaly jis 1854 m. grįžo Italijon ir
vakuruose.
Naktimis TeL CANal 0483
6 Iki 8 v. vakare
Dabar Lietuvoje jau nebėra
stė. Visoj Italijoj bendrai bu apsigyveno Kapreros saloj.
Žandarų, nebėra rusiškos ka Atidarė naujas skerdyklas
1
vo įsigalėjusi prancūzų įtaka. 1859 m. jis vėl pakėlė kovą
Tel. LAFayette 78B#
riuomenės. Visur savi lietuvi
Didesniuose Italijos miestuose dėl laisvės, bet ir šį kartų skau
Už dešimts blokų nuo pa Office: 2643 W. 47th Street
škį kareivėliai tų pačių tėvų rapijos nuosavybės vyriausy Vai.: 2 iki B popiet, 7 Iki 9 vak.
stovėjo prancūzų ir austrų ka džiai nusivylė. Piemonto ka
Nedalioje pagal sutarti
lietuvių užauginti savo kraštą bė atidarė naujas skerdyklas.
riškos įgulos. Taigi, vieningos ralius slaptai pasirašė taikos
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ginti ruošiasi, linksmai dainuo Tenai mušami daugiausiai iš OHice Tel. REPubltc 7688
Italijos valstybės nebuvo ir sutartį su Prancūzija, einant
4140 Archer Avenue
ja, nes žino, kad kariaus už sausų vietų vyriausybės supir Res. Tel. GROveblU 0617
apie jų svajoti nebuvo galima. .kuria už prancūzų palankumą
Valu 3—4 Ir 7—9 vai. vakare
1017 S. FAIREI ELD AVĖ.
savo žmones, už savo tėvų že kti gyvuliai. Labai daug žmo
Bes. 2136 W. 24th St.
Tačiau, prancūzų imperato buvo jiems atiduotas Nicos
Tel. CANal 0403
mę.
Tsb nių priėmė į darbą. Kačėnas,
riaus Napoleono sukeltiems ka miestas — Gųribaldi gimtinė.
3433 W. MARQLETTE ROAD
18 metų, tik atvažiavęs
iš
rams besibaigiant, visoj Euro Išgirdęs apie tai, Garibaldi
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Dabar Lietuvoje visiems la
Res. and Office
Rockford, III., tuojau gavo da Vai- 8-4 U 7-9 vak. Ketv. 8-13 ryto Office Phone
poj prasidėjo tautiškas susi- kiek galėdamas protestavo
PKOspet t 1028
2389 So. Lenvito Sf.
bai paprastas dalykas,
kad
NedėlįoJ susitarus
pratimas. Ir Italijoj žymesnio- prieš Nieos atidavimų Francu
rbų ir dabar labai džiaugiasi.
CANAL O7OO
žmogus sulaukęs 21 metų tu
ji politikos vadai pakėlė min zijai, tačiau be pasisekimo.
Tel. CASal 6133
ri eiti tarnauti į kariuomenę.
tį , Mujungti visas Italijos žo- 1860 m, pavasari> jis, iš anks
Tcl. LAFayette 3057
Paskirtų dieną visi kariuome
PHYSICIAN and SURGEON
su
inųR/ų viefcų
Italijos to susitaręs su Kavūru,
Omaha, Nebraska. — Kur.
nėn šaukiamieji, taip vadina
DENTISTAS
2403 W. 63Td St., Ohioago
Petras Cannon, Sv. Patriko
vienybės judėjimo priešaky a- 1000 žmonių kariuomenės bū
mieji naujokai, niekur nesislaGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
OFFICE HOUR8:
2201 W. Oennak Boad
tsistojo Piemonto karalius E- riu išvyko pietų Italijos nu
bažnyčios klebonas ir katali
X—SPINDULIAI
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavltt St.)
psto, bet tiesiog vyksta ten,
Sunday by Appolntment
manuelis, kuriam padėjo geni kariauti. Šis jo žygis, žinoma*
kižko laikraščio redaktorius
3051 West 43rd Str.
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
kur jiems reikia ir per ištisus
(Prie
Archer
Avė.
netoli
Kedzi
’
e)
alus politikas grafas Kavūras. istorijoj “1000-ties žygio” va
mirė. Jis redagavo tų laikraš Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
Nuo 1 Iki 8 vakaro
metus mokosi savo tėvynę nuo
nedėllomis pagal
ėjęs Piemonto karalystės mi- rdu, pagarsino Garibaldi var
tį: “The Prere Voice” pe.-j Sefedomls irsutarti
Seredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
i priešų ginti. Ištarnavę nusta
" nisterio pirmininko pareigas. dų pasauly. Jis su savo būriu
trisdešimts metų ir visų tą
tytų laikų vėl grįžta į namus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
. Bet sujungti Italiją buvo.jne- išsikėlė Sicilijos saloj, jų už
laikų nei vienos savaitės ne
TeL CAK ai 6123
ir vėl gali toliau dirbti savo
4645 So. Ashland Avė.
paprastai sunkus darbas, nes kariavo ir pasiskelbė diktato
turėjo atostogų. Matote, norė
pamėgtų darbą.
OFISO VALANDOS:
buvo daug priešininkų, ypač rium. Iš čia jis puolė Neapo
jo kas savaitę laikraštį išleis
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
DENTISTAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Visai kitaip jauni Lietuvos ti.
Nedėllomis pagal sutartj
lio karalystę. Tais pat metais,
prancūzai ir austrai.
4204 ABOBSB AVĖ.
Oftoo telef. UOllevard 7820
2201 W. Cermak Boad
Jo editorijalai buvo labai įGaribaldi, tautos vienybės lapkričio 7 d., jis, drauge su vyrai elgdavosi rusų laikais.
corner Sacramento
Namų Tel. PROsgteet 1830
- idėja užsidegęs, stojo Piemon karalium Emanueliu, įžengė į Mat tuomet kariuomenėje rei domųs ir plačiai cituojami ki Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Valandos 1—< Ir 7—8 vak.
to tarnybon ir tuojau pradė nugalėtų Neapolį. Tai buvo kdavo tarnauti keletu ir net tų laikraščių anglų kalboje,
Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti TeL BOULevard 7043
Ofiso Tel.: LAFayette 3650 kelbolikų
nletų.
Todėl
visi
ru

Garibaldi
didžiausias
darbas
REZIDENCIJA
nes jų autorius buvo labai iš
jo veikti. Bet Garibaldi drą
Rez. Tel.: VIRglnia 0669
6631 S. California Avė.
sus jr ugningas veikimas ne ir pasisekimas. Pats Garibaldi sų kariuomenės tarnybos labaį mintingas ir gabus rašytojas.
DENTISTAS
patiko iš pradžių atsargiam netroško nei garbės, nei titu vengdavo, jie net darydavo į- Lietuvių parapijai buvo labai
Telefonas REPnblic 7868
DENTISTAS
O A 8
X - R A Y
politikui Kavūrai, ir Garibal lų, nei reikalavo sau atlygini i vairius kūno sužalojimus ir prielankus. ’ Įvairius praneši
4645 So. Ashland Avė.
4143 ARCHER AVENUE
Ofiso: TeL LAFayette 4017
arti 47th Btfset
di buvo priverstas visai pa mo. Atidavęs valdžių karaliui kitokius kenksmingumus, kad mus bei straipsnelius iš para
Kampas Franclsco Avė.
Vai.: nuo
iki 1 vakare
Besu TeL HEMlock 63S6
bėgti iš Italijos. Kelis metus Emanueliui, jis grįžo į Kap tik nepatektų į kariuomenę. pijos veikimo mielai talpino.
Seredoj pagal sutarti
jis buvo laivo kapitonas šiau reros salų ir ėmė galvoti apit Tada ir kariuomenėje tarnau
Laidotuvėse dalyvavo apie
ti
buvo
ne
taip
lengva,
kaip
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
rės Afrikoj, o-vėliau persikė- Komos paėmimų. Du kartus
tūkstantis žmonių, keletas ši
4142 ABCHER AVI.
dabar
lietuviškoje
kariuome

• lė į Pietų Ameriką. Čia jis ra jis su savo būriais puolė Romtų kunigų ir du vyskupai.
Ofiso valandos; 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
nėje.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Rezidencijos Ofisas: 3666 W. 6Stb Ht.
Sesuo
Anastazija
darbuojasi
2515 WBST 69th 8T.
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vaL vak.
Anais laikais nemažam skai
DR. VAITUSR, OPT.
Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti Of. ir Bee. TeL HEMlock 6141
čiui Lietuvos jaunų vyrų iš Šiais metais buvome laimin
LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU
V alandos:
vengti rusų kariuomenei padė gi susilaukti labai darbščios
bPEULAU£TA8
2-4
popiet;
nuo 6-8 vakarais
aklų įtempimų, kurto
davo ir aukštas vietas užiman- sesutės Anastazijos iŠ Chica MtlPalengvina
prletaatlml galvot skaudėjime,
Žf i*
f
OTDTTOJA8 IR CHIRURGAS
akli) aptemimo, nervuotutieji lietuviai. Kalbama, kad gos. Kai tik atvažiavo, tuojau svaigimo
mo. skaudamų aklų karttj, atitaiso
Jįtu prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos j
4157
ABCHER AVENUE Office Tel. Wentworth 8186
v
ir tollregystę. Priren
daug vyrų “išbrokydavo” da pradėjo darbuotis ne tik mo trumparegystę
TeL VIRglnia 0086
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
gto teini n gal aklniua Visuose atsiti
R«s. Tel. Hyde Park 8388
Ofiso vai.: 8—i Ir 1—8 p. m.
kimuose egzaminavimas daromas su
liauti Jeivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
ktaras Kazys Grinius, buvęs kykloje, bet ir už mokyklos elektra,
Nedaliem
to
pagal
atitarti
parodančia mažiausias klai
das. SpeclaJė atyda atkreipiama t
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
Lietuvos prezidentas, kuris sienų. Ji tuojau paėmė vado mokyklos
valkus. Kreivos akys atlmetu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
tatoomoa
Valandos
nuo 10 iki S v. Tel. Ofiso BOULevard K813—14
vauti
B.
V.
.M.
(sodalietėms).
tuo laiku buvo garsiu gydy
NedBlfoj nuo 10 Iki 11. Daugely at
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
akys atltataomon be akinių. Rez. VICtory 3848
Ji žiūri ne tik tos draugys sitikimų
toju Suvalkijoje. Kai kurie
aPTTPTAI IfiTft
Kalno* pigiau kaip pirmiau.
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
4712
BO.
ASHLAND
AVĖ.
tės
dvasios
reikalų,
bet
vakavengdami
rusiškos
karo
tarny

6900 SOUTH HALSTED ST.
norį pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
Phone
Boulevard
7589
rais
mokinti
mergaites
siūti,
bos
pabėgdavo
net
į
užsienį.
suomeninį veikimų,/dabar laikas yra važiuoti.
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:86-8:88 Vatoadoe: 1 Iki 4 po pietų, f iki 8 vak.
TMkrrea ngredonu
Gal ne vienas toks lietuvis virti ir visų kitų narėms žino
756 W. 36tb Street
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
dabar gyvena Amerikos Jung tinų dalykų. Prie šios draugi
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
{VAIRŪS DAKTARAI:
tinėse valstybėse ir kitur. Sa jos priklauso mergaitės, kurios
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
Pritaikyme akinių dėl viso
vaime aišku, kad tada lietu lanko viešųjų.aukštesnę moky kių akių. Ekspertas tyrimo alaivų. Rašykite arba atvažiuokite.
Ofito Tel. CMainart MM
viui tarnauti rusų kariuome klų. Be to; ji rengia vaikus kių ir pritaikymo akinių.
Res. Tcl. DREzcl #141
nėje buvo beveik tas pats, ka* prie Sutvirtinimo Sakramento
nFTCRAfl
K
Ir dirbti prieš savo kraštų, nes Sesuo Anastazija taip pat su
4729 So. Ashland Avė.
f?
Č/
1 lubos
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
reikdavo visuomet galvų gul kvietė viešosios mokyklos vai
CHICAOO. ILL
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų ir
dyti nž Lietuvos engėjų carų. kns ir mokina juos tikėjimo
OFISO VAHANDOS:
visų chroniškų ligų
Kai artindavosi stojimo lai dalykų bei rengia prie Sutvir
VlM 10 Iki 13 vai. »rte, nuo 2 Iki 4
ZkL »o pietų fr nuų 7 iki >:IO vai.
Ofisas 3102 fto Halsted St.
kas į kariuomenę, daugina tinimo Sakramento. Tie vai
vakaro. Nedėllomla nuo 14 Iki 13
Kampas 8 tat HtreH
valandai dienų.
uvių nuo tos prievolės sla- kai daugumoje yra išdykę, ne
Valandos: 2—4 pbpfet. 7—9 vai. vak.
0PT0METRI8TAS
Telefonas Mipway 3880
NedSIlomls Ir Avcntadlrnlais 10—12
pstyriavosi. Tada juos pradė mandagūs, tačiau sesutė visus
davo gau<lyti rusų žandarai, sutvarko ir gražiai pamokina. lg()1 g ASHLAND AVENUE
fealtyšiai taip pat turėdavo pa
Mūsų parapija jau sena. Ka-| piatt Bldg., kamp. 18 st
OffVcF Phone
Res. Phaųe
n2 aukštas
t.zx„
dėti pagauti aavo kaimo vy dangį parapijiečių nėra daug.1
TKlangle 0044
ENG|e»<x>d 6641
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS
rus. Ne vienam tada lietuviui tat neturime gerų bažnytinių
Pastebėkit mano iškabas
4631
80. ASHLAND AVĖ.
tekdavo slapstytis miškuos* pr drabužių. Tie, kuriuos turime, 1 Valandos nuo 9:30 ryto iki
Tel. YĄRda ou»t
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
jvis savo pažįstamus, kad tik jnn seni, susidėvėję. Sesutė 8:30 vakaro. Nedėliomia nėra
Rez.: Tel. PI.Aza 2100
7850
Halsted Street
Valandos:
išnašus žandaro kuiipkos ne vi«UK drabužius apžiūrėjo ir, įkirtų valandų. Room 8.
ROOM 210
Nuo 16-1, v. ryto; )-t Ir 7-8 v. v.
sužeistų kajlį. Žandarai išieš- >kaa reikėjo taisyti, gražiai paPhonš Danai 0523
Vai.; 2-4 ir 7-3 vai. vakaro
Nedėldlenlala nuo 10 Utį 13 diena

6ARSINKINTES

4'0BAUGE”

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKUNAS

KAIP RUSAI LIETUVIUS
GAUDYDAVO j KA
RIUOMENĘ

DR. J, J. SIMONAITIS

MIRĖ SENAS REDAK
TORIUS

DR. A. RAČKUS

DR. A. P. GURSKIS

< DR. G. 1. BIOŽIS

DR, J. J. KOWARSKAS

DR. S. BIEŽIS

DR.C. Z. VEIEL’IS

DR, V. E. SIEDLINSKIS

8

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR.J.RUSSELL

Važiuojam!

DR. T. DUNDULIS

DR. SUSANA A, SUKIS

DR. A. J. BERTASH

25 METŲ PRITYRIMO

DR, CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

DR. JOHN SMETAN A

DR. MAURIGE KAHN

DR. A, R, MČCRADIE

So

—v;

Trečiadienis, rūgs. 26 d, 1934
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jų temoka už mokslą? Parapi
jose, gabesnėms mokinėms tei
PRO 4MM
VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES
kiamos subsidijos (scbolarsliips), o tų subsidijų teikia
A. K. D. Tat rugsėjo 30 d.
LINKSMA ŽINIA
Sukaktuvėms paminėti tinka A. R. D. išvažiavime Vytauto
miausias laikas bus natinis darže, norime matyti visų a
Visi tie lietuviai, kurie da labdarių seimas, kuris įvyksta kademikių tėvus, gimines, bei
rbavosi it visi tie, kurie dėjo šių metų lapkričio mėnesio 4 jų broliukus ir sesutes. Pikni
aukas, gali nuoširdžiai pasi dienų, Dievo Apvaizdos para kas bus įdomus, įžanga tik
25c (o vien “gate praizų’’ bu^
džiaugti, kad jų pastangos ne pijos salėj, Chicagoj.
ir pas savo gimines. Jis, esu,
ŽIŪRINT PRO DELNĄ
už keliolikų dolerių duota), o
buvo tuščios. Štai, šiomis die
Visos labdarių kuopos pra
turįs “student penint” ir tao
visas pelnas šio pikniko, bus
nomis Lietuvių R K. Labda šomos išanksto rengtis prie
kinasi
skraidyti. Permitas gau
Kad dar pabūtų tokios šil
tam, kad apmokėjus už mokslų
rių Sąjungos centro valdyba to svarbaus įvykio. Taip pat
\
mergaitėms iš parapijų, ku tos dienelės, tai daugelis lai tas po to, kai jam buvo nupir
jau “sudegino" labdarių ūkio riuoširdžiai kviečiame visas
rioms duodamos
“scholar- kinai ir deprešinų pamirštų. kti tam tikri akuliorai, kad aantrąjį morgičių, vadinas jį kitas garbingąsias lietuvių or
Ba kur tik priešais saulutę titaisyti akis. Mano delnas la
ships”. Lauksime visų.
X.
atmokėjo ir iš dvylikos .tūks ganizacijas ir draugijas mūsų
prie namų porčių arba ant ka bai niežti, ar tos šnekos yra
ZOFIJA LESCAUSKIENĖ
tančių skolos ant ūkio beliko jubiliejiniame seime dalyvau
mpų suseis du, trys liulkų pa teisingos. Jei teisingos, tai bus
NAUDINGA KNYGA
Jau praslinko metai kai tave, mūsų mylima ma
tik šeši.
ti.
Prašome
atvykti
dvasiškijų,
rūkyti, tuojau ir šneka apie išsipildžiusi rokunda, kokių amytė, nelaimingoji mirtis ištraukė iš mūsų tarpo.
profesijonalus,
biznierius
ir
tų aroplanų, kurį tavorščius nų dien ant savo delno paro
Mūsų širdyse i>alikai neužgydomų žaizdų, o namuose
Tai yra stambus laimėjimas
Gavau nuo gerb. kun. Pr.
neužpildomų tuštybę. Mes tavęs, brangioji mamytė,
visus,
kuriems
tik
rūpi
kilnus
džiau, kad, kol ateis pavasaris
ir didelė pažanga padaryta ar
Vaitukaičio keletu egz. naujos Grigaitis per vasarų, net barz
laukiame sugrįžtant, bet mūsų laukimas veltui. Vi
labdarybės
darbas.
ir prasidės antras skridimas,
čiau prie siekiamo tikslo. Vi
knygos vardu: “Pašaukimas į dų nusiskutęs, strajino skridi
sokios gėlės pranyksta ir vėl sugrįsta, bet tave, ma
tas studentas su pennftu bus
si žinome, kad kuo greičiau
myte, Viešpats pasiliko amžinai kaipo išrinktų gė-'
dvasinį luomų”. Nors knygos! mui per mares. Žmonės tiek
lėlę. Laikui bėgant užmirš tave draugai-ės, bet tu,
atmokėsime ūkio skolas, tuo CENTRO SUSIRINKIMAS turinys dogmatinis ir tokio tu prišneka visokių rokundų, kad išėjęs visas aroplano kūreni
mūsų brangioji, pasiliksi mūs mintyse ir širdyse am
mo klesas ir išgirsim kad ne
sunku visas ir į ausį sudėti.
greičiau galėsime pradėti re
rinio kuygos sunkokai skaito
žinai.
Labdarių Sąjungos centro
Įeit. Vaitkus, ale pons Vaiva
ngtis prie našlaičių ir senelių
Artimi, tik per delnų vieni
mos, tačiau gerbiamas auto
Netekome savo mylimos moters ir motinėlės rug
prieglaudų statymo. Dabar rei svarbus mėnesinis susirinki rius padarė tų knygų taip į- nuo kitų atsiskyrę, Grigaičio da skrenda per mares.
sėjo 27 d?, 1933 m.
įvyks rugsėjo 26 dienų,.
....
,
, lv
,
Mylėjome tave, mamyte, kuomet buvai gyva, taigi
kia pasirūpinti, kad kiek ga- mas
.v
,
... 1 domių ir įtekmingų į skaity- tavorsciai balsavikai šneka,
neužmiršime tavęs ir dabar, kol per mūsų maldas
salėj. . ; ,
,
, . . ,
. v . .. ^„^1
PRASAU NESIJUOKTI
‘ Įima greičiau atmokėti liku Ausros Vartų parap.....
to ų, kad mane traukte trauke i kad Vaivadai užmokėta $7o0
neįvesime jumis Į Viešpaties namus.
Bus
pranešta
apie
atmokėjimų
sių skolų — šešis tūkstančius
užsilikusios pensijos, turbūt
visų perskaityti.
Mes atmindami tų jos liūdnų prasišalinimų iš mū
Afrikoje dėjosi toks daly
antro
morgičio,
svarstoma
sei

sų tarpo, yra užprašytos gedulingos šv. Mišios už
' dolerių, kurie dar stovi ant
Esu tikras, kad ji utuei dt-l'P0 to> kai
P» kas. Per vienų medinį tiltų
jos sielų rugsėjo 27 d., 7:30 vai. ryto., 6v. Jurgio
kelio siekti svarbiausio mūsų mo reikalai ir kiti dalykai. Vi ,
.
... į Europos žemes skridimų į ga- greta ėjo dramblys ir musė.
parapijos bažnyčioj.
_____
. . .
sų kuopų atstovai prašomi at deles naudos tam, kuns jų1
organizacijos tikslo.
radžiu uždarė. Sako, girdėti, Perėjus tiltą, musė sako dra
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
vykti.
Valdyba skaitys. Kiekvienas jaunikaikad tas pats ponelis skridimo mbliui:
žystamus dalyvauti šiose pamaldose.
Netenka daug abejoti, kad
tis, arba mergaitė, perskaičiu
L
Nuliūdę:
pinigais samdęs privati aro
— Boy! tikrai buvo baisu,
šiek tiek smarkiau ir vienin
si
jų,
pradės
rimčiau
mąstyti
Vyras Juozapas, Dukterys Jadvyga ir Gophie,
planų ir sportavęs tarp Cika- kai einant mums per tiltų jis
giau padirbėję, netrukus
ir
apie savo pašaukimų į dvasi
Sūnus Juozapas ir Giminės.
gos, Pitsburgo ir Piladelpijos,! laižai linkčiojo.
paskutinę skolų atmokėsime,
nį luomų,
tada pradėsime kelti reikalin Artinasi rudenėlis — ateina
no r is invalid and if they j gų kapitalų prieglaudoms.
nauji žmonėms rūpesčiai,
o Šiuo noriu viešai padėkoti
ROSELLI BROTHERS. INC.,
confess on the uote the
ypač. kilnioms įstaigoms, mo gerb. autoriui už tokį kilnų
Labdarių srimas
ir
šventų
darbų,
berašant
tą
PAMINKLŲ DEKfeEJAI
Court will vaeate and sėt
Šiemet sueina 15 metų nuo kykloms, vienuolynams.
SpccialLstai iškalime ir Išdirbi
aside judgement on the Labdarių Sąjungos įsteigimo.
Susilaukia tos įstaigos šim knygų, ir taip pat už prisiun
nio
visokių rSšių paminklų h* gragrouds of your son’s minor- Per tų laikų sųjunga daug ii tus “svečių”, lietuvių dukre Vinių man.
bnamių.
Kun. Juozas Jasevičius
Mūsų šeimyna specializuoja šia
ity.” Manau, turite būti pa labdarybei. Kas nežino, kad ši lių bei sūnelių, kuriuos reikia
Veda Charles P. Kai
me
darbe per šeštos kartas.
tenkinti mano atsakvmu.
gražiai pasidarbavo lietuvių šiltuos kambariuos mokinti,
Veskite paminklų reikalus tie
‘DRAUGAS"
garbingoji mūsų organizacija reikia mokslui įrankių, reikia
siai su pačiais lšdlrbėjais.
KLAUSIMAI IR ATSA
15. Mano žmona krautuvėj, tūkstančius* llėtutfų sušelpė., užlaikyti, Lad ir kukliai, mo
K YMAI
užsakė šešis tuzinus kiauši- ‘ gražių ligoninę pastatė ir vi kytojų personalas.
Katalikiškas!
Didžiuma noriai leistų jau Lietuviškas!
nių. Groserninkas kiaušinius sus kitus labdaringus darbui
13. Pirkau- radio už $150. Su padėjo ant stalo. Jau buvo'su dideliu pasišventimu jos nimų savo mokyklosna — jei
Patriotiškas!
tarta mokėti $10 į mėnesį tol,
Teisingas!
nereiktų mokėti.
Vienas blokas J rytus nuo
pasirengus mokėt už tuos da- nariai dirba.
kol išmokėsiu visų sumų. Podidžiulių vartų
Naudingas
1
Šv.
Kazimiero
akademija
tu

lykus, kaip kita moteris paMūsų organizacija švenčia
pieroj, kurioj aš pasirašiau,
Pamokinantis!
traukė kų tai ir numetė kiau-j 13 metų savo gyvavimo suka- ri šimtus mokinių, bet kiek iš
štai, kaip skamba: “the con-L. .
..
Lšinius ant žemes. Savininkas ktį. Ji džiaugiasi ir didžiuo
Trys telefonai!
traet provides tbat the radio į ”
užkeikė ant mano žmonos ir jasi savo darbais. Manoma,
Rez. PEWSA(X)LA 9011
belongs to the store until 1 •
BELMONT *485
norėjo, kad ji užmokėtų už kad visa mūsų visuomenė
, Office: HILLSIDE 3885
paid for it and if I defaulted
tuos kiaušinius. Kų ji turi džiaugiasi drauge su labda
Alfred RoselU, prea.
Vtaceat Roselli, secr. i. J
a payment the store could take
riais ir ji prisidės prie tų su
daryti?
the radio.” Aš mokėjau ketu
Udlrbėjai
kaktuvių tinkamo paminėji
Pagal
įstatymus,
jai
nerei

ris mėnesius ir daugiau ne
GRABORIAI :
mo.
galiu mokėti. Krautuvė atėmė kia už sumuštus kiaušinius
Didžiausi* paminklų dirbtuvė
Chicagoj
LACHAVVICH Telefonas YARda 1138
iš manęs radijo ir dabar skun mokėti. “Tho ordinary rele, dų. “Harkin vs. Page 287
džia už visų sumų. Neturiu tbat if the contract is a cash Illinois 420-422”.
IR SONOS
Su v Iri 60 metų prityrimo
transaction
payment
of
the
-----o
-----pinigų advokatui samdyti. Ką
LIETUVIAI OSABOBIAI
Daugelis žmonių siųsdami
GRABORIUS
Pirkite tiesiai ii dirbtuvė* Ir
prioe is a conditional precePatarnauju laidotuvėse kuoplglaual*
taupykite pinigus
turiu darytil
klausimus, labai neaiškiai pa
Reikale meldžiu ataUaukti. o mano Turiu automobilius visokiems
darbu Malta užganėdfatl
Ats. “No. It is generally dent through the interfering rašo. Man nėra szvarbu, bile
attikome darbą daugeliui iyi
TeL OANal 9*16 arta MII
reikalams. Kaina prieinama.
alų ChieagM Lietuvių.
heki that a seller under the 1°^ possession and title. Ki2314
W.
23rd
PU
Ohioa<o
tiktai iš vieno žodžio minti
8319 Lituanica Avenue
condition of sale contract who tais žodžiais sakant, toji va pagaunu ir aš suprantu da
Chicago, 111.
1439 S. 49th Ct Cicero, DL
bas taken possession cannot dinama transakcija nepasi lykų. Siųskite daugiau.
7
TeL OIGKRO IMI
beretofore sue for the price.” baigė pakol ji neužmokėjo piarti Grand Avė.
i Charles P. Kai.
Te. I.APayette 3572
Nereikia mokėti. Pagal šių susavininkui. Kiaušiniai
J. Liulevičius
tarti, kadangi’žodis yra “con- <priklausė savininkui ir neTelefonas SEEIey 6103
ARKIVYSKUPAS JURGIS
Grabortua
GRABORIUS'
Ir
ditional sale contract” ir jie1 svarbu, kas juos padėjo ir MATULEVIČIUS. Labiau ir
Chicago, Illinois
Koplyčia dykai
.
Itataim. • ĄttJas
atsiėmė radijo ir kadangi jų sumusc.
labiau auga pasitikėjimas šino
1410 SO. 49th COURT
Patarnauja Chiragoje Ir apyHnkėJe.
kontraktas užėmė vietų kaipo
šventu vyru, mūsų mylimu tau
Cicero, Illinois
16. Mano vaikas, 12 metų
. Didelė Ir graži .
“rizikavimą,” tokiu būdu ne
tieČiu. Nebetoli gal ir tie laiPhone Cicero 2109
Koplyčia dykai
amžiaus, mėtė bolę su kitais kai, kada Dievas leis jį išvysreikia mokėti.
Visi Telefonai:
4092 Archer Avė.
vaikais. Bemėtydamas išmu ti šventuoju paskelbtų.
z
14 Mano sūnus nusipirko senų šė “pantry” langų ir sumu
A. MASALSKIS
Kiekvienam įdomu pažinti
šė
daug
dalykų.
Savininkas
automobilį ir užmokėjo $200.
GRABORIUS
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
to garbingo Vilniaus vj^kupd
VEDĖJAS
Vienų šimtų įmokėjo, o už ki reikalauja, kad aš užmokė
gyvenimas. Jį sužinosime iš 1
3307 Lituanica Avė.
1646 West 46th Street
tų šimtų davė kokių tai “jud- čiau, arba jisai skus. Aš ne
neseniai išėjusios knygos:
Tol. BOUlevard 5181—*41*
Tel. Boulevard 4139
genient note”. Bevažinėjant su turiu pinigų. Kų turiu dary
“
ARKIVYSKUPAS
JURGI8
tiko nelaimę ir jo mašinų la ti?
MATULEVIČIUS”
Tėvai nėra kalti už mažo 1
imi sudaužė, kad beveik neužsinioka taisyti ir netūri pini vaiko žalas. “A pareut isĮ Knyga parašyta ne vieno
Ambuknce Patarnavimas Dienę ir Naktį
GRABORIUS Ir BALAAMUOTOJA8
gų užsimokėti. Kompanija not liable for the torts of bis žmogaus, bet daugelio mūsų
PatArnarimaa garas Ir n«brangna
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
Jeigu
norite
dailumo
Lietuvos
profesorių,
kunigų,
gųzdina, kad ji skus ant tos minor child, merely because
718 West 18th Street
ir nebrangumo laido*
Telefonas MOKroo 8377
notos, užims jo algų ir tt. Ma- of the existence of the rela- mokytojų. Knyga yra didelė,
•
fu stipriais kietais viršais, su
no sūnus žada apleist miestų. tion of a child and parent.”
tuvese... Pašaukite...
, Daugelis žmonių galvos, kad persiuntimu kaina $1.90, dar
Kų aš turiu daryti?
REPublic 8340
Ats. Jeigu sūnus via 18 šis įstatymas yra neteisingas, galima gauti. .
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
In«.
metų amžiaus, jis neatsako užJ jeigu vaikas žalų j>a<laro Ir
“DRAUGAS”,
LIETUVIŲ
ORABORIt S
5340 So. Kedzie Avė.
Palatdbja už 82I.OO if aukAčiaa
4605-07 So. Hermitage Avenue
tai, kų pasirašė. “A judge- tėvai neatsako už nuostolį.
2334 So. Oakley Avė.,
Uodarnitka v<»v ' 'ia
(Neturime sąryšių su firmą
M* W. l*«h SL Tel. < A>al (1174
ment note executed by a mi- Čia aš paduodu įstatymo var
Chicago, IR.
tuo pačiu vardui
Chicago. I1L

LABDARIŲ DIRVA

VASARĖLEIBAIGIANTIES

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE |

HILLSIDE, ILLINOIS

VENEIIANIMNUMENTHLINC.

STANLEY P. MAŽEIKA

527 N. WESTERN AVĖ.

ANTANAS PETKUS

t

Yards 1741-1742

LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

J. F. EUDEIKIS

I. J. Z 0 L P

JUOZAPAS EUDEIKIS
IRTĖVAS

SIMON M. SKUDAS

J. F. RADŽIUS

Trečiadienis, rug*. 26 d, 1934

LRKSA APSKRITIES
SUSIRINKIMAS

—

Kai
(Kazlausko)
Waranty
Tax certifikate $100 ir adv. j«
pinigais. Fondo b

Rūgs. 21 d. Dariaus - Girė globėjai savo pirmininku išsi
no paminklo statymo komite rinko L. Šimutį, kasininku J. d

to susirinkime buvo svarsto K rot ką, sekretorium kun. L 8
mi svarbūs paminklo ir fondo Albavičių, o kun. H. Vaičū- 1
reikalai. Dalyvavo fondo glo nas ir adv. JL Vasiliauskas y- (
bėjai ir daugumas k-to narių Ta kontrolieriai. Iš bankų pi- f
nes buvo patiekta paminklo nigai gali būti išimti tik ko- '
fondo metinė apyskaita. Fon miteto ir fondo globėjų nuta
do pirmininkas A. Kalvaitis rimu ir su fondo p-ko Šimu- 1

patiekė visą fondo apyskaitą čio ir kasin. Krotko parašais. 1
ir pranešė, kad jis rezignavo Paminklo projektą ir vietą pa 1
iš fondo globėjų ir kad fondo rinks komitetas ir fondo glo- j *
nurodė, kad 1
globėjai rūgs. 21 d. ta proga bėjai. Šimutis
rekomendavo į fondo globėjus Kalvaičiui rezignavus buvo <
paminklo pirm. adv. R. Vasi reikalas pertvarkyti fondą, su

I. daryti visą fondo apyskaitą ir j
paskelbiant
Albavičių; visi fondo globėjai persiorganizuoti
pasirašė dekleraciją apie pa fondo globėjų dekleraciją, ku
liauską ir k-to narį kun.

minklo fondo globojimo, su

ri skiria jiems atsakomybę ir

naudojimo tvarkę ir fondo glo

nustato globojimo tvarką.

bėjų atsakomybę. Be to, Kal

Paminklo komitetas patvir
vaitis paaiškino, kad pinigai tino A. Kalvaičio patiektą atebelaikomi dviejuose bankuo pyskaitą, priėmė jo rezignaviMetropolitan1 iną ir patvirtino rekomenduo
State Bank ir City National tus du naujus fondo globėjus
Bank and Trust Co. of Chica ir visų fondo globėjų pasira

se

(lietuvių

go): pirmame yra $4,902.58,

šytą deklaraciją. Čia pat glo

rankose

bėjai priėmė banko knygutes,

antrame

$1,742.45,

$7.60, iš viso fonde yra

ii |

sesutes. •\
I•
Janush, Jr., — Jąnufikevi-1,

čia gerai žinomas Scandinavi-'j
J Liet.
- - •»„ R. K. Sus-mo
^0 •
•*>Chicaj
gos apskrities labai svarbus an American Linijos' Lietuvių
susirinkimas įvyks ketvirtadie skyriaus vedėjas Ateinančiais
nio vakare, rugsėjo 27 d., Šv. metais rengs asmeniškai vado°
*
}
Jurgio parap. salėj, Chicagoj. vaujančias dideles ekskursija*
į Lietuvę. Visa kelionė jūromis
per Lietuvos vienintėlj uo
Šv. Kryžiaus ligoninės rėmė
jų pirmas susirinkimas po va stą, Klaipėdą- Šioms ekskursi
saros atostogų įvyks šį penk joms bus surengta iškilmingi
tadienį, rūgs. 28 d., 1 v. po pasitikimai ir priėmimai, da
piet, ligoninės vieškambary. lyvaujant Šaulių orkestrui
Narės prašomos atsivesti Lietuva širdingai kviečia sa
naujų narių, nes šiame susi-' vo brolius ir seseris parvažiuo
rinkime bus duodama dovana ti j Lietuvę per Lietuvos uos
tai, kuri prirašys tam tikrą tą Klaipėdą. Parvykstant per
skaičių. Jei kurios neturi kas Klaipėdą, keleiviams teikiama
atvestų, pačios prašomos atvy- daug palankumo ir palengvi
kti ir įsirašyti draugijon, ku nimo ir kartu palaikomas Lie
rios tikslas darbuotis išimti tuvos uostas.
nai ligoninės naudai. Mokestis Vasarojant Lietuvoje Ja
metams $1.00.
Alfa nush, Jr., padarė daug įdomių
ir gražių nuotraukų. Ant lai
vo buvo filmuota visi kelei
viai važiuojant į Lietuvą ir
parvažiuojant iš Lietuvos. Nei trukus visi paveikslai bus roį domi po Amerikos lietuvių ko
i lonijas.

jektę, skirti pinigai: adv. Ch.

A. Olio $23

vo senus tėvučius, brblius

’ Kartu su Janušu, Scandina’ vian American Linijos laivu
S. S. Frederik VIII parvyko
1 ir daugelis kitų ekskursantų
iš Lietuvos, tarpe kurių buvo
O. Ceplinskienė ir K. Savic
kienė iš Ansonia, Conn., M.
» Ramanauskienė iš Lowell, Massacli., T. Šimkienė su sūnum
r Albertu, D. Kiimienė, J. Alek
siūnas, A. Aleknienė su duk
rele Aldona, visi iš Chicagos,
111., A. Mekelenskiūtė iš Bernard.H^Ule, N. J., ir B. Mali8 nausKjiiė (13 metų) iš Rasei
nių, kert atvyko pas savo dė' dę į Thomhupt, Ęa.

$6652.- apyskaitą ir visus fondo doku-

63. Fondo globėjų žinioje yra1 mentus.
dar premijai už paminklo pro
»
Susirinkimas kooptavo ko! mitetan adv. A. Olį, kuris yrn

daug gelbėjęs Dariaus - Girė

no skridimo ir dabar pamink
lo teisiniuose reikaluose.

Apsvarsčius įvairius reika
lus, nutarta pirmiausia galu

tinai išrinkti paminklo projek
tą, kurį miesto valdžia patvi-

3 rtins ir tada jau leis pačiam

Z paminklui atitinkamą vietą pa
" rinkti. Su arkitektais tartis pa

PARDAVIMUI — Dviejų 4ukftčtų
medinis namas — mūrinis pamatas
— abu 6 kambarių. Karėto vandens
ftlluma.
Bargenaa.
Atstft&uklte —
S82O 8. HAIjSTED ST. SURYS —
DOODY — ANTONISER, I«>.

vesta Šimučiui, Vasiliauskui ir

• Oliui, kurių sprendimai turės
r būti komiteto patvirtinti.

■

Komitetas pareiškė padėką
g konsului A. Kalvaičiai, kuris

MAŽMOŽIAI
rašo

Labas

Lindberghų sūnelio pagrobi
mo ir nužudymo išaiškinimas
vis eina prie pabaigos. Ketvir
tadienį buvo areštuoti 3 vy
rai įtarti šioj byloj. Pas vieną
rasta dar keli tūkstančiai ne
praleistų pinigų, kuriuos jiems
sumokėjo tėvas, Col. Charles
A. Lindbergh. Policija šio įvykio nė vieną dieną nepami-

Jei policija visuomet taip
dirbtų, būtų daug mažiau pi
ktadarių ir mažiau visokių
prasikaltimų.

Chicagos mieste
randasi
daug gatvių, visos sunumeruo
tos ir £u vardais. Neseniai įėjo į madą keisti kai kurių
gatvių vardus. Politikieriai,
elgdamiesi sauvališkai, ėmė ir
pakeitė kai kurių gatvių var-

Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
(Metropolitan Stato
Valandoa Kasdien
Panedėllo. Seredoa
vakaratb 4

Bank Name)
nuo » iki S
Ir Pėtnyčloa
Iki #

Groja stebėtinai gražiai
Pagauna visas stotis

Telefonas CANal 1175

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosava, modermika studio au Hollywood tvleaonila.

480 WBBT
ST.
Englevood 5840—5888

k nemaža pasidarbavo paminklo
s- komiteto ir fondo reikalams.

1 i ***

į

’1 •

-'O*,.-

"i .

«-

8 t' 'į

praneša
Atmaina ofisų valandose.

Taigi, dabar paminklo fon-

- dą globos L. Šimutis, kun. H.

VaiČ.ūnas, kun. I. Albavičius.
h adv. R. Vksiliauskas (Vasalle)

’ ir J. Krotkas. Malonūs mūsų

Dabar valandos Šiokios:
SĄJUNGIEČIŲ BUNCO

2403 WE8T 63rd STREET

e, didvyrių paminklo rėmėjai au•
kas paminklui prašomi siųsti
o.
g. kasininkui:
Mr. J. Krotkas,

Darius

-

Girėrias Memorial

Fund, 2201 W. Cermak Rd.
Chicago, I1U 5

)

1

K-to sekr.

P. Jurgėla

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LITTUVliRUS KATALIKIŠKUS
LAIKE AA0IU8
DRAUGAS”, vienintėlia Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 1,1. Me
tams $6.00.

DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
IAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 Sč. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

‘STUDENTŲ 2ODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
$2.00.
‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.
‘VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
St., Chicago, III. Metams $1.80.

‘AMERIKA” savaitraštis. įleidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metama $1.50. 423 Graad Street,
Brooklyn, N. Y.

; ALL WAVE
Pagauną Europą ir kitus
' kraštus

SUGRĮŽO JANUSKEVIČIA,
JR. U LIETUVOS.

Pranešimai

Visiems gerai žinomas Lie Kampas Western ir 63rd St.
tuvos krutamujų paveikslų fiTelefonas PROspect 1133
Katrie perkate anglis II
Panedėlio,
Utarninko, Seredos
dralverlų, elųakite juos
|
lmininkas,. J. Janush, Jr., —
CRANE COAL CO. Gausite
ir
Ketvergo
vakarais
nuo
Januškevičius, neseniai sugrį
geresnes anglį*, už mažiau
7 iki 9 vai.
Pintim.
žo iš Lietuvos Scandinavian
American Linijos laivu, S. S.
Frederik VIII,
POPIERUOJAM ir FKNTUOJAM
J
2 E. 103rd PLACE
Janush parsivežė daug įdo- • Kampas State ir 103nl PI.
Atliekame visus namų dablntmo
darbus.. Darbas pigus Ir užtikrin
mių paveikslų ir naujienų iš
tas. 1114 m. popleros rolė — 5c.
Telefonas PULlman 5950
Kas popietų nuo 3 iki 6,
Lietuvos, pareikšdamas, kad
JO8EPH AUGAITIS
IMS 8. setą Ava.
Cicero. DL
Seredomis iki 9 vak.
dalykai Lietuvoje taisosi vi
Tel. Lafayctte 8718
Sukatomis visą dieną iki 9 v.v
sais atžvilgiais. Lietuvos pa
dėtis nėra bloga, žmonės turi
viltį ir žiūri į ateitį su pasi INSURANCE
PERKAM
tikėjimu. Gyvenimas Lietuvoj
NOTARY
LIETUVISnėra brangus. Vasaros metu
PUBLIC
KU8 bonus
Lietuvoje yra labai gražu, lin
ksma gyventi ir atsilanknsieREAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
ms amerikiečiams teikiama
•LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
malonūs priėmimai. Jannsli,
Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
Jr., atvežė iš Lietuvos daug
TeL LAPayette 1083
labų dienų ir linkėjimų ameri 2608 WBST 47th STREET
kiečiams.
Ateinančią vasarą Lietuvoje
įvyks

daug svarbių įvykių,

tarpe kurių bus Užsienio Lie

tuvių suvažiavimas — kongre
sas, į kurį suvažiuos lietuvių

iš viso pasaulio. Tikimos, kad
daugelis

vyks

Amerikos

į Lietuvą

lietuvių

ateinančiais

metais dalyvauti įvairiuose su

valdyta važiavimuose ir aplankyti s»

Pagauna Europos ir Ame
rikos stotis. Groja rekor
dus taip gražiai ir aiškiai,
kad dar yra visai mažai
publikos kurie yra girdėję
tą - naują muzikalį instru
mentą. Muzika kokią tiktai
norite. Vertėtų Jums išgir
sti. Tai yra naujas išradi
mas.
DYKAI DOVANOS IR RA
DIO 2EMLAPIŲ KNYGA
atRilankusiems
pamatyti
Budriko krautuvėj.

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Piano
Moven
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
71M SO. TAIiMAN OT.
T1M 80. ROCKWKUU 8T.
Tel. REPlibtlc 5OM-0O51
parduodam anglie •*mtauriom kainom. Pocahoetaa M. R. 87.00 tomą

3417*21 So. Halsted St
Telefonas Doulevard 8167

leidžiama
iš stoties WCFL, 970 k., kas
nedėldienis nuo 1 iki 2 vai.

Lietuvių valnndA

popiet

