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SOCIALISTU SUKILIMUS
IMA VEIKTI KARO TEISMAI

MADRIDAS, spal. 9. —
MADRIDAS, spalių 8. —
BUENOS AIRES, Argenti
Asturias provincijoj sukilėliai Ispanijos vyriausybė sutriu
Kalbės kun. A. Milukas, «l.
na, spal. 8. — Prisirengimui
susprogdino su dinamitu tro- škino- socialistų ir jų sėbrų
pral. M. Krušas, p. A, Kalvaitis
prie tarptautinio Eukaristikų, kuriuo važiavo 52 karei komunistų ir anarkistų suki-,
nio kongreso atidarymo va
ir dr. Rakauskas
limus. Kai kuriose krašto da
viai. Žuvo visi kareiviai.
kar visose Argentinos bažny
Šiandien sueina lygiai 14 Federacijos centro Dvasios
lyse ginkluotos radikalų gau
čiose laikytos šv. Mišios.
Gedimino
pilis
lenkų
pavargtame
Vilniuje.
Šiandien
t
metų nuo tos dienos, “kada len Vadas, pasakys svarbių kalbų
MADRIDAS, spal. 9. — Gę- jos dar kovoja su kariuomene.
sukanka 14 metų kaip pavergti Vilniaus krašto lietuviai
kongresas
bus
atidarytas
kai smurto keliu užgrobė Vil apie Vilniaus vadavimo reika kenčia skaudžius persekiojimus ir laukia išvadavimo.
sta socialistų sukilimo žvaig Tačiau sėkmingai jos blaško
trečiadienį
iškilmingomis
ponnių. Tų skaudų įvykį mūsų lus
ždė Ispanijoj ir šiandien karo mos. Kai kur sukilėliai bėga
lifikalinėmis
M
i
šiomis
Paler

tauta mini ne dėl to, kad liū
Gerb. A. Kalvaitis, Lietu
teismai ima veikti Madride, rį artimiausius kalnus ir bruzmo parke.
dėti ir verkšlenti, bet kad vos konsulas, aiškins, kų rei
Sebastian ir Barcelonoj. Bus gynus ir. ten mėgina pasitvar
Numatyta, kad dalyvaus teisiami areštuotieji sukilėlių kyti. Sukilėliams niekur nesi
gaivinti ir stiprinti savo jė škia Lietuvos valstybei Vil
i
daugiau
kaip vienas milijonas vadai socialistai ir kiti radi seka, kadangi dauguma gy
-■■ ■ ■ .. ir
gas lenkų pavergtam Vilniaus nius ir kaip svarbu yra jį at
gauti.
krašto atvadavimui.
MASKVA, spal. 8. — Ko Šiandien vyksta piliečių re maldininkų iš visų pasaulio kalai už maištus ir kraujo lie ventojų pasilieka ištikima tei
Neturėtų likti nė vienos lie
Dr. A. Rakauskas, Federa- munistų laikraštis Pravda ap gistracija Chicagoj ir šiuose kraštų.
jimų. Valstybės kaltintojai rei sėtai vyriausybei, o sociali
tuvių kolonijos Amerikoj, ku- vijos centro pirmininkas, kai-' gaili, kad tekstilių darbininkų priemiesčiuose.* Chicago Hei-Į. Kfts valandų tūkstančiai kalaus mirties bausmės kiek- stai, parsidavę komunistams,
rioj nebūt suorganizuotas tin bes apie kelius, kuriais einant streikas nepasisekė Amerikoj, j gbts, Benvyn, Cicero, Summit,' maldininkų atvyksta trauki- 1 vienam, kurs tik aktualiai da- siekia įvesti raudonųjų dikta
kamas spalių 9 d. minėjimas, tauta sieks savo senosios so- Nepasisekimų mato tame, kad Evergreen I’ark, Stickney, niais ir laivais. Rytoj atvyk- lyvavo sukilime prieš vyriau- tūrų.
Chicagos lietuviai šiandien stinės atvadavimo.
Vyriausybės priešai tarp
streikininkų tarpe mažai vei Morton G rovė1 ir Elmwood sta Šventojo Tėvo Pijaus XI j Sybę.
atstovas (legatas), Jo Emin
renkasi į McKinley parko sa
Vilniaus ir kitas patrioti kė komunistai. Kitaip ir ne Park.
Patys stambiausieji sukili kurių yra buvęs premjeras
lę (prie Westem aye. ir'38th škas dainas dainuos L- Vyčių galėjo bot, pažymi laikraštis.
Chieagoj registravimosi vie kardinolas Pacelli.
mo vadai dar nesugauti. Jie Azana, suskato Katalonijoa
str., kad’ pasiklausyti kalbų Ąhoraš, iririz. J.' Šaūnui vado- Komunistų negalima kaltinti, tos atidarytos nuo 8:00 ryto ' VUkar ' atvyko maldininkai per gudrūs. Sukurstė savp provincijų paskelbti nepriklau
apie Vilnių ir gražių, patrijo- vaujant, Dainuos dain. Kas kadangi jie pasirengimui ma iki 9:00 vakaro, o priemies iš Patogonijos ir Čilės. Ketu sekėjus kovoti prieš vyriausy soma respublika. Luis Comtiškų dainų. Renkasi iš visų tas Sabonis ir kiti solistai. žai turėję laiko. Girdi, juos čiuose — nuo 6:00 ryto iki ri maldininkai pėsti atžygiavo bę, o patys dabar slapstosi, panys pasiskelbė prezidentu
Chicagos parapijų ir apylin Programai vadovaus Pr. Či- aplenkę fašistai, pasiėmę va 9:00 vakaro.
ir sudarytas ministerių kabi
iš Santiago dėl Estero. Ke arba paspruko į užsienį.
žauskas, spalių 9 d. progra dovauti darbininkams. ' O juk
kių.
Kurie yra seniau užsiregi lionė ėmė 37 dienas.
netas. Tas viskas įvyko BarBaigiant
triuškinti
sociali

Kalbės iš New Yorko atvy mos rengimo pirm.
eelonos mieste.
su fašistų vadovybe negalima stravę ir nepakeitė gyvena
stų
sukilimų
vyriausybė
gavo
Visi lietuviai, kam rūpi Vii kų nors laimėti, pareiškia mos vietos, nereikalingi regikęs gerb. kun. Antanas MiluNauja respublika gyvavo
žinių
iš
Cadiz,
kad
ten
artistruotip.
kas, seniausias mūsų rašyto- j nius ir jo vadavimo reikalai, Pravda.
apie 24 valandas. Madrido
man Pardo dėl Rey mieste (centro) vyriausybė pasiuntė
jas ir veikėjas, kuris nuo Į suvažiuokime šį vakarų į M<cKiti komurlistų laikraščiai
komunistai paskelbė “respub karo laivus į Barcelonos pa
“ Aušros” laikų nerliii^tančiaį Kinley parko salę. Programa atsargiau rašo apie komuni
1 •« . . X --- x- - ■»
likų.
” Nužudė miesto majorų kraščius. Suimti visi naujos
prasidės lygiai 8 vai., baigsis stų veikimų Amerikoje.
mūsų tautai darbuojasi.
HAVANA, spal. 8. — Pra
su keliais žymiaisiais gyven “respublikos” vadai su L.
J. M. gerb. pral. M. Krušas, lygiai 10 vai. vakare.
sidėjo naujas organizuotų dar
tojais, sudegino miesto rūmus, Oompanys priešakyje ir grųžin
.f
t : k'**’-.
* j
bininkų streikas visoje saloje.
Chicagos policija suėmė dar Šiandien čia streikininkai šukė visus arkyvug ir bažnyčias ir ta tvarka.
Krašto vyriausybė pripažį
4 vyrus ryšium su Chicago lė riaušes. Kariuomenė su džiaugias padarę “didelį dar
bų
”
komunizmo
pažangai.
sta, kad ikišiol per socialistų
,Motor Coach Co. unistų dar kulkasvaidžiais blaškė streiki
sukilimus daugiau kaip 5(K)
bininkų streiku., Tarp suimtų ninkus. Vienas streikininkas
RYMAS,
spal.
8.
—
Italijos
ISTANBULAS, Turkija,
LONDONAS, spal. 8. —
asmenų žuvo ir daugiau kaip
jų yra ir James Tunney, strei nušautas ir keliolika sužeista.
fašistų
partijos
sekretorius
spal. 9. — Turkijos vyriausy- Anglijos karo ofisas išleido
3,000 sužeistųjų. Be to, apie
kuojančių unistų vicepreziden Prieš tai streikininkai sude
Achille Starace paskelbė, kad
liė pasiaiškina, kad šaudymas
5,000 sukilėlių areštuota.
pamfletų dėl nuodingų dujų • faftiznX) jaunimui partija ne- tas, kuris ėjo prezidento pa gino laikraščio Abora spau
į prancūzų karo laivus Smir
reigas areštavus prezidentų stuvę.
Iš Barcelono8 praneša, kad
nos įlankoje padarytas “per naudojimosi kar metu. Pažy- žada jokio užsiėmimo, arba Stoltzmanų.
Kai kuriose salos dalyse ka
...... y ——ten tarp areštuotųjų pasigenmima, kad Anglijs vyriausybė pelno. Fašistų jaunimo uždaklaidų.”
SAN įFRANCISICO, Cal., dama radikalų vado Azano.
Jie visi areštuoti už busi} reiviai operuoja traukinius.
artimiausiuoju laiku kreipsis Į viniai yra tik tautos pareigos
ISTANBULAS, Turkija, į Europos valstybes, kad karo ir kova.
užpuldinėjimus ir važiuojan Visa salos kariuomenė pasta spal. 9. — Amerikos Darbo Spėjama, kad jis paspruko iš
spal. 8. — Turkų pakraščių metu jos nieku būdu nenau
federacijos suvažiavimas dau Ispanijos. O jis buvo vienas
čių busais žmonių sužeidimus. tyta sargybon.
batarejos, kaip sužinota, pra dotų nuodingų dujų.
guma balsų pripažino sumany pirmutinių, kurs vadovavo
Bus statomi prieš “grand jndėjo apšaudyti du plaukian
mų, kad į visas pramones įve Šiems sukilimams.
iy.”
Po pastarojo karo tuo klau
• ■ ■■
čius prancūzų karo laivus
sti 30 valandų savaitės dar
BERLYNAS, spal. 8. —
Smirnos įlankoje. Prancūzai simu buvo padarytas proto
bas. Tuo būdu būtų progos NUŽUDĖ SALIUN1NINKA
PASITRAUKfi ISPANŲ
taip pat atsakė šaudymais. kolas, taČlRu dauguma valsty Vokietijos vyriausybė paskel
> gauti darbo daugeliui bedarATSTOVAS
'v
bė, kad nuo šio laiko tik tie
Nepatirta, ar padaryta kur bių nepasirašė jo.
<}. ■> \
MASKVA, spal. 8. — Že bių.
Du žudikai sekmadienio ry
mokytojai ir mokslininkai bus
koki nuostoliai.
Kalbama,
kad
ir
pree.
Rootų įsilaužė į privačius naihus,
BERLYNAS, spal. 8. — Is mės ūkio kolegijoje Kanvičespakenčiami, kurių skelbiamo
ke
susekta
ir
iškelta
aikštėn
seveltas
yra
palankus
šiam
2453 Walton gat., ir nužudė
panijos ambasadorius Vokie
Prancūzų karo laivai plau
mokslo pagrinde bus nacional
mokytojų
su
mokiniais
ir
mo

sumanymui
ir,
matyt,
šis
rei

peršaudami
saliunininkų Mich
tijai L de Zulueta atsistatydi
kioja Graikijos vandenyse.
socialistų partijos principai no iš užimamos vietos, many kinėmis girtavimai ir palei kalas bus įduotas kongresui. ael Augustyn, 38 m. amž.
Artimiausiuoju laiku jie žada
ir gerovė. Kitokia mokslas,
damas, kad socialistų sukili stuvavimai. Už tai karo teis
užsukti į Istanbnlo pakraš
Augustyn gyveno su žmona
WASHINGTON, spal. 8. — arba mokslo teorijos, vokie mai turės pasisekimo. Jis mas nuteisė mirti du komuni RADIKALAI PRALAIMĖJO
čius.
ir trimis vaikais.
Pranešta, kad vyriausias kra čiams nėra reikalinga.
stų partijos vadus ir vienų
skaudžiai nusivylė.
RINKIMUOSE
Prancūzų ambasada nebeži
Policija patyrė, kad prohišto teismas sutiko svarstyti
mokytojų. Aštuoni kiti asmeno to apsišaudymo priežasties
bicijos laikais Augustyn pir
dolerio devaliuaicigos klausi DU VAIKAI ŽUVO GAISRE
PARYŽIUS, spali 8. — Įvy
ŽUVO MOTINA SU VAIKU nys nubausti kalėjimu
ir tuo reikalu susisiekė su Pa
kliavo alkoholiu.
mų, kad išsprendus, ar aukso
Sovietų vyriausybė patikri kasiuose kantonų rinkimuose
OMAHA, Neb., spal. 8. —
ryžiumi.
standardo sumažinimo įstaty R. Erdeit namuose, Chalco,
Visur
Sekmadienio vakarų auto na stovį ir kitose komunistų radikalai pralaimėjo.
mas nėra priešingas konstitu Neb., netoli čia susprogo sta mobilių katastrofoje Central mokyklose.
gyventojai reiškė ištikimybės
Du kaukuoti pilkai api
cijai.
' •
premjero Doumergue Vyriau
tinė su kerosinu. Namai sude avė., šalia 55 gat., žuvo Mrs.
plėšė brangiųjų akmenėlių
Morton Orove vakar dienų sybei.
CHICAGO IR APYLINKai kurie teisinai yra pri gė. Du vaikai žuvo ir trečias Auna Agie, 50 m. unž., Ir jos
sandėlį Lake View namų 8KĖS. — Šiandien deheeuota
ajam aukšte. Pagrobta 55,000 pažinę, kad minėtas įstaty sunkiai sužeistas. Pats R. Er sūnus 8 metų amž. Be to> 11 nežinomi piktadariai sudegi
no naujovinį saliunų Delis.
asmenų sužeista.
PLATINKITE “DRAUGĄ* ir vėsiau.
deit labai apsvilęs.
mas neteisėtas.
dol. vertės brangenybių.
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KAI DAUGIAU

NAUJAS STREIKAS
KUBOJE
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DAVINIAI
CŪZŲLAIVUS
GAS DUJAS

ADF. SUVAŽIAVIMAS UŽ
30 VAL SAVAITĖS
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SOV. RUSIJOJ

DOLERIO DEVALHJAGIJOS
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ORAS

Antradienis, spalių 9 d., 199t

pnAro

nusistatymo laikysis. •
Dabar jau, žiūrint į Vilniaus atvadavimo
; ' '
. ■ 'T
►-v ./*
Stota* kasdien, rask y rus sekmadienius
klausimą, ateitis darosi aiškesnė. Viena, Lie
Klaipėdos krašte, nežiūrint, kyli, tai turėtų būti sumažinti
OMKRATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
,— |«.00. Pusei metų — *1.60; Trims mėnesiam* tuva nuolat stiprėja viduje, antra — ji susk
kad jis valdomas autonomiš- mokesčiai.
U Vtonam mėnesiui — 76c. Kitose valstybės*
laukia draugų užsienyje, sudaryta Pabaltijo
kta: Metams — *7.00; Puse/ metų — *ė.00.
Taip ūkininkai reikalavo,
i įstatymais, dar yra daug užsi•0»c.
valstybių sąjungos užuomazga, prieš Lenkiją
kainos prisiunčiamos pareikalavus
, likusių nenormalumų. Toki ne- kad direktorija ir kitos įstai
Ir korespondentams raitų nevrallna, pradeda atsisukti Prancūzija, kuri ligšiol dau
j normalumai, ypač labai atjau gos nieku būdu neskirtų val
tai padaryti Ir neprlalunčlaiua tam tlkngiausia ją rėmė ir moraliai ir materialiai. Per
Banklų.
čiami tų lietuvių ūkininkų, ku dininkų ligi gyvos galvos. Va
prttma — nuo 11:00 Iki 11:10 vaL
14 metų lietuviai išmoko dirbti, organizuotis
anUnnAiaj dienai priimam* iki
riems rūpi krašto gerovė ir jo ldininkai turi būti priimami
ir vieningai kovoti dėl savo teisių.
5 vaL popiet.
gera ateitis. Suprantama, kad tokiomis sąlygomis, kaip ir
VYSKUPAS APSISTOJO
Keturiolika metų be Vilniaus gyvenda
toki nenormalumai negali rū- kitose Lietuvos dalyse.
ma mūsų tauta dar labiau įsitikino, kad be
MARIANAPOLIO KOLEGIJOJ
Bvarstydami tavo ekonomi
pėti Klaipėdos krašto nežymiai
•DRAUGAS”
Hk -p
jo ji negali apsieiti. Kuo toliau, tuo labiau ji
vokietininkų dalelei, kuri ti- nius klausimus, ūkininkai pa
♦ v UTHUANIAN DAILY FRIEND
jo išsilgsta, pasigenda ir griežčiau kovoti 'Spalių 5 d., t. y. penktadie gražia iškalba sužavėdamas
! kiši, kad Klaipėdos kraštas geidavo, kad Lietuvos Pieno
Pnbltohed Daily. Kzeept 8unday.
dėl jo nusistato.
nį New Yorko prieplauka pa klausytojus. Be abejo, būtų dar sugrįš Vokietijai. Tačiau Centras steigtų pieninę Šilu
„ jfPTIOMS: One Tear — **.00; Slz MontMs
Kaip lietuvių tauta neišsiilgg Vilniaus ir matė nepaprastą reginį: Šve tekę kalbėti ir kun. Navickui,
*; Tkree Montbs — IS-00; One Montk — 79*.
tos jų viltys kas kart vis la tės ir Pagėgių apskrityse. Mat
— One Tear — 97.00; 81x Montbs — *0.00;
iš visų jėgų nesieks jo atvadavimo, kad Vii dijos laivui sustojus uoste, su tačiau, jis vargšas tuo metu
,«sa
biau nyksta ir pagaliau jie tų apskričių ūkininkų padėtis
U* "DRAUGAS" brta«s best rsenlta
niaus kraštas yra lietuvių kraš sirinko kunigų lietuvių būrys turėjo viešbučio kambary kopatys jomis pradeda nebetikė paskutiniu laiku labai pasun
IGAS“ 2334 S. Oakley Ava, Chieago tas. kad ten iš senovės lietuviai gy (26) su kun. K. Vašiu (Vie- voti su savo liga.
kėjo, nes jų ūkio gaminiai tie
ti.
I •araasMai
veno, miestus ir pilis statė; ten su savo prie nybės Pirmininku), kun. Na Po prakalbų kunigų griau- Neseniai Klaipėdoje buvo sioginiu keliu į Vokietiją jau
šais kovojo; ten palaidoti Didžiojo Vytauto, vicku (Marianapolio Kolegi dingai, apsiverkdamas prabilo susirinkę to krašto ūkininkai nebegali patekti. Tose apskriDIENOS KLAUSIMAI
Šv. Kazimiero ir kitų didvyrių kaulai; ten jos Direktoriumi), kun. Simo patsai Vyskupas kankinys, ti lietuviai. Jie vienbalsiai reika- tyse veikusios pnvatiškos pieprieš Didįjį Karą ėjo tautos atbudimam dar naičiu (Kun. V. Vicp.) ir kun. krai vyskupišku nuolankumu lavo, kad krašto direktorija ninės visai sustojo ir ūkinin14 METŲ BE VILNIAUS
bas; ten įvyko Didysis Vilniaus Seimas; ten' Pankum (K. V. iždininku) atiduodamas Dievui garbę ir kaip galima greičiau sutvar- kai, kurie versdavosi pienininpaskelbta Lietuvos nepriklausomybė.
priešaky. Visas būrys įlipo lai- Jam vienam priskirdamas nu kytų krašto draudimo įstaigą, kyste, neturi kur pieno produldien Vilniaus gedulo diena. Per ke
Lenkai jaučia, kad lietuviai be Vilniaus van ir pasveikino nuoširdžiu galėjimą priešo ir laimingą iš
Okininkanis esamasis draudi ktų padėti.
ntėtų mūsų tauta gyvena be savo nenurims. Dėl to jie keršija Vilniaus krašto
ir nuolankiu rankos pabučia trūkimą iš jųjų nagų, netie
Pasipiktinę
paskutiniais
mas yra nepakeliamas. Jeigu
)s ir tikrosios sostinės Vilniaus, kurį
lietuviams, juos persekioja visokiais būdais vimu, dar neįsenusį, bet su sioginiai paragindamas mylėti
nemanoma jį greitai per tvar Klaipėdos krašto vokietininkų
i m. spalių 9 d. smurto keliu užgrobė len- ir skubinasi tą kraštą sulenkinti. Keturioli vargusį pilnais vyskupo dra
darbais, ūkia inkai reikalavo,
Dievą ir Tėvynę, ir dėkoda
kos metų laikotarpyje lenkai labai daug bužiais apsirėdžiusį vyskupą mas kunigams bendrai, ir K. tų buvęs paprasčiausias daly 1 kad direktorija nelaukdama aX>aug kam nesuprantama, kodėl lietuvių skriaudos pridarė Vilniaus lietuviams. Jie T. Matulionį. Ant laivo ten
Vienybei atskirai, už tokį nuo kas, nesididžiuoja, nesiblaško, tleistų visus tuos valsčių vir
tokia užsispyrusi, kodėl ji per tiek me- uždarinėjo j kalėjimus lietuvių veikėjus, daug , pat nusifotografavo visi
ir širdų nutikimą jo taip tolima- nekeikia kankintojų — kalba šaičius ir seniūnus, kurie pri
;iko su įvykusiu faktu ir nepasidavė jų ištrėmė ir net žudė. Uždarinėjo lietuvių j jau rengėsi lipti iš laivo, kaip
s pasiūlymams taikintis su Lenkija, organizacijas, mokyklas, laikraščius. Lenki- štai! Kun. Navickui suspaud- me nuo Lietuvos krašte, kur apie juos su pasigailėjimu ir klausė priešvalstybinėms vo
viltimi, jog Dievas savo Išmi kietininkų partijoms. Mat toki
yra daug galingesnė už Lietuvą ir ji nimo darbą varė visuomet ir visur, neišski žia širdį ir taip smarkiai, kad kunigai tiek darbo, ir vargo
yra padėję tarnaudami Dievui ntyje suras būdą jiems prie savivaldybių tarnautojai dabar
rankose laiko Vilnių.
riant
nė
bažnyčių.
jį
tuojau
turėjo
nuvežti.
pa<?
Savęs vėl patraukti...
M* ’ T
dar irgi drįsta terorizuoti ra
ir tėvynei...
\ Mėginimų sutaikinti Lietuvą su Lenkija
Vedant kovą dėl Vilniaus atvadavimo, gydytoją, kursai išsprendė>
Po šio, kun. Vaškevičius, M. Tuščias būtų darbas atpa mius krašto gyventojus, ypač
daug. Tas klausimas buvo svarstomas labai svarbu yra palaikyti Okupuotosios Lie jog jojo širdis yra labai susilp
I. C., kursai kartu su kun. sakoti jojo žodžius taip, kaip lietuvius.
torių taryboj, ir Tautų Sąjungoj ir tuvos lietuvių veikimą gyvu. Lenkai visomis nėjusi iš persidarbavimo, dičia buvo centralinis ūkinin
Navicku buvo atvažiavęs
į jis kalba aš nepakalbėsiu —
tarptautiniuose pasitarimuose. Dėl to jėgomis naikina lietuvių veikimą, nes žino, deliausio nuovargio!
New York sutiktų Vyskupo reikia pačiam girdėti ir maty kų suvažiavimas. Matome jo
sumanyta Hymanso ir kitokie projek- kad, tokio judėjimo nebesant, jie gaus šiokį
Jam begulint Katalikų Klū Kankinio, lydimas nuvažiavo į ti, suprasti tam įspūdžiui, ko- 'nutarimus. Tokių suvažiavimų
Gnlingoaios valstybės yra dariusios di~ tokį savo smurtiško žygio pateisinimą. Save ,
....
, _
,
dabar Klaipėdos krašte yra
.. ‘.......................
,
bo viešbuty, visas būrys kar Marianapolio Kolegiją. Tenai kio jojo kalba padaro...
įsio spaudimo priversti Lietuvos vyriau- ingomis vilniečiai vargu galės palaikyti lie- ,
. ,
. ,
v i
visa eilė. Didesniuose miestuo...
,
tu su atvykusiu J. E. Vyskupu Vyskupas pabus ilgesnį laiką,
Jisai sekmadienį, t. y. sep
bę sueiti su Lenkija į kaimyniškus, diplo- luviškąjj veikimą, nes per daug kliūčių jam
T. Matulioniu ir jojo palydo kaipo savo buvimo stovykloje, tinto Spalio, pontifikaliai lai- se ir valsčiuose beveik kas>kus santykius, paliekant ateičiai Vil- stato lenkų valdžia. Jiems reikalinga pašali
vu, tam pačiame viešbuty di o vėliau, kiek leis aplinkybės kys šv. Mišias kun. Vasio ba- dien renkasi lietuviai, ūkinin$Mras klausimo išrišimą. Netrūko ir grąsini- nė moralinė ir materialinė pagalba, kurią tu
......
.
I kai ir reikalauja, kad autono
delėj salėj apsėdo stalus pie aplankys ir daugiau lietuvių znycioje.
Dalyvaus ir Kunigų, . _
__x*
i_
k»ip iš Lenkijos tau) ir iš jai palankių ri dėtį ne tik laisvosios Lietuvos žmonės,
tautų. Pietūs ypač dėka kun. kolonijų. Kunigai išsiskirstė. Vienybės Seime, o kartu ir K. minė Klaipėdos krašto direklybių. Dėl to ir Baltijos valstybės nepri- bet ir kituose kraštuose gyvenantieji'lietu
Simonaičiui ir K. V. valdybai Kun. Navickas, gydyto,jo liep V. 25 metų darbavimosi jubi torija darytą visus žygius, ku
prįe artimesnių ryšių užmezgimo, prie są- viai. Čia labai plati dirva mums,' Amerikos
buvo priruošti labai puikūs, tas, pasitiko pas vaišingą kun. liejuje, kursai atsiliks 16 spa rie įstengtų apsaugoti Klaipė
nes ant kelio stovėjo Vilniaus prob- lietuviams. Bedirbdami Vilniaus krašto at
papuošimas stalo padarytos su Simonaitį, su kuriuomi jį riša lių Marianapolio Kolegijoje dos krašto ūkininkų reikalus.
kuri net latvių ir estų akyse rodėsi vadavimo darbą, bešelpdami vilniečius jų
Tsb.
skoniu. Baigiant pietus, pra tikrai nuoširdūs ryšiai.
Kur bus vėliau, tai dar nenuir dėl to jie bijojo arčiau susi kovoje dėl tautiškos gyvybės ir patys stipbilo kun. Vasys, išreikšda J. E. Vyskupas Kankinys, stayta. Tai bus nutarta tik
mi su lietuviais. Taigi ir artimiausi kaimy- rėsime tautiškai.
— Gruodžio 10 dieną sueina
mas begalinį džiaugsmą, kokį T. Matulionis padaro be galo per Seimą.
ir broliškoji latvių tauta Lietuvai nugarą
lygiai 10 metų, kai mirė žy
Tenelieka šiandien nė vieno lietuvio, ku
jaučia kiekvieno lietuvio ka meilų įspūdį. Visame jojo pa Tuo tarpu kun. Navickui gj
atsukusi, mat, bijojo lenkų ir bijojo i ris kokiu nors būdu nepaminėtų Vilniaus ir
miausias lietuvių kalbininkas
taliko širdis, turėdama-garbės, stovyje žavėte žavį begalinis dytojai liepė pasilsėti bent pu
Lti į konfliktą dėl Vilniaus.
ir Lietuvių kalbos žodyno au
neatnaujintų pasiryžimo kovoti dėl jo atva
savo tarpe matyt ir vaišinti nuolankumas, sujungtas su vy
sę
metų.
Liūdna
tai
mums
ydavimo.
Šį
vakarą
turėtų
prisirinkti
pilnos
torius prof. Kazimieras Būga.
Mūsų tauta taip griežtai laikėsi ir nė
vyskupą lietuvi, tiek dėl Die riškąja energija ir drąsa. Kad pač Marijonams, kurių labui
salės
žmonių
paminėti
Vilniaus
gedulo
die
Šioms sukaktuvėms Lietuvos
nepasitraukė nuo savo nusistatymo
vo ir tėvynės įšken tėjusį. Po ir nežinodamas, jog tai jojo
mamai stovėti už Vilniaus krašto at- nos ir pasitarti dėl žygio į Gedimino pilį, šio tarė žodį kun. Vaiciekaus- esama kankinio, kiekvienas šis garbingas, padoriausia vy- mokslo ir visuomenės sluok3nes teisybė jos pusėje ir teisybė, į senąją Lietuvos sostinę. Tesvarsto šį svar kas, Harrisono klebonas, kur priverstas suprasti ir spėti ja ras yra tiek pasidarbavęs, tiek niai jau dabar pradėjo ruoš
iiau ar vėliau, pairas viršų. Mea visi biausi mūsų tautos klausimą seni, jauni ir sai Lietuvon buvo nusiuntęs me nepaprastą žmogų, kurs ir atsižymėjęs kaipo visuomenini tis. Sudaryti atitinkami komi
tetai, kurio svarsto, kuriais
ii esame įsitikinę, kad taip ir bus. mūsų vaikai mokyklose. Visur ir visuomet pinigus vyskupo Matulionio Dievo bijo tik sūniškąja, o ne nkas ir rašytojas!
keturiolikos metų bėgyje tik ant kojų teskamba daina — “Mes be Vilniaus nenu kelionei į Ameriką, priminda vergiškąja meile, kursai s«i Tačiau turime vilties, jog būdais paminėta garsaus kal
Geriausia Dievulis ir Jojo Mo bininko mirties sukaktuves.
iri Lietuvos valstybė, iš visų pusių rimsim!“
mas seną pažiųtį su J. E. Vy nuolankumu drąsiai ir valdo tinėlė ateis jam pagalbon, ka
•
•
e
Yra kilęs sumanymas sulinkti
priešų apsupta, beveik neturėdama
skupu, ir išreikšdamas didžios nams ištaria: “Nevalia tau da gi Jie niekados neapleid
Vadinamoji “vidurinė srovė“ — tauri
lėšų ir išleisti visus Kazimie
;ų užsienyje, tik savo jėgomis vadevaupaleistuvauti!“
pagarbos
ir
džiaugsmo
jaus

i
žia
tų,
kurie
Jiems
nnoširdro Būgos mokslinius darbus.
ori, pajėgė atmušti visus pavojus ne tik į ninkai Šaukia seimų, bet patys išanksto pamus.
Trečiasis
pasveikino
vy

Apie
savo
kentėjimus
ir
va-I
žiai,
be
vyliaus
tarnauja.
Šiam sumanymui labai prita
,us išsižadėti, bet ir pačią nepriklauso- pisako, kad seimas nebus gausingas. Mat
. I
Kun.
Al.
Bnbiys,
M.I.C.
rgus
jis
kalba,
lyg
kad
tai
būskupą
kun.
Simonaitis,
savo
ria visa Lietuvos visuomenė.
prarasti, taip ir ateityje ji to paties te tuščio pilno nepripilst
«

DRAUGAS

Jo Eksc. Vyskupą Matulionį
Gražiai Pasitiko

KO REIKALAUJA KLAIPĖDOS KRAŠTO ŪKININKAI

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS SPALIŲ 16 D.
SERGA KUN. DR. J. NAVICKAS

vijomės gan ilgoką laiką, bet jis nenorė
jo sustot. O paskui ar žinai kas atsitiko!
— Na, o kas tokio!
(Atsiminimų bruožai)
— Tas vaikas nukrito nuo arklio ir
mes sugavom jo žirgiuką. Tai puikus, nie
(Tęsinys)
ko nepadarysi. Ir taip vis gaudėm. Ir dar
— Ištikro esi vyras, Biter! Tau rei
kiek juoko...
i atlygint... — su džiaugsmu seilę nu-,
Tas vaikas buvo to polverko nuomo
gyrė bendrakeleivį Frantšunis. tojo sūnus. Jis nuo to laiko, labai išsi
tokie darbai likti užmiršti. Pasa- gandęs, apsirgo. Jo kojos netarnavo; nu
t, kaip vakar vyko arkliai sumedžioti, stojo vieko. Sirgo kelis metus, vaikščiojo
► vėl gal su stuikal Tu visad moki vis- it su mietais ir, galų galo, vokiečiams iš
aekt. Man toks žmogrs yra mėgiamas. ėjus, ta liga jį perskyrė su šiuo pasauliu.
Kaip iš jo sužinota, jis nenorėjo hėgt, bet
— Ką ten taip girt, nes mano tai
arklys buvęs gerai įšerta*, o vokiečiui su
riga viskas atlikt. Ar už tai... žinai,
švilpus pasibaidė ir pasileido hėgt.
tar nuvykau į Džiuginėno dvarą, visai
Prie Džiuginėno polverko vokietis panuo Telšių vos 5 kilometrai. Tėti
/darė tokį “juoką“ vienam vaikai, o prie
tį pamedžiojęs nieko neradęs nuvykau
Gadunavo dvaro taip pat valdančio Kinb,Dšiugimno dvaro polverką, kurį valdo •
tavičiaus, tik ne to paties, bet brolio, pa
Kenstarvičius. Truputį pasisukinėjęs po
darė juoką penki kazokai 58 vokiečiams.
l^mėtyną leidausi Į patį polvcrką, bet
Iš to vėl apsirgo K. Kenstavičins if taip
iu ir žiūriu, kad jaunas vaikinas ).«
pat nustojo kojų ir pasimirė.
įytrko joja ktr tai į girią. Aš buvau
Jojo visi linksmi kalbėdami apie že
vienas, bet keturi, tai užsėdėtu aut ar- maičių išnar dojitną ir nepasijuto kaip priir pradėjom švilpt, o tas bėgt. Mci jojo Gadunavo girią. Iš čia iššoko penki

ittgst-ūkKkMias

įų

kazokai ir puolė vokiečius. Tie gintis, bet
kol Frantšunis ir kiti sjiėjo paimti gink
lus, liko be galvų. Likusieji kovojo už sa
vo gyvybę. Jau vokiečių beliko vos 10,.
.bet visi smarkiai puolė ir suėmė vieni)
kazoką, o kitus išvaikė. Norėjo vokiečiai
pajodinčt ant savo pavergto, kazoko žir
go, bet jis jų neklaisė, nes matė savo sa
vininką surištą.
f
— Klausykit -j- kalbėjo pusiau ru
siška pusiau vokiški kalba kazokas — aš
esu jūsų vergas beginklis. Jūs norit ma
ne ir mano žirgą įiusivest miestan, tad
leiskit man be jokio ginklo ir priešaky
ėst ant jo ir nujosim
sykiu. Kitaip'jis vistiek neis, be to aš
vienas, jūsų 10 vy
— Gut... Gutki — atsakė vokiečiai
ir leido užsėst. Ta |ik ir reikėjo kazokui.
Užsėdęs paspaudė Jarklį ir. pasileido, it
žailms. Užkėlė sav<) rankas vokiečiui už
kaklo ir liepė atriįt. Tas ųenorėjo, bet
kazokas pradėjo sniaugt. Vokietis išpildė
ką kazokas liepė, likęs laisvas atėmė gi
nklus ir vokietį nukirtęs pasileido vytis
kitus. Pavijo. Atyėrf kovą. tŠ 9-nių išliko
Z;

tik vienas vokietis, kuris parėjęs pėsčias
j Telšius viską išpasakojo.
Nuo to įvykio pasidarė vokiečiai at
sargesni ir didesniais būriais jodavo į
kaimus' atiminėt geresnių daiktų. Nesigai
lėjo ūkininkų ašarų, jei patiko jam
klys, karvė, jautis ir veda su savim. Nai
trūko kiekvieną dieną naujų svečių. Galų
gale žmonės su jais apsiprato ir nebuvo
taip baisu, kaip kad pirmą dieną. Nebi
jojo, kad matė darant kratą, nes žinojo,
kad nieko neturi ir nieko neras.

ar

Gyvenimo pradžia

Pasėtas medžio sėklos grūdas greit
išleido į žemės paviršių savo pirmutinį
stiebelį, it kokį žvalgybinį, kad susipa
žintų su saulute. Patiko jam viršui žemės
gyvent ir pradėjo augti, kilti aukštyn,
šakotis. Prabėgo ilgokas laikas ir jam vistiek nenusibodo gyvent, bet vis norėjo,
savo smailia viršūne dasiekt dangų ir
susijungt su žvaigždėmis. Nebijojo smar
kių, šaltų, šiaurė* vėjų ir manė esąs ga
lingas stiprus, it girių karalius. Išsipūtė
’r su panieka žiūrėjo į menkesnius, ma-

žesnius, šalia stovinčius, medelius. Norėjo kitus nusmelkt; pavydėjo saulės spin
dulių, o tik sau, ir sau daugiau ir dau
giau traukė iš sėmės maisto. Tvirtas, auk
štas šakotas medis pasikėlė puikybėn ir
norėjo visus pavergt, visus apjuokt, apsiot. Jam rodės, kad niekas nėra už jį
galingesnis, gražesnis ir gudresnis.

Pradėjo po medžiu puikuoliu gyvent
vabalėliai, kirminėliai ir jį griaušt, be jo
kio pasigailėjimo. Susirūpino medis savo
likimu ir nebžinojo, kaip iš čia išvaryt,
kaip iš nelaimės išsigelbėt. Visaip gal
vojo, visokius planas statė, bet kaip nie
ko, taip nieko negalėjo sugalvot.
Prabėgo dar keletas metų ir medis
paseno. Susimetė į kuprą ir oda suspro
ginėjo. Vabalai jį iŠgriaužč. Bijo dabar
medelis, kad kas neužpultų; bijo, kad ne
pakiltų baisūs šiaurCB vėjai ir kad jo ne
išverstų. Nori dar gyvent, jau nenori ki" tiems užstot saulę, pavydėt, kad jie aug
tų. Nori atsiprašyt ir turėt draugų už
tarėjų.
* \
•’/* ’ «l*
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ninkams, kurie iš K n
Arėjas Vitkauskas Šalina klastingą raugą,
į jos mylimą Rhodaiuą prašo,
atsigabeno dujokaukes
teisę prokląmuoj'a.
kad jis su ja iš čia pabėgtų.
“Mūsų Vilnius” daug jau la rininkai abu nelaimingi
Rhodamas sutinka ir prie to
OPERA “KAVALERIJA
kštų ištraukė dar su mažais
jis išduoda jai egiptiečių ka
Jau šešios dešimtys sukako metų,
RUSTIKANA ’
bės požymiais, tačiau jų
riuomenės planus. Amonasras, “Mūsų Vilnius” neša mintį į pasaulį ėjo,
Kaip baladojuos, vargstu žemėj šioj,
Kurie siekia Vilnių grakštų, vinti jau nebepavyko.^
būdamas pasislėpęs, girdėjęs Vilnių kaip vaduoti,
Jau man ir garbana puiki nureto,
Ši opera yra parašyta Piet- meilužių planą, pasirodo jiems kaip tą miestą atsiimti,
tojas nustatė, kad jie a
daug minčių įdėjo,
Pabalo ir galva kovoj karčioj.
ro Mascagni. Čia vaizduojama, ir jie kartu visi rengiasi pas lenkams nepaduoti...
Bet ačiū Dievui už'malonę Jojo,
sinuodijo požeminėmis
i Tegul auga šis žurnalas,
Už palydovę žemiškų dienų,
kaip Turidu, Sicilijos kaime prukti; bet, ant nelaimės, Ra- Gražūs numeriai paplinta
mis. Jakužaitis buvo s
lekia ant sparnelių,
Už kibirkStį poezijos dėkoju,
lio kareivis, sugrįžęs iš karo infas, aukštasis kunigas
tęs lietuvis ūkininkas,
ir nuolat laiks nuo laiko,
neteisybei bus jau galas —
Už pamėgimą tėviškės dainų!
randa
savo
mylimą
Lolą
prieš karą uoliai
Amnerija, kuri tuo metu šve- jais idėja Vilniaus minta
Tai jos — tos dainos saldino man būvį,
klups juk ji ant kelių!...
vedusią su vežiku Alfijo. Tu ntykloje meldėsi juos pasitin senio ir net vaiko.
Jos guodė, šluostė ašarėlę man,
tuviškose jaunimo
Kaip ir ne vieną guodžia jos lietuvį
ridu ieško susiraminimo pas ka. Amonasriri ir Aidai pavy Kiek tik yra kur kampelių,
jose.
Ir sielą kelia, ragina darban.
v— Klaipėdos apskrityje, Sta
kitas kaimo mergeles ir lieka ksta pasprukti, bet Rhodamaa mokančių skaityti —
Kai būdavau nuliūdęs, ar pavargęs,
pamylėtas Santuzos, kuriai jis pasiduodu belaisviu įteikda lyg ant paukštiški] sparnelių nčių kaime šiomis dienomis ūBIZNIERIAI,
Ar abejonių kildavo many,
kininkas Kapūstas valė vie
Posmelį dainos nuoširdžiai sukergęs,
pasižada. Svyruojančiam jo nu mas Ramfui savo kardą. Kilo nori juos lankyti
TĘS “DRAUGE’
Aš jausdavaus atjaunintas širdy...
sistatymui, jis vėl lieka klas- damas liekasi nubaustas mir “Mūsų Vilnius”, tas žurnalas, nuolikos metrų gilusio šulini.
Poezija — malda, širdies tai pakilimas
Ta proga, jis sumanė šulini
tingai Lolos suvadžiotas; San- timi už išdavystę, bet Amne kuris skelbia kovą;
J Dievą, grožį, amžinas ribas —
tuzai, iš pavydo, vėl jį supai-į rjjft dovanotų jam kaltę, jel- kol kovos tos rasis galas — pagilinti. Jo bernas su kaimy
Ten, kur taip gera, iŠ kur jėgos imas,
P1MI6Ai DEL BIZN
nu Jakužaičiu traukė išvaly
moja. Santuza, sužinojusi jo gu tik jis atsižadėtų Aidas jis čia už vadovą.
Dvasia kur poilsį saldžiausiąjį vis ras...
to dugno žemes. Baigiant da
Toliau dar reikia man padėkavoti
meilės sukietėjimą, prašo Tu- meilės. Jis nesutinka. Ren O kši Vilniuje lietuvis,
Ir už būrelį nuoširdžių draugų,
rbą juodu pastebėjo, kad ber KOMERCINES PASIOM
rido, kad jis pamestų Lolą ir giant jį prie mirties, atsiran laikinai nustojęs,
Ir ačiū tiems, kur moka rebegoti,
DUODAME IŠTAKU D
kad išpildytų savo vedybų pa da ten ir Aida, kuri buvo ne vėl buvos kaip pirma buvęs nas Auguturas sukniubo. Ūki
Save pajuokdami tiktai laiku...
ninkai pamanė, kad jį žemė HEMIANT1KS .IV RKKOh
Mielam, geram tėveliui, kurs augino,
žadą. Turido atsisako. Užtai tolimais pasislėpus. Kilodamas ir kai lenko kojas
Kurs mokslino bevargdams mane,
užgriuvo. Jakužaitis virve nu
Santuza pareiškia šią slapty į su Aida miršta. Amnerija He žemė bus jau ta pamiršus,
Motutei taip jau — kas gi jos nežino
sileido į dugną suteikti pa
HALSTED EKCHANG
bę Alfijui, Lolos vyrui. Sis ke-. ka verkdama, jų apgailestau- grįš jau ten senovės dienos
Jausminga siela, nuotaika kilnia!..
galbos, tačiau ir jis dugne su-'
ršija. Įvyksta dvikova tarp dama.
Aukščiausi, Tau už visa dėkavoju,
NATIONAL BAN
ir teisybės bus jau viršus f
kniūbo. Likęs vienas ūkinin- j
Visur mane globojai, kaip matau,
Turido ir Alfijo. Turido lieka
tai taip pat naujienos
Tau pavedu ir savo aš rytojų,
kas Kapūstas bėgo pas kaimy-: llalsted St. ir 19th.
nugalėtas. Santuza ir Turidos
aplankys
lietuvio
gryčią
Narya FKDERAI.
9
Dar kartą tardama: ačiū, ačiū Tau!
OPERA “SEVIUfcS
nūs pagalbos ieškoti. Tuojau <
motina Lucija. sujungtos gai
jau kiekvieną dieną —
KIRPĖJAS”
paskambino Klaipėdos gaisri
lestyje, susikibusios verkia.
“Mūsų Vilnius” ten jau tyčia
Vaizdas perstato, kad tas įvy
dienraščiu virs. Plieną,
Ši opera yra parašyta žy
ksta Velykų rytą.
tą, kuriuo jis tiek kovojo,
(Jo 60 metų sukaktuvių
kas, teisingas ir drausmingas
maus muzikininko Rossini. Čia
jis
pavers noragu,
Šiandien Prasidėjo Namų
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Šių metų rugsėjo m. 10 d. sako tai, ką jam diktuoja ka
Aprūpinimo Rudeninis
ir rodyklių vagai,
talikiškai
lietuviška
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Ši graži opera, gal, jau ir
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mas rašytojas ir mūsų bendrą Jis jokiu atveju nėra “rządo- daugumui žinoma, yra sukur Rosina. Rosinos saugotojas dr.
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šeimoje 1874 m. rugsėjo m. 10 Kas labai teisybę myli ir su ma karaliaus Faraono laikai prie jos. Su pagalba Figaro, Bartolą. Meilužiai susitaria tą
(23) d. Šykštonių kaime Joni savo sąžine kompromisų neda Egipte. Aida, Etijopijaus ka jo kirpėjo, grafas gauna pro pačią naktį pabėgti. Ant ne
škėlio parapijoj. Skaityt ir ra ro, tam gyvenimo keliai duž- raliaus Amonasro duktė, egip gos įeiti į Rosinos namą. Sar laimės, atvyksta ir tikrasis
muzikos instruktorius, Don.
šyt pramoko iš savo tėvelio. niaųsiai būna dygliuoti.
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joj. 1890—91 m. išbuvo Min
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Bažnyčios
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tėvynės
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ro karšta. Vėliau prieinama
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das karaliaus Faraono sargu taip, kad Almavivas įeitų kai
Mažiausios Kainos Mieste!
tuvos
gerovei.
Garbė
žilagal
ten persikėlė į Panevėžį rusų vftii kovotojui už teisingom, iir Amnelijoe meilužis. Gavus po muzikos instruktorius, kai prie to, kad, Bartolai pata
kalbos išmokti. 1893 nietais iš
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dvasinę
Lietuvos
laisvę.
laikė (kartu su dabartiniu pro
puola, Faraonas paskiria Rho- duotojas. Šis naujas muzikos tuvės su grafu. Kada Bartolio
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zidentu p. A. Smetona) egza
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skirtas vikaru į Laižuvą. 1902
pažinti jai tikrenybę. Aida iš
m. iš Laižuvos nukeltas į Vil vą, myli artimą tas gerbia ir pažįsta.
kiją, kur susirgo neurastenija savo priešus.
Garbingai su pergale sugrį
ir todėl turėjo išvažiuoti gy
— Klaipėdos karžygių kapų žus Rhadanui, Faraonas, kai
$70.00, 3-jų dalių Miegamų
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dytis į Lenkiją (1904 — 1907
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AMBROSIAN ALŲ
m.). Pargrįžęs iš gydyklos vi išniekintojų tardymas veda po atlyginimą už priešų per
$29.50
I
karavo Balninkuose iki 1909 mas visu stropumu. Netrukus galę, skiria jam . savo dukterį
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po$100.00 Mohair ar Friezc
$10.00 45 svarų, balt<><
metų. Iš ten buvo nukeltas ku- mąnom jį baigti. Šių gaivalų Amneriją už žmoną. Tarpe be
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šios kokybės Ambrosian alų išdirba.
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iš
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nukeltas klebonauti į Pandėlį, pabaigoje.
panijos dalininkas ir atstovas
7-nių dalių Valgy
o iš Pandėlio 1933 m. prad
$32.00 gražūs nauji
klų
setai
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žioje buvo perkeltas į Pakruo
L. M. NORKUS
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So.
Lituanica
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eilėraščius ir pasakėčias į ku
$2.75 Pilnos Mieros šiltos
Naujos Mados Garantuoti
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Vatinės Kaldros
nigo J. Tumo redaguojamą
Midget Radios
“Tėvynės Sargą” ir “Žiny- “DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
$1.49
$8.95
gos organas, išeina dukart į savaitę; 366 W. Broadčią”, paskum į ‘Draugiją”,
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
“Vaivorykštę”, “Vienybę”,
Ijankykite šią didžiausią krautuvę Bridgeporte dabar, net
“Rytą” ir ‘Panevėžio Balsą’. “GARSAS”, L. R. K. 8. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
TH1,
tnrito irprinnsiH nrovn sutaunvti dftiicr ninioni
Rtreet, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.0(1 metams.
M. Dagilėlis yra produktingas poetas, todėl jo kūrybai “LAIVAS“, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
įvertinti reikia ištisos mono
grafijos. Mes čia tegalime pa “STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass, Metams
sakyti, kad M. Dagilėlis yra
$2.00.
nuoširdus ir romantiškas poe
tas patriotas. Jis savo kūri “MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterį] Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
niais daug prisidėjo prie mū
tams $2.00.
322^24 28 3o. Halrted St., Chicago, III
sų tautiško susipratimo paki
J. KALEDINRKAS, vedėjas
limo, už ką jam mūsų tauta “VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
St., Chicago, III. Metams $1.80.
turėtų būti dėkinga.
4707 S. Halsted St
“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalig Biu,
Pasiklausykite mūsų gražaus ĮJetuviško
Tel. TABPS 08M
Kaįpo asmenybė, M. Dagi
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
nedėlioj, 11 vai. ryte iŠ stoties WGES,
M. Dagilėlis
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Gauronskas į Bridgeportą pas ir kitos parapijos, dalyvauti metinis išvažiavimas. Pietus mins linksmai praleistą laiką
rengė Jonas W. Stokes, mėsi- Middlebury girioje.
kum Pankų. Kun. Ed. Oradec- miesto paraduose.
kis į Waterbury. Žmonės tik Linkime tai naujui parapi- . įlinkas. Pietūs buvo tiesiog kaPrieš kelis mėnesius, dar va
Neužilgo prasidės šokiai, ba
rai pasigęs dviejų kunigų, ku jos jėgai susiorganizuoti, kad ’ rališki. Diena buvo puiki, ir
saros metu, iš spaudos išėjo
rie ištikimai tarnavo vaterbu- pralenktų visų kitų parapijų delto susirinko daug biznierių, ske! bąli žaidimai, card parties,
pirmiau esu minėjęs, Marianapolio kolegijos 1934—
profesijonalų ir paprastų dar vakarienės. Lietuviai, iš ank
riečiams, bet, kita vertus, at Druni Corps.
ipolio Kolegijos stude- 35 mokslo metų katalogas, ki/ “Very Reverend and
bininkų. Visi L. I. P. nariai, sto nusistatykime paremti vivažiuoja jaunimo vadas ir vei
litius šįmet žymiai pa- riam nuodugniai išaiškinta ko Bear Rector:
Jonas Grėbliūnas, jaunas skaitydami šią žinutę, atsi**•’*->■ ■ •'
<. kėjas kun. Gradeckis.
(Tęsinys 5 pusi')
Nepaisant sunkių dep- legijos tvarka bei reikalavi
lt is with a great deal ot
vaikinas,
kuris,
gal,
daugiau
Kun. Gauronskas pasižymėlaikų, šį įstaiga tęsia mai. Gražūs paveikslai atvaiz
pleasure
that
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received
the
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stiprindamas ir mokslinda' šiai su kuti. Gaubonsku darba
LIETUVIAI DAKTARAI:
itąjį dailiu, o jo vai- duoja ir skaitytojui teikia
copy of your beautiful catalo mas Šv. Vardo draugiją; be vosi spausdinant “St. Joseph’s AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
kaskart ryškiau rei- prieš akis puikią nuosavybės
gue.
to, darbavosi su Marijos Vai Moly Name Bulletin”, šiomis
susilaukia gausesnių apylinkę ir tuomi daugiau puo
TvL CANal 0257
lt is a reminder of our pleas keliais ir Tretininkais, -o kun. •1 ienomis gavo darbą prie WaRes. PROspcet 6858
šia jau taip įdomią katalogo ant rėlations and we value it
X
Ražaitis darbavosi su Liet. Vy terbury American, kaipo ra
DENTISTAS
us naujuosius mokslo įtalpą.
for its pictures of your build- Čiais, skautais, alumnų drau- porteris. Yra gabus vaikinas 1448 SO. 48th OT., CICERO, ILL
Marianapolio Kolegi- Šie katalogai buvo išsiunti
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—8 .vai.
ings and their lively surround- j gįja, choru. Tos draugijos pa- ir tikrai žinome, kad jisai ap *147
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SO. HALSTED ST., CHICAGO
šie nauji studentai; nėjami ne. tik tiems jaunuo
1821 SOUTH HAJLSTED STREET
ings.
j sigęs veikėjų, kurie su jais * rašys nors viso Brooklyno se- Paned. Sered. Ir Subat 1—8 vai.
Rezidencija 66U0 So. Artcslan Avė.
Sohool departamento. liams, kurie tikėdamiesi šion
Accept please our thanks j taip gražiai darbavosi. Kun. kcijos žinias, o ypač lietuvių
Valandos; 11 ryto iki 3 popiet
Dienoms Tel. LAFayette 878*
Gradeckis yra netik pinnininNaktimis TeL CANal 048*
Kazimieras — Newark, įstaigon stoti pageidavo su ją and our best wishes”.
6 Iki 8 v. vakare
ja susipažinti, bet taipgi ir - Vadinasi, ne tik mes patys, kas, bet ir širdis C. L. C.
Šiomis dienomis buvo balių
Pusčius Juozas — Atkitiems asmeninis bei intelige lietuviai, galime džiaugtis ii (Connecticut Lithuanian Ca- ir baliukų. Baliukas, arba vaTel. LAFayette 7650
s., Sipavičius Enrikas
ntams. Dabar gi kurie šių in gėrėtis šia garbinga įstaiga, tholics) organizacijos. Visiems karienė, buvo surengta Stok-j Office: 2643 W. 47th Street
111., Kazlauskas
teligentų laiškais atsakė kole kurią vadiname nuosava, bet linkime naujose parapijose tę-' menei ant Congress Avenue.
popiet. 7 tu » rek.
Maspeth, N. Y., YyNedėh'oje pagal sutarti
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ys — Hartford, Conn.,
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7017 S. FA1KFIELD AVĖ.
, Conn., Šimkus Juozas katalogo sudėjimo ir įtalpos. kio turto reikalingumą' bei parapijos turi tuos pačius tik ją. Namuose ant Congress Av.
Res. 2136 W. 24th St.
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daug pavienių ateina bovlyti.
v, Saredo] pagal sutarti
vikynas Jonas*— Pittston, me Tėvų Marijonų 25-rių me
Ateik ir tamsta pasimankštyKazlauskas Vincas —New tų jubiliėjų. Perleidau per ra
ti. Būsi ir baltas, raudonas ir
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
iladelphia, Pa., LukšvB Sta- nkas visų susirinkusių, kad
pajaunėjęs.
'.
4142 ARCHER AVĖ.
Waterbury, Gann. — Spalių
Ofiso valandos: 3-4 ir 8-3 vai. vak.
i
y *
s ir Lukšys Jonas — New kiekvienas galėtų pasidžiaugti
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
I RczideuctJos Ofisas: *858 W. 6tth 8*
Connecticut Lithuanian
iila., Pa., Smolskis Juozas Amerikos Marijonų nuveiktais 2 d. gražia? baigės keturdeši2516 WEST 69th ST.
Valandos: 10-13 Ir •-• vai. vak.
Catholic ’s vakaras
DR. TAITUSH, OPT.
mtės
atlaidų
iškilmės.
Žmonės
darbais
”
.
Seredomls
Ir
Nedėliomls
pagal
sutarti
Of.
ir
Res. Tel. HEMlock 6141
New Phila., Pa.-, Stanlonis
«
‘
V
(L
4^LIETUVIS
•
■ - •’ŠiHHl
•A .
- OFTOMETRICALLT AKTU
ozas, — New Phila., Pa., Ba Princetono universiteto profe per visas dienas gausingai lan Įvyko perėitą šeštadienį,
Valandos
SPECIALISTAS
kė bažnyčią ir ėjo prie šv. Sa- Stanley Golf pub, New Bri Palengvina
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
akiv ltamptm*, korta
lkevičius Leonas — Philasorius Harold H. Bender
eati prtataatlml galvoa skaudėjimo,
kranientų. Pamokslus sakė ku tam, Conn. vakaras. Tai me- svaigimo aklų aptemimo, servuotu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lphia, Pa. ir Kašėta Pranas
Ej
me, skaodamų aklų kartų, atitaiso
“
Very
Reverend
Fathėr:
4157
ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth <338
nigai:
Bublys,
M.I.C.,
(Jis
čia
tinė proga, kuomet visų 6 lie trumparegyste Ir tollregyste- Priren
Wilkes Barre, Pa.
TeL VlRglnla 00*8
teisingai aklntua Visuose atsiti
pirmą kartą atsilankė ir džiau tuvių parapijų (Conn. valsty gia
Res. Tel. Hyde Park 333*
Ofiso vai.: 3—4 ir 8—8 p. m.
kimuose egzaminavimas daromas su
I
should
likę
to
express
my
Nedaliomis pagal sutarti
Taip, jog Marianapolio Ko
elektra,
parodančia
meilausiąs
klai

gėsi Waterburio lietuvių susi bėje) ir dar iš kitų miestelių, das 8peclalė atyda atkreipiama I
jos skaičius siekia arti 83 appreciation and gratitude for klausymu su savo klebonu ii
valkus. Kreivos akys ati
kaip Bristol, Torrington, Nau- mokyklos
taisomos. Valandos nuo 10 iki • v. TeL Ofiso BOULevard 5318—14
tlic
very
handsome
booklet
of
ių. Šis skaičius būtų bunuo 10 iki 13. Daugely attokiais įtaisais, kaip tai bowl- gatuck ir t.t., lietuviai sueina NedSlfoJ
Res. VICtory 3*4*
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
eltiktmų akys atltslsn—
the
College
that
some
one
was
flPlpr’IAT IQrF<5’
daug didesnis jeigu klielainon
pigina
kals
pirmiau.
ing
alleys,
moving
pictures
ii
j krūvą ir lietuviškai, draugi 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
tboughtful
and
kind
enough
6900
SOUTH
HALSTED ST.
i nebūtų buvę šįmet išvykę
t.t), V. Puidokas, P. Juras, škai, linksmai praleidžia va
,to
send
me.
lt
was
forwarded
Phone Boulevard 7582
[insdale, III. Dar keletas stu į
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:38-1:38 Valaadoe: 1 lkltpopfetų. 7 Iki*vak.
t
'Ji •• 5 L Bružas, M. S, Kartonas ir Va
karą. Reikia pasveikinti šokių
from
Princeton
and
reached
756 W. 35th Street
itų svetur išsiskirsto ir jų
sys. Be tų, dar buvo Šie sve- rengimo komisiją, kuri tai)>
me
this
evening,
I
hūve
spertt
st kolegijoj nesimato. Jeidtf kunigai: Pakalnis, Simo-, gražiai pasidarbavo,
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
būtų buvę galima visus stn the past hour looking over it

IJI STUDENTAI
iRIANAPOLYJ

Ką kiti sako apie Marianapo
lio Kolegijos katalogą

Connecticut valstybės Švieti
mo departamento mokyklų
statybos skyriaus viršinin
kas — Ph. Sunderland,
A. L A.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KŪWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČIUS

DR. S. BOS

DR. G. Z. VEZEL'IS

DR. V. E. SIEDLINSKIS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

KETDRDKIMTĖ

DR.J.RUSSELL

1

OR. T. DUNDULIS

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. A. J. RERTASH

'į

25 METŲ PRITYRIMO

t,» krūvon sudėti, jų „kai- with 0,e «reate"‘ intcre8‘-

naitis, Skruodenis, M.I.C., Va
škelis, Kazlauskas, Ambotas,
Gradeckis, Pankus, Karkauskae, Petraitis, Juraitis, Lutkus, Kinta, šeštokas ir kiti.
Gerbiamas klebonas džiau

lengvai siektų 115 moki- had heard of this great undertaking from various sources,
especially from one of your
Lithuanian hiskops who visitNemalJmas Įveiktas ed me in Priųceton a year or
* Dabar Valgo Viską
two ago, būt 1 was hardly pre- gėsi ir svečių kunigų talka.
nac J. K. 1A Montreal. Canada ra- .
N.rOA* pared, ©ven »o, for the beauty Procesijos buvo iškilmingos ir
oau.'u pilvo skaustu., Tei n«re;an<i charm of the place
re-,
........
.
hv
.„d
d.,.
■ Iluoša Jo velia. Daug kitų pra- vealed by photograpli and desAa nanaftlus rezultatus.
NVRAS(NE vartojama metų metais kaip
Įgali,a, malimo sistemai. Tai yra
kktaro receptas Ir turi gyduoles,
Irlor. didina malimo organų velkjį>. Jei Jflsų apetitas prastas artm
H vargo su nrmallmu — pamėnk'h NUGA-TONE. Pajusite nauda
kele:,| dieni). Mes tinome, kad pa
rai t ir kitam. Mėnesio trytmentasj
HVfena Doier). Parduoda visi ap-1
•korini su garantija gražinti ptnljs. j.-. i">|, r,,
.m. m; i
Skite pa Himnų
Nuo i.JkletėJttllf) In 1’ I OA-SOL
* Idealų LluoauotoJa vidurių 25c

cription. lf scems to me that
you have ų uniųue loeation
antį on ekeeptionai opportunlty for development and for
Service. Please pennit me to
wish vou and the institution
©very bucces*’

Pritaikyme akinių dėl viso*
Prie progos kviečiame ne tik kių akių. Ekspertas tyrimo a*
vaterburiečių Ir kitų parapi kių ir pritaikymo akinių.
jų lietuvius abykti į Water
būrį lapkr. lO«d. į Studentu
šokių vakarą (Fall Frolic Da
no© Į. Bus graži programa.
Organteuftjttaa Eile and
Dnn

DR. JOHN SMETANA

pntaiKima
turbūt Mo tnėnenin •
OPTOMETRI8TAS
šv. Vard© draugija, vado
11 dieną 40 v»! atlaidai b r h
vaujama Jono W. Stokes (gra
1801 S. ASHLAND AVENUE
pa* kunigą Kaetanaką, Ansoboriaus) organizuoja lietuvių
Platt Bldg., kamp. 18 st.
nia, Conn. •
-a
' ’r Fife and Drum Corps.
2 aukštas
Tai
a/
«
m
Kunigų Atmaino*
gralus dalykai Ir senai pagei
Pastebėkit mano iškabas
Šiomis dienomis įvyko dvie daujamas. Turime savo lietu
Valandos nuo 9:30 ryto iki
jų kunigų atmainos. Kun. Ra vių vaikiau orkestrą (Youn,? 8:30 vakaro. Nedaliomis nėra
žaiti* patik irtas į Hartfordą Uolodians). Jeigu turėkime « skirtų valandų. Room 8.
pas kunigą Auibotą, o kun. vo Druni Corps, galSeim, kaip
PhoR4 Caaal 0528

—

DR. CHARLES SE6AL

Oflx> Tel. CAI.umet 6003
,Rce. Tel. DREvel 8181

OFISAS

DR.A.A.ROTH

4729 So. Ashland Ava.
3 luboa
CHICAGO. ILL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 rel. ryte, nuo 3 Iki 4
8ul. po plotų fr nuo 7 Iki 1:30 rel.
vakaro. Nedėltomta nuo 10 Iki 13
valandai dienų.
Teiefonaa MH>way **SO

Res. Pitono
ENGleuond fl«ll

Offfcc Thone
TRIanglc 0044

9

Runas Gydytojas Ir Chirurgą*

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ix
visų chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted Si.
Kampas Sint Street
Valandos: t—t popfet, 7.—8 vai. rek.
Nedėliomls ir ivenudlenlals 18—13

DR.MAORICEKARN*
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 310
VaL: 1-4 Ir 7-8 vaL vakaro

4831 80. ASHLAND AVĖ.
Td. YAJRdn 0«8«
Rez.i Tcl. PLAva 3800
Valandos:
Nuo 10-18 v. ryto: 2-3 t* 3-8 R V,
Nadildieni&ia nuo 10 iki 81 *l*ą

I
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W * T T? tt X fll

Antradienis, spalių 9 d., 1934

LIETUVOJE KYLA DIDESNIS SUSIRŪPINIMAS
IŠEIVIJA

NAUJOSIOS ANGLUOS
ŽINIOS

Prieš keletu metų Lietuvoje) klaidžiotų po pasaulį. Geres(Tęsiny* ii 4 pust)
mūsų išeiviais mažai kas rū-jnėmis sąlygomis, draugija ra- sus. Visa tai rengs įvairiom
pinoai. Būdavo atsitikimų, kad nda tik planingų gerui apgal- draugijos. Mums nariams, ar
grįžusieji į Lietuvų išeiviai votų kolonizacijų. Tai yra ne- nenariarns, dera toms draugi
Čia nusivildavo ir su blogiau privačių bendrovių reikalas, joms padėti ir kiekvienų pa
siais įspūdžiais vėl grįždavo į kurios mūsų žmones jau ne ka remti.
savo naujųjų tėvynę. Nevienas
jų ir pripasakodavo įvairiau
sių dalykų apie Lietuvų, tas
žinoma pačiai Lietuvai į ge
rų neišeidavo.
Dabar jau visai kas kita.
Keliose vietose veikia mūsų
išeivijai sutikti ir priimti pu
nktai, kurie duoda įvairiausių
patarimų, kaip galima Lietu
voje įsikurti ir parsivežtų ka
pitalų sunaudoti. Didesniems
saitams tarp išeivijos ir tėvy
nės palaikyti, jau treji metai
Kojine veikia užsienio lietu
viams remti draugija. Ši drau
gija išsiplėtė visame krašte.
Jos nariais dabar yra žymūs
visuomenės veikėjai ir įvairių
sričių specialistai.

Per savo trumpų veikimų,
draugija remia badaujančius
Pietų Amerikos lietuvius, ku
riems šiemet ji surinko ir pa
siuntė 20,(XX) litų. Be to, ši
draugija kelia reikalų ieškoti
mūsų išeivijai tinkamų gyve
nimo sųlygų, kad jie aklai ne-

rtų yra skaudžiai apvylusios.
Tai yra reikalas visos visuo
menės drauge su vyriausybe.
Tinkamas lietuvių išeivijai
kolonizuoti žemes dabar drau
gija ieško. Ji taip pat tiki,
kari netrukus bus galima jų
įsigyti. Draugija mano, kad
Pietų Amerikoje būtų galima
įsigyti žemės ir daugelis Ar
gentinos, Brazilijos, Uragvajaus ir kitų kraštų lietuvių
laukia šia prasme paramos.
Tačiau be planingo darbo, be
atsakingų žmonių ir be pinigų
nieko negalima padaryti.

5

DIENRAŠČIO "DRAUGO

25

t

JUBILIEJAUS

Waterbūrio miesto gatvėse
ir šįmet Columbus dienų bas
paradas spalių 13 d. popiet.
Ir lietuviai dalyvaus.

Bridgeport. — Dr-jos

Pa
laimintos Lietuvos mėnesinis
susirinkimas Įvyks spalių 1(1
d^ 8 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Prašomi na
riai nesivėluoti, nes yra daug
ko svarstymui.
Valdyba
■ —.....- ..................... .. i
žtančiais ir ilgus metus užsie
nyje gyvenančiais lietuviais,
Lietuvos visuomenė su atatin
kamų organizacijų pagalba, yra įsteigusi patarimų biurų,
kuris teikia visokius patari
mus grįžusiems lietuviams ir
norintiems savo tėvynėje ap
sigyventi. Tsb.

Šio tikslo siekdama, užsie
nio lietuviams remti draugija
yra nutarusi pirmiausiai su
organizuoti kelis dešimts tūk
stančių narių rėmėjų, kurie
savo nario mokesčius galėtų
šiam svarbiam darbe dalyvau
ti. Tikiniųsi, kad šitas draugi
jos sumanymas ras Lietuvos
Kas ištikimai tarnauja Die
visuomenėje tinkamo atgarsio vui ir laikos Jo įsakymų, tas
ir konkrečių darbų.
išmoks klausyti ir viešpaty
Rūpindamųsi į luetuvų grį- stės įstatymų.
1

LAPKRIČIO - NOV. 18 D, 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsti I Street
ŠLUOTKOTIS
Drožia Leonas Lievša
Vieni rašo, kurie visai ne
sugeba ir niekados nesugebėti
Kiti, kurie būt galėję, bet jie
nenorėjo. Gaila, kai žmogus
visai paneigia save gabumus
ir verčiau pasirenka praleist
savo gyvenimų kitu kuom už
siėmęs.

Visi žinome, kad yra ketu- gaus progos pamintyt, kur vi- Amerikos lietuviai, kaip kas
ri elementai: žemė, vanduo, u- si skubų, kam gyvena ir ktf met, rengs prakalbas, giedos;
dainuos ir kojom trips: “Mes
gnis ir oras. Nūdienų galvo- tikrai jie visi nori.
čiai mano, jog surado ir kitų,!
—»-------be Vilniaus nenurimsim”. BeL
būtent, grožis; tai jų penktas Žinome, kad negal būt judė kas iš tol Verčiau savo pasij
elementas. Mat, kaip tokiems jimas be judančio daikto. Štai, ketinimus įvykdinkime, ir ti
kietasprandžiams mokslas no kokių kvailų išvadų sugalvojo rėdami kentaneių brolių vili
sveika- netaip kūnui, kai pro vienas profesorius. Sako, “jei niečių reikalus mintyje, užtil
judėjimas būtų gyvybė, tai rinkime jiems, jog medžiaį
tui.
niai juos šelpsime. Tegul bus
lazda būtų jo dievas”.
“Mes jūs, broliai, neužmirKalbant apie tai, kad moks
las kai kam išeina į nesveika- Šįinet sukako keturiolika Sini’
tų, štai paduodu gražų išsita metų nuo tos dienos, kai len
rimų apie mokslo sekines. ‘Quj kai sulaužė padarytų Suval- j SKAITYKITE IR PLATH9auget scientiam, auget dolo kuos sutartį, šiomis dienomis ■
Kl'tX “I>11AIJGĄM
reni’. (Kas didina mokslų, di
—
dina skausmų). Nenusigųski-I
me, toksai skausmas turi ir
ROSELLI BROTHERS, INC.,
savotiško malonumo.

Praktikoje pasirodo,, kari ne
taip daikto kaina tau pakaušį
graužia, kai tas, kad tu bū
tum galėjęs ir apsieit be to
sakė žydelis..
,
dalykėlio. Dažnai pasitaiko
— O, no, no! — ginčijo ŽuPAMINKLŲ DIBBMAI
likauskas. — Šliahcic yra tas, nusipirkt tai, ko, kaip vėliau
Specialistai iškalime ir išdirbi
pamatom, netaip labai reikė
Vieno
žmogaus
valgis
tai
me
visokių rūšių paminklų Ir grakuriame teka polska šliahecka
jo. Atmink senių patarimų. kitam nuodai. Faktas toks,
bnamių.
k re v! Supranti!!
Mūsų šeimyna spccinlizuoja Sia
“Nukask tik tiek, kiek gali kad yra pasaulyje vietų, kur
— A šlecht fiš yra tas, iš
me darbe per šešias kartas.
sukramtyt”.
žmonės sutrina skruzdės ir te
kurio teka a šlechte krev, —
Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjote.
pasi ant duonos.
užbaigė žydelis
“T •.fcA.rag.Čt.
Keista, ,įog studentui iš pra
Tūlas Kaskamdarbo pasako
Tūlas istorikas pataria uždžių visas mokslas atrodo pa
ja, kad sykį prošepanų gene
radoksiškas. Bet, laikui bė čiaupt telefonų triūbeles, suŽIŪRINT PRO DELNĄ
Žulikauskas padarė mobiliza rolui su legijonais žygiuojant gant, išsilukštena dalykų prie stabdyt visus motorus ir duot
Vienas blokas | rytus nuo
cijų. Į naujokus pateko ir vie per vienų paimtų miestelį, tuo žastys ir pasirodo, jog ten ne visam pasaulio trukšmui va
didžiulių vartų
Šiandie eina spalių 9 d. nas žydelis. Per rikiuotės mo tarpu skersai kelio demonstra būta absurdo.
landėlę nutilt. Tuom žmonė#
1920 m., prisiminimas. Užgro kinimų sykį pats Žulikauskas tyviai ėjo žydo ožka. Pama
čius legijonus, ožka garsiai su
bdamas Lietuvos sostinę ir klausia žydelio;
Trys telefonai:
R«i. PEMSACOLA DO11
trečdalį mūsų brangios žemės.,
— Kas tai yra lionoravas bliovė: “Baačno8c!” Genero
BELMOMT S48&
las
tokiame
ožkos
žygį
įžiūrė

Žūlikauskas su savo prošepa- šlėkta?
, Office: HIIAMDE SS0*
Alfred RomUI, praa.
Vineent Soselli, secr.
nais turėjo nemaža kurjozų i?
— Nie mogim znat! — aiš jo priešingų nusistatymų, ir
kaipo vadas, pirmas įsikibo į
bėdų. Visų jų neišpasakosiu, kinosi žydelis rusiškai.
o tik kelias.
— A, kas tai yra šliahcic T ožkos uodegų. Ožkai striktelė
GRABORIAIi
Pagrobęs Vilnių prošepanas — A šlecht fiš — greitai at- jus, uodega nutruko, genero
las aukštielninkas bimptelėjo
LACHAWICH Telefonu YARda 1138
ir susižeidė. Ant rytojaus Va
IR S0N0S
ršuva gavo raportų, kad N.
LIETUVIAI UBABOBIAI
ORABORIUS
miestely buvo didelis susirė
Patarnauja laidotuvėm kuoplgtausla
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokie’ma
mimas ir kad tapo sužeistas'
darbu būsit* uirinėdi'ntl
Tek CAMal MIS arba MIS
reikalams. Kaina prieinama.
N. generolas.
3314 W. 23rd PL, Ohioaro
Jau prasideda įdomios, rudenines ekskursijos į
3319 Lituanica Avenue
Kitas prošepanų generolas
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
Chicago, 11L
1439 S. 49th Ot Cicero, DL
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
su legijonu lygiuodamas per
TeL CICERO BMf
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
vienų okupuotų lietuvių kai
Teė. LAPayette 3872
meta, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
mų užklupo vištų pulkų, kurį
J- Liulevičius
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
vedė
labai
šlėktiškos
išvaiz

ORABORIUS
tiraborius
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
ir
dos
gaidys.
Būdamas
narsumo
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
Koplyčia dykai
Balsnniil >tojas
ir
pavyzdys, generolas puolė viš
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
1410 SO. 49th OOURT
Patarnauja ClilcaRoje/lr apylinkėje.
tų pulkų ir, pasivijęs gaidį,
Cicero, Illinois
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
Didelė Ir graži .
kirto
su
šoble.
Gaidys
metėsi
Phone Cicero 2109
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus, ir par
Koplyčia dykai
bėgt šaukdamas: “kad tu su
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
W92 Archer Avė.
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
degtum! kad tu sudegtum!”
Po to įvykio visos Polsčos
A. MASALSKIS
gazietose tilpo toks praneši
GRABORIUS
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
mas:
3307 Lituanica Avė.
1646 Wast 46th Street
“Bežygiuodami per kresna,
Tel. BOUlevard MOS-«413
M. Bonlevard 4139
visur randame lenkų kultūros
žymių. Viename sulietuvėju1
t « ■•.
siam kaime, išsklaidžius vištų
pulkų, pastebėtas lenkų paka
Ambulance Patarnavimas Dietię ir Naktį
ORABORIUS Ir BALBAMUOTOHS
lenęs gaidys. Tos pakalenės
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
Patarnavimas gsraa Ir nebrangu,,
Jeigu
norite
dailumo
gaidžių plunksnomis senovės
718 Weet 18th Street
ir nebrangumo laido
Telefonas MONroa 3377
šlėktos dabindavo savo konfe| deratkas. Sumuštas gaidys ko
tuvėse••• Pašaukite...
vos lauke paliko vienų uodeREPublic 8340
j ges plunksnų, kurių, kaipo lai- t
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
Ine.
Į myk), siunčiu Pilsudskio ke
LIETUVIŲ
ORABORIUS
5340 So. Kedzie Avė.
Palaidoja ut »l».»0 Ir lūkėčiau
4605-07 So. Hermitage Avenue
purei papuošti”. Pasirašė: Di
Ifodernllka koplyčia dykai

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

STANLEY P. MAŽEIKA

Važiuojam!

ANTANAS PETKUS

Yards 1741-1742

LAIOOJAM PIGIAU NEGU KITI
. Z a

*z

l

. *>

.

•

I.J. ZOLP

JUOZAPAS EODEIKIS
IR TĖVAS

J. F. EUDEIKIS

vizijos vadas.

■■ibi
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resa (iš kiekvieno Congressional Diftrikto).
1 1 Stote Senator ,(iš kiekvie*
no nejygio nuravi© Senatorialio Dtetrikto).
3 Representatives in Gene
ral Asaembly (iš kiekvieno Se
natoriai io Distrikte, kurių yra 51 visoje Illinois valst.).
1 County Treasurer, 1 County Clerk, 1 County Judge, 1
Sheriff.
y?
* **
1 Judge of the Probate
Court, 1 Clerk of the Probate
Court.
1 Clerk of Criminal Court,
1 County Superintendent of
/«* z
■Jt

Antradienis, spalių 9 d., 1934
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POLICIJOS MAIŠTAI AR
GENTINOJ
BUENOS AIRES, Argenti
na, spal. 8. — Santa Fe pro
vincijoje raitosios policijos
kuopa sukėlė maištus prieš
viršininkų ir užsibarikadavo
kareivinėse. Keturiems mai
štininkams žuvus, kiti pasida
vė vįršininktti.

Maištų priežastis, tai poli
VILNIUS. — Vilniaus kra
cininkų nusidirbi mas — už što lietuviai reikalauja, kad
krauta daug visokių pareigų. valdžios pradžios mokyklose
jų vaikai būtų mokinami ir
lietuvių kalbos. Mokytojai tu
rį būti lietuviai. Pasiųsti pra
šymai. Valdžia prašymus pri
KAUNAS. — Liet. gyven ima ir pasižada išklausyti.
tojai jau seniai rūpinosi, kini
susisiekimas geležinkeliais bu
vo labai pagrįstas susirūpi
nimas, nes susisiekimas Lie-

-į*,

Sehools.

tuvos geležinkeliais, lyginant
su kitomis valstybėmis, yra
gana brangus. Dabar šitų gy
ventojų reikalavimų išgirdo
susiekimo ministerija. Ji su
darė atitinkamų komisijų, ku
ri dabar ruošia naujus gele
žinkelio tarifus. Manoma, kati
nuo ateinančių metų pradžios
Lietuvoje susiekimas geležin
keliais bus papigintas 20<&
dabartinio tarifo.

Clayton F. Smith, Cook Ap
1 County Asseesor, 2 Memb- skrities Demokratų Centraliers of Board of Appeals.
nės Komisijoj pirmininkas,
3 Sanitary Diatrict Trustees, per pastaruosius aštuonis me
1 President of Board of Cou tus buvo Recorder of Deeds,
nty Comuiissiopers.
kur jis taksų mokėtojams su
10 County Oomirrissioners iš taupė suvirš milijono dolerių.
Chicagos miesto ir 5 County' Dabar jis yra kandidatas į
Commissioners Cook pavjetni County Board pirmininkus ir
ne iš Chicagos.
sykiu į Boardo narius.
Jis
12 Associate Judges Muni- prašo Cook apskrities balsuo
cipal Court of Chicago.
tojus šiandien užsiregistruoti,
Taipgi sekančias propozici kad galėtų balsuoti lapkričio,
jos bus paduotos piliečių bal 6d.
>
•'
savimui:
---------------------------------------1
A. A. JUOZAS NAUJALIS
Kad sušaukti Ulinois valst. laujama balsuoti už gražinimų
už kurio sielų šį ryt» 9:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos.
konstitucijinę konvencijų (Co- prohibicijos, kad balsuotumėt Į
Iškilmingas šv. Mišias laikys pralotas M. Krušas. Giedos Var
nstitutional Convention).
gonininkų Sasnausko choras. Visi kviečiami atsilankyti ir pa
priešingai. Mes per praeitus Į
simelsti už sielų to, kuris daug pasidarbavo kaip tautai, taip
Kad išleisti ir parduoti 30 13 metų turėjome užtektinai
ir Bažnyčiai.
milijonų dolerių bondsų šelpi prohibicijos. Daugiau jos ne
V. M. Stulpinas
rie nuo praeitų rinkimų esate mo reikalui , tiktai Chicagos norime.
persikėlę kitur gyventi, turi mieste.
Kad pailginti Chicagos AlSAO PAULO, Brazilija,
te šiandie užsiregistruoti savo
dermanų tarnybos laikų nuo 2 spal. 8. Komunistai puolė fa
pricinkte.
iki 4 metų.
šistų susirinkimų. Kovos me
Kas tori registruotis?
Dar yra daugybė sumanymų tu 6 asmenys nužudyta ir 31
Kurie yra atvykę į Illinois
įvairių
prohibicijonistų, kad sužeista.
Federacijos Chicagos apskri
valst. ir jau išgyvenę vienus
įvedus prolnbtėijų įvairiuose
ties susirinkime komisija pra
metus; kurie yra
išgyvenę
Chicago miesto varduose ir
nešė, kad spalių 9 d. paminė
Cook paviete 90 dienų ir ku
precinktuose.
jimui viskas jau priruošta.
rie pragyveno dabartiniam pri
FOTOGRAFAS
Programoj be vietinių kal
Kadangi liėipviai visi. gali
•» Sį ■
:
■ r i cinkte 30 dienų,, guli registruo
bėtojų, kalbės ir iš rytų atvy
BTuato su nnitis, kad galėtų bilsnoti lapkr. ma sakyti, yra priešingi gra - demfflKą
lywood Avienom La.
Pastangom
ir
lėšom
Peoples
kęs svečias, kun. A. Milukas.
6 d. Taip pat visi, kurie su-. žinimui bent kokioje formoje <so west «srd bt.
Kaip žinoma, kun. A. Milukas rakandų išdirbystės co., šian laukė 21 metų amžiaus — vy-1 prohibicijos, tat aš nei tų wa-;Englcwfxxl 5840
yra vienas seniausių Amerikos die 7 valandų vakare, iš sto rai ir merginos ir tie, kurie rdų, nei precinktų neminėsiu?
lietuvių katalikų veikėjų. Se ties W0E$, bus transliuoja- gavo Amerikos pilietybės po- Tiktai patarčiau visiems bal- ’
r ’ipr* .
Crane Coal Co.
niausias rašytojas. Jis spalių ma regųliarė antradienio pro peras nuo praeitų rinkimų ii suotojams,
kur patėmysit ant
5332 8o. Long Avė.
9 d. McKinley parke kalbės grama, kuri bus pritaikinta dar nėra registravęsi.
Proposition bal i o tų, kur reikaCblesgo, 111.
RIPVSUO S4AS
paminėjimui liūdnų Vilhiaus
apie Vilnių.
Ateinantieji rinkimai yra
Kai Federacijos apskr. susi užgrobimo sukųktuvių. Dai labai svarbūs. Bus renkami
B.BNDON 2 fletai po 3 kųmrinkime atstovai pareiškė, kad nos Ir muzika bus pritaiky šie viršininkai (keli visai Illi harius. 1 neitkių kambarių. 1
iikai kurios dr-jos ims dalyvu- tos šioms sukaktuvėms. Be tof nois valst., bet daugiautftai mū šešįu kambariu, po antrašu
Katrie perkate anglis M
2354-58 S. Oajtlev Avė. Sb vi
mų in corpore, susidarė malo kalbės “Draugo” red. Simu sij Cook pavietui):
dralverlų, siųskite juos
J
sais
nat
opumai
s.
Renda
oi
pi.
CRANE
COAL.
CO.
Oaustte
nus įspūdis. O> kad visos Chi tis.
1 State Treasurer
Atsišaukite: Steponas Miežis
geresnes anglį*, už maliau
cagos liet. dr-jos atvyktų in
1 Superintendent of Public sa.v . 1901 Canalpart Avė., Tel.
pinfgų.
corpore!!! Tada lietuvių var
CANal 0936
Instruction
das garbingai skambėtų netik
2 Representatives in Cong
Chicagds angių, bet ir viso pa
ress State at Large
Naujoj Vietoj
saulio spaudoje.
3 Trustees of tbe Universi
Lietuvis
Advokatas
Spalių 9 d. paminėjimų Mc- Visi piliečiai, kurie norėsi- ty of Illinois.
Kinley parke rengia Federac. { te t>&isuotį lapkr. 6 d. ir k u- 1 Representative in Cong2201 W. Oermak Road
apskritys bendrai. Taip pat
'
____
(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name)
apskr. tikisi, kad gerb. klebo
12100 So. Halsted Sl
▼alando* Kasdien nuo » Iki S
nų ir vietinių Fed. skyrių pa-1 t?
Panedėllo. Seredoe Ir Pėtnyčlo*
vakaraik f Iki 9
stangomis, kaip kas met bus at
Telefonai:
Telefonas CANal 1176
laikyta pamaldos bažnyčiose už
Namai: 6459 8. Rockwell St. Pullman 8296 ir 8092
žuvusius karžygius, gynusius
Telefoną* REPnblIc »«OO
Vilnių ir Liętuvos laisvę.

LIETUVOS

GELEŽIN

KELIAI

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

Pagerintos Radios
Su naujais radijo ne tik ga
lima pasiekt Europą, ir gra
žus balsas, bet ir geriausias ir
pigiausias būdas p&silinksminimui namuose. Muzikų kokių
nori ir kada tiktai nori. Mūsų
žymūs dainininkai ir muzika
ntai ant rekordų visados yni
Jums gatavi patarnauti. Jei
gu pirksi naujų radio, pirk
radio kombinacijų, o bus visi
patenkinti. Kainos nuo

VIETINĖS 2INI0S

$65.00

ŠIANDIE VISI IR VISOS RENKASI Į NcKINlfV PARKĄ
VILNIAUS UŽGROBIMO
PAMINĖJIMAS PER
RAMO

JOHN B. BORDEN

Tumulis Coal Co.

$1,000,000.00
PASKOLOMS ANT
PIRMŲ MORGIČIŲ

J. Šliogeris

jKUN. A. MILUKAS JAU
ATVYKO
Aušrininkas ir mūsų, Ame
rikos lietuvių, seniausias re
daktorius jau atvyko Chicagon. Vakar vakare, ftv. Jurgio
parap. salėj, skaitė paskaitų
apie aušrininkus. Sį vakaro,
spalių 9 d , McKinley parke
garbingasis svečias kalbės ap$3 Vilnių.

Kentėjimuose
aiškiausiai
. pasirodo tikrioji krikščionies
sielos vertybė, gerumas x-ir
tvirtybė.

Nuošimtis tik už liku
sių sumų, ant lengvų atmokėjimų nuo 5 iki 20
metų. Įstojimų ir jokių
bausmių nereiks mokėti.
Įstok i šių draugijų sistematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendų nuo 4% iki 6% kas
6 mėnesiai. Taupymo sky
rių gali pasirinkti, pavy
zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
dividendų i-Ž sumokėtų sumų.
Ši Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šių Drangijų. Dėl platesnių žinių
kreipkitės į Draugijų.
2324 S LEAVITT ST
Tol. CANal 1878
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REAL ĖST ATE — RTUNCTAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WXST 47th STREET

Tek LAPayette 1083

bet tai yra muzikalis instru
mentas, kurį nesigailėsite įsi
giję-

Nauji Lietuviški Rekordai
kainos

Trumpam

Eurniture and Piano
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
71M SO. TA LMA V OT.
7IM SO. ROCKWKT.I. ST.
Trt. RKPuKIc 5OSS-SO51

Mes parduodam anglis 6amlauslem kainom. PocahosM* M. R. |7.M tnoaa.

laikui atpigintos

Tiktai po 50 centų Vienas
16192 __ ”ftjo Mikas’’ Ir Trauk stmnlskl Polkos. J. Dlrvells. orkestrą
14095 — sietuvos Hymnaa Ir Noriu Miego Polka. Lietuvių Tautlftka
orkestrą
1(268 — Skudutis ir ftarkls Galijotas. Niekus su orkestrą
16261 — Studento Sapnas Ir Svetima Padang*. J. Glraltls ir S. Paura
16267 — Vasaros Grožybės Ir Atsl^tyrlmaa su Mylima. J. Pauras Iv
Otraltls
_ A
16200 — 8enl Duok Tabako Ir Elva Boba Pupu Kult. Jonas Butėnas
U204 — 1-2-2 BBR — Kupletai Ir Polka "Jovalas.” Dineika Ir
Petrauskas
16269 — Aukso Miglos Ir Meiles Tu'Mums Nedainuok. B. Pauras Ir
Glraltls
16172 — Čigonai ir Vakar VakarClJ. Budrlko Radio orkestrą
14^14 — Klausyk Mylimoji Ir BurdlngiSrlus Praktlkuoje. Žiūronas ir
Grupa ,,
14021 — Gaspadines Rankiotas Ir Pas MotlnSIS. J. Žiūronis Ir Grupa
14026 — Sėdžiu Po langeliu Ir Pa* MbČlute Augau. Krasauskiene Ir
Valterlūte
14024 — Per vilnis — Valcas Ir Nepamlrūk Manės — PoTka. InstrumentalIAkaa trijo
14029 — I.lnomlnls ir Užgavėnės J. Žiūronas Ir Grupa
14041 — Dtemantas Polka Ir G<,linas Polka. Kaimo orkestrą
14041---- Laivine ir UžmirM TSvu Kapua Jonas Butėnas
2(023 — Atsiskubino Betiejun Ir Gul Šiandienų. Brooklyno Misrus
. Kvartetas
7(048 — Kad Galėčiau ir Varguolis. Uflda Sipavičiūte
2(074 — Pas Malfinčlj — Valcas Ir Ane Kiemelio —į.Polka. Kariškas
benaa
2(08( — Godeles UrSdas Maišo. A. Vanagaiti* Ir K. Kraučūnas
2(086 — Ku-Ku —Valcas ir T6vyn«e — Polka. Tarptautine orkestrą
2(083 — Bučkio — Valcas Ir Nauja —- Polka
26087 — Be mulei Nevesk Pačios Ir Btblro Tremtinys. Juosas Olšauskas
26088 — Kur Nemunas ir Dauguva Ir Bmflkiej Vainikėli*. J. OUauĄaa
26091 —Unksmas Jaunimėlis .— Polka ir Agotėle* — Valčae. Boglu
orkestrą
26092 — Ant Marių Krantelio Ir Prjrodlno Seni žmones. Jonas Butėnas
2(094 — OI. Cia-čla Ir Ganėm Aveles. Maro'StrumsklenB Ir P. Petrai-1 • £ * t Ui •
>-^(096 — Grybai Ir Levendreit* Marei BtrumsklenB Ir P. Petraitis
2(096 — IJetuvaite — Polka Ir Močiute — Valcas. Armonimu duetas
2(097 — Gnopadlue Rasalija Ir Jonas Pas Rože. 8 .Plika Ir M. Žemai
,

taiti

26098 —, Barboryte No*i Trina ir Alutis Ir ZemP.s Rojus. S. Pilka Ir
M. Žemaitaiti
2(099 —- Obuoly* Ir Atmatntnku Daina. Petras Petraitis
2(102 — Didmiesčio Ir Kares Laiku Polkoa Juozo Sasnausko orkestrą
2(106 — Angolai Gled Danguje Ir Tyliųjų Nokt). Petras Petrraltls
26106 — Mano TBvelIs — Valcas Ir Ar žinai Kaip Gerai — Polka P.
— Sarpallaua orkestrą

26107 —Džiaugsmo — Valcas Ir Kraičio
Polka P Barpallausork.
2000 -— 21 Metų Katėjimo Ir Varpelis — Valcas. 8. Rimkus Ir Bsdrlko orkestrą
2001 — Daktaras Ir 7 — Pačios. 8. Rimkus ir Rudrlko Radio ork.
2002 — 4 —- Ratai Ir Mellls Karalaitis. K. Paierskts Ir Sudriko Ra
tilo orkestrą

Pirkėjos pirkdamas 6 rekordus, gaus $3.00 vertės lie
tuviškų gaidų dykai.
Priiriuntimas Amerikoje 50 centų, o į Canadų $1.00.

Raukiniai gramnfonai atpiginti iki $2.1

Midget Radio po

ALEX ALEŠAUSKAS and SON

■

$250.00

P. CONRAD

ŠIANDIEN REGISTRA
CIJOS DIENA

\

iki

$6.90

Jos. F. Budrik, =
3417-21 So. Halsted St.
Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Lietuvių programas WCFL, 970 k. kas nedėldienį nuo 1
iki 2 vai. po piet.

,

