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META1-V0L. XVIII

ILUONAS MAUMNIN KU PAMALDOSE
MISTINIS KONGRESAS UŽBAIG KATASTROFA SU MENKAI MAŽINA MIRŠTA 1,200 ĮVYKO ATMAINOS PRANCŪZIJOS
AUTOMOBILIU Ml MOKESČIAI
MAINIERIO
MINISTERIŲ KABINETE
TAS ĮSPŪDINGA PROCESUA
*

►alyvavo penki kardinolai, apie
150 arkivyskupų ir vyskupų

,

N6RA GALIMYBĖS IR IŠ- TAS YRA NAUJA SOCIALI
STŲ KOVOS IDĖJA
KOLEKTUOTI TOKIUS
•
i
MOKESČIUS
PEOS, Vengrija, spal. 15.
Ant Indiana Harbor Beit
VISI NUKENTBJUSIEJI
YRA LIETUVIAI
,

KARALIAI NEDALYVAUS KARALIAUS
LAIDOTUVĖSE

geležinkelio traukinys suskal Ccoko apskrities nekilnoja — Šiandien penktoji para,
BELGRADAS, spal. 15. —
PARYŽIUS, spal. 15. —
BUENOS AIRES, Argenti riuomenės generolas, genera
kaip apie 1,200 angliakasių už Sužinota, kad Rumunijos ka Palaidojus nužudytų užsienio
bė
automobilį.
Sužeista
pen

mų
turty
įkainotojas
Jacobs
na, spal. 15. — Vakar buvo linio štabo nariai ir keletas
ki asmenys: Miss Mikalfnn paskelbė, kad jis baigė įkai- sidarė kasykloje ir nusprendė ralius Karolis ir Bulgarijos ministerį Bartbou, premjeras
'paskutinė tarptautinio Euka šimtų karininkų — visi išeigi
Burkauskas, 45 m. amž., 2514 navimo darbų £933 metų mo- ten verčiau nuo -bado mirti, karalius Borisas neatvyks Bei Doumergue tuojau pert vark.»
ristinio kongreso diena. Dau nėse uniformose.
W. 46 place; John Skrydanes, kesčiams. 19;
mokesciarns jei kasyklos kompanija nepa- gradan, kad dalyvauti nužu ministerių kabinetų.
giau kaip vienas milijonas
Prieš prasėdėsiant pamal
didins atlyginimo už darbų. dyto Jugoslavijos karaliaus
žmonių susirinko į pamaldas. doms, automobiliu atvežtas ne 40 m. amž., 4443 So. Wood šie turtai buvo įkainoti 1,554,Barthou vieton — užsienio
Kompanija pranešė, kad Aleksandro laidotuvėse. Abu
Visam Palermo parke tik ban didis stebuklingasis Švč. Ma gat., Joseph Gricius, 4451 So. 404,567 dol., o 11933 metams darbininkai su ja gali derėtis du karaliai, sakoma, -bijo sta reikalų ministerių paskirtas
gavo minių minios. Šalimais rijos Lujan paveikslas. Nune Washtenaw avė.; Mrs. Minnie 1,500,771^73 dol. Vadinasi,
tik apleidę kasyklų. Angliaka tyti pavojun savo gyvastis, kolonijų ministeris Lavai, o į
parko visos gatvės buvo sta štas ant altoriaus ties didžiuo Jeominas, 2514 W. 46 pL, ir apie 4 nuoš. mažiau. Pasiro
siai nesutiko. Visų laikų jie nežiūrint policijos apsaugos. pastarojo vietų paskirtas bu
čiai užsikhnšusios. Visokiu ju kryžium. Iš skrindančio Mrs. Anna Norbot, 4445 So. do, kad mokesčiai už 1933 me
vęs laivyno ministeris L. U I
neturi maisto ir vandens.
Jie pasiųs savo atstovus į lai
|trafikas aplink parkų nebuvo lėktuvo imta barstyti gėlių Fairfield avė. Pirmieji du su tus bus menkai kuo mažesni.
lin. Į atsistatydinusio vidaus
Vienas Vengrijos parlamen
dotuves.
limas per kokių mylių. Ap žiedai ir lapeliai ant kryžiaus žeisti sunkiai.
Neiškolektuotų
mokesčių
reikalų ministerio Sarrant vio
to narys atlankė tuos anglia
linkinių apartamentų namų ir altoriaus. Po šio gėlių lie
Cooko apskrity yra: Už 1928
Iš
Paryžiaus
gi
pranešta,
tų paskintas buvęs finai; u
kasius kasykloje. Grįžęs pa
[stogai, verandai ir balkonai taus prasidėjo šv. Mišios. Po
metus $13,125,428; 1929 m. — sakoja, kad baisybės ten vei kad Prancūzijos prezidentus ministeris Paul Mareliam 1 i.
[buvo kupini žmonių.
* i $35,343,332; 1930 m. — $51,Mišių Argentinos kariuome
kias. Dalis angliakasių dėl Lobrun pasiryžo atvykti į laiBe to, dar atsistatydini ir
754,981; 1931 m. — $42,693,- troškulio nevaldo liežuvių ir dotuves. Jam draugaus keli
Iškilmingąsias Mišias ponti- nės generalinis kapelionas
tęisingumo ministeris H. Che004; 1932 m. — $64,121,963.
įfikavo Popiežiaus atstovas mong. Napel atkalbėjo maldų,
virtę bepročiais.
ministeriai
ir
kariuomenės
va
ron. Jo vieton paskirtas s i
Vakar kun. A. Ješkevičius,
(legatas) Jo Emin. kardino- kad Dievas grąžintų taikų
Vengrijos
vyriausybė
neran
dai,
tarp
kurių
bus
ir
marša

torius H. Roy.
Įlas Pacelli. Dalyvavo penki tarp Bolivijos ir Parag\a- M.I.C., sugrįžo iš Šv. kry
da
priemonių
vaduoti
tuos
už

las Petain, karo ministeris.
[kardinolai, apie 150 arkivy jaus, kurios kelinti motai ka žiaus ligoninės po dviejų sa
sispyrėlius,
kurie
šaukias
jau
skupų ir vyskupų, tūkstančiai riauja už Grand Čako terito vaičių sirgimo po apendicito
tik karstų. Negali priversti
f
rijų. Prieš atkalbėsiant Inol- operacijos, kurių sėkmingai
kunigų. : ;
'
kompanijos,
kad
pildytą
dar

Buvo giedra ir nepaprastas dų, įuous-s Napel kalbėju apie padarę dr. Jovaišas.^
BOSTON, Maas., spal. 15.
Aušros Vartų parapijiečiai — Pereitų šeštadienį šaltis ir bininkų reikalavimus, kadan
karštis. Šimtams maldininkų, taikų ir ragino maldininkus,
gi britai turi interesų kasy
BELGRADAS, spal. 15. —
daugiausia moterų, suteikta kurių buvo apie pusė milijo džiaugiasi, kad kun. Ješkevi sniego pūga. ištiko Naujosios
kloje.
PARYŽIUS, spal. 15. -- Parvykęs iš Anglijos Jttg<-U
greitoji pagalba. Per pamal no, o ypač kareivius, kad vi čius grįžo ir vėl galės padėti Anglijos žiemių dalis. Kai kn
Po Jugoslavijos karaliaus nu vijos naujas karalius, Petr.n
das, išėmus svarbiausias cere- si bendrai melstųsi už taikų jų dvasinius reikalus aprūpin riose Maine valstybės dalyse
ti.
žudymo Šveicarija pirmutinė Antrasis, 11 metų amž., kai
;monijų dalis, leista vyrams Amerikoje.
prisnigta apie 14 colių giluj
iš valstybių pradėjo koncen akis saugojamas. Jo rūmai
užsidėti skrybėles.
mo. Bostone mažai snigo, bet
truoti
kariuomenę į strategi apstatyti keliomis kareivių ir
Kada kardinolai, vyskupai
atšalo iki 32 laipsnių, ko nenes vietas pasieniais, kurių policijos eilėmis. Imtasi smi
ir akolitai užėmė saVo viefas
įrekorduota per 5& m. spalii)
BELGRADAS,
spal.
15.
~
apsąuga pasirodė būtinas rei čiai nepaprastų priemonin ji
priešais altorių (ties milžini
13 d.,
Iš
Zagrebo
čia
atvežtas
nužu

kalas. Niekas nežino, kaip ga apsaugoti per jo tėvo laido
šku baltu 105 pėdų aukščio
Pakraščių sargyba per visą dyto karaliaus Aleksandro la
li baigtis karaliaus nužudymo tuves.
kryžiumi, aplinkui matėsi tik
parų turėjo daug darbo siau vonas.
reikalas. O Šveicarijai yfa
vienos judančios žmonių ma
VATIKANAS, spal. 15. — turės vietos ten, kur bus įgy
Jo parvykimas Belgrudan
čiant audrai Atlantiko pakraš
Laidotuvės
įvyks
ketvirta

svarbu išlaikyti savo neutra
sės. ’
Šventasis Tėvas Popiežius Pi vendinami Kristaus taikos ir
buvo didžiausias serbų tri al
čiais. Išgelbėta keletas žuvi dienį. Iš visų viešbučių paša
lumų.*
Pasibaigus Mišioms, Popie jus XJ vakar per radijų su Kristaus karaliavimo dėsniai.
fas. Minios gatvėmis jį lydė
linti svečiai, daugiausia sve
žius per radijų palaimino kon- teikė apaštališkų palaiminimų įPo to Popiežius suteikė ninkų.
jo šaukdamos: “Dieve, sau
timšaliai, kad būtų vietos šū
Spalių m. 13 d. ir New Yor
• greso dalyvius. Per garsia tarptautinio Eukaristinio kon apaštališkų palaiminimų.
gok karalių!“
ko mieste žymiai atšalo, ko «vy kusiems į laidotuves . prinkalbius minios aiškiai girdėjo greso dalyviams Buenos Aicams, diplomatams ir kitiems
Jo vardu kraštų valdy: re.
nebūta per 60 metų tų'dięną.
Popiežiaus balsų ir kiekvienų res mieste, Argentinoje. Požymiems
asmenims.
gencija iš trijų. Vyriausi to
New Yorko valstybės* žiemių
tariamų žodį lotyniškai.
piežiaus balsas transliuotas
dalyse' taip pat snigo. Ten ir
Kongresas baigės su Euka- visose pasaulio dalyse. KalBELGRADAS, spal. 15. — ju regentu yra princas Pau
ristine procesija, kuri prasi- j bėjo lotyniškai. Tūrp kitko
šaltis buvo didesnis.
Serbų spauda paskelbė, kad lius.
dėjo iš Palermo parko ir grj-|sakė:
karaliaus Aleksandro žudikas
žus atgal suteiktas Ęukaristi“Kristus, Eukaristinis Ka
PARYŽIUS, spal. *15. — Petru Kalemen yra žinomas
DETROIT, Micb., spal. 15.
ria palaiminimas. Procesija ralius, pergalėjo; Kristus, Eu
Mirė Raymond Poincare, 74 makedonietis teroristas. Jo
vyko išilgai Avenida Alvear Į karistinis Karalius, karaliau — General ,Motor Corpora
m. amž. Pastarojo karo me tikrasis vardas yra Valdų
tion yra verčiama prisitaikin
------- c----•’ u 1
ir kitomis gatvėmis, kas su ja; Kristus, Eukaristinis Ka
tu jis buvo Prancūzijos pre Georgiev Černosemsk. Jis 40
ti prie NRA tvarkos. Del to
darė kelių mylių tolį. Taip ralius, valdo.
VATIKANAS, spal. 15 — zidentu, o po karo kai kurį m. amž. ir kokį laikų šoferia
PARYŽIUS, spal. 15. — l,\
ji padavė savo 130,000 darbi
pat ir procesijoje dalyvavo
“Įsigilinome į tų žodžių
Popiežius Pijus XI šiandien laikų premjeru. Buvo žymus vo mųkedoniečių revoliucini n- šium su Jugoslavijos kai
daugiau kaip vienas milijonas prasmę su didžiausiu džiaug ninkų planų, kad darbininkai konsistorijų salėje sutuokė tautininkų partijos, vadas.
kų vadui Ivanui Michailovui. liaus ir ministerio Bartbou i
žmonių.
smu, Mūsų mylintieji vaikeliai teisėtu balsavimu išrinktų sa savo brolėnų grafų Franco
Šis pastarasis slapstosi kur žudymu suimtas dar vi<
Eukaristinio kongreso šeš Kristuje, su radijo pagailiu vo atstovus kolektyviam derė- Raiti su Angelą Crespi. Iškil
LOinSVlLLE, Ky.,’ spal. tai Turkijoj, ar Trakijoj. Čer įtariamas teroristas. Tai Siltadienis buvo skirtas Švč. Ma vienydamies su jūsų maldo jimuisi. Korporacija reika mėse dalyvavo keletas kardi 15. — Kol kas niekur nei gy nosemsk, anot laikr. Politi vester Malny, kurs keletą pa
rijos P. Lujan garbei. Tų die mis kasdien ir, galima sakyt, lauja, kad tik autorizuotos nolų ir daug žymiųjų rymie va, nei negyva nesurandama ka, 1930 ir 1931 metais Bul rų slapstėsi FontAinblenu mi
nų per pamaldas maldininkų kiekvienų Mūsų darbo valan unijos rinktų atstovus, bet ne čių.
iš namų prieš šešias dienas garijoje nužudė du bulgarų ške.
kitos kokių kitų unijų grupės,
priešakyje buvo Argentinos dų.
pagrobta jauno (turtuolio 8 toli vadus.
Policija ieško daugiau įta
kariuomenė su savo vyriau-^ “Ir dabar, kada jūsų gar ar organizacijos, kurios netu
SAUGOJAMAS VIENOS
žmona.
riamųjų. Sankalbininkų gau
siais vadais. Iš ryto 7,000 ka bingas kongresas Buenos Ai ri nieko bendra su šia korpo
MIESTAS
ŽUVO VISA SEIMĄ
dymas vyksta visuos*’ Balk reivių konskriptų priėmė šv. rėse iškilmingai ir laimingai racija.
0TTAWA, Kanada, spal.
uuose.
Komunijų. Kareiviai be jo baigiamas, Mums yra smagu
BLtTE ISLAND, Iii., spal.
VIENA, Austrija, spal. 15. 15. — Kanadoj vyksta visų tu
3 ŽUVO ANT GELE
kių ginklų atžygiavo kompa džiaugsmingai pareikšti:
— Austrijos vyriausybei pra rinčių jų teisę balsuoti gyven-U5. — Baltimore and Ohm
ŽINKELIO
nijomis. Buvo nepaprastai
‘‘Kristus, "Eukaristinis Ka
nešta, kad šio miesto komu tojų surašymas.
traukinys vakar sudaužė au
^įspūdingas vaizdas su pi ūdos ralius, triumfuoja.“
Ant Chicago and North We nistai
pasirengę
sukilima.i.
tomobilį. Žuvo 5 asmenys.
įokiam dideliam kariuomenės
Toliau Popiežius apgailėjo stern geležinkelio, Dės Plain- Kaip bematant visur aplink
Iš visų įsiregistravusių pi Aukomis yra Fred HochstadCHICAGO IR APYLP
caiČini. Kariuomenės prie- tarpusavį žmonių kraujo lieji es, keleivinis traukinys sudau valstybės rūmus ir įstaigas liečių Chicagoj išbraukta 244,- ter, 38 m. amž., iš iBlue Ialaud. KĖS. — Šiandien iš dalies d
buvo respublikos prezi- mų ir valdovų žudymų ir pa žė automobilį. 3 asmenys žn- pastatyta fašistų ginkluota 174 pavardės. Kvalifikuotų jo žmona, jųdviejų du vaikai besuota; vidutinė temperai)
itas A. P. Justo, pats ka- žymėjo, kad visokis piktas ne- ’ vo ir 2 sunkiai sužeista.
sargyba.
ir viena svetima moteriškė.
ra.
balsuoti yra 1,466,131.

(UN. JEŠKEVIČIUS SUEBI
ŽO IŠ LIGONINĖS

N AUJOJOJ ANGLIJOJ ŠAL
JIS IR SNIEGAS

KARALIUS VAIKAS KAI
AKIS SAUGOJAMAS

KARAUAUS PALAIKAI
BULGRADE

POPIEŽIUS LAIMINA EUKARISTINJO
KONGRESO DALYVIUS

i

ŠVEICARUA STIPRINA
PASIENIUS

KARALIAUS ŽUDIKAS MAKEDONIETIS

KOMPANUA SIŪLO DAR
BININKAMS DERĖJIMOSI
PLANĄ

MIRĖ R. POtNCARE

POPIEŽIUS DALYVAVO
SUTUOKTUVĖSE

SUIMTAS DAR VIENAS
TERORISTAS

ORAS

—
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Antradieniu, spalių 16 d.'

j pasikėsinimams padarė galų, nes suvaržyti/^ . |*|
l-e w r • l
pa •
jos nario pasitenkinamuino; kad csų “nėra tokio urvo,
I
mokyklų
laisvę,
reikštų
nusižengti
krašto
ko±Vclt3llKy
D€S
V
HlOlTlUO
1/1*16
todėl dabar ir privalu yra nu-į kios slaptos vietos, nėra zt<’
t 1m kMdlen, nakyrua aekmadlenlua
IBRATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
nstitucijai.
rodyti, kame ir pasireiškia ta- kios nepermatomos tamsos ai
I — >4.00. Pusei metų — >>.>0; Trims mėnesiams
M; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
Socialistai
dažnai
deklemuoja
apie
de

ba tokių tirštų miglų pilibl
sai jos pozityvingumas.
kta: Metams — >7.00; Pusei' metų — >4.00.
— .•»«.
mokratijų.
Jie
dedasi
esu
demokratijos
Šali

klonio, kur galėtų pnsislėpj
■ų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Katalikybė
nepaliaudama!
arblams Ir korespondentams raktų nearaMna, ninkais ir diktatūrų priešininkais. Tačiau iš
Kaip į kiekvienų vertybę,|mui (mokslui) pagrindų, prie
kruvinas užmušimas.
Tau
omą tai padaryti Ir noprlalunClama tam tiksnurodinėdama
savo
nariams
Btnfclu
jų darbų matome visai kų kitų. Jei galėtų; taip ir į dvasinį produktų: idė i žemiškosios laimės vaidinio,
jei sąžinės neramumas yra bil
w4m priima — aso 11:00 Iki 11:00 vaL a
meilės
būtinumą
prie
savo
ar

Ihimai sekančiai ritamu priimami iki
socialistai visokių žmonių laisvę suvaržytų. jas, pažinimų ir sahtikio su Bet šitoks tvirtinimas nustoja
galo negatingu veiksniu — t;|
timo ir žymiai išugdo juose
aukštesne
Esybe
supratimų
visiškai
bet
kokio
pagrinde,
Rodos, tėvų teisė leisti savo vaikus į tokių
6 vat popiet
sąžinės ramumas, kaip tika
pačios meilės jausmų, kurio
(religijų),
mes
galime
žvelgti
akyvaizdoje
tų
gyvenimo
fak

mokyklų, kuri jiems tinka sulig jų įsitikini
yra tuo vaisingu padėj;
vaisingumas prie žemiškosios
iš
įvairių
pusių
—
tai
naudos,
tų,
kurie
mums
liudija
esant
mų, yra labai aiški. Vienok socialistai tų tė
mūsų žemiškųjai laimei:
“DRAUGAS”
laimės apsireiškia tame, kad
pažinimo
tikrumo,
vertingumo
daug
kartų
klaidingų
Žinojimų
vų teisę norėtų atimti. Tai yra nedemokra
nės ramumas gimdo rainy]
LITUI,'AN1AN DAILY FK
ir kL atžvilgiais. Mes į ka vaisingesnį mūsų laimei negu pati meilė ūžmušdaiua kiekvie^ jausmą (atjautų), ramyll
tiškas,
bet
fašistiškas
ar
bolševikiškas
nusi

Publlshed Daily, Szospt Sunday.
talikybę žvelgsime vien iš lai tikrąjį, taip pav. Mano brolis no egoistiškumo interesus prie jausmas ^ dtenkiniiną. To^
■CRIPTIOMS: One Tear — >4 00; SU Moatks statymas.
i‘
‘
i 1
LjOs Tnrea Months — >3.00; One Montk — Tie.
ki'to, ištiesų padaro tai, kad
JO — One Tear — >T.00; SU Monika — >4.00:
Lietuvių parapijinės mokyklos labai sva mingumo pusės, t. y. į tai, ko nuo manęs gyvena dideliame
ir katalikybė, kuri pajėgia^
' — .OSo.
kių ji reikšmę turi prie šio atstume. Jis yra beraštis! 1 ž kiekvienas savo siekimuose ir įvesti savo narių sąžines į ia-1
rbų
vaidmenį
vaidina
ne
tik
religinio,
bet
ir
4n< U 'TRAUOAfl" brlnga Mat resolta.
tiksluose mažiau yra kliudo
B>> ratas oa apflloatloa.
tautinio auklėjimo atžvilgiu. Jei socialistams žemiško pasitenkinamuino, to- fjį man laiškus parašo jo draumybę, kaip tik ir atlieka labai
mas,
priešveikiamas
savo
arti
tflUUGAJS” 2334 a Oakley Ate., Chicago
pavyktų išreikalauti, kad privatinės mokyk dėl visiškai apie jos santikio į gas. Jis numiršta. Man jo
vaisingą vaidmenį prie mūsų
mo;
ko
delei
kiekvienas
toks
los būtų uždarytos, tai reikštų, kad ir mes, su Dievybe supratimo tikru draugas vis dar praneša jį
žein. iaiiningumo.
gali greičiau prieiti prie gei
esant
sveikų
ir
gyvų.
Aš
džiau

lietuviai, netektume savųjų mokyklų. Tai mų ir tobulurtių nekalbėsime,
DD3NOS KLAUSIMAI
Bet už vis labiausiai kata
džiamo tikslo; taigi ir pasiten
būtų padaryta skaudus smūgis^ visam mūsų nes visiškas jos apkainavimas giuosi u. Bet kas mane džiugikinamuino ir laimingumo. Ne likytlė prisideda prie žemiško
yra labai sunkus, todėl į kc-ina. Klaidingas pranešimas ar
tautiniam
gyvenimui
šiame
krašte.
PRIVATINĖS M0KYKL03 IR
turtuose ir ne matrialių gė jo laimingumo tuo veiksniu,
lias rašinio eilutes sutalpinti ba netikras mano žinojimas,
Iš
lietuvių
socialistų
spaudos,
iš
jų
dar

SOCIALISTAI
rybių rate guli žemiškasis kad ji nurodydama pomirti
bų ir jų nusistatymo, mūsų mokyklų link, visai nėra galimas. Nors pa Tųigi, jei prie mūsų laimės
I žmonijos išganymas, bet mei niame gyvenime pilnutinį ir
Socialistų laikraštis “N-nos”, rašydamas | ’iškitti 1"aton,e’ kad
ne tik Bažn5'{io6 5™ ti katalikybė laikydama savo pozityviai gali veikti ir klai lėje vienas kito, kuri iššaukia aukščiausią žmogaus laimia-j
lietimo reikalas Meksikoje, nepamirš- | PrieJai> bet taiP. Pat 5™ tUiri lietuvi1 ta»- uždaviniu vien išrūpinti savo dingas žinojimas — tai ir ka
ne brutales, savy meiliškas ir gumą įprasmina kiekvieną mū
nariams ir įvesti juos į am talikybė, jei ir būtų nutolusi
| prisiminti ir apie katalikų privatines mo- 1
uobkasiai.
sų gyvenimo nepasisekimą,
žinų ir pilnutinį laimingumą, nuo tikrojo pažinimo, dar vienašališkas, vienų su kitu
demoralizuojančias tvarkos nelaimę ir vylių tuomi, kad
kurį mums atveria mirtis ir tuom pačiu nereikštų to, kad
,
,,
k
tav
,
XaSOCIALISTŲ DARBELIAI
mokyklų čia veikiančios bažnytines mo_____
formas, teises ir prievoles; tai kaip tik prisideda prie to,
fc kuriose šeimininkauju kunigai ir ‘mi- I
“Liaudies Tribūnoj” dedamas straipsnis josios ugdomas mumyse dory ji pozityviai veikti prie laimės bet teisingumo, solidarumo kad pomirtinė laimė greičiau
bingumas ; šio žemiškojo lai vaidinio negali.
tos
N-nų redaktorius, matyt, neturiu sąryšyje gu antruoju transatlantiniu skridiir įvertinimo, vienas kito, nuo priartinama ir pasiekiama ymingumo savo uždaviniu nei
Toliau kiti kalliėdanii apie
Supratimo apie tas* Mminyškų mokyk- Jnu, kurį organizavo socialistai. Apart kitų
jautą, kuri tiktai gali priver ra, kad už kiekvieną tokį ne
nelaiko, todėl savo vertės ir katalikybę nurodinėja esu ji
Mes tokias nesąmones raka? Visi‘žino, dalykų, primenama Chieagos socialistų pra- reikšmės įkainavimu kas link savo dogmomis beapribuoda- sti žmonijų prie harmoningų pasisekimą, nelaimę ir vylių
šitos bažnytinės mokyklos yra daug pras- eities darbai. Tame straipsnyje primenama
ir tikslių, tvarkymosi, bendra- į bus aukščiausiu laimingumu
jojo nei neiškelia nei nenagri- nia kiekvieno žmogaus vidinę
už viešąsias, bet tai‘yra kaltė politi- socialistams nemalonūs dalykai, būtent:
vimosi ir valdymosi, formų. Į atlyginta ir atsaikuota. Jei iš
nėja, nors mes kurie gyvai at- laisvę atitolinanti jį nuo laipataikaujančių klerikalizmui,
kad
“Juk yra žinoma nemažai kitų biznių, jaučiaine kentėjimų ir, kurie iningumo, nes laisvė būdama Todėl labai djdelį dar Irų ir tiesų kiekvienos didesnės lai
leidžiama daryti kompeticijų viešosioms
kuriuos tie patys socialistai vadovavo, ir vi prie žemiškojo laimingumo pamatinė laimingumo sąlyga, mūsų žemiškajai laimei dirlva mės numatymas, 'kiekvieną pa
>kykloms ’
si jie žlugo, ir vėjais nuėjo pinigų dar dides taipgi labai susirūpinę esam, jokiu būdu aprobuojama nega katalikybė, nuolatos versdami keliu sutiktą nepasisekimą ir
Katalikų neapykanta sergąs 3ocialistų nės sumos negu to “antro skridimo” $30,000.
mylėti kiekvienų savo artimų. kentėjimą paverčia nieku, tai
negalime
palikti
pasyvus
prie
li
nepalikti
laimei
negatyvaus
io redaktorius, pats sau kontradik-*
“Tik bent paviršutiniai pažiūrėkime. Be įkainavimo josios vaidinio veiksmo. Bet ar apribavimas' Katalikybė turėdama savo katalikybė nurodydama aukš
Katalikiškas mokyklas jis vadina pra- ndrovei' “Rūbas”, jei gerai pamenu
pamenu, buvo prie minėto laimingumo. J^aip į laisvės visuomet atnešė laimei; savastyje kiekvienam savo pra čiausią laimingumą, viso gy
venimo sopulius ir jo tragi
už viešąsias, tačiau bara “politi- sukelta apie $360,000; “Aušros” knygynui įiekviena dvasinė vertybė, sui s•ikaltėliui jo prasikaltyrnų at- škąją pusę, paverčia džiaug
negatyvų
veiksnį?
Priešingai,
ĮSHri®8”’ kam jie leidžia joms daryti kolnpe- $19,000; “Brokeriui bizniui” apie $60,000. Na i pratimas ir ilK.a turi savo
katalikybė nurodinėdama pil leidimą, gali kiekvienam sa sminga ir pamėgiama gyveni
oją viešosioms mokykloms. Kokia čia ga- o kur “Kiniški aliejai”, kur “Kujolai - Bin. v
x
būti kompeticija, jei sulig “N-nų” visi golai”, kur “Kiaulių auginimas”, kur “Sel- pnesus uzneigiancius jų vertę nutinį ir nelygstamai aukštes vo nariui geidaujančiam sąži mo atjautė, kaipo kuriančia ii
— taip ir katalikybė apsčiai nį už šį žemiškąjį, laimingu nės ramumo jį suteikti. Sąži dapildančia patį aukščiausį
> kad bažnytinės mokyklos yraa prastesnės?
prastesnes t ;pįmo fon()o” pinigai, ‘Mokslo Draugų”, “Vi- . , .
kurie visiškai už- mą pomirtiniame gyvenime; nės ramumas begalo yra svar laimingumą.
mokslų kalbant, matyt, vargšų
rgšų socialiu“ gu6mengg Ųarbo Sąjungos”, S. L. A. 6-to A p !JU. turinti,
.Un
_ _
7d 6
neigia, kaip žodžiu taip ir gy- kiekvieną laisvę, kuri gali ati bus žmogaus laimei: jo netu
galvose netvarka parosi.
Skririo • iš
i* ;-t -. ii it škririo
iš SLĄ.
SLA. seimo
seimo rengimo
rengimo Chicagojf
Chicagoj i Ta
Tff>
venimu, bet kokį josios pozi tolinti jį nuo' to laimingumo, rėti reiškia gyventi nuolati
Trumpu sakiniu “N-m^’^^reAktaridU^Oo^^^^dėjus bendrai, kiek socialistų vadovau
tyvų vaidmenį prie žmogaus pajėgia savo naryje, kuris niame nepasitenkinime, nuola
tas dalykus pasakyti: kad bažnytinės jamuose įvairiuose projektuose pinigų žuvo pasitenkinamuino, kad patys
kiekvienas siekia aukščiausio tos gailėtis dėl savo praeities
kyklos yra prastos, kad jos priklauso nuo < tai “antro skridimo” maža 30 tūkstančių su- jos nesupranta ir nenori
laimingumo, padaryti never- ir boti atitrauktu nuo kiekvie
Kauno miesto savivaldybė
ierių malonės ir kad jas reiktų uždą- melš yra mažmožis”.
įkainuoti, bet ^kokio dalyko tinama, nebranginama, kuri no tyro džiaugsmo ir malonu-k
.
•
•
•
vertę, nors toltnra, kaipo išim delei to ir negali negatingai I mo, kurie mus aplankyti tik- sparčiai ruošiasi miesto tary
Kad privatinės katalikų mokyklos nėra
Pastaraisiais keleriais metais išmirė ga- tis, nebūtų mažiausios sąmo veikti ir prie žemiškojo lai- į tai gali, rodo mūsų viduje yra bos rinkimams. Jau pradėti
s už viešąsias, parodo tas faktas, na daug žymių prancūzų politikų. Tų skait- nės imti kaipo užtikrųjį matą mingumo, nes juk yra aišl^u, tvarka, ramumas ir harmoni rašyti rinkikų sąrašai. Jie rajos turi pilnas valstybines teises ir kad linę padidino praėjusių savaitę nužudytasis prie įvertinimo katalikybės kad išsižadėjimas prie nekurio ja. Todėl baisus ir šiurpuliu- 801,11 naudojantis mokesčių
mokėtojų žiniomis ir valdžios
baigusieji, įstodami į ankštesnes valdžios Į užsienių reikalų ministeris Barthou ir užva- vaįdmenio prie šio žemiškojo
laimingumo (ar laisvės), gali gas yra gyvenimas tojo, kuris
įstaigų pranešimais apie savo
omas mokyklas, pasižymi, nes pasiro- 1 kar miręs Poincare, buvęs Prancūzijos pre- laimingumo, žinome kas liečia pavirsti net laime, jei tiktai
neturi ramios sąžinės — jo tarnautojus. Iš viso numato
turj geresnį prisirengimų, negu baigusie- zideatas karo metu.
pačių valių ir gyvų josios per tai yra numatoma, nelyg
gyvenimas — tai gyvenimas ma būsiant apie 40,000 rinki
•
*
•
įveikmę.
stamai aukštesnis laimingu
naktyje, kentėjime ir savęs kų. Visą paruošiamąjį rinkiNespėjo J. E. vysk. Matulionis įkelti ko
mas, kurį mums ir atskleidžia
Katalikybės
priešai
iš
ank

graužime — jis nežino kas taijmų darbą norima atlikti iki
ją į Dėdės Šamo žemę, kaip bolševikų šlamš
katalikybė: lapė vištų išsiža
sto
susitverdami
idėjas,
užneiBažnytinės mokyklos nepriklauso nuo tai jį pradėjo šmeižti. Jie išanksto pradėjo
vra džiaugsmas, ramybė ir pa spalių 9 d. Rinkimų komisida,
jei
žąsis
mato
jon burmistras yra paskyręs:
ios tai politikierių malonės, bet jų vei- dėti į Vyskupo lūpas tokius žodžius, kurių giančias jos vertę, tiesos at
sitenkinimas — jūs tik žino,
Taigi katalikybė netik, kad
pirmininku — savivaldybės
laisvė yra garantuota krašto konstitu- jis, žinoma, nekalbės. Priežodis sako, kad žvilgiu, mėgina iš to išeidami
negatyviai
negalę
veikti
į
žmo;
j
18
save
^
uri
nea
^^
ęn
'
’
’
!
sekretorių
J. Pečkaiti ir na.dėsniais. Yra buvę dang atsitikimų, kad bahnės akys yra didelės. Bolševikai labai bi įrodinėti jų neturint absoliu
niekinti ir žudyti. Todėl labai riais — ūkio dalies vedėją K.
tie katalikų priešai, kaip “N.” redakto- jo, kad garbingasis svečias nepradėtų kalbėli čiai jokios vertės, kaipo sistv- gaus laimingumą, bet ji savy
mėgino atimti katalikų mokykloms lais- teisybę apie bolševikų bianrius darbus ir dar- mai pradmen^ui. pa remtasi) je dar turi galios pasireikšti teisingai nusako Šekspyras Ročkų ir mokesčių dalies ve”
ant priešingų tikrą jam pažini- kaipo pozityvis veiksnys prie žmogžudžio vidaus padėjimą, deją Ch. Kaganų.
bininkų vergiją Sovietų Rusijoj.
b, tačiau aukščiausias krašto teismas tiems
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įjartieį Beien r
PisariiKKoiHizm
Parašė vysk. M. dUerbigny,
iffkalinės Komisijos “Pro Russia”
pirmininkas
Vertė Jonas
(Tęsinys)

Šitoji pirmoji propagandos banga tuvesti prbe antireligines kovos. Pi-'
>j pareiga, kurioj turi išpildyti kiekkfcs simpatizuojąs, norėdamas tapti tii nariu, yra ta, kad jis pats ir visi
nariai turi nutraukti visus rysu t«to, kas yra krikščioniška: su
finėmis apeigomis, krikštu, jnngtuvėlaidotuvėmis, palaikymu santykių su
linkais ar vienuoliais. Po šito pir
imos

RINKS

mojo žingsnio jau eina'formavimas tie
sioginiai kovai su- religija.
“Tuo pačiu laiku inteligentams ir
civiliniams valdininkams reikia pradėti
pavesti dtlikti absoliučiai konkrečius už
davinius ir jeliminuoti iš mūsų organiza
cijų visus tuos, kurie nepadeda atlikti
konkrečių partijos uždavinių... Per visą
laikų, kada kandidatas yra simpatizuojan
čiojo padėty, jačeika turi patikėti jam
’ Oy "V,
*
praktiškus uždavinius. Šis būdas duoda
galimumo greitai ir tikrai įsitikinti, ar
kandidatas priimtinas į tikruosius narius
ar ne. Ypač valdininkai ir kitoki inteli
gentai labai sinkiai priimtini į mūsų kon
trolėj orgasižarijas — tiktai tada, kada
bus pakankamai įsitikinta dėl jų revoliucionieriško ir leniniško galvojimo. Prie
šingai gi, šitas priėmimas reikia vitmįp
lengvinti rankų darbininkams”.
Paskui kalbama apie moterų organi
zavimą. < .
“Kiekviena jačeika turi paskirti mo
terį, kuri dirbtų moterų tarpe. Ten, kur
nėra galimunfo įeiti į santykius su darbi

ninkėmis dirbtuvėj, ; propagandos darbą
re.ikin atkreipti į darbininkų žmonas ir
dukteris, joms primenant jų interesus. Vi
sos darbininkės tnri priklausyti sindika
tams, ir darbininkių moterų -sekcija turi
nuolat moterims apie tai priminti.
Fabrikuose, kur yra naudojamas mo
terų darbas, reikia ruošti mažus trijų ar
penkių minučių susirinkimus. Kiekvienas
tų susirinkimų turi būti gerai paruoštas
moterų komunisčių, padedant moterų se
kcijai, ir kiekvieną kartą turi būti iškel
tas koks nors atskiras reikalas.
Specialūs motorų reikalai yra šie....
kova prieš įstatymą, kuris draudžia abor
tus. Abortai turi būti atliekami veltui li
goninėse ir gydytojų kiekvieną kartą, kada tėvai yra nesveiki arba kada jie ne
gali savo vaikų iilaiĮyti.— Leisti parda
vinėti nuo apvaisinimo apaaugojančias
priemones ir knygas,1 kurios paaiškintų tų
priemonių vartojimą. Reikia reikalauti
specialių konferencijų, kuriose moterys
būtų pamokomos išvengti nėštumo. Rei
kia įtikinti, kad dabartiniai įstatymai, tas

priemones draudžiantieji, yra buržujų padaras, neS jie nori, kari proletarijatas būtų gausingas, kad tuo būdu galėtų būti
lengviau eksploatuojamas”.

Galop programa nurodo, kad toj dvi
guboj antireliginėj ir socijalinėj kovoj
pirmiausia ir būtiniausia sąlyga yra iš
tikima tarptautinė disciplina visuose ko
munistų ranguose. “Toji tarptautinė dis
ciplina turi pasireikšti vietinių ir atski
rų interesų subordinacija bendriesiems ir
nuolatiniems sąjūdžio interesams ir be
sąlyginiu vykdymu visų komunistų internacijonnlo organų duodamų instrukcijų ir
nutarimų. Tas komunistų intemacijonalas
yra toji organizacija, kuri stengiasi vie
nyti visų kraštų proletarus, vienyti visų
rasių ir visų tautų darbininkus kovai prieš
imperijalizmo jungą”.

tikslo, siekiamo komunistų visame pasau
ly.
III. — Visuose kraštuose laimėti
mokyklą

Komunistų partijos taktika numato
visame pasauly kitos rūšies propagandą^
kaip Maskva skelbia, paprastesnę ir la
biau galingą, tuo pačiu laiku mažiau pa
vojingą, propagandą per mokyklą — ste
ngtis visur surasti religijos'mokymo mo
kykloj priešų. Pirmian reikia pasiekti to,
kad valstybinėse mokyklose būtų nebeina
koma religijos tiesų, ar kad bent tas mo
kymas būtų neprivalomas; toliau reikia
uždrausti konfesines mokyklas, paskui ga
lutinai išvyti iŠ mokyklų religinį švieti
mą rūpinantis į mokytojų sindikatų va
dorybes iškišti tokius asmenis, vyrus ir
moteris, kurių keli priklausytų komunis
ftitoji programa, ištrauka iš slaptų tų partijai, o kiti būtų parinkti iŠ tokių
nurodymų, nėra specijali tik Portugalijai, kurie priešingi religinėms koncesijoms.
joje tėra tik “pirminiai nurodymai” to
kiam kraštui, kur dar gyvas liaudies ti
kėjimas neleidžia atskleisti paskutiniojo
(Daugiau bus)
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Lietuvių Mokyklų Ateitis Amerikoje
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ševikai aklai neigia mūsų mokyklų idėjų, ne
nuostabu; bet kati tautininkai - laisvamaniai
Federacijos 24 kongrese)
neįkainuoja mokyklų pastangų, tas stebėti
(Tęsinys)
na. Dar sunkiau yra suprasti ir tos valdžios
Padėties Pastabos
elgesį, kuri gali tokį tautiniai - nusikaltusį
Tuose 1919 m. daugelis dalykų mums rū asmenį, kai dr. Šliupų, išgarbinti kaipo Ame
pėjo, ypačiai nuujosios valstybės steigimas rikos išeivijos lietuvybės apaštalų, suteikda
mūsų tėvynėje. Jaunutė tėvynė mūsų prie ma jam net pensijų iki gyvos galvos iš val
globstyje stovėjo nemažam pavojuje, o kas stybės iždo, kuris nepraėjo pro šalį Scrantone
iš mūsų tų atjautėiiil Nerasi tų dienų laik mūsų mokyklėlės demonstratyviai nenusispioraščių kompletuose nė mažos pastabėlės. Ge vęs, kad tuo pareikšti savo neapykantų ir
rti, kad kitų dėka ši privilegija savos kal viešai vadindavęs pasiaukavusias sielas —
bos mokinimo yra užtikrinta mūsų mokyklų seseles taip šlykščiai, o pakartoti ne tik ne
ateičiai! Bet kas žino kų ateitis gali sukelti galima viešai, bet net neišdrįsti ir draugų
pasikėsinančio išimtinai lietuvių mokykloms. tarpe. O tuo tarpu nėra tokio gyvo įrankio
Jeigu mūsų išeivija nebus privesta ir iš Amerikoje palaikyti lietuvybę, kai tik tos
iksto paruošta, neturėsime jėgų atremti pa mūsų mokyklos! Kitos tautos, nors savo ifikojų ir apginti brangiausi išeivijos turtų.
skaitliavimais vadovaujamos, pinigais remia,
Dvasiškoji Valdžia ir Tautinės Mokyklos
suteikia mokykloms rankvedžius, ir duoda
Dvasiškoji valdžia ir-gi turi įtekmės ant stipendijas mokytojoms, kurios gauna progos
.jau prieš keletu mėnesių jiems tuvių negalėdami pereiti per
nišų mokyklų ir ateitis skaitosi su ja ir tu geriaus pažinti tos šalies kalbų. Labai yra
suteikė nelauktų ir labai žiau- artimą sieną Lietuvon, jaučia
rime imti jų domėn. Čia jau ne tikybos dės- įdomu pamatyti sekančias žinias Amerikos
Jeigu paskutiniuoju laiku iš čių vyriausybės vieši pareiš-^T^ smūgį
kuone visų drau si lyg koncentracijos stovyk
,ymo klausimas, bet tiktai kalbos. Kokia yra spaudoje: “The Newark Ledger”, penktadie
gijų nariams atėmė pasus ir loje.
Amerikos Episkopato pažiūra tautinių moky nio, rugsėjo 21 d., 1934 laidoje ant 13-to pus Rytų Prūsijos lietuvių negir kiinai, kad Vokietijos valdžia,
sienai peržengti liudijimus.
Vokiečių policija rengiami
klų reikale! Visupirmu yra taktas, kad jokia lapio patalpina 5 italų vaikučių vaizdus su dėti didesnių nusiskundimų, girdi, nenorinti suvokietinti
Tuo
būdu
jiems
visiems
vokiedaryti
dar naujus smūgius
irapijinė mokykla nebūtų galėjusi įsisteigti sekančiu parašu: “Newark students back tai nereikia manyti, kad ten kitų tautybių žmonių. Tokia
čių valdžia užkirto kelių į ar- prieš Prūsų lietuvius, užtai,
ue vyskupo sutikimo. Ligšiol ne tik nėra ži from Jtaly”. Toliaus rašo: “Newurk paro viskas tvarkoje. Arčiau pažiū dabartinė nelaiminga Rytų
timų Klaipėdos kraštų ir į kad Klaipėdos krašte buvo su
noma, kad kada nors koks vyskupas būtų dijai school students on the liner Satumia Tėjus, padėtis lietuvių Rytprū Prūsijos lietuvių padėtis turi
kad imti priešvalstybiniai gaivalai,
Lietuvą. Nežiūrint to,
buvęs uždraudęs lietuviams įsteigti mokyk a s they airi ved in New York yesterday finom siuose yra labai sunki ir ap atkreipti visos lietuvių tautos
daug lietuvių dėlei to skau kurių kaltė šiandien jau ne
lų, bet priešingai, yra daug atsitikimų, kur Italy, where they were guests of the Italian verktina. Vietiniai lietuviai akis į lietuvių mažumos teisi
džiai nukentėjo medžiaginiu abejotinai įrodyta. Tačiau vo
vyskupas
jmj
griežtu
įsakymui government. They were awarded the trip for nacių teroro akyvaizdoje ver nę padėtį.
privertė vietini klebonų lietuvį, kad | proficiency in the study of the Italian lang čiami tylėti, skundo balso ne Rytprūsiuose lietuviškas ju atžvilgiu ir atsikartotinai iš kiečių valdžia neturi jokio
jis įsteigtų lietuvių parapijinę mokyklų. Štai
pakelti. Kerštas už kokius dėjimas negali laisvai plėto žemesnių ir aukštesnių vald pagrindo Prūsų lietuvius lai
uage
in
theiir
schools
”
.
Ta
žinia
susidomėjęs
incidentas Newarko vyskupijoje, kur amerinors viešus, arba į tarptauti tis, dėl to, kad kiekvienas, ku žios organų prašė leidimo pe kyti lygiais su išdavikais Klai
konizaeija yra plačiai palaikoma. Vyskupas ir nuvykęs italų tarpan, sužinojau, kad 150 nes įstaigas paduotus nusisku ris mėgintų bent pįrštų paju reiti per sieną, tačiau ligi šiol pėdos krašte, nes lietuviai bu
pareikalavo iš vienuolių, kad ne tik jos mo vaikučių gavo šių malonių progų, kurie buvo ndimus būtų jiems ištikro bai dinti, gautų visokiais būdais, jų prašymai liko nepatenkinti. vo ir yra visados lojalūs tai
kytų vaikus lietuvių kalbos, bet sistematiš- pasižymėję savo gimtos kalbos pasimokinime. sus ir šių dienų sąlygose be ypač medžiaginiai nukentėti. Taigi, didelė dalis Prūsų lie- valstybei, kurioje jie gyvena.
.
Tsb.
ikai ir efektingai, duodamas vyskupiškų įsa Jiems vadovavo kun. Congedo, N. Yorko ar ne niekas iš lietuvių nedrįsta Lietuvių draugijose ir organi
kivyskupijos
kunigas.
Jaunųjų
kartų
pasaulis
kymų joms pačioms rūpintis kuogeriausiai pa
tokio keršto ant savęs užsi zacijose dalyvaujantieji ant
žinti kalbų ir net iš Lietuvos parsikviesti lie pagyrė Mussolini už gilų savo tautos reikalų krauti. Patyrimai parodė, kad
Netnallmas įveiktas —
kiekvieno žingsnio persekioja
supratimų:
lai
būna
sveikas
pavyzdis
kitoms,
Ve
Viską
tuvių kalbos žinovę exprofesso, kad pastaty
PINIGAI DEt 8IZHI0 P-nas Dabar
tie, kurie drįso nusiskųsti, dar mi, sekami, kur eina, su kuo
J. K. ii Mohtreal. Canada ra
kad
ir
pseudo-fašistinėms
valdžioms.
Tas
ti lietuvių kalbų ant rimto pagrindo visose
šo, kad Jam daug pagelbėjo NUGAdaugiau spaudžiami, persekio pasimato. Policijai visi orga
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
įvykis
katalikams
rodo
vienų
kelių
kovojimui
jų kongregacijos narėse. “ Priešingai ”, pa
KOMERCINES PASKOLAS bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra
jami. Pas vokiečius teisybės nizuotieji lietuviai yra žinomi,
mokamas llūdymas, jis buvo atsiųs
reiškė vyskupas, “nežinant gerai lietuvių ka su ištautėjimu ir italų pavyzdis gali ne vieną susilaukti vilties nustoję, lie nes jau prieš pusmetį ji pa
tas liuosa jo valia. Daug kitų pra
1)1 ODA.MR IŠTAKIOMS
neša panašius rezultatus.
NUGAlbos, nepageidauju jūsų pagalbos mano vys žavėjančių mintį ir viltį sukelti tėvynainių tuviai kito kelio jį teisėtų sku reikalavo visų draugijų narių' i HE.M1 ANTIES JŲ. BEKOJU>1 TONE
vartojama metų metais kaip
pagelba malimo sistemai. Tai yra
kupijoje, nes be lietuvių kalbos tų patį dar širdyse. Vien tik katalikai supranta tų gar ndų iškėlimui nemato. Jiems sąrašų.
daktarh receptas Ir turi gyduoles,
kurio* didina malimo organų veik
bų galėtų atlikti vyskupijos sesutės-(aiTėfi)”. bingų darbų ir jie vieni neša nelengvų naštų
Jei Jūsų apetitas prastas arba
HALSTED EZCHAKGE mę.
bet užtai gauna sau tų suraminimų, kad iš- *r nePadės nei jokio tautinių Vokiečių policija turėdama
turi vargo su nemallmu — pamė
Tsimtvs gali pasitaikyti, kad dvasiška
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudą
1 keletą, dieną. Mes žinome, kad pavaldžia neleistų kalbų dėstyti kurikuliume. auklėja tėvynės meilę savo jaunose kartose , mažumų kongreso, nei vokie- savo rankose lietuvių sąrašus, \ HATIOHAL BANK
tarsit Ir kitam. Mšneslo trytmentaa
—
Vieną Dolerj, Parduoda visi apbet todėl ragina, kad tas darbas būtų po mo Katalikų Visuomene ir Parapijinės mokyklos !
Į Halsted St. ir 191 h I’l. už
tlekorlal su garantija grąžinti pini
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
kyklos laiko (3-čių vai. p. p.) atliktas. To
Narys FEDEKAL
Nežiūrint šaltumo, su kuriuo nekatalikai1
imkite panaa^nų. . /..
INSURANCE
KORPORACIJOS
ŠIANDIE
PRASIDEDA
Nuo UŽklsfDtmo-imkit—UGA-3OI.
kios išimtys tik patvirtina bendrų dėsnį, kati žiūri į mūsų mokyklas, darbas eitų pirmyn
— Idealų Ei Mosuotoją vidurių 2 5c
Ir 50c.
- r
visur ir visuomet episkopatas rėmė parapi ir mokyklų ateitis būtų užtikrinta, jei visa j
-J. -HšgJhiįftifliįm•
———
19-tas
Metinis
Rudeninis
jines mokyklas ir ateityje pasilieka kaip sar katalikų visuomenė uoliai ir konkrečiu "būdu
==
gas ir gynėjas mūsų mokyklų svetimoje že*'
r-v
remtų savas mokyklas. Kaip jau buvo minė
nielėje. Taigi prieiname prie išvados Šios da
ta, mokyklos atsiranda dažniausia ne žmonių
lies svarstymo: kad ii svetimųjų pusės, mū prašymu, bet dažniausiai vyskupo arba kle
sų mokyklos ateitis, nematė žymaus pasikė bono iniciatyva; ir užlaikoma pastangomis
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
Peoples Rakandų Krautuvėse
sinimo arba pavojaus jų gyvavimui ir vys klebono su parama tų Tėvų, kurie ten siunDidžiausios bargenų dienos, kam reikia Naujų Rakandų!
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo potymuisi platyn, nei iš krašto valdžios nei iš ! čia vaikus. Tokiu būdu, pasilieka labai ma
Štai
keletas
pavyzdžių
dar
Nematytų
Bargenų
ant
ragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
dvasiškijos; nei tikybos atveju, nei-gi kalbos žas nuošimtis, kuris turi atlaikyti naštos su- ■
BEER.
|
bei-tautos.
nkumų. Tai pirmas pavojus mokyklų ateičiai;
(Kun. J. Simonaičio referatas, skaitytas

METU JUBILIEJAUS
PAMINĖJIMAS

LAPKRIČIO - NOV. 18 D., 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

ŠTAI, KAIP NACIAI MINDŽIOJA LIETUVIŲ TEISES

j

mas

parapijonų neprijautimas. Nežiūrint kaip idealingai tas darbas būtų perstatytas per pa
kaip sykis pavojai pasireiškia mokyklų atei mokslus, sunku yra priraginti prie aukos tų
čiai. Taip yra mūsų išeivijos tarpe. Nuostabu, šeimynų, kurios vaikai arba per jauni, arba,
kad, kur priešų nėra, ten pradeda užvirti na jau baigę mokyklų; arba tuos, kurie yra ne-1
miniai vaidai ir savitarpiniai akli užsispyri- vedę. Niekas negali užginčyti Japonijos svamai. knrie slopina prakilniausius ir šven- ibių rolę tautų tarpe: bet jei kas geriau su-9
čiausius darbus. Pridėk prie šio apsireiškimo prastų jų tautos meilės ir karštumo gilumų. ]
šaltų, užmigusį apsileidimų net tuose, kuriuo- J jų prisirišimų pne tėvų šalies, tam nehne
se turi teisę tikėtis budrumo, uolumo ir karš- nnostabn, kad Japonija išaugo į didžiulę pa
to rėmimo ir pastebėsite visus elementus, ku- saulinę pajėgą, nors šalis susideda iš mažos
rie sudaro gręsiantį pavojų mūsų mokyklų , salos! Štai japonų išeivijos Amerikoje elgėateičiai. Nekurie tik tada moka laisvę bran- šio pavyzdis. Kalifornijos valstybėje, japoginti, kada jos netenka. Mūsų istorija liftdi- niečiai turėjo keletą savo tautinių neva ja tų spaudos draudimo laikais. ]>abar nėra mokyklų. Išgirdo kad Maryknoll Kongrega
roikalo urvuose arba skiepuose pasislėpę, ve cijos seselės atvyko į Kaliforniją ruoštis mi
sti savo lietuviškas, katalikiškas mokyklas: sijų darbuotei Japonijoje ir Kinijoje, prašė
jos yra krašto valdžios pilnai globojamos, j,i jų, nors patys yra pagonys, atidaryti japonų
diplomai visur pripažinti, o dvasiška valdžia 1 mokyklų. Tas įvyko ir Šiandien yra apie 500
remia jas. Kodėlgi jos turi kentėti nuo sa vaikučių toje mokykloje Los Angeles mieste.
Palaikymui už kiekvieną vaikutį mokama $3 $
vųjų?
Lietuvių mokykla turėtų patraukti prie į mėnesį. Tas japonieČiams nelabai lengvas (
savęs visos išeivijos pagarbų. Bolševikų aki 1 dalykas, nes jų uždarbis yra menkas — aps-1
mis žiūrint, ji auklėja dirbančios biednuome- kritai vos 50 centų į dienų. Bet, kadangi rao-Į
nčs - proletariato vaikelius: tautininkų aki kykla pralavina vaikelius .japonų kalboje kur
mis — ji veda labai svarbų darbų tautai, ko kas geriaus, negu pagony tautinės mokyklos,
kio lygaus lietuvių tarpe nebuvo, nėra ir ne jiems visiškai neatrodo sunku, Žiūrint į jų
bus. Katalikui — gražesnio žiedo išeivijoje pasiaukavimo vaisius. Mokykla, neseniai užnesiranda, kuris skleidžia sąmoningų tėvynės ' dėta, auga kasmet. Kiti japonai, kad ir ne
meilę, pagrįstą moralumu, kuris suteikia vil vedę, prisideda prie sušelpimo neturtingų
ties sulaukti gerų, pavyzdingų ir naudingų vaikų šiame reikale.
(Daugiau bus)
piliečių ir draugijos narių. Vienok, jei bol-

VISI c

Šios kokybės Ambroeian alų išdirba.

Mokyklų Ateitis Mūsų Rankose
Ten, kur neturėtų būti jokios abejonės,

SOUTH SIOE BREMNG CO.

* A
’ ’ '
»* .
I
Urmu — vrholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS

—

3225 So. Lituanica Avė.

Seklyčiom Setų

Tel Yards 2084 ------------ arba------------- Bonlevard 7179

1150.00 Vertis.rmporturto Frteze Seklyčiom SeUI po

f 100.00 Vertis Aukotos rūšlez Mohair Parlor Retai po
$85.00 Vertis namų Fn'eze, Velvet, Ir visokių tapestry dengti Sek
lyčiom Setai tik po .........
•47.50

Gerkit ir Reikalaukit

Pigesne Medega. dengti nsnjl setai persiduoda po ..
.r

L/

.ĄJZ

DYKAI

1

- - - -

DYKAI

Titu

Prie kiekvieno paminėto seto duodam? labai gražų
ir lempą visai dykai!

Imame senus setus į mainus ant Naujų — Didelė Nuolaida
LINGVO* IŠMOKSIMAI

M

U R INO

4179-83 Archer Avė.

COMPAN'

2536-40 W. 63rd St.

Tel. Lafayette 3l7l
Tel. Henilock 8400
CHICAOO, ILLINOIS

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St
T< TAUM M01

f

F *
Redaktoriui!

XUN. JONAS KRIPAS,

I
I

Antradienis,

P R A tT O X B

I

4.6 Congress Avenue,

-

WATERliURY, CONN.

k jMilių

16 d. U

Administratorius

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATERBURY, CONN.

, Ekscelencija taipogi priimti
niaus užgrobimų, Vilniau? biau pradeda įvertinti lietu- kšto, Šv. Dvasios sesutės
Į nuoširdžių mūsų pagarbų”.
klausimas dur greičiau išairi .viškas, o ypatingai savo pura- nuolės merginoms duoda pa
mokas, kaip reikia siūti. Gir
-------Jpijos, įstaigas ir jas remia.
I Įvykiui paminėti, J. E. įtuitėvų-bočių kalbų ir stengies štų mūsų
naudai.
džiu, kad daug merginų susi
- Valio, lietuviai.
|kta puikiai runka atvaizduojos pramokti. Turime du sky
Lankėsi iš Detroit
P
renka. (labios mokytojos ne
I tas piešinys. Vyskupas padeWaterbury, Conn. — šiomis rius: vienas, kur tik pradeda
Namų darbo pamokoa
tingi savo liuoslaikį pašvęsti
Šiomis dienomis pas savo'
Urianapolis. — Spalių 5 d. ; kojo visiems už nuoširdžius dienomis trumpai Waterbury ma mokytis, o kitas, kur mo
j,Janupolio kolegija turėjo j linkėjimus ir pabrėžė tikėji- viešėjo J. E. vyskupas Teofi kinasi jau gan gerai pramokę. gimines ir pažįstamus ir Du-. Ketvirtadienių vakarais se- merginoms, kurios nori išmok(Tęsinys 5 pusrj
7bės džiaugtis kų tik iš Lie- mo reikalingumų. Pažymėjo, lius Matulionis. Teko išgirsti Neužilgo turėsime debatus bauskus iš Detroit, Mieli., lapnojo mokykloje, ant antro auvos atvykusio garbingo svc-t j°K tikėjimas turi vadovauti labai įdomių, bet gųzdinančiu kaip pernai, ir lošime veika- nkėsi Kidulai. Smagu jiems .
io, J. E vyskupo Teofiliaus' studentui ne tik mokyklos šuo dalykų nuo vyskupo apie va lūs. Jaunimas mėgsta užsiėmi- buvo pasimatyti VVaterburyj
LIETUVIAI DAKTARAI:
su
savo
artimais,
giminėmis
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI:
mų
tik
reikia
jam
jo
duoti.
datulionio atsilankymu, bū-',le> het n* j*1111 išėjus į platųjį rgšę Rusijų. Įdomiai papusavilt J. Ekscelencija, kun. Mi- pasaulį. Tvirtas tikėjimas tu kojo apie Rusijos gyvenimų. Švento Vardo Draugijos Fife ir pažįstamais.
Tel. CANal (1267
, t
uo, kun. Vasio ir kun. J. Ya- ri būti ištikimiausias jo paly Smagu buvo matyti, kad J.
Res. PROspect MM
Gražūs reiškiniai
and Drum Corps
E. dabar gerai atrodo ir sveievičiaus, lydimas, kolegijon dovas.
DENTISTAS
Studentai šia proga gavo kas, ne j toks, koks grįžo iš Seniui buvo laukta, ir labai zDu gražins reiškinius gali 1440 SO. 48tk CT., CICERO, 1I.L.
.tvyko spalių 5 d. vakare. KoUtar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai.
pageidautu kad parapija tu- ma pastebėti. Vienas — tai lie >147
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
egijos direktorius kun. dr. J. laisvę dieni), kuri,, pasirinkti- Rusijos kalėjimo.
SO. HALSTED ST., CHICAGO
tuvių domėjimasis bowling. Paned. Sared. Ir Subat 1—0 vai.
1821 SOUTH HALSTED STRESnP
•
,
i
!
retų
savo
Eite
and
Druni
to

/Savickas, M.I.C., buvo irgi nu nai praleido.
( Ant rytojaus svečias laikė rps. Tas jau įvyksta, nes susi- Tai ženklas, kad nei vienas
Rezidencijų 6400 So. Artcsku* Ava.
b y kęs New Yorkan J. E. pasiValandos; 11 ryto Iki 3 popiet
Tų pačių dienų, vakarop, J..av- Mišias.. Daug žmonių atsi- rašė apie 40 vaikinų ir jau da- lietuvis nepaklius į kalėjimų, □tonoms TeL LAFayette 6788
' ktų, bet, dėl kai kurių susiNaktimis Tol. CANal 0403
t iki 8 v. vakare
E. išvyko į Aušros Vartų’pa- lunke, kad sykiu pasimeldus, ro bandymus. Jeigu būtume , arba į kokius kitas pagundas,
.etinių, turėjo ilgesniam lairupijų, Worcester, Maus., ka- Uo Mišių šv. atlankė mokyklų turėję nuosavų Fife and Druni nes turės užsiėmimo, ypatin
ui ten pasilikti.
Tel. LAFayette 7650
me klebonauja kun. Vasys ir *r ^00 vaikučiams kalbėjo a- Corps, kai buvo Vytauto Di gai jaunimas. Visi rašosi tai Office: 2643 W. 47th Street
Rytojaus dienų, J. E. kole spalių 7 d. dalyvavo iškilmin-* P*® Rusijų ir prašė vaikelių, džiojo apvaikščiojimas anais prie studentų, tai prie Šv. Va
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki # vok.
Nedėliojo pagal sutarti
gijos koplyčioj laikė šv. Mi gose < šv. Mišiose ir palakė j kad jie savo maldose neužmir metais, daug gražiau, ir sma rdo, Ij. Vyčių lygų, arba pri
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
šias, kurias mokiniui ir nami pamokslų. Per Mišias jiatarna- j štų vargšės Rusijos,
giau, būt buvę lietuviams pa vačiai ateina bovlyti.
Office Tel. REPublic 7686
4140 Archer Avenue
Res. Tel. GROvehUl 0417
škiai išklausė, ir kurių metu vo klierikas E. Andrulionis ir
Vai.: 3—4 Ir T—9 vai. vakar*
Klebonas.tikisi dar su J. E. sirodyti miesto gatvėse, kaip
Kitas — tai suaugusieji, jau
7017 8. FAIRFIELD AVĖ.
skaitlingai priėmė Švenčiau- A. Mažukna. Vėliau parapijos pasį,natyti Waterburyj, kad kad pasirodė italai ir vokie niiuas ir vaikučiai skaitlinRes. 2136 W. 24th St.
siųjį.
Tel. CANal 0402
salėje buvo suruoštos svečiui į|gjau galės pabūti ir visiems čiai ir kitos parapijos. Čia giau lankos j mūsų judamuo
2428 W. MARUI ETTE ROAD
Per pusryčius, A. Miciflnas pagerbtuvės.
pakalbėti. Nekantriai lauksi daugiausiai darbuojasi grabo- sius paveikslus. Vaikučiams
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Res. and Offlc
Office Phone
rius Jonas W. Stokes. Pats i gaila, kad pasibaigė judis VaL 2-4 Ir T-9 vok. Ketv. 8-12 ryto PKOspect
isų studentų vardu trumpai
2358 So. LeavUt M..
J. E. buvo sugrįžęs kolegi me tos dienos.
1028
Nedėlfoj susitarus
CANAL 870A'
būdamas muzikantu, pakvietė | “The Lošt J migle”. Bet, vai
asveikino J. E.: “Sveikina- jon pirmadienį, spalių 8 d.,
Studentų Bc>wling League
fiš Naugatuck svetimtautį, ku kučiai, nenusiminkit, bus daug Tel. CANal 4122
e Tamstų laimingai pasiekusį bet tų pačių dienų^ išvyko į
Ratelis '
ris yra ekspertas to dalyko. kilų. Tik taupykite savo de
os šalies krantus ir aplan- Šv. Juozapo parapijų, WaterPHY8ICIAN and SURGEON
Užpraeitų
sekmadienį
forma
Linkime Šv. Vardo Fife and šimtukus, o mes jums “lions”,
iusį mūsų įstaigų. Seniai lau- burv, Conn., kur klebonauja
DENTISTAS
2403 W. 63rd St., Chica«*
liai prasidėjo Studentų Bowl- Druni Corps geriausio pasise “tigers” ir “Mickey Mouses’
tas Jūsų atvykimas suteikė kun. J. Valantiejus.
OFFICE HOURS:
2201
W.
Germak
Road
ing sezonas. Susirinko bovly- kimo.
parodysime kiek tik norėsite.
ums begalo daug džiaugsmo
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavitt St.)
Uunday by Appointment
Labai smagu konstatuoti fak
» laimės. Tikimės, jog Eksce- Kų kili sako apie kolegijos, ti iki 50 asmenų. Matyti, kad
Valandos; Nuo 9 Iki 13 ryto
katalogų
šįmet yra labai daug norinčių Šv. Vardo draugija buvo tų, kad lietuviai labiau ir la
ncija čia patirsite malonių įNuo 1 Iki S vakaro
Čia vėl cituoju keletu laiškų, su mumis bovlyti. Tas ragina pasigedus kun. B. Gauronsko,
lūdžių, kurie tepasilieka ilSeredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
TcL LAI’ayctte 3037
im prisiminimui. Prašome kurie atsiųsti kolegijos vyrės-' vadus dar labiau darbuotis, kuris taip gražiai jai darbaGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
te|. CANal 41U
kad Studentų Bowling League vos> pet liūdnumas virto džiau
nybei.
4645 So. Ashland Avė.
būtų vienas iš stipriausių vi- gsmu, kai klebonas paskyrė
4vč.
seminarijos
DYTOJA8 lt, CHIRURC
OFISO VALANDOS:
šame VVaterbury. Lygoj yra kun> Gradeckų dr-jai vadovau
X—SPINDULIAI
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
Baltimore, Md, profesorius
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nedėliomis pagal sutarti
10 ratelių ir visi stiprūs. Be- ti. Nėra abejonės, kad su kur,,
3051 West 43rd Btr.
Ofiso telef. BOLlevard 7820
kun. Th. Berneli, 3. S. rašo:
(Prie Archer Avė. netoli Kedei'e)
2201 W. Germak Road
veik visi rateliai turi po 3 vai- Gradecko vadovybe viskas Valandos; nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Namų Tel. PROspeet 1880
Surodomls
ir
nedėllomia
pagal
“Very Reverend and Dear
kinus ir 2 merginas, ir visi bus tvarkoj.
Valandos 1—2 Ir 7—S vak.
sutarti
Father:
lietuviai. Adv. Balanda yra pi
Seredomis Ir Ncdčllomis pagal su tarų TeL BOULevard 7048
Spalių 9 minėjimas
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”1 certainly was grateful to rmininku tos Lygos. Jam paREZIDENCIJA
Itez. Tel.: VIRginia 0669
6631 S. California Ava.
receive tlie ProspectB sbowing;deda Prieevičius, Jenušaitis ir Waterburyj spalių 9 vaka
the great things tliat you have kiti; G Jonas Grėbliūnas, ku re įvyko patriotinis Vilniaus
DENTISTAS
Telefonas REFubllc 7848
DENTISTAS
GAS
X - R A Y
at Marianapolis Higli School ris dabar yra raporteriu “Wa- užgrobimo pandūėjįmas. šiais j
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Ligoninės ir gydytojai visuomet
4143 ARCHER AVENUE
Ofiso:
TeL
LAFayette
4017
vartojo skystus liuosuotojus. Ir vi
arti <7tb Street
and College. lt would be most terbury American”, visa ap metais paminėjimas buvo ne
Kampas Franclaco Avė.
suomenė greitai grjSta prie skys
Bea.: TeL HEMk>ck 4284
Vai.: nuo 8 Iki 8 vakaro
toj lluoeuotojų. Ar jūs žinote prie
interesting to ramble through rašo anglų spaudoj. Paaiškėjo, paprastai sėkmingas. Susirin
Ssrsdoj pagal sutarti
žastis 7
that
building
and
enjoy
the
kad jaunimas, kaip Vyčiai, ko tūkstantinė minia. Net ir
Skysto liuosuotojo doza gali bū
ti numleruota Dėlto veikimas ga
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
beautiful
g-rounds,
that
surtaip ir mokyklos studentai, mė anglų spauda sūsidomėjo. Ki
li būti reguliuojamus pritaikinti
kiekvi’eno reikalams. Nedaro jokių
4142 ARCHER AVĖ.
round it, and I shall antici- gsta bovlyti ir kad ši žiema ti sakė: “kų čia padarysime?
papločių; nereikia jums imti “duOfiso valandos: 2-4 Ir (-8 vai. vak.
' beltava. dožą” viena ar dvi dieni'
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytoji
pate your invitation and come bus nenuobodi. Valio, jauni Mes tik nykštukai ir pasaulis
Rezidencijos Ofisas: 2454 W. 48th St.
vėliau. Malonus skystas Uuomioto2515 WEST 69th ŠT.
|as taipgi murzina inkstų.
Valandos:
10-13
Ir
1-2
vai.
vak.
and visit you. You mušt rea- me! “Believe me”, visi bei nepaiso!”
DR. VAITUSH, On.
Tinkama doza skysto liuosuotoSsrsdomls Ir Nedėtomis pagal sutarti Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141
jo priduoda, daugiau naturališkų
lize that Uarn interested in visos ilgiau gyvensite ir būsi
i >
LIETUVIS
vlrSklnlmg,
it nėra nel.nagumų
Is that sol \Vhterburyj klau
OFTOMETRICALLY AKIU
Valandos?
Imant, ar vėliau.
the great work you are doing te sveiki!
SPECIALISTAS
sėsi. netik tūkstantinė lietu
2-4 popiet; nuo 6-8 vakare
Netinkamas liuosuotojas tankiai
Palengvins akl« iteaapim*, karia
and glad to see you engaged
dauginu kenkia negu gero padaro.
priežastimi Kalvos skaudėjimo,
Lietuvių kalbos klesa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vių minia, bet ir spauda rašė wtl
svaigimo akly aptemimo, nsrvuotuTobulai sutaisytas skystas Huoupon it”.
mo. skaudamu aklu karių, atitaiso
suotojas, kaip Dr. Ca1dwell's Sy
4157
ARCHER AVENUE Office Tel. Wentwortk 4880
ir radio WATB skelbė. Jei trumpars*yst4 Ir tollregyste. Prtrsnrup Pepsln, priduoda saugų pa
Jau
antra
savaitė,
kaip
pra

Tel. VIR«lBie 0088
<ia
teisingai
akintos.
Visuose
atsiti

lengvinimą nuo vidurių užkietėji
Ree. Tel. Hyde Park
Kun.
S.
Martin,
tv.
Katari

Ofiso vai.: 8—4 Ir 4—8 p. m.
visuose
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būtų
gali

kimuos*
ecsamlnavlmss
daromas
sn
mo Maloniai pagelbsti paprasto
sidėjo lietuvių kalbos klesa. Ir
Ned»tiomls pa«ul sutarti
elektra,
parodančia
mažiausias
klalŽmogaus vidurius, kol gamta ati
nos parapija, Baltimore, Md.:
daa Speciali atyda atkreipiama t
taiso juos iki regullarUkumo,' Dr.
sekasi! Susirenka iki 30—40 mybės toji propaganda skleis mokyklos
valkus. Kreivos akys atlCaMvvell's Syrup Pepsln yra pa
ti
taip,
kaip
AVaterbury
šįmet,
taisomoe. Valandos nuo 10 Iki S v. Tel. Ofiso BOULevsrd 8818—14
“My Dear Father:
tvirtintas skystas liuosuotojas. ku
studentų. Už kelių savaičių
nuo 10 iki 12. Daugely at>
ri visos valsti'nyčlos laiko gatavų
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
tai pasaulis greitai žinotų apie NedSlfoj
slttklma akys s t Įtaisomos be akiniu- Res. VICtory 2348
“It was an old eoincidence
vartojimui. Jis yra tobulas lltroflpirnAi tskfa
Kainos
Dialau
kaip
pirmiau.
suotojas visai Seimai; veiklus visų
4712 sa ASHLAND AVB.
that witliin a week after ino- shall remeinber you and you Vilnių ir jo padėtį.
s mėtų asmenims, ir galima
jĮ
6900
SOUTH
HALSTED ST.
1
duoti jauniausiam vaikučiui.
toring from Quehec home via work befote God”.
Kalbėtojai būvo visi vieti
Phone Bonlevard 7589
Ofiso vai. nuo 1-2; ano 4:20-8:20 Valandos: 1 Iki 4 po piktų. 7 iki I vak.
Thompson, Ccnn., pašto vir- niai. Buvo kviestas ir konsu
Hartford
and
New
Haven,
I
756 W. 35th Street
“Pašaukimas į Dvasinį
should receive an attractive, šininkaa, Mr. R. A. Dunning: las iš New Yorko, bet negalė
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
catologuc from that localitv “Reverend Father:
Luomų”
jo atvykti. Naujai atkeltas
Pritaikyme
akinių
dėl
viso

“I greatly appreciate your kun. Ed. Gradeckas labai gy
and find vou name and fame
kių akių. Ekspertas tarimo aI’arašė ir išleido
OfLeo Tel. CALumrt 6002
in it. My congratulations and courtesy in sending me the vai ir patriotiškai kalbėjo a- kių ir pritaikymo akinių.
Res. Tel. DREzel 0101
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
best wishes for the snccess of beautiful book that has just pie Lietuvę ir Vilnių. Paskui
OFISAS
Knyga 95 puslapių įtalpoj your undertaking. With things heen gottcn out descrihing trumpai kalbėjo kunigai Va
4729 So. Ashland Avė.
A
Ruaaa Gydytojas Ir Chlrargas
I lubos
//
i r gražiai iliustruota šventųjų as they are, I appreeiate' your college and the work lantiejus ir KrųiaH ir prof. A
CHICAGO. ILL.
Moteriškų,
Vyriškų,, Vaikų ir
leksis, Vilniaus Vaduotos Sų
paveikslais. Tvirtais popieri thp fact that your pouition islthat is being done ib it.
OFISO VALANDO8:
visų
chroniškų
ligų
“Pormit me to compliment jungos pirmininkas. Šv. Juo
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
niais viršeliais tik 25 centai, not insecurd and your aelectlon
Ofisai 3102 So Halsted St
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vaL
♦ ienų imant, dar reikia pridėti for the work bears evidence you on the general beauty of zaiH) parapijos radio choru.'
vakaro. Nedėliomis nuo 18 Utį II
Kampas Slst Street
the book, for printing, dear- padainavo dainų apie Vilnių.
valandai diena.
UŽ persiuntimų 5c.; o gražiais to t be confidenee your supeValandos: 2—4 popi'ct, 7—9 vai. vak.
0PT0METRISTA8
ness of the pictures and qua- Išparduota daug Vilniaus pa
Nedtllomla Ir Žventadlenlals 10—11
riors have in your ability.
Telefonas MWway 2880
l audeklo viršeliais 50 centu.
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“You can be sure that I lity of paper.
nų ir ženklelių. Visus Water
Platt Bldg., kamp. 18 st
Reikalaukite:
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2 aukštas
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vitliout
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Pastebėkit mano iškabas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
I compliment you upon your to several {xvople and that all kynių. Tasai atsilankymas kai
2334 So. Oakley Ave„
4631
80. ASHLAND AVĖ.
Valandos
nuo
9:30
ryto
iki
position, the evident splendor agree witb mc, tliat it is about kuriems, gal, atrodo mažu da
R
Tel. YARda 0804
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
&rbn pas patį Autorių
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
of your surroundings and ^he the finest book of the kind lyku, bet tikrenybėje jisai vai. v«karo. Nedėliomis nėra
Rn.i Tel. PLAia 2400
1 8801 Sagmaw Avė.,
Valandos:
7850 So, H&lsted Street
exeellent taste displayed.in the that we have ever seen”.
daug sveria ir, jeigu visi lie- skirtų valandų. Room 8.
Nuo 10-Į2 v. ryto: 2-1 Ir 7-8 v. vt
ROOM 210
v Chioago, III,
formai of the brochuref
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DR. V. E. SIEDLINSKIS
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25 METŲ PRITYRIMO
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Phone Gauti
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Ciceros Tavernai - Saliūnai

jams kyšių nereiks duoti.

NAUJOSIOS ANGLIJOS
!
ŽINIOS

ĮDOMŪS JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI!

I

Prieš visus netvarkius, ne
Pamatykite
dorų sėjančius biznius, ItnproKAS DEDASI KAI KURIO daug yra) net šlykščių, nedo vement klubas ir visi rimtieji
ŠVC. PANELES
piliečiai,
ypač
nuosavybių
sa

rų
priemonių
griebiasi,
kad
SE UŽEIGOSE IM^ROVE
(Tęsinys iš 4 pual.)
t
APSIREIŠKI
prie vininkai, šiuo laiku pradeda ti runkdarbių. . Merginos, ai
MENT KLUBAS PRADĖJO tik patraukus žmones
rimtų kovų vesti. Ir gerai da moterys, kurios norite gerai
M O VIETĄ
savo tavoro.
KOVĄ
yalstybės teisės sako, kad ro. <
-LIURDĄ
mokėti siūti, galite čia ateiti
Ciceroje yra įvairių biznių. tavern bizniai nuo 1 vai. ryto Ciceros miestas yra švarus.
Atėję į šiuos paveikslus pa
Tavern biznių irgi, kaip ki būtų uždaryti. Ciceros miesto Miesto tvarka neblogiausia.
matysite tų garsųjį visame pa
Vatcrburiečiai nuliūdo isgiv
tur, taip ir Ciceroje. netrūks ordinanse teisės yra tos pa Miesto valdininkai padės be
saulyje Prancūzijos miestų
dę, 'kad susirgo gerai žinomas
Svetimšalis
pateko netoli visų centralinį bolševikų ko- LIURDĄ, kur 1858 metais
ta.
čios. Šeštadienio vakarais iki tvarkius suvaldyti. Cicero, ir gerbiamas prietelius kun. Varonežo į darbininkų poilso mitetų, net gi su didžiausiu'fevenč. Panelė apsireiškė Šv,
Lietuvių, laikančių tavem 2 vai. ryto gali laikytį tavern kaip buvo, taip ir bus savo
dr. Navickas, M.I.C. Turi vil
malonumu.
[Bernadetai. Tenai suvažiuoja
biznį, i&ia yra gana daug, ypač biznį atidarą. Bet Ciceroje nei garbę išlaikęs. Kaip piliečiai ties, kad vienatinės lietuvių namus. Namas' susideda iš
Du keleiviai
™r iš vi»° pasaulio ligoniai nepa
važiuoja per,gyjonion,’,8 ligomis sergantievadinamoje t i raut Works da- valstybės, nei miesto teisės ne- norės, taip valdininkai elgsis; kolegijos širdis ir centras greit dviejų didokų kambarių, ku
kad gauti stebuklingų per
lyje, kur lietuviai
i pildo'moi
jeigu tik paliečiai geTbs ir pasveiks. Linki jam gerai pa riuos patys kolektyviečiai su sovietų “rojų.“
sikalė. Kituose poilsio namuo — Tamsta pirmų syk va venč. Panelės užtarymų išgy
apsigyvenę.
Polieijos viršaičiai gauna J laikysis valstybės ir miesto silsėti, o paskui vėl užimti vai se užėjęs darbininkus besidar žiuoji į Maskvą! — klausia dymų.
Kubmet prohibieija tapo pa-* delnų kyšį ir per naktis vis nustatytų taisyklių.
Be to lar pamatysite:
rų ten, kurį tik jisai savo as
laidota, kai kurie manė, kad kas atidaryta.
1) Istoriškus paveikslus iš
Lietuvių Improvement klū- menybe, meile dėl jaunimo, buojant prie deginimo moli vienas.
nių
vandens
dūdų.
Vienas
—
Jau
trečių
sykį.
Lietuvos,
žmonės, tikrojo alaus ir kito
O, žinoma, iš naktinių pau- bas Ciceroje turi gerų ir dar katalikybės ir lietuvybės vai
2) Dariaus ir Girėno išskri
štofo ištroškę, begalo daug kyčių prie alučio ir šnabės la-į^ią valdybų; ypač gerų ir ravo. Vaterburiečiai, ypatin “silsintis“ darbininkas pasa — Kokiam viešbuty tamsta dimo
ir žuvinio vietų — Sol
gers. Tiesa, geria ir gana pu bai norisi balsus praktikuoti. gabų klubo pirmininkų, ponų gai L. Vyčiai, gerai atsimenu kęs: “Mes darome dūdas ka man patari apsistoti!
dino miškų,
3) Pasaulinę Parodų (Worlds
sėtinai. Tik bėda, kad ta ne Dėl tos priežasties ’ naktimis A. Pocių, kuris yra drąsus, ri jį; kuomet kun. Valantieju? nalizacijai. Mes norime gy — Nacijonaliam.
—
Tamsta
gyvenai
jame!
venti
sandoriai.
’
’
Eair),
imingoji bedarbė. Be pinigo Cicerūje
netrūksta>
mtas ir patyręs žmogus. Jis važiavo į Lietuvą, savo vietoj
y— Ne! Bet aš jau gyvenau 4) Komedijų, kur dalyvauja
Įsivaizduokit:
darbininkų
Įera genmo.
Veikia
visų
gerovei.
Ponas
Joe
pač kai kurių lietuvių tavem
buvo palikęs kun. dr. Navic poilso namai... be kanalizaci visuose kituose.
Charlie Chaplin.
Susidėjus tokioms aplin užeigose. Manytum, kad Lie Mockus yra prie Ciceros miePaveikslus rodys A. PEL
j;e atsįmena> kaip jis ėjo
DŽIUS sekančiose vietose:
kybėms ne vienam taverno bi tuvos šermenys, bet, kad su sto valdžios, Buihling Com- į Vyčių klubų, draskė nuo šie jos. Patys “silsintieji“ darbi
znieriui sunku pragyventi, su vis kitoki numirėliai — na- missioner. Jis yra visuomet pa nų ir lubų senas popieras ir ninkai čia pat namuose degi Nesenai buvo sunegalėjęs ži
Pėtnyčioje, SpalioOct. 19 d.
nonias
kapitalo
karalius
Rona
molines
d
ūda-s
kanalizaci

Lietuvių
svetainėje, Cleveland,
nku surankioti nikeliais šim bašninkai ir skirtingos ašaros; sisventęs lietuviams visame gelbėjo Vyčiams kambarius išr
labai
i
Nedėlioję
ir Pavadėlyje, Spackefeleris. Pasamdyta
jai.
tines, kad apmokėjus visokius kaip kada net paraudonavu- padėti. Lauksime sėkmių.
dekoruoti. Tas Tedo kun. Na
į
lio-Oct. 21 ir 22 d., Kun. A.
Šitaip apie Rasiejaus dar stropi norsė senį slaugyti.
taksus, laisnius ir 1.1.
R&dio C; 2. vicko uolų dirbti, nusižemini
Karužiškio parap. svetainėje,
sios. Šalimais tavern biznių
bininkų “rojų“ rašo ne ko — Jei šį sykį pavyks man Cleveland, Ohio.
Dėl tos priežasties kai kurie'gyvenantieji arba nuosavybes
mų ir prisirišimų prie savo kia ten buržujų gazieta, pasveikti, tamsta, be sutarto
/ .1
Įžanga
25c
Vaikams
10c.
tautos žmonių. O tai auksinis ale sčyra Stalino “Moscow atlyginimo, gausi nuo manęs
tavern biznieriai bando
net turintieji turi laukan kraus
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
pavyzdys! Kad taip daug tuper visų naktį atidarą smuklę tytis, bei nuomas - rendas ma
News.“ Iš to rokunda pati priedo viso mėnesio algų.
rėtunjėm tokių lietuvių vadų
laikyti. Kai kurie kelia viso žinti. Kai kurios mamytės su
pasidaro, kad, balšavikų 'To — Kieno bus toji alga: ta Užsisakant šiuos judamuo
vaikeliais
tikrai
verkia:
vie

ir nenuilstančių darbuotojų,
kias partys; kiti (tokių nejus“ Rasiejuj mažai kuo ski mstos, ar mano! — paklausė sius paveikslus reikia adresuo
nos iš alkio kitos iš girtuok Rūgs. 24 d. Šančiuose, buv. kaip kun. dr. Navickas. Nu
ti: A. Peldž.us, 7035 S. Fairriasi nuo gyvenimo pas mus norsė
lio tėvo bei sūnaus priežas brolių Šmidtų akc. b-vės pa važiuok į Marianapolį, kun.
field avė., Chica/jo, III.
kaikuriam tuščių lotų.
ties.
talpose, užsidegė akc. b-vės Navickas ir Marijonai iš pas
S*
»
Maskvos gatvėmis veža lai
Kai kuriose vietose gyva fabrikas Metalas ir medžio kutiniųjų dalinasi sū savo brv
JtOZAPAS Bl ©RĖČKAS
ROSELLI BROTHERS, INC.,
Persiskyrė su Šiuo pasauliui
doti didelį balševikų dignitanašlės, tavern savininkės taip apdirbimo (užkulniai, kurpa liais lietuviais.
spalių 13 d., 4:10 vai. popiet,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
1»34 m., sulaukęs pusės am
gudriai nutaiso kad šeimos liai) Savovito dirbtuvė.
Pasinielskime už brangų nm rų. Ant šalygatvio stovi Žy
žiaus, gimęs Kauno rėdyboj, ErSpecialistai iškalime Ir išdirbižvilklo parap., KimSų katine.
tėtulis ir apie divorsus ima B-vės Metalas sudegė tro sų išeivijos darbuotojų ir jau das.
me visokių rūšių paminklų ir graAmerikoj išgyveno 33 metus.
— Įdomu būtų žinoti, kiek
Paliko
dideliame nuliūdime
galvoti. Tai vis sekinės “tik besiai. Trobesiai buvo ap nimo auklėtoja,; beį rašytojų,
bnamių.
lnoterj Agotą, po tėvais PaahMūsų šeimyna specializuoja šia
kaštuoja
tokios
laidotuvės,
—
keviez, 2 dukteris Oną Budrecrosios meilės’’.
drausti Valst. apdraudimo kad greit pasveiktų ir vėl pa
kaltę it Marijoną Normontienę,
me darbe per šešias kartas.
sako žydas.
žentą Dr. Aleksandrą Narmanth
Kai kurios tavern užeigos Įstaigoje 12,400 lt. B-vės Sa- sirodytų darbo arenoje.
ir 2 anūkus, 2 seseris ĘetronSVeskite paminklų reikalus tie
vės, — sako žydas.
lę Burbienę ir švogerj Juozapą,
net jaunimą vilioja ir tvirkina vovito turtas apdraustas Lie
siai su pačiais išdirbėjais.
Marijoną BroŽienę Ir švogerj
Izidon'ų, švogerj Mateušą šersu “gražuolių“ pramone.
—
Daug!
Manau
šimtas
tuvos Lloyde 120,000 lt. SaŠiomis dienojtiis susituokė
vinską. švogerką Jadvygą fterr-♦» -A
vlnakienę ir jų . dukterys, sūnai.
vovito b-vės atstovai nuogto-i §į08 porelės: Emest Desauli-1 tūkstančių ~rublių, — atsako
Cicerojtf
’
yY^
"Ir
labbT
gerų
žentai ir giminės: o Lietuvoje
gimines.
ir pavyzdingai biznį vedančių lių sakosi turį apie 40-50,000 ers su Adele Žukauskaite ir tavorščids.
Kūnas
pašarvotas
randasi
1726 So. Halsted Str. Laidotu
—Nv, ir “tapumę progra
tavern biznierių. Kai kurie jų lt. Viso gaisras nuostolių | finelius su Valaitiene,
vės įvyks ketvirtadienį, spali'ų
blokas | rytus nuo
18 d., 8 vai. ryto. iš namu J
abiems
b-vėms
padarė
apie
mų!“ — sušuko žydas. — Už
čia gyvena nuo pradžios mie
didžiulių vartų
Dievo Apvaizdos parapijos ba
žnyčią, kurioje atsibus geduli
sto įsikūrimo; tokį‘biznį se 60,000 lt. B-vės Metalas buvo SKAITYKITE “DRAUGĄ" 50 tūkstančių aš pabardociau
ngos pamaldos už velionio sie1«*. o iš ten bus nulydėtas į Sv.
niau turėjo ir dabar turi, bet apdrausti tik trobesiai, fabri
Kazimiero kapines.
Trys telefonai:
VU a a. Juozapo Budreeko
tikrai tvarkingai ir džentel- ko turtas neapdraustas.
giminės, draugai ir pažystami
Bes.
PEN8AOOLA 0011
. esat nuoširdžiai kviečiami da
nioniškai veda. Jie yra paty Gaisrų gesino. Kauno mie
BELMONT 3485
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
ja.m paskutinį patarnavfną ir
, Office: HILLSIDE 8888
rę biznieriai; žino, kad tvar sto savivaldybės, Šančių šauk,
ataisv f tkinlmą
Alfred Roselll, pese.
Vlnoent RoseUl, secr.
kos biznyje laikydamasis vi geležinkeliečių, miesto ir Vi
Nuliūdę liekame: Moteris, Du
kterys, Seserys, Žentas, Anūkai,
suomet geresnį biznį ir pragy lijampolės draugijų, 2 ir 5
Svogertal, švogerka Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gravenimų padarysi ir žmonėse pėst. pulkų, pionierių ir ry
GRABORIAl s
borfus M. Skudas.
Telefonas
MONroe 3377.
gerų vardų turės. Išnaudoto- šių batalionų, karo aviacijos,1
paminklų
Ghlcagoj
LACHAVVICH Telefonu YARds 1138
šarvuočių ir autorinktinės ug- .
niagesių komandos — iš viso j
BnvM 50 metą prityrime
IR BONOS
12 ugniagesių komandų. Vi
LIETUVIAI (KABOMAI
Pirkite tiesiai Ii dirbtuvės Ir
GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėm kuoptglausta
sos kitos kamandos buvo pa
taupykite pinigus
Baikale meldžiu atalAaukti. o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite ulganėdfntl
siruošusios ir budėjo kareivi
atlikome darbą dengeiluI
Tet OANal U1B arta Uit
reikalams. Kaina prieinama.
aią Chlcsgos Lietuvių.
nėse.
»
2314 W. 83rd PU Ohimgo
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
3319 Lituanica Avenue
Lengvai sužeistų gaisro me
senųjų Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
Chicago, 111.
1439 8. 49th OL Cicero, HL
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
tu apie 12 ugniagesių; dau
Tek CICERO —87
nėra kas veikti. Tačiau tie^ kurie yra keliavę rudens
giausia apdraskė rankas, nu
arti Oi
Tol. LAFayette 3572
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
degino veidų ir t. t.
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
J. Llulevičius
Geležinkeliečiai ugniage
SEEIey
6103
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
GRABORIUS
Oratorius
siai vandenį gaisrovietėn pri
ir
o, Illinois
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
Koplyčia
dykai
Balsam, I.tojas
statė garvežiu. Be to buv.o
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
1410 SO. 49th OOURT
Patarnauja Chtca
nutiesti apie 400 mtr. žarnų
goję ir apylinkėje.
—
Cicero, Illinois
Dienraščio “DRAUGO“ laivakorčių agentūra iš
linija
iki
artimiausio
hidran

. Didelė Ir grali .
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
Fhone Cicero 2109
Koplyčia dykai
to, prie kurio dirbo vienas
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
Visi Telefonai:
4002 Archer Avė.
stiprus autęsiurblys pumpuo
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
damas vandenį. Gaisrų gesi
A. MASALSKIS
no viso 320 ugniagesių, iš ku
GRABORIUS
GRABORIU8 ir LAIDOTUVIŲ
rių civilių ir geležinkeliečių
VEDĖJAS
3307 Lituanica Avė.
1646 West 46th Street
125 ir karių 195.
Tel. BOIJIevard 8308—8412
Tel. Boulevard 4139
Apie gaisrų buvo praneštaf
vėlai. Nuvykus į gaisrovietę
abudu fabrikai jau liepsnojo.
• •
‘
? T7**
Vandens buvo išpilta daugy
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
GRABORIUS Ir BAL8AMUOTOJAS
bė. Sušlapintas žarnas vežė
Patarnavimas geras Ir nebrangu*
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
Jeigu
norite
dailumo
i miesto komandų džiovinti
718 West 18th Street
ir nebrangumo laido
Telefoną* MOVroe 8877
kariškais sunkvežimiais, nes
miesto ugniagesių komanda
tuvėse... Pašaukite...
sunkvežimių neturi.
t k’
t'* *3ki 7“ •
V
REPublic 8340
Gaisras Šančiuose buvo la
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
Ino.
bai didelis ir sunkus gesinti,
LIETUVIŲ GRABORIUS
5340
So.
Kedzie
Avė.
Palaidoja ut *28.08 Ir auMčleu
4605-07 So. Hermitage Avenue
nes mediniai, išdžiūvę trobe
■B
Modernlika koplyčia dj kai
(Neturime
sąryšių
su
firma
eee
w. ieu>
d i < Asai en«
v
t
siai
labai
smarkė
degė.
i •
• »
tuo pačiu vardai
.. _
Chioago, iu.

DIDELIS GAISRAS
ŠANČIUOSE

<< 1

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

VENETIAN MONUMENT C0„ INC.

S

STANLEY P. MAŽEIKA

Važiuojam!

527 N. WESTERN AVĖ.

ANTANAS PETKUS

Yards 1741-1742

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

J. F.EUDEIKIS

IMr

I. J. Z 0 L P

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

SIMON M. SKUDAS

J. F. BADŽIUS

m.

Antradienis, spalių 16 d. 1981

KUN. P VANAGAS LAN
KĖS CHIOAGOJ

G. Kumskis reprezentuoja lie
NEPRISIPAŽĮSTA kaltu
tuvių demokratų organizaciją,
kuri susideda iš. apie 16 wa>.
NRW YORK, spal. 15. —
Prisiekę
viens
kitam
amžinų
Jersey City, N. J., lietuvi.ų dų klūbų Chieagoj ir Cook
GEO. MACK IŠŠAUKIA LIE Bronxo vyriausian teisman
parapijos klebonas, kun. P. eounty. Kl. Jurgelionis paskir laimę ir prie V. D. altoriaus
pristatytas B. R. Hauptmann
TUVIUS RISTININKUS
Vanagas, aplankęs Montrealį. tas garsinti lietuvių demokra sumainę žiedužėlius šiuo dėko
neprisipažino kaltu lakūno
Kanadoj, buvo sustojęs Chica- tų veikimų ir pagelbėti 'toms jame gerb. klebonui kun. J.
ristininkas, šio- Lindbergho kūdikio pagrobi
Didžiausios ir plačiausiai to aišku, kad kuomet si įstai-^°«i P®8 Pral°tų Krušų. Tą pa- organizacijoms rengti sėkmin Mačiulioniui už gražų šliūbų, 5^’
inis dienomis iššaukia visus mu ir nužudymu. Teismus
broliams
marijonams
už
patar

gus
kampanijos
vakarus.
svarsto klausimų, ar jį per
žinomos lietuvių kooperatyvės* ga rengėsi prie išpardavimo, ‘ *a ProSa huvo nuvykęs ir į
navimų, varg. J. Brazaičiui ir lietuvius ristiuinkus, kad su
Clinton,
lowa,
pas
savo
sese

Lietuviai
kviečiami
atsilan

duoti
New Jersey valstybei.
krautuvės Amerikoje kasmet vartojo visokius būdus, kad
siremtų su juo ristynėse. Sa
kitiems
dviem
muzikuntams
apie šį laikų prisirengia prie galėtų parodyti šių krautuvių rį, kurios nebuvo matęs per 10 kyti į headųuarters ir pamaty (namuose) už muzikų, sese koma, kad Geo. Mac k yra
didelio rudeninio išpardavimo, vedėjų gabumus. Tai yra, kad metų. Spalių 12 d. svečias grį ti mūsų demokratų organiza
OŽKABALIŲ
rims Kazimierietėnis už alto smarkus ristininkas, buvęs rižo
namo.
Rap.
cijos
veikimų.
Čia
galėsite
Tokia įvykis prasidėjo šiandie, Į kiekvienas šios krautuvės kostynėse
prieš
Strangler
Lev

gauti visų kandidatų garsini rių papuošimų, tėvams už puo is, Jim Londos, Gus Sonnenkaipo 39 metinis rudeninis iš- stumeris galėti) rasti vien tik
tos iškėlimų, giminėms, drau
* 1 -‘Z '
pardavimas, kuris tęsis tik tokių kalnų prekių, kuriomis LIGONINĖS RCMĖJŲ NAU mus. Taipogi vėliausias ži gams už atsilankymų ir dova berg ir kitais drąsuoliais. J i-»
surinktos D—ro J. Basanavičiaus
JŲ
NARIŲ
ĮSIRAŠYMO
nias
apie
demokratų
veikimą
vienų savaitę, o, gal, ir trum- galėtų pilnai būt patenkintas,
nas. Dėkui taip pat šeiminin sakosi galįs bile katrų risti- Dviejose dalyse. Viena 25e, abiik
VAKARAS
į sykiu ir m ūsų lietuvių demo
piau, jei siūlomos prekės grei- Dėl to patartina lietuviams
kėms Sinevičienei, Preidienei ninkų paguldyti į valandų lai vi 50c. Dabar galima jus rauti
kratų darbus.
čiau bus išparduotos. Kad šis nepraleisti šios progos, kuo
“DRAUGE”
ir Preidytėms už namų papuo kų.
Šv. Kryžiaus ligoninės rėLietuvių Demokratų Lyga
išpardavimas bus sėkmingas veikiausiai atsilankyti į bile
Priežastis
šio
iššaukinto
2334
So. Oakley Avė.,
Šimų ir patarnavimų.
val<ar4i spalių 16
rengia balių spalių 27 d., Lie
ir kad žmonės turės geros pro vienų Peoples krautuvę šių sa-.1™^08
’ "• * .•
» iyra, kad keliuose piknikuose
Cbicago, III.
J. ir Z. Linkevičiai vienas ar kitas lietuvis ristigos pasipirkti visokių namams vaitę ir pasirinkti ko tik na rengia vakarų naujų narių pri tuvių Aud. pradžia 6 v
reikmenų mažom kainom, tai mams reikia. Čia visko gali rašymui, ligoninės yieškamba- Lyga mano sutraukti didžiauįlinkas yra jį nuveikęs (jisai
PAJIEŠKO KAMBARIO
ry.
Bus
graži
programa,
susig
į
skaičių
lietuvių.
Grieš
geŠirdingai dėkoju M. S. 55 sakosi netyčia) ir dabar noris
nėra abejonės. Peoples krau ma bus rasti už numažintas
dedanti iš dainų, muzikos, ma- ra muzika. Bus programa ir kp. narėms už atsilankymų j j atsilyginti.
Pajieškau kambario Wcsį
tuvės yra žinomos, kaipo di kainas.
dovanų. Atsilankys valdžios vakarėlį mūsų sūnaus Jono ve Sakos, lauks atsakymų.
Sidėj arba North Sidėj. Ka>J
šis dienraštis šių savaitę gikos ir užkandžio.
džiausia ir seniausia lietuvių
turite tokį kambarį, rašykite f
kooperatyve įstaiga. Jų vedė kasdien talpins išpardavimo, Kurios tik norite įsirašyti, viršininkai ir visi demokratų stuvių proga ir gražių dova
jai turi desėtkus metų patyri - skelbimus. Todėl malonėkite nuoširdžiai prašomos atsilan kandidatai, kad susipažinti su nų, kuri ilgai man liudys sų- GRJŽUSIEMS Jš SSSR KU laiškų arba pašaukite šį nu
Rap ! kyti ir susipažinę, išvien dar- visais. Kalbų nebus.
jungiečių geras širdis. Visoms
mo šios pramonės vedime. Dėl juos patėmyti
merį — Canal 7790. Box 76.,
NIGAMS PAMINKLAS
Įbuotis mūsų vienintelės lietuWest Side moterims ir mergi
Draugas Pub. Co., 2334 South
Chicagos lietuviai vargoninin- vių ligoninės naudai. Mokestis
noms patariu įsirašyti į šių
KAUNAS. — KVC vyr. vai Oaklev Avė.
Pranešimai
kai. Gražias kalbas pasakė N. metams 1 dol.
Alfa
kilnių organizacijų, kurioj gy dvbos pirmninkas kun. V. M i e
Kulys, A. Mondeika, A. Janu---------------vuoja didelė narių tarpe vie iešką yra iškėlęs sumanymą
Marijonų Kolegijos Rėmėjų nybė pagarba ir atjautimas.
šauskas, žum Keža, dr. Biegrįžusioms šiais metais iš
Chicagos apskričio svarbus su
West Side. — Aušros Var- žis> adv- Borden, komp. A. PoLietuvis Advokatas
Linkevičienė, M.S. 55 kp. narė sggR, kunigams pastatyti pasirinkimas
įvyks
trečiadienį,
tų parapijos bazaras prasidė cius, kleb. kun. J. Mačiulionis,
----------minklų. Paminklas būtų stato
2201 W. Cermak Road
jo praėjusį sekmadienį. Baza L.* Šimutis. Choro kvartetas ir KONGR. A. J. SABATH PA .spalių 17 d., Aušros Vartų pa
nias ant pirmo iš grįžusių mi
(West 22nd St.)
ras įvairus. Parapijos, moky solistė Šiauliūtė gražiai padai SKYRĖ AL. G. KUMSKJ RE rapijos svetainėj, 8 vai. vak.
(Metropolitan State Bank Name)
rusio
kapo, kuris yra Kaune.
Valandos Kasdien nuo • Iki 5
klos ir draugijų budos turtin navo. Ant galo gražiai vi PRE2ENTUOTI LIET. DE Kviečiami visų skyrių atstovai
Panedėllo. Seredos ir Pėtnyfiloe
ir valdybos atvykti į susirin
MOKRATŲ ORG.
vaka.ra.fa 6 Iki 9
gos įvairiais naudingais dai siems dėkojo J. Brazaitis ža
LEIDŽIA KATALIKAMS
Telefonas CANal 117S
kimų,
nes
yra
svarbių
reikalų
**’ t* f H
’**_!_*
DAINUOS ŠAUNUS VYRŲ
ktais. Bingo žaidimas ėjo gy dėdamas dar daugiau darbuo
KNYGŲ SĄRAŠĄ
6469
8.
Rockwell
St.
Demokratų
partija
šiomis
svastymui,
ypatingai
artinanKVARTETAS
vai. Gražiai veikė “rūtų dar tis su savo kolegais -.muzi
I
Telefonas KEPubllc »eoo
želis”, senštoris ir kitokie sky kais ir visais Amerikos lietu dienomis per P. A. Nash, Illi ties M. K. lt seimui. Valdyba
KAUNAS. — Plintant por
viais vargonininkais lietuviš nois valst. demokratų vadų,
Šiandie radio klausytojai nografinei ir kitokiai panašiai
riai.
išrinko kongressmonų A. J. North Side. ,— Svarbus su
kos muzikos dirvoje.
bus tikrai suįdominti gražia!Hteratflrajt KVC yra sumanęs
Kitų sekmadienį bazaras taip
Sabath reprezentuoti visų tau sirinkimas Federacijos 23 sky Peoples rakandų krautuvių ra-! iSieigti katftlikam; skaįtytipų IV FOTOGRATAJf
pat prasidės 5 vai. popiet. Bi Pagerbtuvių surengimu daug tų demokratus šioje valst.
%- AA 4a Op* * <*» mo*
riaus įvyks šiandie spalių 16 dio programa kuri bus leid- knygų s^. Jis būs^8 pa. Į Lrn^k^udio
£ū H°ipasidarbavo
kai
kurie
choris

ngo vadovaus M. S. 55 k p.
Kongressmonas A. J. Sa- d., parapijos .svetainėj, 8 važiama 7 valandų vakare iš sto- akeibtas už vienos kitos sa- 420 west asm st.
tai, ypač Kazanauskaitė, Zaubath atidarė tautų headųuar- landų vakare. Kviečiame visų ties WGES. Programoj daly-1vaį|p8> Nepageidaujamoms kai
mm
raitė, Petrauskaitė, Rudytė,
terš, Morrison Hotel (Clark draugijų atstovus atsilankyti į vaus vyrų kvartetas, į kurį į- ,talikam8 8kaitytį knygoms ’
GRAŽIAI PAGERBTAS
Daniūnaifė, Aitutytė ir kitos.
ir Madison gat). pefpvių de 8UHtrinkimQ, ««, yra svarbi,.eina žyini.usi Cittagos lietu. į
THE BRIDGEPORT
*• Šeimininkavo S. Sakalienė.
KNITTING SHOP .
mokratų
headųaa'rters
randareikalų
svarstymui.
Valdyba
West 3ide. — Praėjusį sešpo vaįarieng8 choristai Šaviai dainininkai. Dainų tarpuoj
_______
Kerta
Plona* ir Stonis Vilnonius
Sbetlerlus dėl Vyry. Moterį).
se bus gražios muzikos ir juo
“ ERAUGA.P ’
tadienį West Side buvo kukli Tjtaugjęaj (brolis ir sesuo) ir si ant šešto aukšto mun. 633.
Merjtaldlį) ir Valkų
puota, kuriųja pagerbtas nau-,^ Labanauskas akordinų mu- (Telefonas Andover 2244, Ex- Cicero. — Spalių 16 d., Li kų, kuriuos patieks “čalis Ke Katalikiška*!
NERIA VILNONES PANftlAKAS DEL MOTERŲ IR
berty svetainėj, 8 vai. vakare purė”. Be to, Peoples krautu Lietuviškas 1
jas Varg. Sų-gos pirmininkas Į 2įka jkį Rotįes uvėrius prišok- tension 12.)
VYRŲ.
Taiso senus svederius
Kongressman A. J. Sabath įvyks Lietuvių. Improvement vės turi pranešti labai svarbių
J. Brazaitis. Pagerbtuves ren-*^jno
Patriotiškas I
paskyrė Al. G. Kumskį, Lietu- Klubo svarbus susirinkimas. žinių klausytojams. Dėl to ne
gė parap. choras. Rinktinių
Teisingas f
i vių Demokratų Lygos pirm., Visi namų salininkai ragina pamirškit pasiklausyti
svečių iš visų Chicagos lietu
Nandingasl
šios
504 W. 33rd St.
1 kaipo vadų lietuvių demokra- mi atsilankyti. Sakomo, bus
vių kolonijų suvažiavo virš
Pamokinantis!
<Netoli Normai Are.)
programos.
Rap. XXX
ToL Vlctory S486
. tų headquarters. A. J. Sabath board of appeals narys George
100. Daugiausiai buvo iš No
Atdara dienomis, vakarais ir
—
_
i
sekmadieniais.
tai padarė sužinojęs, kad Al. F. Nixon. Jis labai daug pasi r^=
rth Side. Dalyvavo veik vist
darbavo namų savininkams nu
mažinime taksų, už tai namų
savininkai turi su juo išvien
#6332 So. Long Avė.
RADIO S
_
Chteago. 111.
dirbti. Bus aiškinama apie va
TE£uREPUBLIC M4M
PHILCO, ZENITH,
ndens bilas, 5r šiaip svarbūs
ARCADIA RCA VICTOR
dalykai. Jei narini turėt švare
Nuošimtis tik už liku
VISOS 1935 MODELIAI ■
snę apylinkę ir kad taksai bei
sių sumų, ant lengvų at
KAINOS NUO
moksimų nuo 5 iki 20
vandens bilof būt mažesnes,
Katrie perkate anglla Ift
00
dralvertų. elųaklte juos
|
metų.- Įstojimų ir jokių
turim
organiiuotis
ir
vienybėj
I **
CHAME
COAL
CO.
Oauslte
bausmių nereiks mokėti.
dirbti, nes koto išėjimo bėra.
gereenee anplla uS mažiau
Įstok į šių draugijų siplnt’raA.
Pocius, pirm.
stematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendų
nuo 4% iki 6% kas
. - Bridgcport.
J 'a — D. L. K. Vy- i
6 mėnesiai. Taupymo sky
' tauto draugija laikys mėnesi
rių gali pasirinkti, pavy
Naujoj Vietoj
nį susirinkimų antradienį, spa
zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
lių 16 d., 7:30 vai. vak., Chidividendų
vi sumokėtų sumų.
cagos Lietuvh) Auditorijoj. Su
Si Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
, sirinkimas svarbus, to lei kie-, džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių
12100 So. Halsted St.
kvienas nary>< būtinai privalo
kreipkitės į Draugijų.
atvykti. Turėsim išrinkti dar
2324 8. LEAVITT ST
Telefonai:
bininkus
baliui,
kuris
bus
lap

Tsl. OANal 1678
I/ATK RUDELIAI
Pullman 8296 ir 8092
kričio 11 d. Taipgi svarbus!
AUKSINAS PLUNKSNOS
klausimas kas link.garbės do
2EMOS KAINOS.
GINTARO KAROLIAI
|AN0 LOAN ASIOCIATION
vanų tiems, kurie neėmė pa
Skalbiamos Mašinos, RefrigeratoOF CHICAGO
RAAllninlous
SILVE-RYVARK
šalpos per 10 arba 20 metų
riai, Rakandai, Pečiai, Lovos, Mat
racai, Parlor Setai ir Aliejiniai pe
Kurie nariai negavo bilietų ba
PIGIAU KAIP KITUR!
čiai. lengvais išmokėjimais.
liau*, patikrinkite savo adre
ftl<» krletalat yra pajrauitntl 19
PERKAM
sų pas sekretorių. Kai kurių INSURANCE
Hipiravlmo Natnralaun Texaa M<
narallnlo Vandene. Juos raral yra
laiškai grįžo dėl netikro adreLIETUVIS
vartetl nuo neumaf’stno. Sąnarių
KOTARY
RtrBnų flkauASjtmo, Netinkamo Vi
' *o. ' . mS> ' ' •- ’ ,
.
durių Veikimo.
3543 S. Halsted St.

VIETINĖS ŽINIOS

DĖKOJAME.

SPORTAS

PEOPLES RAKANDU KRAUTUVĖSE ŠIANDIE PRASI
DĖJO 19 METINIS RUDENINIS IŠPARDAVIMAS

D AIM 0 S

GRAŽUS, ĮVAIRUS PARA
FUOS BAZARAS

|J

JOHN B. BORDEN

įAUKO

RADIO

Ramai:

P.CONRAD

F. SELEMONAVIČIA

DARSINKITĖS
“DRAUGE”

PASKOLOMS ANT
PIRMŲ MORDIČiy

BLIZGANTI
DEIMANTAI

Tumais Coal Co.

j

ederalSavings

BUDRIU JEWELRY

Crane Coal Co.

MACKIEWICH

MINERAL WATER
1 CRYSTALS

JOS. F. BUDRIU, Ik.
3417 S. Halsted St.

W C F L. 970 K., nuolatinis Radio Programas
Nedėliomis, nuo 1 iki 2 vai. po piet.

Peter Killis, sekretorius

PUBLIC

KUS BONUS

REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
“Dnufo” sidabrinio jubi i
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
liejau* paminėjimo vakaras įPrisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
vyk* lapkričio 18 dienų, Lie
Tel. LAPayette 1083
, 2608 WEST 47th STREET
J tuvių Auditorijoj.

Parduodami per:

BESTOWAL SALES
1314 So. Cicero Avė.
Cicero, III
REIK ATRIJAME
PARDAVOUŲ
VIRI’R.

/

