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DARBO DIRBĖJA
HITLERIS IEŠKO
GARBĖS

ŠIEMET BEDARBIU YRA IMM NIEKO GERA IS

KONFERENCIJOS
i6to pramonininkai raginami
kooperuoti su vyriausybe
WASHINOTON, spal. 29.
*- Amerikos Darbo federaci
jos prezidentas Green parei
škia, kad šiandien yra dide
sni* bedarbių skaičius, negu
būta pereitais metais šį laiką.

Jis taip pat (iškelia aikštėn,
kad krašto vyriausybė kas
mėnesį bedarbių šelpimui iš
leidžia apie 95 milijonus dol.,
bet tuo keliu nesumažinamas
nedarbas. Tai dėl to, kad pra
monininkai neturi noro gelbė
ti vyriausybei, kad grąžinus
kraštui gei^uvį.
Jei krašto pramonininkai
kooperuotų su vyriausybe, jie
savo pastangomis visados ga
lėtų padidinti gamybų, ^ako
Green. Tuo būdu būtų išju
dintas visas kraštas
daugiau darbo, daugiau pir
kimo, daugiau visko suvarto
jimo.
Green pataria, kad krašto
vyriausybė sušauktų konterencijon visus didžiuosius pra
monininkus gamybos padidi
nimo reikalu.

NUMATOMAS S1M H)
, PRAPLITIMAS
,MILWAUKEE, Wis., spal.
29. — Clevelando mieste už
darytos visos Atlantic and
Pacific Tea Co. parduotuvės
sustreikavus organizuotiems
n ninkama.
šiame mieste snstreiknlios kompanijos parduotudalis darbininkų. Kai kui parduotuvės uždarytos, o
tos streikininkų pikietuoja-

ITAUJOS MINISIERIAI
SAVO M1LITAR1NES
RANGAS

K
LONDONAS, spal. 29. —
Karo laivynų konferencija pa
galiau sustojo ant kryžkelių.
Matyt, visų trijų valstybių —
Amerikos, Anglijos ir Japo
nijos, delegacijos leisis kas
savais keliais.

SUIMTAS MAKEDONIE
ČIU REVOLIUCININKU
VADAS

UŽDAROMA PASAULINĖ
PARODA

Tad parodos nemačiusiems ry
toj yra paskutinė proga ją,
pamatyti.

ATSKRINDA AUSTRALAI
LAKŪNAI
majoras Kelly iš

Chicagos
leido atsišaukimą. Skelbia ryt
HONOLULU, Hawaii, spal.
dienai pusę dienos šventę.
29. — Australijos lakūnai Sir
Nuo pusiaudienio visi ChicaCharles Kingsford — Smith
go miesto ofisai bus uždary
ir kap. P. <G. Taylor su lėk
ti, kad davus progos tarnau.
. . . ,
,
,.tuvu “Lady Southern Croes”
tojams paskutini kartų atlant ,
•; •
. ,
‘atskrido čia iš Australijos
kyti parodų. Ilgiausius metus
per Ramųjį vandenynų pada
Chicago neturės tos rūšies
rę 3,100 mylių toli.
įdomybių.

IEŠKOMI DU ŽUDIKAI

Chicagos
policija
ieško
dviejų žudikų, kurie šeštadie
nija ir kituose miestuose su-i lauks savo darbininku strei- nį vakare užpuolė automobilį
KL
"■‘ ~
' ir nužudė nušaudami George
Einasi apie darbu sąlygų (Mayes, 31 m. amž., iš Mount
gerinimą ir atlyginimo di Vemon, UI., lankiusį pasauli
nę parodų.
dinimą.
Numatoma, kad ši kompa

Nužudymo metu automobi
I IKTUVIS OPERIN1NKAS lyje buvo trys jaunos mote
rys. Jos dabar gelbsti polici
Chicago Grand Opera kom jai, kad suradus žudikus. Jos
panija įvykdė dainininkų ir sako, kad suimtus piktadarius
dainininkių knnt^tą pasauli tuojau identifikuotų.
**

iŠ vyrų daiuininkų pirmąjį
BAŽNYTINIO MENO
prizą laimėjo Frank JakaviMUZIEJUS
Čius, 1046 W. 105 gat. Jie dai
navo Toreadoro dainą iš KAUNAS. — Centrinio baž
nyčios meno muziejaus vidus
“Carmen” operos. ,
Operos kompanija jkootruk jau įrengtas. Pradėti tvarkytavo jį operų vaidinimų '•eao-'ti eksponatai. Netrukus munui.
! ziejus bus atidarytas. ,

Iš čia jie leisis į Kalifor
niją.
APIPLĖŠĖ BUŠO
KELEIVIUS

DETROIT, Mieli., spal. 29.
— Trys plėšikai užpuolė iš
čia išvažiavusį Chicagos link
Greyhound linijos Husą ir api
plėšė visus keleivius, pagrob
dami apie 200 dol. Plėšikai
važiavo kaip paprasti kelei
viai. Paskui biusą sekė plėši
kų automobilis, kuriuo jie pa
spruko.

Pašauktas prieš “grand
jury” aiškintis Chicago mie
sto teisėjas G. B. Holraes,
kurs anądien savo namuose
nusprendė paleisti 7 vyrus,
paskirdamas jiems laidus. Pa»
*
•'
leistieji buvo areštuoti rySinm su streiku Chicago Mo
tor Coach kompanijoje.

A.
I

NEPASITENKINA TUO,
KĄ VRA LAIMĖJĘS

VERČIA TARNAUTOJUS
DALYVAUTI DEMON
STRACIJOSE

MEX3CO CITY, spal. 29.
— Meksikos raudonieji valdo
vai vakar įvairiuose miestuo
se surengė dirbtinuosius ra
liavimus. Kadangi krašto gy
ventojai griežtai priešinasi
raudonosios vyriausybės žy
Japonai reikalauja lygybės,
giams socialistiuti mokyklas
o Anglija ir Amerika nesuir visam krašte pasireiškia
tinka. Japonai nori naujos
prieš tai sąjūdis, vakar pati
sutarties, kurioj turėtų būt
vyriausybė surengė savo pa
pažymėtas lygybes principas.
ramai demonstracijas, kurio
Tas nebetinka anglams ir ame
se dalyvavo kone visi vyriau
rikiečiams.-- ,
sybes tarnautojai ir darbiniu
kai ir nežymus socialistų
skaičius. Tarnautojai varu oa
. šaukti į demonstracijas.

RYMAS, spal 29. — Ke
liems italų ministerių kabine
to nariams pripažintos militarinės rangos. Jie pasižymė
jo dalyvaudami šiemet įvyku
siuose kariuomenės manievruose.
Pulkininko leitenanto ran
ga pripažinta finansų ministeriui Jung ir fašistų parti
jos sekretoriui Aqh. Starace.
Susisiekimų ministeriui Pnppiui — majoro ranga. Kapi
tono ranga — teisingumo ir
SOFIJA, Bulgarija, spal.
švietimo ministeriams, de
29. — žiniomis iš Turkijos,
Franeisci ir Ercole.
tenai' • Baimtae makedoniečių
revoliucininkų vadas Ivan Mi
chailov.
Jugoslavija reikalauja are
štuotojo. Suimtasis kaltina
Rytoj vidunaktį visiškai už mas dalyvavęs karaliaus nu
daroma Chicagos šimtmečio žudymo sankalbyje. Matyt,
pažangos pasaulinė paroda. Turkija išduos jį.

moa.

nėje parodoje.

NENORI NUSILEISTI AN
GLIJA SU AMERIKA

___

BERLYNAS, spal. 29. —
Adolfas Hitleris be kitko
skaitosi ir vokiečių kariuome
nės vyriausiuoju vadu. Į tai
atsižvelgus, jis paskelbė ka
riuomenei instrukcijas. Pažy
mi, kad jei jis oficialiai vizi
tuoja kur garnizonus, kariuo
menė turi teikti jam priklau
sančią pagarbų. Bet jei jo vi
zitai yra kur neoficialūs, tada
kariuomenė neišvedama jo pa
gerbimui.

TAIP PAREIŠKIA ESTŲ
MINISTERIS
1
Si jamo karaliui varžomos teises
grasina abdikuoti \

LONDONAS, spal. 29. -KAUNAS j(per paštą). —
Sijamo vyriausybė, kurios Spalių m. 2 d. įvykusiam estų
priešakyje
yra
premjeras parlamento posėdyje užsienio
Phya Bahol, įteikė parlamen reikalų ministeris Seljama
tui įstatymo) projektą, kad su pranešė apie dabartinį Esti
siaurinti’ karaliui Prajadhipe- jos užsienio politikos stovį.
kui absoliutizmo teises.
Pirmoje kalbos dalyje SeljaKaralius su žmona vieši raa palietė T. Sąjungos dar
Londone. Kada jam apie tai bus. Jis įvertino sov. Rusijos
pranešta, jis tuojau pasiuntė įstojimų T. Sųjungon.
vyriausybei pareiškimų, kad
Antroje dalyje ministeris
jei taip, tai jis pasitraukia iš plačiai kalbėjo apie Estijos
sosto/
tiesioginius dominančius užy
Tuo tarpu iš Sijamo gauto sienių politikos klausimus. Su
žinia, kad karaliaus abdikav’.- dideliu pasigerėjimu prim >
mas nėra geistinas. Vyriausy rugsėjo mėn. 12 d. Ženevoje
bė nenori, kad karalius atsi įvykusį trijų Pabaltės valsty
Po šių “kęninių” demon
sakytų sosto, o karalius neno bių draugingumo ir bendra
stracijų vyriausybės organas BERLYNAS, spal. 29. — ri- išsižadėti ab&liutizmo.
darbiavimo sutarties pasirašy
EI NacionalM paskelbė, kad
Gausingam darbininkų susi Sijame įvesta žinioms cen mų. Pareiškė, kad, tą sąjungą
štai, va, įsitėmykite, kokius
sudarius, prasideda nauja iri
rinkime ekonomijos diktato zūra. Matyt, vyksta vyriausy
gausingos minios stovi vyjų Pabaltės valstybių bendra
*-A.'
rius dr.. Hjalmar Schacht pra bės derybos su karalium.
riaūsybės pusėje.
darbiavimo epoka, ir kad tos
nešė, kad Vokietijos darbinin ( i <>. • bendradarbiavimas,
pagal iri.
Tas pat laikraštis ir toliau
bus toks, koks jis turėjo Imi
kaltina katalikų arkivyskupus kai privalo pasitenkinti šian
ia
ir vyskupus pažymėdamas, dieniniu apturimu už darbą • <TARfl VIIKIMINKAt •■mk>
Pra‘iil<MSelj»1,
OI nDU I HldiniHAMO
konstatavo, kad yra pagrindo
kad jie kurstą katalikus prieš atlyginimu. Sakė, kad apie di
būti patenkintiems,
tuo la
desnį atlyginimų bus pagal
vyriausybę.
KAUNAS.
Valstybės
pre
vota, kada bus visiškai išsprę
biau, kad ta sutartimi palai
zidento aktu generalio štabo komas ne tik solidarumas
Sis laikraštis taip pat pa sta nedarbo problema. '
valdybos viršininku paskirtas tarp ją pasirašusių valstybių,
davė žinią, kad būk U. S. ka
gen. št. pulk. Įeit. Jonas Čer o tuo pačiu ty valstybių sa
talikai dirba, kad privertus
nius.
prezidentą Rooseveltą įsikišti
vijauta ir nepriklausomybės
Naujasis viršininkžs yra jausmas, bet stabilizuojan
į religinius reikalus Meksiko
gimęs 1898 m. Kupuškio mie taip pat stovis vienoje Euro
je. Dar skelbia, būk Meksikos
katalikai planuoją revoliuciją. Ministerių kabineto nutari stelyje, Panevėžio apskr. Yra pos dalyje.
Niekas netiki šiems raudo mu, Marijampolės miesto ri baigęs I Kauno gimnazijų ir
Tokiu būdu trys Baltijos
aukštąją karo inžinierijos m>>
nųjų prasimanymams.
bos praplėčiamos. Prie mie
valstybės yra tiesioginiai T.
kyklą Briusely, knr gavo ka
sto prijungiamas kareivinių
Sąjungos taikos darbo ben
ro inžinieriaus teises. Be to
rajonas. Cukraus fabriko ra
dradarbės. Pabaltės valstybių
yra lankęs Lietuvos universijonas paliktas valsčiaus ribo
bendradarbiavimas, sakė mini
1 teto teknikos mokyklą. Taip
se. Iš Vilkaviškio miesto ribų
steris, jokiu būdu nekliudo tų
pat yra baigęs generalio šta valstybių draugingų santykių
išjungti ir prijungti keli ūkiai
bo akademiją Paryžiuje. 1919
RYMAS, spal. 29. — Faši prie Vilkaviškio valsčiaus.
su artimesnėmis, ar tolime
-1920
metais
yra
dalyvavęs
stų partija vakar visoj Itali
snėmis valstybėmis.
kovose
su
lenkais
ir
bolševi

joj minėjo savo žygiavimo Ry NAUJAJAI ŠANČIŲ BAŽNY
kais. Ilgiau kaip pusantrų
mo link 12 metų- sukaktuves.
CIAI PROJEKTAS
metų yra buvęs karo teknikos
Įvyko įspūdingi juodmarškinių fašistų paradai ir masi KAUNAS. Inž. archit. A. štabo viršininku. Pereitą va
niai susirinkimai. Premjeras Šalkauskas, arch. V. Kopilo- sarą viršininkavo karo mo
Mussolinis sakė prakalbą.
vo ir dail. A. Valeškos pade kykloje.
KAUNAS. — ApeKacinhi
damas, padarė manomai sta
rūmai A. Voldemaro bylą nž
SIDABRINIAI PINIGAI
ČIGONAI — J RYTINES tyti naujai Šančių bažnyčiai
jo straipsnį “Likimo keliais,”
TURKIJOJE
projektų. Bažnyčią numato
INDIJAS
paskelbtą
nacionalsocialistų
ma statyti moderniško stiliaus
dienraštyje Preussische ZciISTANBULAS, Turkija,
VARŠUVA, spal. 29. — — su vitražais, freskomis ir
tung, paskyrė nagrinėti lap
spal. 29. — Po pasaulinio ka
Lenkijoj gyvenantieji čigonei skulptūromis.
kričio 8 d.
ro pirmą kartą Turkijoje
išsirinko “karalių’* penkeriemB metams. Tas “kara MARlJAMPILfi. — Vil šiandien apyvarton išleidžia ANGLŲ PARODA KAUNE
lius” planuoja rytinėse Indi- niaus krašto badaujantiems mos turkų sidabrinės mone
Anglų.prekybos rūmai ne
jose įsteigti čigonams koloni šelpti Marijampolės apskr. ko tos. Ikišiol apsieita be Jokių
trukus surengs Kaune angliją ir j ten nusikelti su visais mitetas surinko 16,000 litų au sidabrinių monetų.
škių prekių parodą.
savo valdiniais.
kų. Išfšios sumos 11,000 lt.
APIPLĖŠĖ 10 STOČIŲ
jau pasiųsta vyriausiam koSaliune, 1723 So. Jefferson
Pasivogę automobilį du plė
i
gat., nušauta du plėšikai. Plė
šikai sekmadienio vakare api
šikams nepasisekė, nes vidu
įCHICAGG IR APYLIN
ERIE, Pa., šiandien čia at plėšė net 10 gazolino stočių
je rado du policnaonus. Vie jaustas lengvas žemės drebė {Metinėje Chicago dalyje.
KES. — Šiandien giedra ir
nas poliemonas sužeistas.
jimas.
Biriuko apie 190 dol. ir dingo, vidutiniai šalta.

TURI PASITENKINTI
ŠIANDIENINIU ATLY-

ia

NAUJU LIETUVOS GEN.

PRAPLĖSTOS MARUAMPOLĖS MIESTO RIBOS

ITALUOS FAŠISTŲ
IŠKILMĖS

PASKIRTA A. VOLDE
MARO BYLA ■
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savo juokų bei muzikos laikraštį jų spaus- i
tuvėj spausdino. Bet kaip greit Vanagaitis

Antradienis, Bpalių 30 d., 1934
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"DRAUGAS”
įSeina kasdien, llskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J Amerikos Valstybėse:
Metama -s- >600. Pusei metų — >1.50; Trims mėnMtatna

kimi -Uo Innl
biznj, JIS tuoj

John B. Haraey, O.8.P.

jį Ar Viena Bažnyčia Lygiai Gera
Kaip ir Kita?

Dievo apreiškimai ra&alaujai dos! Dievas, kuris negali metikėjimo
lo pasakyti nei būti apvilimas,

ap»e nenori, kad Jo žodžiai būtų
klausinėjami, arba Jo dovanos
mūsų tikėjimą, kad įvairios
bažnyčios su jų įvairiomis ti būtų pamintos po kojų. Ką
kybonris ir prieštaraujančiais žmonės tiki daug Dievui reiš
principais nėra lygios Jo aky kia, ir daug žmonėms reikš
Vertė A. P. Bandys
amžinybėje; tie, kurie neįtikės,
vaizdoj, prirodoma nuo fakto,
bus pasmerkti. Apreiškimas
nei vienas negali pamesi į sa kad J iš žmonėms tai apreiškė.
(Pabaiga)
Buvo momentų, kad ir mes gana griež
Vidos krikščionių bažnyčia.!
yra “,ak,avi,,“a“
Žmogus sutvertas ne tam, vo žmonos ir imtis kitą.
ir
įsakymas
tikėti
į kiekvieną
tai
rašėme
apie
Vanagaičio
kūrybą.
Bet
tai
“DRAUGAS”
pritaria. Jos moko ir tiki
buvo ne šmeižtai, bet kritika, kurios tiks kad būti moralio bei dvasinio
Kartais gali būti objektuo-1 .
...
.
.
,
,
.
Jo ištartą žodį, ar tai buvo
UTHUANHN DAILY FKfflND
, t j
. .-i e■ apie apreiškimą, ir kad tas ap*
las
buvo
pasukti
jo
kūrybą
j
rimtesnę
ir
mū

pasaulio
smaikštė;
vien
suktis
3«n», k»d dengei Olrtjum, »e-1
didžilunoj(J Sve apreikšta per pranašus ar
Publlshed Daily, Eacept Sunday.
tlPTIONS: One Ysar — >«.«•; SHx Montha sų tautai naudingesnę kryptį. Tos taktikos jausmų, neapykantos geidulių turi jokio bendro sąryšio su!
per Jo Sūnų Jėzų Kristų.
JO; Three Months — >100; One Month — 76c.
nto Rašto dalyje.
Kurope — One Year — >7.00; Stx Months — >4.00;
vėjo
pučiami
tai
į
vieną
tai
į
dora
ir
tadgi
gali
būti
pašames
laikomės
ne
tik
su
p.
Vanagaičiu,
bet
Copy — .08c.
Kristus įsako, kad mas
Galop, nebuvo to žmogaus,
kitą pusę. Ne! Tikras, subren- į liuama kadangi nepriverstina
su visais mūsų kompozitoriais ir artistais.
ASverUsInr ln "DRAUGAS" brings best results.
tikėtumėme
kuris norėjo, kad kas į jo mo
AAvevtlalnc ratas on apnllcatlon.
dęs žmogus tvarko savo gyrė-1 ir be vertės.
Viena šios “garsios” bylos tamsi pusė,
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
kslą netikėtų arba neliko įžei Jūs žinote, kad Kristus ske
nimą, vartoja savo energiją
Šis objektas kyla dėl to, kari stas kada jo mokslas buvo įkad ji gavo perdaug plačią publikaciją ame
lbė pozityvius, aiškius moks
sulyg sąmoningo protavimo.
bendrai priimama, jog dora lie žeistas juokingu antipatišku
rikonų spaudoje. Laikraščiai su pajuoka ir
lus kada gyveno šioje žemėje.
DIENOS KLAUSIMAI
tam tikru pažeminimu rašė apie tą, kaip jie J^iie mąstymas, refleksija, čia vien tik žmogaus abišalius
šaltumu. Kiekvienas žmogus, Jis reikalavo gilaus tikėjimo,
I w
pavadino, lietuvių muzikos Bylą. Taigi, ne mokslas vykdosi pirm ne dar santykius; kad tarp Dievo ir
kurs save įvertina, nenori, kad tad daug pasekėjų atleido dėl
bai.
Gal
jis
nepemąstys
taip
DtL “MUZIKOS BYLOS’
gerai, kad socialistai savo nevykusia takti
žmogaus santykių neturi jo jo žodis būtų tyrinėjamas ar
to, kad jie laikė Jo kalbą!
tobulai
kaip
reikalaujama;
ka

ka priverčia mūsų muznnu Ieškoti teisybės
kios prasmės. Su tuo negalima ba visai prašalinamas kaipo
nkia ir nesuprantama, iiy
Teismas nusprendė, kad socialistų laik teismuose. Tokie dalykai mums: lietuviams, rtais jo protas pails nuo vys žaisti nei mažą sekundę. Jis
pragaištingas
ir
be
vertės
dai

kurie su Juo pasiliko, Jis
tymo bei rišimo įvairių klau
raščio vedėjai turi užmokėti jA. Vanagaičiui Į garbės nedaro.
tiesiog Dievą paneigia, ištre ktas. Ar manai kitaip daro
rėjo, kad Jo mokslą ir žodžius
simų, visgi prieš veiksiant va
$500 už šmeižtus. Socialistai stengėsi įrodymia iš šio pasaulio, pareiškia Dievas! Ar Jam nerūpi, kad
L\ i •
1
priimtų su pilnu įsitikinimu:
liai, jo protas turi šįą akciją
ti, kad jie nešmeižę, bet tik kritikavę Vana
kad Jis neturi jokių teisių, žmonės į Jį tiki f Jis daug da
Tai ne viskas. Jo viešojo gy*
Lenku planai Vilniaus kraštą kolonizuoti. užtvirtinti. Tai yra tokia jo
gaičio kūrybą, tačiau teisinas buwo kitokios
kurias žmonės privalo gerbti: lykų apreiškė apie save, savo venimo laike, Jis laikė Apašta
tendencija, jo prigimtis. Jis
nuomonės.
,
lTsb.” žiniomis, lenkų politikai paga tankiai arba neilgam kitaip nei vienas negali Dievą paša prigimtį apie Jo amžinatvę, lus prie Savęs ir aiškino jiems
Šis teismo nuosprehUis, apkaltinantis kati įsitikino, kad Vilniaus krašto dvarai jau
linti iš savo gyvenimo ir vis visagalingunią, visažinystę, tei
daugel prilyginimų, kurių Jis
negali
elgtis.
Jeigu
jis
stato
“N-nas”, patvirtina tą faktą, kad socialistų daug mažesnį lenkinimo darbą varo neg*
pasilikti doru žmogumi. Tiesa, sybę, teisingumą, gailestingu
patiekė miniai. Prieš apleid
namą, jis pirm paruošia planą; jis gal teisingai ir gerai pasi
laikraščių redaktoriai nesilaiko laikraštinės
mą,
meilę;
apie
pasaulį,
jo
žiant pasaulį, Jūs davė jiems
jiems buvo paskirta. Šį dalyką pastebi ir jei veda teisme bylą, mėgina
elgs su savo artimais, bet jis bėgantį charakterį, jo puiky įsakymą skelbti evangeliją vi
etikos, kad jie nesiskaito su žodžiais, rašyda
pati lenkų spauda. Dažnai jų laikraščiuose BUkrapštyti visus faktus ir
pamiršo, nepripažino, arba bę; pasaulio neapykantą Jo ir
mi apie savo idėjinius, politinius ir, jei taip
soms tautoms, mokinant jas
keliamos mintys, kad Vilniaus krašto dvarus bando suformuoti tam tikrą
nusistatė neklausyti pirmo ir Jo mokslo ir mokslo sekėjų; pildyti visą ką Jis buvo įsa
galima pasakyti, “biznio priešus. Apšmeižti
reikia isporceliuoti, o pačius dvarininkus rei- vedimo būdą; jeigu jis gydo
didžiausio įsakymo “mylėsi apie mūsų sielas, jų palikimą, kęs. Jis suteikė jiems užtikri
Žmogų jiems nieko nereiškia. Jie to “ama
kia pakeisti jaunesniais ir energingesniais ligonį, bando sužinoti ligonio
Viešpatį
savo Dievą”. Nepildy nemirtingumą, laisvę ir atsa
tą** specialistai.
nimą, kad tie, kurie įtikės ir
žmonėmis.
<
ligą įr tik tada duoda tam
mas šio įsakymo yra didžiau komybę. Jis suteikė įsakymus bus pakrikštyti, bus išganyti,
v
Mes neginsime (Vanagaičio. Jis pats gyIš pradžių Vilniaus krašto lietuviams tinkamus vaistus. Ši teisė yra sias prasižengimas. Mes esame
ir apsigynė. Jei socialistų laikraštis tą
bei patarimus; pagalios sutvė gi tie, kurie neįtikės, bus pa
tokie baldai atrodė džiuginanti. Tačiau juo ’r moraliniame gyvenime. Jel- daugiau priversti Dievui gar
K
ir jo kūrinius bųttik kritikavęs, teis
rė būdą kad tas mokslas mums smerkti. Jie prifodė jiems, kari
toliau tuo labiau jais nusivilta, nes sužino- £u ^rnoKus nori nuveikti gerą, bę atiduoti, būti Jam ištikimi,
mas nebūt jo baudęs.. Kritikuoti kompozito
būtų perduodamas. Jis grąsi- tie kurie atmes Jo žodį, bus
ta, kad to krašto dvarų porceliacija lietutur* 8UPra8ti, sukuopti ti- negu savo artimui pripažinti
rių, autorių, artistą sulig jų vertės reikia ir
no bei ragino tą mokslą pildy- teisiami daug smarkiau ir asviams ir gudams bus daug skaudesnė, negu ^ru£ moralės teisės principus jo teises. Dievo teisės yra ab
leistina. Tačiau tai turi būti kritika, bgį
ti. Jis įsteigė gailestingumo Ui-, trinu nė Sodoma ir Commora.
dabar skaudūs dvarai. Įtakingesnieji lenkų *r tur* tur®^ tikrus, pastovius soliutiškos; mūsų artimo teisės
ne asmens įžeidimas ir šmeižtas.
stitutus ir gyvenimo duoną? Kas gali pasakyti, skaitydasluoksniai prisipažįsta, kad jau esąs paren- įsitikinimus. Tas, kuris palai- vien relatyvinėn. Dievo teisės
; *• rĮ f V
e* J J
| W ...
Jis pranešė iųums apie šias masarba girdėdamas šiuos žo
yra kompozitorius
^u' gtas galutinis kolonizacijos projektas. Tuo
savižudybę teisinga ir pa- tiesioginės ir stačiai reikalau
kenčiama, toleruoja indnstrįjos jamos; mūsų artimo teisės ne tiesas ir suteikė šias dovanas džius, kad Kristus nepaiso ką
tikslu, kad mes sutvarkytu žmonės tiki! Ar Jo įsakymas
skriaudimus bei
parašęs
tiesioginės ir tik Dievo valio mėme savo gyvenimą sulyg jų juokas! Ar Jo pagrąsinimai
laiko kaipo būdą su
jų, dainų, ne be toįv žinoma
je patvirtintos. Tikra dora, ir taip užsitarnautumėme am- prieš netikėjimą juokai!
nebūt ir menkesnių,- kritikuotinų
dalykų.
Kai
, ................
apgyvendinti
grupėmis po keliolika Seimų, taikinti nam» reikalna- kada
žiną gyvenimą. Ar jūs mano
Liūdnas, baisus būtų buvęs
P° artistas yia partytųd vertesnių ir men- I kad
lcnKviau vietiniams krašto lietu-, la'?,s, ate,s' tlk™
«<• tadgi, netik tardo mūsų pasi
te,
kad
J
iš
neatkreips
dėme

elgimą
su
mūsų
artimu,
bet
ir
juokas, jeigu Jis nebūtų buvęs
kesaių dalykų. Spaudos pareiga yra pašte viams atsispirti. Savo ūkių įsikūrimui kolo virkščiai nuo to, kuris žino,
į
tai,
kada
žmonės
tyrinė

sio
rimtas kada siuntė Savo Apa
bėti tai, kas negero, peikti, kas peiktino, kri nistai iš Valstybės iždo kiekvienas gausiąs kad savižudybė nepakenčiamas su Dievu. Taigi, visos tikėji
ja ir mėgina surasti klaidas
štalus su ta pasiuntinybe. Nes
tikuoti, kas kritikuotina. Bet nevalia yra po 5,090 zlotų. Vadinasi, vieno kolonisto ap-' daiktas, kad pasikėsinimai bei mo tiesos, kada tobulai mums
Jo moksle! Kad Jis apribuos
Jis juos siuntė gerai žinoda
nė teismas. gyvendinimas iždui kaštuos apie 11,000 litų, skriaudimai prieštarauja Kri išaiškintos, turi, didelę įtekme
šmeižti, nes šmeii
viską, kada žmonės atmeta Jo
mas kokią pasiuntinybę jie tu
Tai dabar tur būt supranta socialistų leidė nes dvarininkams už žemes valdžia užmokės. staus mokslui ir kad divorstš mūsų pasielgime bei char&kteŠventą Žodį kaip bevertingą,
ri atlikti; pasiuntinybė, kuri
jry ** > * \ j,
juokingą ir neteisingą. Nieka.;J ... Ko lenkai siekia tokia kolonizacija? Jie yra laužymas įsakymo, kadI ryje.
nuves kalėjiinan, prie nupla
” Vanagaičio - Gri- kolonistus nori padaryti uoliausiais lenkų Šokimo, persekiojimo ir mirties.
gaičio bylos dar vienas dalykas metasi į vinistinės politikos rėmėjais. Jie turės vyk- vargas ir badas. Senieji to krašto gyvento- da iš nusigyvenusių ar nusikaltusių dvari- Ar Jis butų uždėjęs tą naštą
akis. Prieš keletą metų jiedu buvo gerį.draulietuvių nutautinimo darbą.( Vilniaus jai lietuviai gerai supranta ruošiamos kolo- ' ninku buvo superkami ar atimami dvarai ir ant savo draugų, jeigu tai tam
gai Vanagaitis. “N-noms” rengė koncertus, krašto lietuviams ruošiamoji kolonizacija y> nizacijos pinkles. Jie per parapijas, per sa- dalinami žemės sklypais iŠ Rusijos gilumos nieko nereikštų, kad vienas jų
statė veikalus ir tas socialistų laikraštis, į
didžiausia skriauda. tr dabar lietuviai vo susirinkimus šaukia: “Mes alkani, mums j atgabentiems burliokams. Tą pat nori d-a skelbiamas principas vienų
padangę kėlė Vanagaitį ir jo kūrimus. Taip daugiausia yra mažažemiai, o gyvosios jė- patiems žemės reikia”. Tačiau jų balso len bar lenkai daryti. Drauge su Lietuva atgavę būtų priimtas, kitų gi atmes
buvo dėl to, kad socialistų laikraštis iš to g08 įurį daug. Tačiau jo® neturi kur išnau- kai neklauso ir lietuviškas žemes ruošias savo politinę nepriklausomybę lenkai, maty tas, vienų tikimas, kitų neti
tnrejo nemaža uždarbio, biznio. Mat, Vana- Joti, nes fabrikai ir kitokios įmonės yra dalinti atėjūnams,
ti, greitai pamiršo ir jiems rusų darytas kimas. t kokią blogybę į kr
- gaitis ne^ tik koncertus socialistams rengė, Lenkijos gilumos miestuose. Štai dėl ko ViVilniaus krašto lietuviai dar gerai atsi skriaudas. Jie dabar dar didesnes skriaudas
"V
jų laikraščiui bendradarbiavo,
(Tęsinys
ant
3-Čio
pr
ir Iniaus krašte viešpatauja nuolatinis skurdas, mena rusų valdžios kolonistinę politiką, ka- daro okupuotam Vilniaus krašte.
4
popiežius su savo vilomis ir palociais ne ginės parodos ir muziejai, gramafono plo- gaskvernį ir jo bibliją! Išmek jį už Tar lios detalės. I scena. Komerciniame
žino butų krizio”) Pirmąjame savo spec. kštelės ir radio. Tačiau geriausios vilties tų! Raudonojoj Sovietų šaly daugiau ne šefas, ponas eksploatatorius, įsitikina, .
• >.
kongrese 1930 m. jie nutarė įkurti Berlyne teikia propagandistams ypač. komunistų bėra juodosios bandos: prolo, p'rolo, išmesk darbininką pasipriešinimas paeina nuo jų
tarptautinę lygą, kuri rūpintųsi plėsti pa pijonieriai. Jie išdrįsta grupes organizuo 'ją iš Dievo namų Ji tave kursto prieš So bedievybės, nes Bažnyčia nebepajėgia dm j
7
bininkų kvailinti. Tuo būdu jis perrengia
sauly kariaujančią bedievybę. Jų du kar ti visose mokyklose.
vietus, prolo, prolo, piudyk ją lauk!”
rBraižiniai ir paveikslai taip pat tar vieną savo tarnų, didelį girtuoklį “Die
tu į savaitę išeinąs žurnalas Nenland per
Duokime to bendrojo paveikslo kelis
tris mėnesius turėjo 100,000 prenumera smulkesnius vaizdus.
nauja propagandai. Specialios parodos, vu” ir pažada jam didelį atlyginimą, jei
torių. Jie aprūpina partijos spaudą “kleGražiausios vokiečių Kalėdų giesmės kaip Štai Leipcige 1931 m. kovo mte., po gu jis gerai suvaidins savo vaidmenį. Vie
ną reporteq ueangažuoja varyti per spau
Parašė vj3k. M. d’Hetbigny,
rifcaiiškais skandalais”. Nuo to laiko spe- gaida gramafono plokštelė skelbia naujos puliarina Rusijos antireliginę gėdą.
Ptontifįkalinės Komisijos “ Pro Russia”
Teatras yra dar ekspansyviškesnis. da propagandą. II scena. Scenos gilumoje
oijaius biuras Liebknechto namuose ren žvaigždės triumfą. O tai yra ne Betlėjaus,
pirmininkas
«
* « 1
1 • a
• A*
J 1Z 1
.1.
_ - - - -■ A.. . ? 1 *
ka tuos tariamus skandalus ir juos lei bet sovietų žvaigždė. Ten taip tyčiojama Raudonuose fakeluose, kurie buvo vaidin didelis kryžius, kurį reprezentuoja besi
Vertė
džia į darbą. Fr. Baum ir'portugalo Era si; “Buržujai ryja užsidegę Kalėdų žva ti Berlyne 1930 m. lapkr. 4 d., prieš revo juokiąs artistas. Bažnytiniais rūbais apsi
_
r
'.A,: '
”, ' (Tęstoji
de Queiros specialūs romanai taško pur kes; ach, kaip geras gyvenimas! Kunigas liucinį tribunolą pasirodo penki krimino- vilkęs kunigas rengiasi duoti pamoką, pa
bažnyčioj kalba apie Betlėjaus žvaigždę, listai: kunigas sutanoje, su biretu ir kry- rengiant Sutvirtinimo sakramentui. Jū
192Jrim. Badėnbacho
svamanių ko vais religiją ir dvasininkus.
Be Neuland komunistai dar leidžia Persiriję buržujai šią filantropišką naktį . šiumį, vienas valdžios žmogus su užrišta laiko rankoje juodą kryžių, o jo akys kla
ngrese kęmuijštai atsis
me vad. mo•deruotų ateistų ir įkūrė savo Kampfende Vokietijoj septynius kitus antireliginiu* iš viso pilvo trankia Hoele Nacht, Heilige akimi, policininkas uniformoj, kapitalis joja nuo degtinės butelio iki pusplikės
Goltlos. 11. (KomrnisČių moterų žurnalas leidinius, savaitinius ar mėnesinius ir Nacbt. Tie buržujai susijaudinę, kad ne tas ir miesčionis. Pagal Maskvos metodą mergaitės, kurią jisf^mudžia prie savo
Di<> Kaempferin 1931 m. kovo 28 d. pas iliustruotą dienraštį Arbeitet - Sender. Be turtingas vaikelis kenčia kūtelėje šalt;, visi žiūrėtojai yra kviečiami dalyvauti krūtinės. Tuo tarpu, sena moteriškė atve
kelbi’* straipsnį: popiežius prieš moterų’ jų yra nepaprasta daugybė brošiūrų ir nes šiandien krikščionybė jiems sunkiasi dramos vaidinime. Ir'vaidinant raudonuo da būrį mergaičių ir joms liepia dainuoti
sius fakelus publika taip tiksliai dalyva ir šokti nepadoriausias dalykas. Tuo tar
vargus. Ten skaitome; “Ihi tūkstančius skrajojančių lnpiukų, kurie vienas su ki per visas kūno skylutes”.
Kitoj, bedievių oficialaus himno gai vo mirties dekreto tiems penkiems “kri pu atvyksta ir pareigtas “Dievu” tar
metų Bažnyčia kiŲ-toja iš kartos j kartą tu lenktyniuoja savo bedieviškumu ir ne
savo kriminališką akciją ir apiplėšia dar morališkumu. Tuos pačius nnodus skleb da .sukomponuot o j “poemoj” yra dar aki- minalistams” paskelbime ir vykdyme, kad anas su savo ponu eksploatatoriumi. Jie
bininkų klasę nuo visokių norų, kad tuo ' džia specijalios filmos (Pav.: kova prieš plėšiškiau kalbama: “Iššluokite opijumo sanitarinė pagalba turėjo kelis kartus įsi- visi pradeda girtuokliauti ir flirtuoti su
k veltui eksploatuotų. Popiežius y- popus Rusijoj; Kalėdos — meilės šventė; fabrikantus, šalin ilgaskverniai! Balini Sa kišti, nes aktoriams ir žiūrovams gręsė mergaitėmis. Smarkiai prisigėrę, jie ap
leidžia sceną dainuodami. “Dievo” pa
JW {ik vulgarus uarlatanas: jis pretenduo Tikėjimo į Dievą atsiradimas. Speciali lin! Prolo (Proletore), iššluok ilgaskver didelis pavojus.
1931 m. sausio 6 d. bedieviai suruošė klausta apie gimtąją nuodėmę, toji, kurią
ja vaikščioti Kristaus pėdomis, tačiau filmą yra nukreipta prieš Bažnyčios dok nį ir jų bažnyčia taps liaudies kultūros
Kristus neturėjo kur galvos priglausti, o triną apie pomirtinį gyvenimą), antireli- namu. Prolo, prolo, piauk iš mokyklos ilz Berlyne du antireliginiu vakaru. Štai kc- kunigas laiko prie savo krūtinės, atsako;
nustojo kėlęs SOCiallbfeų

p.oo; vienam mėnesiui — 76c. Kitos# valstybėje darė negeras ir niekam netikęs. Jo kūriniai
Kopia -rU^;scMaUJn*
’ ' : “***
• irgi jau buvo “no good”. Iš to lengvai gaI Įima suprasti, kad mūsų socialistai yra souu padaryti ir neprlslunčlatna tam ne
ciaibiznieriai pilna to žodžio prasme, kad jie
ženklų.
'
i
v
ictorfus priima — nuo 11:00 iki llifO val.
nieko daugiau ir plačiau nematcs kaip tik
lbiinai sekančiai dienai priimami iki
savo siaurą biznelį.
5 vat popiet.
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nius, gyd. Balčiūnas, inž. BisPo pirm-ko pranešimo
4 Jl Centro Valdybę išrinkta:
10 —
-H
triekas, J. GruSas ir V. Ketu gyvos diskusijos, o 16 vai.I. ien|dr.
tettjdr. Dielininkaitis — pirm., K
rakis. Naujoji valdyba greitu pat buvo antrasis plenumo po Ulvydas, J. Paulauskas,
E.
Rugsėjo 25 ir 2fi d. Kaune | yra šalintini. Smarkiai šlulaik paruoš Katalikų Vyrų sėdis, kuriame apie mūsų am Drungaitė ir A. Dam-hraus
buvo sušaukta metinė K. V. U. jbuoja finansinis reikalas. Knkonfereneija. Konferencijų n-fdangi KVC iš pašalės jokių Sąjungos veikimui programų, žiaus reiškinius paskaitę sani kas. Į revizijos k-jų — Sinikuri apims religijos, šeimos, tė prof. B. Vitkus. Prelegmi- nas, P. Kazlauskas. Į garhea
tidarė KVC vyriausios valdy-1 subsidijų negauna, tai būtinai
visuomenės, ūkio ir kitas sva las apeliavo j katalikus aka teismų — St. Rauckinas, Lū
boR pirmininkus kini. Y. M i<-1 reikalinga tvarkingas sumokė*
demikus ir kvietė juos prie šys ir Kazlauskas.
Iešką. Garbės prezidijuman lui jirnas mokesčių. Neatsiskaity rbias gyvenimo sritis.
Studentiį Ateitininku meti- (.plataus tautinio, religinio, tuo
to pakviesta .J. E. Arki vys-imas už prertumeraitų “Mūsą
l)ar kalba vos' sustiprėjęs
kūpąs J. Skvireckas, vysk. U. 1 ljaikraščiui” padaręs apio „ė konferenoija, A. m. rug-! ralinio, ir mokslinio darbo.
prof. Pr. Dovydaitis ir gale
sėjo mėn. 29 ir 30 dienomis
Plenumui pasibaigus dar
Būčys, vysk. Kukta, vyskupas Į 50,000 lt. skolos. Skaitytojus
d r. Pr. Dielininkaitis, linkė
ŽIŪRINT PRO DELNĄ
izmas yra grynas doleris, kurį
Reinys, prof. St. Šalkauskis reikia kokiu nors būdu pripra Kaune įvyko nepaprasta me buvo atskiri mergaičių ir vy damas būti tvirtiems ir ruoš
no meri kaip turi paimti: ar
"ir Vilniaus krašto lietuvių vei tinti tvarkingai atsiskaityti tinė stud. ateitininkų konfere rų sekcijų posėdžiai.
tis Jubil. Kongresui. Sugieda
Nei mano slaunns delnas, ai pet aliejines kumpanes, ar ar
ncija, kurioje dalyvavo visų
kėjas Kairiūkštis. Sveikintojų už prenumeratų. Tik geras at
X. 30, sekmadienį stud. ba mi himnai ir vėl visa konfe bečiu, kad nei jūs, tavorščiąi, kliukus, kiaules, ar per antrą
buvo linkėta skatinti dvasinį ’ siskaitynias gali privesti prie. Lietuvos aukštųjų mokyklų at- žnyčioje iškilmingas pamaldus rencija žygiuoja uždėti vaini iki šiol nežinojot, dėl ko Čika jį lėkimų per mares kitokiais
atgimimų katalikų tarpe, vi- Į geresnio laikraščio patobulini- kų atstovai, o taip pat ir atei laiko J. E. Vysk. M. .Reinys, kų ant Laisvės karžygių pa gos ir Bostono lietuviški cici- apmonijimais,' ar, pagalios, per
tininkų iš užsienio; Prancūzi
Buomenė^ vadams labiau susi- į mo.
pamokslų sako J. E. Vysk. P. minklo. 20 vai. — pasilinksmi listai taip strošniai stikina už republikonus, ar demokratus
jos ir Latvijos.
rūpinti tautos sveikatos ir do
Būčys. Po pamaldų ilga eise nimas, kur pasirodė meninės Markso vierų ir visus jo Ka ir t.t., žiūrint, kur daugiau tų
Per konferencijų paskaitas
Konferencija pradėta 29.
ros kėlimu, vieningai visiems
na su vėliavomis ir orkestru at-kų jėgos.
P. Andziulis pitalus? Apie tai dalinai pa dolerių yra.
7 vai. rytų studentų bažkatalikams išsirikiuoti į kovą skaitė vysk. P. Būčvs, tema: •
išsitiesia per laisvės alėjų į
virai!ja seno k rajaus
prof. Tokio socializmo “gilumo”
“Vyrai Katalikų veikime’, nyčįoje pamaldomis už mirų-!
prieš tikėjimo priešus.
savo
židinį
—
rūnlus.
ARKIVYSKUPAS JURGIS Čepinskis, kuris taip pat yra nėra supratę nei prancūzų so
kan. \ Butvilą; ‘ Katalikis- 8jus ateitininkus, kurias laikė
Po sveikinimų ouvo p ram koji akcija parapijoje”, kun. prof. St. Csoris. Gi apie de Pusiau trečių valandų buvo MATULEVIČIUS. Labiau ii eicilistas ir prieš kiek laiko cialistų vadas Žores, nei jo ša
iai apie katalikiškų organi- St. Telksnys: “Katalikų vyru šimtų valandų į pilnutėlę sa paskutinis plenume posėdis, labiau auga pasitikėjimas šiu< laikėsi solialdemokratų rokU- lininkas prof. Čepinskis.
ijų veikimų, kurios priklau organizavimas” ir prof. kan. lę atvyko korporacijų vėlia kurio centrinę dalį sudarė šventu vyru, mūsų mylimu tau ndos, kaip laikosi Čikagos Piprie KVC centro: Ateitini P. Kuraitis: “Dabartiniai mū vos, ir Dvasios Vadui sukal prof. B. Vitkaus* iš Amerikts tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai j«3, ar Bostono Maikio tėvas, J. Pelley, kuris rezignavo iš
kai, kada Dievas leis jį išvys- Dabar prof. Čepinskis jau at- Xevr York geležinkelio kompa
nkų Federacijos, “Pavasario’’ sų veikimo reikalai”.
bėjus drauge s visa kuonfere- parvežto vienybės akto Amer.
ti šventuoju paskelbtų.
sisakęs nuo tos rokundos, nes nijos prez., kad užimti naujai
Federacijos, Blaivybės Drau
Šioje paskaitoje buvo purei ncija maldų, centro valdyba š Liet. Kat. Stud. su ateitinin
.
jam “nepatinka Markso dog suorganizuotos kompanijos vai
gijos, Kat. Moterų, Krikščiokšta, kad katalikų veikime pa pirmininkas dr. Dielininkaitis kais įteikimas ir dr. D. Jasai . Kiekvienam įdomu pažinti
tių darbininkų Sąjungos. Be
.uu. n.,os
«riežta8i8 kla8.i’’ P* rę, algos gauna $60,000 į ne
garbingo Vilniaus vyskupe
sireiškė daugiau defensyvims atidaro pirmąjį plenumo po čio paskaita. Ateitininkas — to
gyvenimas. Jį sužinosime ii l8ldFhnn™
kovos prm.-,pas), ln, 0 TargSas žmogug džianto, buvo atskiras pranešimas
sakė prelegentus — turi būti
pobūdis ir todėl katalikiškoji sėdį.
neseniai išėjusios knygos.
^"2 š
sS0C,al<lem°kr,‘“- giasi gavęs vien, tūkstantį i
apie Katalikų Universitetų vv- j
akcija negalėjo išvystyti savo
Į Garbės prezidijumų pa ne trapiu stiklu, bet plienu.
Mark’°.dOgmOS g‘ ’6rS Tl'|m«us. Mat, turčiams nėra desk. M. Reinio.
turinio visu platumu. Kataii- kviečiama: J. J. E. E. visi Jis pernešęs daug audrų. Jis “ARKIVYSKUPAS JURGIS siškai teisingos; tai įrodė gyBuvo pranešta, kad norint kų akcijos negalima kaltinti Lietuvos Vyskupai ir vyriau kovų laimps, jei,nesiduos tru
MATULEVIČIUS”
venimas. Giliai suprastas soči-Į
Katalikų Universiteto suma kokiu nors partiškumu, nes si at-kų vadai; prof. St. ša\ kdomas jokių vėjų.
Knyga parašyta
ne vieno alizmas ?Ta dau«iau
ko'
nymų realizuoti, 1933 m. ftv. ji nesanti prieš kų nors nu- kauskis, prof. Pr. Dovydaitis, Toliau mandatų ir rezoliu
bet daugelio mūsų va už lygybę darbui ir duonos
Ministerio buvo pranešta, jogĮ kreipta. Visos organizacijos, prof. K. Pakštas ir prof. kan. cijų komisijų pranešimai. Iš žmogaus,
Lietuvos profesorių, kunigų. k«8niB\ J’asi',al’'‘i”
.<»«?;
HHiGAI DEL BIZNIO
to sumanymo dar negalima Į priklausančios prie KVC, dir- Pr. Kuraitis. Į darbo prezidi
mandatų komisijos paaiškėjo
a
“
Pasaulėžilra
ir
Gvvemmas
realizuoti, reikia gauti dar j ha dėl Lietuvos gerovės, •> jumų — dr. J. Pankaaskas, dalyvių skaičius, o jų buvo a- mokytojų. Knyga yra didelį No. 13).
lii'MI IK.INES PASKUI.\s
specijalus leidimas. Bendrai. Į Lietuvos gyvenime turi įsivie- stud. Batulvtė (Ž. C. Akad- pie 500 su viršum. Priimama su stipriais kietais viršųis, su
Mūsų gi — Chicagos cici
1,1111)ĮSIAK.IIMS
tas dalykas dar nėra galuti-p-patauti Kristaus dvasia.
ja) ir stud. J. B. I.aučka (V. daug rezoliucijų — katalikų persiuntimu kaina $1.90, dai
listai, po desėtkų metų kilno III UlAMII.s JŲ IIHKOBIH
galima gauti.
nai išspręstas, o atsakymo K?
. .
T,,.~
,, ,
visuomenės ir'ekonominės ko., .
... ........
1 Į vyriausių KvC ^valdyba D. Un-tas).
jimo Markso Kapitalų, dar gi ,
l mversrteto įnicijatonai lau-l
.
,
“DRAUGAS”,
Pasipila sveikinimai. Kon- i nsolidaeijos reikalu, studento į
.......
m .
. konferencija išrinko: prof. 1’.
liau, negu ans profesorius, su HALSTED EZCHANGE
kia ir šiandien. Tuo tarpu at. . ', n .
kataliko
didesnio
susipratimo
..
. ... ..
, .
,
Kuraiti, dr. S. Uson, prof ferepcijų sveikino Vyskupai,
2334 So- Oakiey Avė.,
prato socializmų. Sulig mūsiš
skiras institucijas, kurios bu- _
’ . . , ~ ’. 5 .
ir
su
sendraugiais
artesnio
ko
kių cicilistų rokundos, sociali-! HATiONAl BANK
. P. Dovydaiti, dr. P. Dielir.m- visi katalikų visuomenės va
Cliicago, III.
vo numatytos K. Un-te, vj
kaitį, dr. J. beimonų ir p. Ka- dai ir visos katalikiškos orga ntakto palaikymo r. ete. Nuta
Halsted St. ir 19th PI.
riausvbė pati įsteigė, pavyz
rta išleisti atsišaukimas į vi
\ar>> H.i»i:KAI.
rvelienę. Kiti valdybos nariui nizacijos.
džiui, Klaipėdoj komercijos irt
I'.SIVA\(
K KOKPORA( IJIiS
> , fį V
suomenę.
bus paskirti vėliau. Į revizijos
į»-,v; -p,
Sąjungos veikimų apibūdi
sti-tutų, 'projektuoja įšt'ėigli
komisijų: ats. gen. Galvydį —
aukštųjų politinių mokslų mo
no C. V. pirmininkas dr. Pr.
Bykauskų, Rauskinų ir I. Lariktas —
kyklų ir k.; K. Un-tui Remti
Dielininkaitis. Pažymėjo, ko AR VIENA BA2F4YČIA
pšį.
Dabar Valgo Viską
3343 S. Halsted St.
Telef. Boul. 6630
D-ja sparčiai dirba savo darkių peripetijų ir konfliktų bū TAIP GERA KAIP IR KITA
r-OM
K. 1A Montre*!. Canada raSo.kad Jam daug pagelbėjo NUOAKonferencijos pabaigoj bu ta katalikų visuomenės jungi
lią, renka aukas, populiarina
TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne
(Tęsinys.fluo 2 pusi.)
bejaučia pilvo skausmų.
Tai nčra
pačių idėjų ir kt. Palengva vo priimta keletas rezoliucijų. mo darbų bedirbant, o ypač
’. • i
*
»
karnas UOiyrnas. Jis buvo atslųaPirmoji Katalikų Vyrų Są darbo visuomenės dirvone. Te piktžodžiavimų būtų žmogus ’
Muosv jo valia. Imug kitu pmruošiamos jaūnos mokslo jėefa. panafllus resultatna
NUGA
IŠ vartojama rastų metais kaip
gs. Esant galimybei,'^sumany jungos konferencija buvo su darbo rezultatas — graži, Ku nuvestas jeigu jam būtų pa-,
ba malimo sistemai. Tai yra
šaukta Kaune rugsėjo 24 d. ltūrinė Krikščionių Darbi tiekiama mintis, kad Dievas
rb receptas h- turi gryduol•mas bus tuj realizuojamas.
s .didina malimo orvanų vb!R' ę. *'
'
Nors šios sųjungos įstatai už ninkų sąjunga, atpalaiduota nepaiso kų žmogus tiki?
J.el Jūsų apetitas prastas arba
Darant pcauešipjus .apiš
varkp-.su nemalimu — patmflregistruoti tik prieš kelis mė nuo destruktyvinių veiksnių.
ite NUGA-TONE. Pajusite naudą
Vyr. Valdybos "nuveiktus dar
keMtų. dienų. Mes žinome, kad panesius, bet konferencijos įsi At-kai rūpinosi ir karitatyvi- Telieka viena išvada. Ka-1
artrft Ir Kitam. Mfineslo tvytmentas
bus, revizijos komisijos ir nkui Vtenk: JDslerJ. Parduoda vl«l apsteigusiems skyriams atstova niu veikimu, šiai akcijai gus-: dangi mūsų Viešpats, snlvg
tlekorlkl ėtt, garamlja gražinti ploi'tyviai dalyvavusių konferenci
gus. Jei bflsU nepatenkinti. Nepri
vo 43 atstovai ir gausus sve tiprinti universitete įsteigtas Jo prižadėjimo, pastatė Baž
imkite pamainų
jos dalyvių buvo atvirai ir
Nuo užkletSJimo Imkit—UOA-8O1,
čių būrys. Konferencijų ati šv. Vincento Pauliečio drau nyčių ant uolos, padarė jų
t— Idealų Liuosuotoją vidurių 2Sc
nuoširdžiai iškelta-daug nciIr E4«. i
darė dr. J. virinius. Visų klan gijos akademinis skyrius. Są “tiesoR stulpu ir pagrindu”.
giamų miškinių, kurie, nor, Į
svaratymas p-raejo uhai jungos vadovybė garbingai a t Jis jų pastatė taip sumaniai
ir pasitaiko beveik visų orga pakeltoj nuotaikoj.
Į naujų stovavo at-kams “Naujosios ir tobulai, kad net pragaro va
nizacijų gyvenime,’ vis dėlto valdybų išrinkta: d r. J. Gri- Romuvos” rengtuose pasikal rtai jos nepergalė nei neper
galės. Būtų nedėkinga, nerū
bėjimuose lietuviškų organika
pestinga, pražūtinga atiduoti
cijų bendradarbiavimo laukui
,savo ištikimybę kitam tikėji
SUCH IS LIFE—
50 DOWN
surasti. Čia ateitininkai pasi
mui, arba tikėti kad bi koks
OHCRIDII
50 AWEEK
sakę aiškiai savo Credo ir iŠ
</
tikėjimas Dievui patinka ir
r
»- T
• 4 •j .
v -v 7*.
pasikalbėjimų išėję ru pakilu
Pilnas pasirinkimas deimantų, žiedų, Elgin laikrodėlių,
yra žmonėms naudinga. Die
siu autoritetu ir įgytomis si
auksinių plunksnų
vas yra ištikimas ir teisingas;
mpatijomis. Pirmininkas kon
Šame
.
Jo prižadai buvo išpildyti; Jo
METŲ IŠPARDAVIMAS, kainos žemos ir dovanos
m 44 MarsAgv
statavo didelį at-kų vieningu
Bažnyčia tebestovi. Mes Jį
kožnam pirkėjui
25 ounces25?
mą principiniuose dalykuose
galime surasti jeigu norime,
14 karato ftlinbiniai Žiedai, $4.50 vertės po $ 1.9S
ir nuoširdžiai sveikino tų tei
nes Jis yra kaip miestas ant
singų jaunųjų ateitininkų ne
aukštojo kalno, kaip šviesa pa
MIllIOM OF P0UNI5S SAVE BF1M
rimų, knris joje reiškiasi dėl
UStD 6Y OUR GOVERNMENT
statyta aikštėj. Mes turime ie
nevykusių mūsų visuomeninio
škoti jos, jeigu dar nežinome,
ir ekonominio gyvenimo reiš
kuri yra tikroji bažnyčia. Vi
DON’T
kinių.
sos kitos bažnyčios — tikybos
Stud. at-kai, kaip didelė pastatytos ant žmonijos išmi
drausminga ir nuosaiki aka nties galios smilčių. Laikai
demikų org-ja, turi plačios į- bėgant .jos sugriaunamos sma
SUPA VOTĮ AKINIAI, SPĖCI AL KAINA $6.90
hs?
takos V. D. Un-to ir 2. C. Ak- rkaus vėjo, lietaus arba siau
Virš 20 metų patyręs akių daktaras-optikas išegzaminuos
jos bendruomenių judėjimui. čiančios andros. Tik. viena Kri
Aaltts krūtinėj gali pavirsti J su
Jūsų akis au vėliausiais optiškais aparatais.
nkių ilgų. Tankiausiai malonus,
At-kų autoritetas išblaškė pe staus Bažnyčia — Katalikų,
Alldantls Ifusterole greit atleidžia
žaltJ.
Musterole NĖRA tiktai
Jegu jums akiniai nebus gerai pritaikinti, Budrikas gva
rnai k ii ašių V. D. Un-te reak atsispiria prieš savo priešų už
mostis Jis yra ‘irmsKer-lndtant”.
rantuoja gražinti Jums pinigus.
kuris gelbsti palengvinime skau
cijų. At-ko vardas žinomas ir puolimus; pergyvena net sa
smo. Vartojamas milijonų per Sfi
tnetua Trijų rūžtų Rekomenduo
Vilnijoj, ir Latvijoj, ir Itali vųjų vaikelių silpnybes, išda
jamas daugelio gydytojų ir slau
gių. Visose vaistinėse
joj (“Pax Romana”), ir A- vystes ir neištikimybes. Nes
merikoj. Lietuviškoji daina iš Šventoji Dvasia viešpatauja su
3343 S. Halsted St.
Chicago
ateitininkų lūpų per Rygos Ja amžinai ir Kristus patsai
radijofonų skambėjo visame pasilieka su Ja iki pasaulio
Radio Programos nedėldieniais 1:00 - 2:00 P. M.
*l<vl lt «M mg uu I M|M «•
pasaulyje...
pabaigos.
f
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Redaktoriui

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
WATJEKBURY, CONN.

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATEBBURY, CONN.

santykius su lietuvių visuome) Kolegijos vyresnybė nuošir kalbų. Matė mūsų judamuo- i ja už žydų, ar airį, negu už Naujas H oiy Name Rullc- mo dalykas, eilių, naujienų ir
ne.
1 džiai dėkoja gerb. rėmėjams sius paveikslus, kurie jam la- rbrolį lietuvį. Lietuviai, neat't.f. Štai keletą biuletino žinu
tino Numeris
Labai nuoširdų ir patarian bei geradariams už suteiktas bai patikę, taipgi ir bovvling 1 silikinie ir politikoje! Mes ga
čių:
MARljkNAl’OLLS. — Nese
Šiomis dienomis išėjo nau
tį žodį pasakė kun. Vaškevi aukas ir dovanas:
alleys; matė jaunimų ir kai- Time daug nuveikti, ypatingai jus Šv. Vardo draugijos biuniai New Yorkv susirgus mū
Lietuviai studentai neužilgo
čius, kuris paskatino narius
bėjo Šv. Vardo draugijos su VVaterburyj! Lietuvių skai
Kun. Navickas ligoninėj
sų mylimam direktoriui kun.
letino numeris (7-tasis). Gra Tengu ginčus (debatus), kai])
kiek galima kotlaugiausia pa
sirinkime. J. E. vysk. Matu čius didelis ir daugiau galėtų
dr. J. Navickui, M.I.C., kun,
viršeliai, gružus ir turi- • Paeitų žiemų tomą: “Ar mo
Sjialių 22 d. Marianapolio lionio atsilankymas Waterbusinaudoti stipriausia šių die
žmonių valdiškose vietose bū žūs
J. Simonaitis, Elizabeth, N.
(Tęsinys ant 5 pusi.)
nų jėga — spauda ir pats pa Kolegijos direktorius, kun. dr. ryje ilgai, ilgai pasiliks žmo ti, negu dabar turi. Tik laiky nys Yra rašinių apie tikėji-’
J., priėmė savo klebenijon ir
J.
Navickas,
M.I.C.,
nugaben

sižadėjo prisidėti prie šios senių atsiminime.
kimės iš vien ir parodykime
tėm rūpinosi sunkiomis kun. ...
...
, .
>.
. ’kcnos veikimo. Studentai kaip tas į Sv. Vincento ligoninę,
LIETUVIAI DAKTARAI:
dr. > Navicko ligos dienomis r Hb
.. ’. trikrTino
,.
.Lrnvi TI 11/vr/i YvoavTV. Worcester, Mass., kame pa
Anglų laikraščiuose tilpt 'svetimtaučiams, kad mokame
tik įvertina
kun. Juozo pasiū
4MER1K0S
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI:
gražūs aprašymai ir paveik , bI'^anhtuotis, reikalus žinome,
taip, jog nereikėjo mokėti už
gal
gydytojų
patarimų,
jam
lymų ir tikimasi, jog sekcijos
šiai Jo Ekscelencijos su gerti Į’r JUGS PaDs norime išrišti
ligųninę, gydytojų bei vaistus.
Tet CANal 0257
darbas susilauks daug pagal reikia nors per šešias savai
kitų
pagalbos.
Tada
mes,
Hvs. PROspect 8852
klebonu kun. J. J. ValantieKun. Navickui šiek tiek susti
bos ir pasisekimo iš kun. Juo tes nedirbti jokio darbo, bet
lietuviai,
būsime
apsišvietę,
DENTISTA8
jum. Spauda sekė kiekvienų jt
prėjus, kun. Simonaitis jį sa
gerai pasilsėti.
zo pusės.
1448 SO. Wth CT., C1CKKO, ILL.
geri
piliečiai
ir
patenkinti,
žingsnį Waterburyje. Su kle
vo automobiliu parvežė koleUtar.. Ketv. lr Pėtn. 10—t vai.
Naujon spaudos sekcijos va
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
bonu ir aldermonu Bendlerio nes gausime ko norėsime ir >147 SO. 1IAUSTED ST., CHICAGO 1891
įgijon.
SOUTH HALSTED STHECPT
Paned. Sered. lr Subat. 1—> vai.
ldybon pateko: A. Mažukna
ko
reikia.
Bet
jeigu
lietuvių
Mes, Marianapolio KolegiSpalių 20 J., Marianapolio buvo nuvykęs pas miesto ma
Heshieut-lju 0800 Ko. Arteskui Avė.
— pirm., A. Dranginis —
jos t mokiniai, mūsų brangiam
Kolegijos komanda susirėmė jorų Frank Haves. Taipgi ap Vadų politikoje neturėsime, Dienotus TeL LAFayette 87M
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet
vice pirm., ir J. Jurčikoms
tai
pas
katrų
kreipsimės,
bus
Naktimis
Tsl.
CASal
0809
prieteliui bei geradariui, kun.,
su East Greenwich Akademi lankė, kai kurias Waterburic
6 Iki 8 v. vakare
— rast. Darbšti valdyba, to
stebuklas
jeigu
tasai
svetim

įstaigas
ir
apylinkes.
Ne
tik
J. Simonaičiui, tariame nuojos futbolo rateliu, kurs prie?
* • ’ *2
’
dėl iš jos galima daug ko ti
tautis'atliks tai]), kaip atliktu
Tel. LAFayette 7650
širdžiausios padėkos žodžius
kelis metus pagarsėjęs save lietuviai, bet ii svetimtaučiai
Office: 2643 W. 47th Street
kėtis,
brolis
lietuvis,
ar
jisai
bus
už kun. direktoriaus rūpini
stipriomis bei taktingomis jė džiaugėsi J. E. atvykimu j
į Vai.: 2 lkt t popiet, 7 Iki > vak.
Naujas mok
šerifas,
ar
aldermonas,
ar
kas
i
Nedėliojo pagal sutarti
VVaterburį.
musi ąunkios ligos metu. Pra
gomis. Šiame žaidime visgi
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Prieš savaitę kolegijon at
kitas.
Taigi
politikos
nietuį
—
--------------------------------šome priimti mūsų maldas bei
šios akademijos jėgos pasiro
Si ii dienų politika
4140 Archer Avenue
vyko naujasai mokytojas, L.
susipraskime
ir balsuokime; ?Bes.
K,c^r
’
Tol. GKOvchUl 0817
nuoširdžius sveikinimus kaipo
dė silpnos prieš Marianapolį.
Vai.:
2—4 lr 7—9 vai. vakare
Vaščila. Kun. Navickui susir
YVE.
7017 s. f.xmvwi,’v
Šiomis dienomis Waterbu- už tuos, kurie mums gera ga-'
teikiamos pagarbos bei dėkiŽaidimas baigėsi Marianapo
Rėš. 2136 W. 24th
gus, p. Vaščila pakviestas pe
T i ir nori padaryti.
ngųino ženklų.
lio Kolegijos naudai, 48 prieš ryj ir visam Connec.ticute va
Tel. CANal 0402
rimti kun. direktoriaus pamo
roma didžiausia politikos pro
Neužilgo šv. Juozapo para 243S W. MARQI ETTE road
Marianapolio Kolegijos
East Greenwich — 0.
kas.
ir CHIRURGAS
Mokiniai
Office Phone
Res. and Office
Šiam žaidime Marianapohs paganda už demokratus Ir pijos salėje bus “political TaLGYDYTOJAS
1-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Leonas Vaščila kilęs iš Eim
PROspect 1028
2359 So. Leavitt St
lespublikorius.
Respublikonai
NsdėlfoJ
susitarus
ralley”. Eikime visi ir paslpasirodė pilittoj savo galybėj.
CANAL 0708
hurst, Pa., ir yra baigęs Jė
'stato
;
gubernatorius
Hugli
rodykime, kad esam stipriai
Šių
metų
ratelio
pažanga
la

Spandos Veikimas
zuitų aukštesnę mokyklų Pliibai žymiai pasireiškė. Kole Alcora, o demokratai guber susiorganizavę. Tuomet sve
lad<4pbfjoj.
j
Jis
atrodo
labai
Spalių 20 d., įvyko pirmas
gijos tymas ir šį kartų susi natorių Croea ir majorų Ha timtaučiai vadai tai pamatys, Tel. CANal 8129
PHY8ICIAN and SURGEON
apsišvietęs
žmogus,
susipaži

yes
už
lieutenant
governor.
šių mokslo metų N pandos Se
laukė plačįos panegerikos, pa
DENTISTAS
2403 W. 63rd St., Chicago
ir jų partija turės su lietu
kcijas susirinkimas, kurį Ati nęs su įvairių mokslų šako gyrimo iš vietinių kritikų bei Lietuviai, žinoma, politiko;,
OFFICE HOUR8:
2201 W. Cermak Road
viais
skaitytis.
Sekime
italus
mis.
P.
Vaščila
turi
brolį
kū

2
to
4 and 7 to > P. H.
(Kampas
Leavitt
St.
)
darė kun. J. Vaškevičius, M.
laikraščių. Šiam žaidime ko daug sveria. Lietuviai tur ne
Sunday by Appolntment
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
L e, niaMa. Po to pereit,
kuris Praeit» P»™sarį legijai geriausiai pasižymėje pamiršti balsuoti už lietuvius, lr kitus!
Nuo 1 iki 8 vakaro
metų spaudos sekcijos pirmi- buv0 i“v«*itas ir ku™ iiu" rac J. Stanionis (pats gavęs net Jonų Bendleri ir Jonų JenuBeredoJ pagal sutarti
DR. STRIKOL1S
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Šiame susirinkime sekcijos Carinei, Pa., kuris buvo ne
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Tenka taiposgi pasveikinti Geddes į New Haven countj (Prie
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Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
nariai pasidalino darbais. Šie seniai atvykęs kolegijon daly
2201
Road
S W. Cermak
’
ueredoinls lr nedėliotais pagal
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DENTISTAS
T.k-fonaa RKPuliiic 7888
DENTIBTAS
Mariana polis — 48
Kiek jie jau vra gera padarę
S. Grafas — “Garso”, J. gų Vienybė^ seiman kolegijai
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R.G. Augūnas
kyti. Tai pasidarbavimas Vi
4142 ARCHER AVĖ.
kraščių korespondentus pas kun. Navickui primokėjo $25
R.T. Paknis
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-2* vai. vak.
ktoro
DaniseviŠiaus
ir
alderkirs naujoji spaudos sekcijos už studento S. Vaičaičio verLietuvis Chirurgas lr Gydytojas
RegdcnetJos Ofisas: 2898 W. 89tb (M.
*
■J * *
M'"*-** K
R.E. Stanionis
2515 WBST 69th ST.
mono
Jono
bendlerio
dėl
Valandos:
10-12
lr
2-9
vai.
vak.
vadyba.
v < timų “Kristus Šaukia”, kurs
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turėsim naujus' kolitai, šaly- svaigimo
ti savo literatinį talentų ir kolegijos muziejui padovano
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tiems pasiduoti. Valio, jaunitoe, laikykis ir ištesėk!

SPALIŲ 9 0. MINĖJIMAS

tos talentų ir genijų, vieno Mickevičius vienų karių j >
trečdalio kaip dvasinių, taip'šė lenkėms motinoms eilėraš! ,
ir niąterijalinių turtų. Jis pn Į kuriame liepia savo sūnus vu<
minė, kad lieiuvių dvasios ule i ryti gulėti į rūsį ir į guuij
kas dar nėra nugalėjęs, tai J priimti gyvai:..!.
fcno ir prieiai bukai.
„ .. .
, .. . , , ,

# Šiomis dienomis
__ susituokė
H * ’’’ J
Simoliūnaitė su Boisvert. Lai
mės jaunai porelei.
LANKĖSI J. E. VYSKUPAS
MATULIONIS

(Tęsinys iš 4 pusi.)
RRITAINF
terys turėtų siekti aukštesnioDIllIRlRt
jo mokslo!”
Šv. Vardo draugijos naudai
Pereitų savaitę Šv. Andrielapkričio 17 d. bus basketball Jaa» parapijos
bažnyčioj, 12 valanda, patrankos šūvis, holandus... Darykim pastangų
lošimas su šokiais. Tai bus New Britaine, buvo metiniai varpai ir sirenos paskelbia neatsilikti nei taškelio nuo kuparapijos salėje. Reikia re-|,40 valandų atlaidai. Kaip ir Rimties Minutę. Ir mieste ne- ltūros. Išvystykim savystovių
mti Šv. Vardo draugijų, nes iI visuomet, atvyko daug svečių si reiškia judėjimas. Tik po a- laisvų asmenybę. Ateitis laisji yra labai reikalinga para-1 kunigų: Ambotas, Lutkus, Ka ntram patrankos šūviui vėl vųjų. Iš laisvų oro sakalų Lie
pįjojv.
Plonas, Kripas, Kazlauskas, prasideda gyvenimas. Tai lyg tu va galės semti jėgų kovai,
Parapijos bazaras bus šio- Gradeckas, Valantiejus, Ra pasako, kad be Vilniaus nėra O karų gadynė dar nebaigta,
inis dienomis: (apkričio 21, Haitis, Karkauskas, Gaurons- gyvenimo.
Jei nekari&ujam, tai kovojam
22, 23, 24, ir 28, 29, 30 ir^ »r J- B- vyskupas Matu5,5 v. vakaro įvyksta iškil- dėl Vilniaus. Tai yra nemabaigsis gruodžio 1. Visi lietu- lionis. Pamokslus sakė kuni- įnės prie Karo Muziejaus, žu- žiau, negu kariauti. Žūti gal
viai, Waterburio ir apylinkės, Ka*: Lutkus, Gauronskas ir vusiems už Vilnių kariams pa būt nelaip sunku, kaip suviekviečiami dalyvauti. Vėliau Kripas. Kas vakaras bažny- gerbti..
nyti savo ir visų valių vienam,
Kiame laikraštyje bus garsina- čia buvo pilna žmonių,
Į iškilmes eina ir Univer- tikslui ir nuosekliai dirbti,
ma, kokiais vakarais kurios
Garbė kieb kun< Vaškeliui siteto studentai, nešamos ko
draugijos bus kviečiamos. Re-| ir jo vikarui kun. Kartonui, rporacijų bei draugovių vėliamkinie savo parapijų, nes( kaj taip sekasi su savo para- vos.
Vj
mūs parapija ir jos reikalai (pijį^iais sugyventi. Kur g«- Prie Karo Muziejaus kalba '
yra mūsų reikalai.
rį vadai> ten ir žmonės geri. dr. Purickis. Karo invalidai
Ijapkričio 3, naujoje salėj
. . sugroja Lietuvos himnų per ;
bus kopūstų ir drfrų vakarioR,ikia Pairti New Br.tai- kurį skambina Laisvės Varpu'.• vi
n
nū su kokiais tiktai už 35c.
ft'’ Andriejaus chorų, kuPaskiau minėjimai rengiaKviečiame visus, nes pelnas
vedamas Žal"><™6-», iria
eis parapijai. Rengia, rodos, ^’a* giedojo. New ritamo mi didesnių organizacijų Kau v
L. I P. nariai.
choras gali prilygti geresnle- no salėse.
Studentai ateitininkai su a t
Lapkričio 10 d. studentai mfe choramsrengia “Fall Dance”. Komi- Vaikučių procesija, altoriai teitininkais sendraugiais šute- b
sija nuoširdžiai kviečia visus, ir bažnytiniai rūbai (nors čia ngė minėjimų. Jų Rūmų salė- h
netik iš Waterburio, bet ir iš segučių nėra) buvo gražiau- je vyriausias ateitininkų va- k
apylinkės, ypatingai jaunimų, šioje tvarkoje. Smagu įtokias das prof. K. Pakštas laikė 1
atatinkamų paskaitų.
j
atsilankyti. Tai bus jaunimo parapijasatsilankyti,
vakaras. Gries Black and____________
Prof. Pakštas mini, kad *
daug
yra tautų, kurios jau- t
GoU orkestrą.
NAUJA KNYGA
nos būdamos, negali atimti *
Lapkričio 11 (Armistlee
Day) vakare choras loš link-“Pašaukimas į Dvasinį savo žemių, bet laikas nuo lai- 1
ko nuosekliai ir ištvermingai
smų keturių aktų komedijų.
LllOm<)”
dirbdamos jąs.jfcsikovoja. Ju- j
Ateikime visi pasilinksmint ir
—
•
goslavijai, Rumunijai ir ki- i
tuom pačiu paremti savo
Parašė ir .šleido
toms taip yra atsitikę.
<
chorą, kuris daug gražių darK,m} Vaitukaitis
bų atlieka per metus bažuy- Kn^“ 95 PudaP"l l^'P®
Mes po Didžiojo Karo ne- J
r tiek savo žemių,
» • f]
Koja. salėje, per radio ir U. ir Kraziai ''‘UHtruotu. šventųp laimėjom
1
Choras mums tur būt brau- Pavcikalais Tvirtais popiet, kaip mūsų mažieji kaimynai, *
gus, nes daug patarnauja lie- niais virteliais tik 25 centai ! nes neturėjom savo aukštų va- 1
tuvybei ir katalikybei.
'
vien* imont’ dar reikia Prid6t dų. Tuo tarpu, kaip Latvijos, '
•
už persiuntimų 5c.; o gražiai
Suomijos ir kit., pav., kariš
Fife and Drum Corps la- audeklo viršeliais 50 centu.
kiai pas rusus buvo genero
bai žengia pirmyn. Jau turi
dn vaikinų,
.
,kurie
• ,kas se“DRAUGAS” PUB. CO.,’
lais. Iš mūs tik persikrikštiiki• 40
nęs viens kits aukštesnį laips
rėdos vakarų mokinasi dū®°* ^*^7 Avė.,
nį galėjo pasiekti.
duoti ir bugnuoti. Smagu maArba pas patį Autorių
tytfi, kad lietuviai nemano ki-

8801 Saginaw Avė.,

Važiuojam
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
meta, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

k
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O senovės Lietuva buvo pla
ti ir galingu. Iš jos ir Lenkija ėmė sau prestižų, nors niekad ji nebuvo buvusi nuo rnarių ligi marių. Visa atkovojo
Lietuvos valdovai. Ir Vilnius
— tai Lietuvos pasididžiavtmas. Lietuva be Vilniaus, tai
be tradicijų, tai tokia, kaip
kitos mažosios Valstybės.
Dabar gi nelengva Vilnius
atimti. Metodiškai varvinami
nuodai pagrobtų tautiečių širdin.

I
I Mes esame tauta, kuri ncI rime gyventi savo žemėje. GaI Ii skaityti mus nuošimčiais ir
I visaip. Mes pareiškiam notų
I gyventi savo žemėse. Kad būI tų taip pastatyta politika 1917
I iil, kaip šiandien, tai daug
I kas jau nerūpėtų, nes pastoI vus draugas mūsų tautai, gaI Ii būti Prancūzija. Ir jeigu
I jai būtų duota tiek privilegiI jų, klek pav., vokiečiams, tai
I Vilnius būtų mūsų.
Žinome, kad Pilsudskis yra
Į lietuvių kilmės. Tragedija toI dėl, kari jis nepažino moderI nio8ios Lietuvos, pabėgo iŠ
I kaimo ir nežinojo augančios
I inteligentijos arba buvo apie
I jų blogai informuotas. Ir da

I

■
j Keikia pasakytų kad lenkų
Paskaitų “spalių 9 įvykis ’ i būde tikrai yra šališkumo ir

skaito p. Kondoinaiiskis - Ut> gyvatiškumo. Pats Pilsudskį
ndomonis. Savo gražioj pus buvo ne šviesios praeitie#
kaitoj minėdamas, kad Lietu-1 žmogus. Gimęs lietuviu, būm
va pirkiose yra išsaugojusi Į austrų kaiiuomei»ės kariškiu
kalbų. Pasakoja, kaip poetas
(Tęsinys U-tam pusi.)

ALEKSANDRA KOSKI
(Po pirmu vyru Mikolaiticnė)

Mirė spalių 29 d. 1934 m., 7:30 vai. ryto, sulaukus
32 metų amžiaus. Paliko dideliame nuliūdime savo
myiimų vyrą Louis Koski, tris sūnus: Joseph, Edwiu
ir Richant, motinėlę Marijonų ir tėvų Antanų Ališaus
kus, brolį Antanų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2506 W. 45th St. Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, lapkričio 1 d., iš namų 8 vai. bus
atlydėta į 6v. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. /Po.pa
maldų bus nulydėta į $v. Kazimiero kapines,
pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-es ir
URŠULĖ RUDIS
(Po tėvais Balchunaitė)
Mirė spalių 28 d. 1934 m.,
10:10 vai. vakaro, sulaukus 42
metų amžiaus. Kilo 19 Panevė
žio apskričio, Naujamiesčio parap., Porlų kaimo. Aifterikoje
išgyveno 25 metus.
I*aJiko dideliame nuliūdime
vyrą Vincentą, dvi dukteris:
Alphanla ir Bronislavą, ir gi
mines; o Lietuvoj brolj, sese
ris ir gimines.
Kūnas pašarvotas Mažeikos
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė.
Laidotuvės Įvyks trečiadienj,
spalių 31 d., iš koplyčios 8
vai. bus atlydėta į šv. Jurgio
parapijos bažnyčią, kurioj
Įvyks' gedulingos pamaldos už
velionės stelą. Po pamaldų bus
nulydėta Į 8v. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyms, Pnkterys ir
Giminės. lAidotuvėms patarnauja graborlus 8. P, Mažeika. Telefo
nas YARds 1138. >

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Tėvai, Bt cik. i ii’ Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. E-ideikis.
Telefonas Y A Ibis 1741.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Specialistai iškalime Ir tšdirbime
rūšių paminklų Ir gra»
bnamlų.

1

Mūsų šeimyna s|Mi*iallzaoJa šla-

me tlar,K’ P°r ^/hias kartas.
jRbjKKfi&M rį? ’fltS

Vleaas blokas | rytos

dldžtiiUų vartų

Trys telefonai:

Res. PEM8AOOLA »011
BELMONT 8485
Office: BJLLglDK 8805

LACHAWICH
IR 60N0S
URtmAI SKABOMAI

527 M. WESTERN AVĖ.
SEEIey 6103

TstefooM TAJtdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS
Taria automobilius vi šok ienų
reikalams. Kaina prieinama.
8319 Lituanica Avenue
Chicago, UI.

J. LiuJevičius
Graborina

zo, Illinois

Visi Telefonai:

Veskite paminklų reikalas tloelal su pačiais išdirbėjai^.

Patarnauja Chic*
KoJe Ir apylinkėje.
. DkMė Ir gm«
Koplyčia dykai
4092 Archer Avė.

GRABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT
Cicero, Illinois
Phoue Cicero 2109

A. MASALSKI
1646 West 48th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avc

Tel. BOl Icnrd 5301—841S

Tel. Boulevard 4139

GRABORIUS Ir LJUDOTUVIU
VZDMJAJB

Ambulance Patarnavimas Dien^ ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma

tno B&čin yardai

GRABO RIKS Ir RALSAMTim IA
Patamavlmaa gema Ir nebrai k <a

718 Weat 18th Street
Telefonai MOMroe 5*77

Iao.

a

LIETUVIŲ GRABORIUa
Palaidoja ut tSt.04 Ir auk »a
Moderniška koplyčia dykai
•M W. l»th SL TeL GAKai <17

n jų klausinėjo viens kito, kie- SPALIŲ 9 D. MINĖJIMAS
no tas balius: Kęstučio klubo,
KAUNE
ar komunistų, nes visi daly••
viai buvo Stalino tavoriįčiai,
(Tęsinys iš 0 pusi.)
išskyrus kelis , ilnrbininkus, paskui pereina- pas lenkus,
klubo narius.
Būna dideliu socialistų, avuuKomunistai džiaugiasi, kad tiiristu ir nedorėliu, kol pagnKęstnčio klubas yra jų ranko- liau tampa Lėtokuos diktatose. Tik pagalvokit! Narių klfl- rium. Pilsudskis pratęs vaikš, bas turi apie 1400. Iš to skai- čioti vingiuotais keliais, tad
( čiaus mažiausiai 900 narių y- viena galvoja kita daro. Tai
ra katalikai, o kiti komunis matyti iš visų jo žygių. Tęs
tai, socialistai, tautininkai. B damas, vilkindatnas sutartį,
to matysit, kaip katalikai yra renka vadų Vjlrtiui pagrobti
apsileidę. Atėję į susirinkimų į ir armijų stifirina. 7 d. spa, užsimoka mėnesinius mokės- lių pasirašo iSkilmingų lenkų
čius ir eina namo, o komunis- valstybės vardu sutartį Suvn, tai visų laikų sėdi ir nutari- lkuose. O diena prieš tai (spa
rnus daro. Ar gi, nesarmata ka- lių 6 d.) įvyksta fLydoj arini
s talikams — klubo nariams!
jos, parengtos Vilniui grobti;
Nariai katalikai! Turim pra paradas. Tai sutartis sulaužę,
dėt lankyti klūbo susirinkimu? 1 ta faktiuai dienų prieš jų pa
S ->
4' i
.*
•
k*
ir juose išbūti iki galo; turim sirašant. Ir dabar liekas p saugoti klubų, kad komunis- ciniškai atsisaJtė eito tautinu
tai jo visiškai neužvaldytų.
mfthnnų revizijoj ir pareiškė
Ten Buvęs Narys
kad nepersekios mažumų. (1
į

ĮDOMI ŽINIA RADIO
KLAUSYTOJAMS
"Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugija duos paskaitas
per radio

Spalių 21 d.. Lietuvių Auditorijęj Kęstučio klubas suren
gė 23 m. gyvavimo sukakties
paminėjimų. Publikos prisirin
ko nemažai. Daug buvo ir jau
irimo. Visi gražiai linksminosi,
Laikraščių išnešiotojas
šoko muzikai griežiant. Prie
Stasys Staniulis
baro kostumerių visų laikų ne
trūko. Pirmeiviai džiaugės žiū
rėdami, kad biznis gerai eina
taip kad gal liks nemažai pel
no.
Programų pildė kanklių ko
munistų choras, vedamas A.
P. Kvedųro. Dainavo kvarte
Marąuette Pairk. — l>apkr. tas ir solistai. Dainavo komut
11 d., Gim. P. &v. parap. cho nistiškas ir socialistiškas dai
rą' ruošia turiningų prtigramų nas, o lietuviškų meliodijų la
savo k'ončertui.
bai mažai.
Vargonininkų Sųjungos ra- i Per programų daugelis žmoD AI NUO S PIRMYN
RO NARIAI

Visos,
Mutual

Šiandie 7 vai. vakare reguliarė antradienio programa
leidžiama pastangomis Peoples rakandij krautuvių rš stoZes WGES.
Ši programa bus ypatingai
graži ir įdomi. Grupė Pirmyn
choro narių, vad. K. Stepona
vičiaus, padainuos gražių dai
nelių. A. L. D. draugijos na
rys, dr. S. Biežių, patieks }domių kalbų iš sveikatos sri
ties, o klausytojų palinksmi
nimui juokdarys “Čalis Kepu:
re” pasakys gražių juokų.
Bus smagios muzikos ir įdo
mių pranešimų.
Rcp. XXX

Alinis,
Trilg

tvalgUilg

Ksntucky

4707 S. Halsted St
Tet TARDS

Kun. A. Petrausko, M. I. 0.

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
N»'s šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po
ragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BMEfc.

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

,

Urmu — wbolesale parduoda ir pristato j alines kom
pnnijos dalininkas ir atstovas

Ho. Oaklru Are. C^iMgo,lk

Katalikiškas!
Lietuviškas!
Patriotiška*!

Teisingas!

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

Atsiminimai iŠ 1905 — 1914
pergyventų laikų
I dalia pusi. 95
n dalis pusi. J92
U2 ABIDVI DALIS 25c
Prisiuntimui 5c.
“DRAUGAS” PUB. CO..

Boulevard 7179

Naudinga*!
I'amokinantia!

INSURANCE

REIKALINGA mergina dirbti

Vole “YES,” November 6,
on tbe separate EMERGENCY RELĮEF BALLOT
and keep your Taxes frotn going up 8 to 20% next year

delieatessen krautuvėj. Pirme

nybė prityrusiai ir Marųnette
Pirk gyvenančiai. Atsišaukite:
2638 W. 71rt Street

JtMERGENCY RELIEF BALLOT

X

Kurie esate pasilikę su mo
ki aviu už dienraštį “Draugų”
galit užsimokėti prie bažny
čios laikraščių pardavėjui.
Gausite kviteles ir nereikės
gaišti. /
Visi žinote, kad už kiekvie
nų laikraštį visados reikia iš
anksto užsimokėti. Bet mar<pietiečių patogumui ir išga
lei. visi gali mokėti dalimis,
]m> kiek kas galite. Sekmadie
niais ateidami į bažnyčių ga
li kiekvienas kiek nori užsi
mokėti. Taigi, matot, kad mo! ėstis už dienraštį “Draugą”
> ra lengviausias, o patarna
vimas sųžiningas.

Prevent an Increase in Taxes

YES

M0.0u«^IM oi wol krak. lor irach siuvom, ndt kosd. M k—r intomt it aut
N r«wd
per cnt; kvl*. o tu ■tikrint to pojr uld Istcmt m it accrora and
to po, oS wM korali otth.o Jfl para (rara uooum, bot pranridn tkot Muk povm*rat» mo, ko raude liram otkcf arano, of raronue tod raouire raitoto merai j i
llloUi-1 to raopltra tad rauslį ipoltttee rande, the -'Motor Puri To i Lov” to ko tnt
uied lor tke popornt oi the raerral raootira' pratiso theteol ood eodk dinet tox
to ke omittcd |O top nor (a » kidt loDkitat rauni., (rara otkct oaoieeo et įmoau,
kol hocn oppooprialed M ineet eoch ao,»rat> lor tacfc porai: prpvidoe lor pukJir.liras ead lor .ubmlmcn to the p-ople, mokei the pronuoae lor poyauot oi uieh
ioltnet aad borai. inrpeolobir tad pM<co Iralth of Strte to the mokia, ai «uk

Lietuvis Advokatas
2201 W. Ctermak Road
(West 22nd St.)
KO

t Metropolitan 8tat« Bank Nante)
Valandos Kaadlen nuo • Iki »
PaaedAllo. Heredoa ir PAtoyCtoe
▼akarafc < Iki •
Telefonas OANal U7S

REMEMBEfc—this Ballot mušt get A MAJORITY OF ALL
VOTES CAST FOR MEMBER8 OF THE
STATE LEGISLATURE.
Failure to vote, counts the šame as “No.”
------- VOTE “YES”—IT WILL SAVE YOU MONEY-------

relį — Vytis kerta ereliui iš 1
FOTOGRAFAS
apačios į papilvę. Tai kabi n- i
Atsidarė nuo«*vį. modemtAKa atudlo SU Hol>ti erelį paskui Vytį, bet ir Čia <
lynrosd tvlesnmls.
4ao west asm st.
nelaimė, žirgas uodega užsi
Kn<lcwood M4«—&S8S
mojęs. Žodžiu, niekaip lenki
škas su lietuvišku nesuderina- ,
VIENUOLIAI TURCS MO . Daag AUumoa - matai pelenų; ge
ina.
u t vaduotojas dėl Pocahontas: Bli
KETI MOKESČIUS
Uold. himp arba eg». »6.W; Mine r
— Mūsų teisių į Vilnių pa- j
f6.7S; acreenlncs M.78,
GRINDY MINING GOMPANY
šakoti nereikia.
Ccilarorcsi ltSt
Vilnių išlaikyti būtų naujas
baras darbui, entuziazmui.
Užmirštume vifms ir tarpusa
vio nesutikimus. •
Vilniuje ir iš sulenkintųjų
yra ryškios simpatijos Lietu(vai. Jie atsako, k»d jų diedu- j
i kai ar tėvai buvo lietuviai, j
Katne perkate anglie U
dratrorlų, slųaklte Juoe
(
' Už tai juos lenuai smaugia, i
CRANB COAL CO. Oauatte
Kelia į pamarę, o iš ten at
geresnes anglis, už mažiau
pinigų.
kelia lenkus. įvairūs tokie ki
lnojimai yra dažnai. Mokyto
jais atkelia lenkus nemokan-i
čius visiškai lietuviškai. Dėl j
Naujoj Vietoj
to ir patys lenkai tokių poli-1
tiku pajuokia.
Užėmus Vilnių buvo norėtu
BSI0HT0N P ARK
derėtis. Nesprendžiu, ar tai
2 aukštų mūrinis namas, 2
gerai ar blogai būtų išėję, be:
po 4 kamb. fletai; basementas, 12100 So. Halsted St.
kaip gi derėtis, kad nauji,
2 karų garadžius, arti bažny
Telefonai:
šiieži kapai yra vėl išangę.
čios. Savininkas:
■ Mes ^būdami humanistai, ne
Pullman 8296 ir 8092
3608 WBST 47th 8T.
norime, kad lenkai pražūtų.
Mums ir jiems bus gęrai gy* ’venti jeigu jie prablaivė?, utiduos užgrobtas žemes.
Po paskaitos jann. š«ulvs
Genys gražiai padeklamavo. Į
Vėliau laivo vaidinimas “Vi
lniaus Krašte” p. Gruodžio Į ant rakandų, skalbiamų mašinų, Parlor Setų ir dulkių
valytojų.
n ■
KIEKVIENAS P1RKE.TAS GAUS gražių, didėlės ver
tės dovanų.
’
; /! rf'l <<

NOTARY

LIETUVIS

PUBLIC

KUS BONUS

REAL ESTATE - SIUNCIAM.PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

HOOVER

Prisiraiykito į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET

'tOE

T VyJffY
'

Tel. LAPayette 1083

Nuošimtis tik už likusumų, ant lengvų atmokėjimų nuo 5 iki 20
metų. Įstojimų ir jokių
bausmių nereiks mokėti.
' Įstok į šių draugijų si-

wVL <

stematiškai taupyti pinigus. Draugija moka dividendų nuo 4% iki 6% kas
® 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 už sumokėtų sumų.
A \k

PKy '

Dabar Jūs gafite gauti ge
riausiai dirbtą ir tohuliauaią
valytoją bargeno
kainomis.
“Hoover Specialu” yra at
sargiai rekonstruoti dirbtnvė"

jc per
Naujas
Relis,
naujas
vienam

kompanijos ekspertu*
diržas, Sniflras ir maitaipgi
“ ballbearing“
bruAins.
Garantuoti
pilnam metni.

22 METŲ KOMBINACINIS PASIŪLYMAS

»

’

♦37.45,

'

,į.

•, ■ »

Model Mt Hoover Rpeeisl
(hright finish), sn penkiais
dusting tools, reguliariai

£

*P

Z'V QC.

eJcJ
•I^JjSBSSS

LENOVVAIS ItMOKAJIMAIS

Si Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių

kreipkitės į Draugijų.

;
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tederal
Savings
[
®
©
an

l an

2324 S. LEAIVITT ST.
Tel CANal 1678

3417-21 So. Halsted St
Telefonai: BOUlerard 4706-8167

ajiociation

OF CHICAOO

Radio programai nedėldieniai» 1:00 - 2:00 PM

