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“SMAGENŲ TRUSTAS” PASUKS, DIEVO KDNO HINDENBURGAS
ŠVENTĖ KAUNE SU PAPENU
PAREIŠKIA PREZIDENTAS
PROCESIJOJ

Jis yra reikalingas krašto
vyriausybei

nkw HAyEN, conn, biH. NUMATOMA TAIKA PLIE
20. — Prezidentas Rooseveltas

DALYVAVO

APIE 13,000 ŽMONIŲ

KAUNAS. — PeT Devinti*
nes Kaune į arkikatedros ba
zilikų suplaukė didelės minios
katalikų. Atėjo visos parapi
jos su savo bažnytinėmis vė
liavomis, organizacijos, kaip
tai vaikučiai, jaunimo, darbi
ninkai su savo vėliavomis gie
dodami giesmes. Katalikų na
mai buvo išpuošti vainikais.

SVEIKINA
VICEKANCLE
RI UŽ NACIŲ KRITIKA
VIMĄ
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7790

SUDEGĖ SENI
KAIP VOKIETININKAI MOKINO
FABRIKAI KLAIPĖDOS ŽMONES
Z

--------------------

TAI DEERINGO, KURIE
BUVO APLEISTI

Vakar Chicagoj sudegė seBERLYNAS, birž. 20. —nieji ir apleisti Deeringo fabVokietijos prezidentas Hinden rikų kelį dideli mūro trobeIfurgas per telegramų pasvei- šiai, 1734 Fulterton avė.
kino vicekanclerį von Papenųj 6ie fabrikai pastaraisiais
už nacių režiin-o nupeikimų ir metais priklausė Intemationkritikavimų. Prezidentas pa- lal Harvester kompanijai ir iš
reiškė, kati ta kritika yra kon- jų buvo iškeliamos visos mastruktyvi ir naudinga.
išinerijog ir'įtaisymai.

Lietuva nebuvo žinoma vokieti
ninkų mokyklose

9

KLAIPĖDA. — Valstybės1, paišybos darbai atlikti ne laisangumo policija gegužės 28 avu nuo.mokyklos darbo laiku,
ir 29 d. d. patikrino visų eilę bet per pamokas ir, matyti,
šiandien čia kalbėdamas į YaKlaipėdos krašto knygynų, turėjo mokytojų duotų temų
le universiteto aliumnus pa
Klaipėdos miesto kpygynų ir ar uždavinių pobūdį. Daugu
reiškė, kad daugelio ujamas WASHINGTON, birž. 20.biblioteką ir mokyklų knygy moje susiuvi nių piešti tie pa
“smagenų trustas” pasiliks Prez. Rooseveltas pavedė dar
nus,
konfiskavo per 1,200 kny tys daiktai, kaip pav., laivas
kaip buvęs vyriausybėje, ka bo departamento sekretorei
gų, jų tarpe apie 530 mokyklų su vėliava, kurioje išpaišyta
dangi jis reikalingas vvriau- Perkins siekti taikos plieno
Vicekanclerio von Papenoį Kitados šie fabrikai buvo vadovėlių, 150 žemlapių, daug svastika ir visur tas pats laisvbei.
Y
pramonėje, kad sulaikyti dar ‘
i įvairių paveikslų ir apie'60fivo pavadinimas: “Mit Gruss
Po iškilmingų šv. Mišių mai nusįstatvmų ir katalikai re- ' gana garsus.
bininkus nuo streiko.
■mokyklos vaikų paišybos užda-^ H eil Hitler.” Sąsiuviniai moAVASHINOTON, birž. 20. —
dininkai išsitiesė į ilgų eise- Į mia, kadangi jis savo parei-I
1 vinių. Visos tos knygos dau-jkytojų peržiūrėti ir darbai
Sekretorės patarėjas Do- nų didžiosiomis Kauno gatvė- skime tarp kitko pažymėjo,
Pasirašęs keletu kongreso pra
*
»
giausia importuotos iš užsie- įvertinti tam tikrais pažvvestų svarbesniųjų bilių pre nald Richberg pareiškia, kad mis. Procesijų vedė pats Kau kad Vokietija neprivalo išeiti
nių ir yra nacionalsocialistinio miais. Čia pat šalia sakytųjų
zidentas Rooseveltas išvyko į taika numatoma. New Yorke no arkivyskupas metropolitas. iš krikščioniškų tautų draugi
turinio. Daugumoje jų kur piešinių yra-molę; to jų tikrini
New Londonu — Naujojoj An- turi konferencijų plieno pra Eisenai grojo 4 orkestrai: ka- jos.
stoma prieš Lietuvos nepri mo parašai. Mokyklose varto
giloj — jaktu (laivu) Sequ- monininkai. 1 ariasi, ar jiems1 nuomonės, karo invalidų, KauGalimas daiktas, kad dėl viklauso ftiybę ir Klaipėdos kr. jami vadovėliai persunkti vo
oia. Tenai matys Harvardo ir pripažinti organizuotų darbi- no pjjįeB pavasarininkų ir T.
cekancltrio
nusistatymo
gali
Yale universitetų studentų ir- ninkų pateiktų taikos planų. Jėzo.ty gimn. mokinių. Eise- įVykti gTarUųr ataainil) nuni- KAUNAS. — Kaip jau bu priklausymų Lietuvos valsty kišku patriotizmu ir Lietuvos
iRįehbergo manymu, pramoni- nos tvarkai padėjo atsiųsti ka
vo rašyta, už Brazilijos banko bei. Žemėlapiuose, kurie bpvo bei kitų tautų neapykantos
klininkų lenktynes.
sterių
kabinete.
Šį
kartų
dar
I ninkai pripažins paduotas są
pinigų pasisavinimų Vladas naudojami mokyklose, Klaipė- j dvasia. Net aritmetikos užIš New, Londono preziden lygas, kurių svarbiausioji yra reiviai.
nėra kalbos apie paties kancle
Paškevičius yra Lietuvoje su dos kraštas tebįežymimas esąs j daviniuose buvo aiškiai varoEisena užtruko apie 2 va rio Hitleriot pasitraukimų.
tas vyks į savo namus, Hyde unijos pripažinimas.
imtas ir patrauktas teismo at Vokiečių teritorijoje ir dar ęe- ma tam tikra propaganda,
landas ir pasibaigė prie Įgu
Park, N. Y., ir pirmadienį grįš
Yra žinomą, kad Hitleris sakomybėn; Gegužės 30 d. seniai mokykloms prisiųstuose į Daugugioj uždavinių įterptį
Iš. kitų šaltinių sužinoma, los bažnyčios.
AVashingtonan. Grįžęs pasi
j tokie apskaičiavimai: sturmKaip “Žvaigždės” red. ap- P®t« niekados nesutiks pasi Kauno apygardos teismas VIa žemėlapiuose.,
rengs kelionėn, į lTawaii sa kad pramonininkai vargiai pri
skaičiuoja, procesijoj jjalyva- traukti gražiuoju. Jis pasi- dų Paškevičių teisė. Kaltina- Didžtoji Lietuva pažymėta trupistų rūbų kainos ir t. t.,
pažins unijų.
las.
vo: apie 4,20(T iš parapijų,tik prięvartai, kuri šian-l,nasis tiek teismo tardytojui,
“ Russland.”
o vienas uždavinys duotas
Šios prezidento keleto die
Tatai
vaizdžiai
įrodo,
kokia
toks: kiek tėvui atsieitų 3 vai
1,500 organizuotų vaikų, 750dien kol kas neįmanoma,
tiek pačiame teisme kaltu pri
nų atostogos perdėm užimtos.
moksleivių, 220 studentų atei-!
'* ‘4
dvašja
vaikai
auklėjami
Klai

kus aprengti nacių uniforma
sipažino. Prokuroras savo kai
Visa eilę kongreso pravestų
ti^ų. ™
toje purc^, kad? toks bjaurus pėdoj . mokyklose. P ašy mėti - ir uždavinio pabaigoje pažybilių ir rezoliucijų paimta į
darbas, kaip svetimos valsty na, kad mokyklose atliekamuo-fiūima, kad tėvaR, aprengęs sakų, 70 vienuolių, 500 vėlia vi; i
laivų ir kita dalis — pasiųsta
bės banko pinigų pasisavini ųe paišybos darbuose, beveik vo vaikus naciais, turėsiąs ganešėjų, neorganizuotų žmonių,
į Hyde Park. Prezidentas tu WASHINGTON, birž. 20. mas, labai kenkia mūsų išei visuose be išimties (net pir- limumo didžiuotis tuo. Rita
ėjusių paskui Švenčiausiąjį
rės rasti laiko tai visa peržiū Demokratų vadai apskaičiuo
apie Ti,000. Tai gi iš viso gaČEFOO, Kinija, birž. 20. — vijai ir mažina jos pasitikėji mojo skyriaus mokinįų darbuo me uždavinyje klausiama aprėti ir parašais patvirtinti.
ja, kad uždarytas 73-asis kon
| Įėjo būti iki 13,000 žmonių.
Kinai plėšikai apiplėšė_britų mų. Be to, tas mažiną ir pa Įse),,hųvp paišomi daiktai, pa- skaičiuoti Hitlerio amžių ir jo
Prieš išvvksiant į New Lon gresas įvairioms išlaidoms yra !
puošti svastikos ženklais ir veiklos periodus. Vienoje re
Visa tai liudija apie Dievo garlaivį Sbuntien in pagrobė čios tautos vardų. Teismas
don, Conn., prezidentas pasi skyręs apie 12 bilijonų dol.
Paškevičių nubaudė 18 mėne juodini — baltai — raudona liginio turinio knygoje para
rašė žinomų darbo ginčų su Respublikonų vadai pareiškia, Kūno šventės Kaune iškilmin 6 britus ir 1 japonų.
i
sių kalėjimo ir Brazilijos ban vėliava. Net Klaipėdos krašto šyta apie Klaipėdos krašto už
kapitalu bilių (rezoliucijų), kad šis kongresas yra skyręs gumų.
Autoritetai leidosi paskui kui iš jo priteisė 18,000 litų.
direktorijos pirmininko, dr. grobimų (sic!)i Iš raštų va
kurs nukreiptas prieš darbi apie. 23 bilijonus dolerių.
plėšikus, tad šie paspruko į
ftreiberįo, sūftaus, kuris mo dovėlių aiškiai nušvinta Klai
ninkų streikus.
Kol kas nė finansiniai ek
i (Geltonosios upės deltos rai
kėsi Luizės gimnazijoje, sąsiu pėdos krašto mokinių ir mo
spertai neturi tikrųjų skait- j
stus. Planuojama prieš plėši
vinyje rasta išpaišytų ne tik kytojų priešvalstybinė veikla.
6 PABĖGO Iš KALĖJIMO menų.
t
kus pasiųsti lėktuvus. Yra
svastikų ir juodai — baltai — Valstybės saugumo policija
baimės, kad piktadariai gali
raudonų vėliavų, bet ir unifor- visų paimtųjų medžiagų stroGEORGWTOWN, BYitų Gui
RYMAS, birž. 20. — Krašto nužudyti pagrobtuosius.
GUADALAJARA, Meksika, ir.uotų šturmtrupistų. Visi tie pi ai tiria.
ana, birž. 20. — Iš Prancūzi
t
saugos specialus tribunolas
birž. 20. —‘Kandidato į Jalisjos bausminės kolonijos —
IŠ LIETUVOS
pradėjo nagrinėti 8 italų radiJvien už 1933 metus turi suctf valstybės gubernatorius
Velnio salos, pabėgo 6 kaliniai
kalų bylų. Jie kaltinami slap-;
j mokėti valstybinių žemės moSilviaao Barba Gopzalesco se
— 5 prancūzai ir 1 ispanas.
Paskutiniuoju
laiku
dauge

tų
militarinių
informacijų
par
I kesčių 287 zlotus (apie 340 liPARYŽIUS, birž.. 20. —
kėjai Rekmadienį sukėlė poli*
Per septynias paras jie maža
DėLlabai
didelių
valstybinių
|tŲ)
Tai žįnnma, nevisiems
lyje
valsčių
ir
miškų
adminidavimu
Maskvai.
«
.
Toukmš ir Lvons miestuose
valtimi padarė ap.e 500 my- yakar ra(likalai _ komunistai
Tarp kaltinamųjų yra išra- stracijų daromos revizijos, tinęs demonstracijas. Guber- mokesčių daugelis Vilniaus pHl<eliarr»a
dejas
buvęs parlamento narys ’ per kurias dažnai išaiškinami nab»riaus įsakymu” policija krašto gyventojų jau patys- .
ir radikalai, puolė nacionali
Umberto Bianchi, socialistas, įvairiausi valdininkų nesųži-,^1^^ demonstrantus. Grupė nebežino kaip ir gyventi. Še
Pabėgusieji pavalgydinti, stus ir sukėlė riaušes.
LETICIJA DISTRIKTAS
suteikta jiems medikalinė pa Keletas šimtų asmenų sužei ir jo duktė, taip pat keturi ningumai. Tie valdininkai ir iš 25 apsiginklavusių vyrų už fe vest ratoriai tik ir sukasi po
KOLOMBIJAI
galite ir patarta ilgai čia ne sta ir kėletas šimtų radikalų oro tarnybos karininkai ir vie- savivaldybių tarnautojai tuo sibarikadavo vienuose namuo kaimus, gaudydami bet kokį
pasilikti, nes gali būt išduoti areštuota. Ypač Toulouse pa- na8 ruRAs- Dviejų kaltinamųjų jau iš tarnybų tampa atleisti se ir pasiryžo nepasiduoti po gyventojų turtų, o ypatingai
BOGOTA, Kolombija, birž.
Prancūzijai.
gyvulius. Štai tuose pačiuose
daryti dideli medžiaginiai nno į guvardfci viešai nepaduotoa. ir jš jų turto išieškomi.valsty licijai.
20. — Tarp Kokwnbijos.ir Pe
Policija apgulė namus ir pa Dubičiuose daugelis žmonių su
bei ar savivaldybei padaryti
stoliai.
ru vos nepasireiškė kuras dėl
VISI IŠGELBĖTA
nuostoliai. Čia minimosios re sireiškė kova. 6 demonatran- savo gyvuliais slapstosi ir die Leticia distrikto nepasidalini
PAIMS VALSTYBĖS
Prancūzija vyriausybė pln- ■
vizijos net pasiekia didesnių tai jau žuvot o kiti nuspren-: nų ir naktį jniškuose. Pana- mo.
ŽINION
nuoja įstatymais pažaboti kai- \
BREMEN, Vokietija, birž.
»a> kaip vokely okuparijoa. T g,jnng0, komiaila dnUr
kaimų seniūnus ir juos’ tinka- dė iki mirsiant kovoti.
riuosius gaivalus, kadangi dėl
20, t— (Vokiečių garlaivį DreSApgulįjnas*
vyksta.
Apgul

laikais, kai ' rsikMavo gyvupripaii!lo K„
LONDONAS, birž. 20. — I mai patikrina.
jų kraštui neužtikrintas ryto
den, kuriuo vyko nacių ekskur
tieji
tikisi
gulaukt
pagalbos.
liūs slėpti nuo vokiečių žanda lombijai ir jai gražino.
Anglijos parlamente haigiajus.
sija — apie 1,000 asmenų, Nor
BANKININKAS APKALrų, taip dabar nuo sekvestra---------------------, mas svarstyti bilius, kuriuo
vegijoS pakraščiuose ištiko ne Kun. Ad. Jasenauskas, M.I.! visi D. Britanijos aliejaus (žiMAŽA
DAUS
NORI
.
TINTAS
torių ir policijos. Dubičiuose
DETROIT, Mich., birž. 20.
laimė. Į jūros akmenis pra C. Ukmergėj šventė 25 m. sa-1 balo) šaltiniai bus paimti valSTREIKO
j balandžio 26 d. du. policinin
— Fordas pareiškia, kad biz
mušta dugne skylė.
NEW YORK, birž. 20. kai su sekvestratoriumi ištisų
vo
kunigavimo
jubiliejų.
Ju1
stybės
atsargon.
-•
nis krašte laipspiškai gerėja.
Harriman National bank and.
NEW YORK, birž. 20. — dienų vaikštinėjo po miškus
šauktasi pagalbos. Atvyto bilatas yra jMarijos Vaikų
HAVANA, birž. 20. — Ku Trustcompany buvusia prezi United States Steel Corpora ieškodami paslėptų gyvulių.
laivas King Haakon ir visus S-gos įsteigėjas, ir dabar pa
žmones išgelbėjo.
sekmingai ofganizuoja vaiku bos vyriausybė sprendžia, kad dentas J. W. Harriman, 67 m. tion vadovybė skelbia, kad ji Kai tik kurioje pusėje miško
išsižadėjus prezidento Macha- amž., teismo pripažintas kal atsiklausus savo fabrikų dar užgirsta mykiančių karvę, tuoj ’
čius Ukmergėj.
tu už padarytas banke finan bininkų streiko reikalu ir ra į ten ir bėga. Kad mokesčiai' CHICAOO IB APYLINdo užtrauktų skolų.
MaižiškiuoSe, Šiluvos v., ūki
sines suktybes. Su juo kartu dusi, kad tik 5 nuošimčiai dar gyventojams nebepakeliami, , KES. — Numatomas pragieniuksi iš kalniuko, seniau bu
BERLYNAS, birž. 20. — Vo
vusių kapinių, ima žvyrą. Pa kietija pareiškia, kad jei Ame TOKIJO, birž. 20. — Japo- traukiatnas 4ieson viceprezi- bininkų yra palankūs streikui, rodo toks pavyzdys: Dubičiuo drėjimas ir vėsiau, ats"""1'"“
•
• j
a
’Ja
a
a!
*Xa 1 * a
7TX
Sios korporacijos fabrikuo- se gyvenanti našlė su keturiais vėjui iŠ žiemių šono. .•
sitaiko, kad žmonių kaulų ant rika nori atgauti skolas, pri nai nugirdę, kad Anglija pa-jdentas Austin išteisintas. Už
Vakar aukščiausia temp
kelio, išveža. Reikėtų susilai valo daugiau visko pirkti iŠ darius slaptų militarinę sutar- savaitės laiko teismas paskel- se dirba kelios dešimtys tūk- vaikais moteris Švedienė turi
I
tį sn Olandija prieš japonus, ’bs ITarrimanni bausmę.
stančių darbininkų.
7 dešimtines žemės, už kurių tūra 4:00 popiet buvo 95
Vokietijos.
kyti ten žvyrą kasus.

NO PRAMONĖJE

BRAZILIJOJ NUSIKAL
TI, LIETUVOJ NU
RAUSTAS

73-I0J0 KONGRESO SKIR
TOS IŠLAIDOS. . .

tiMAI RĖSIKAIMSRIUw I
KO J RAISTUS

ITALIJOJ TEISIAMI 8
ŠNIPAI

RADIKALI! RIAUŠĖS
PRANCŪZIJOJ

MEKSIKOJ VYKSTA POLI
TINĖS ŽUDYNĖS

KAI VOKIEČIŲ LAIKAIS

ORAS

Ketvirtadienis, birž. 21, 1934

“DRAUGAS” ; !♦
tSetn* kasdien. Atskyrus sekmadienio*
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybes®:

-Metamu — >6.00. Pusei metų — >3 60; Trims mėnesiams
•— >3.00: Vteaam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėm
prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metų — >4.00.
Kopija — .fllo.
Skelbimų

kainos prlelunčfenios

Bendradarbiams

Ir

pareikalavus

koreapcc deniams

raitų

ns«rų-

Mna. jei neprašoma tai padaryti fr aeprtslanCiarn* tam

Oksiut pakto lankių.
Radaktorlea priima — nuo 11:10 Iki 11:00 vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
b vai. po piet

Tuip buvo ne su viena kita, bet su visomis
parapijomis.
Lietuviai katalikai savo laisvu noru orgnnizavo ne tik parapijas, bet mokyklas ir

Reiuiantis

R.

L.

A.

Fe

K.

draugijas, nes matė, kad tai yra reikalinga j Aeracijos konstitucijoj esą
jų įr jų vaikų tikėjimui ir tautybei pa Įnik y- J
skyriuje pajagj.uais
ti. Čia jokios prievartos nebuvo, nėra it ne
A. L. R. K. Febus. P-nas P. N. gali dėl to būti ramus ir
žiūyėti, kad jo lizde viskas būtų tvarkoj, bet
nekišti savo purvirto snapo į kitų reikalus.
Dėl to “Draugo” redaktorius atvirai ir vie
šai užifrotestavo prieš Daktarų Draugijos pir
mininkų, kada jis panašiu būdu įžeidė kata
likus, primesdamas jiems tamsumų ir atsili
kimų nuo gyveninio. Tokiame atsitikime būt
užprotestavęs kiekvienas sųmoningas katali.
kas, 'kuriam yra brangus tikėjimas.
’s ir

skelbiu

šiuomi

24

deracijos

čio

21

nutarimu

Valdybos

Centro

rugpiū

CIeveland,

dd.,
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DIENOS KLAUSIMAI
IŠLINDO

YLA

Iš

MAIŠO

Kažkoks “Paprastas Nafys” (tur būt
Daktarų Draugijos narys), atsipeikėjęs po
mėnesio laiko, parašė “N-ms” labai piktą
raštų neva atsakydamas “Draugui” ir gin
damas dr. Šimkų, kuris viename susirinkime
skaudžiai užgavo katalikų visuomenę.
Nario
” rašinys pilnas me:
? Tas
K. " * “Paprasto
•,
*
šmeižtų ir dar daugiau HŽgauliojaini ka
talikai negn dr. Šimkus yra padaręs. To ra
šinio autorius, matyti, yra lunatikas bedievis,
taip kaip ir visi “N-rtų” štabo nariai, nes jis
liiąterišfcai rašo prieš Bažnyčių, prieš parapi
jas, prikiša net inkvizieijų, apie kurių yra
girdėjęs iš šeniau vadinamųjų “eicilikiškų
prakalbų”. P. N. daug prakaitavo, kol su
galvojo knip daugiau Įžeisti katalikus. .Tis
rąžo ir apie inkvizieijų. apie vyskupus ir štai
dar apie kųį“Ir lietuviškosios parapijos Chi
cagoje ir kitur turi savo nariais ne liuosnorius ž.nones, o prievarta pakrikštytus ir išauklėtusė katalikus, kurių protėviai kentėjo
tiUo kryžiaus karų’k Taip, p, daktare, ir Tajusta bmi ^r^ria” pakrikštytas, tačiau
nieks Tamstos nevertė ir neverčia būti kata
liku. Katalikų Bažnyčia kiekvienam žmogui
duoda laisvų valių. Jeigu esi daktaras, Tams
ta apie tai turėtumei žinoti. Bet, matyt, esi
tęks aklas katalikybės priešas, kad nenori to
žinoti ir dėl to tokiems žmonėms, kurie ne
ieško teisybės, lengva patekti į bedievybės
nasrus.
“N-nų” bendradarbis P. N. nori įtikinti
skaitytojus, kad visos mūsų parapijos užlai
koma prievarta, jos, įsteigtos prievarta ir
lietuviai bažnyčias lanko tik prievarta. Tai
yra didžiausia melagystė kokį kuomet nors
kas Bore yra sugalvojęs ir skaudžiausias lie
tuvių katalikų įžeidimas. Jei p. P. N. šį tą
žinotų iš Amerikos lietuvių parapijų įsisteigimo istorijas, jis taip biauriai katalikų ne
šmeižtų. Visos, mūsų parapijos yra pačių lie
tuvių laisvu noru suorganizuotos ir tokiu bū
du užlaikomos. Lietuviai visada pirmiau pa•
• t J,
lapijai pradžių padarė, o paskiau kreipėsi į
vyskupus, kad jiems duotų lietuvį kunigų.
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Naujienietis P. N. taip pat meluoja, kad!rWi- Kongresas yra vyriausias
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kSčionybė išnyks, kuomet jo- šinoinis ir kit. “ Lietūkio” žįkia širdis, nebinyKs Dievo ir niqje yra visi Lietuvos žemės^
savo artimo. Tačiau toji die ūkio koperatyvai. Tos sųjun-.
jas, mūsų spaudą ir t.t., neap
na niekuomet neišauš. Meilė, gos nariais dabar yra apie 1-10
lenkiant kataliku kos akcijos,
tuip gausiai atnešta ir jiagini- koperatyvų. Tie nariai — tai
kuri visados buvo ir pasilieka į
dytu mūsų Išganytojaus mei- įvairiuose Lietuvos miestuose
žibintu mūsų religiniai tauti
le ir kančia, negali niekuomet ir,miesteliuose esantieji kopenio kelio gairėms nusviesti j
išsibaigti. Kitos religijos ne- rutyvai, vartotojų bendrovės
gyvą išeiviją,
visai
lietuvių
. įtraukė j savo aplinkumų mei- I ir žemės ūkio draugijos.
tautai.
lės, todėl visos skundėsi ne Neseniai “Lietūkis” užbai
gulinčios suvaldyti savo tikin gė savo 1933 metų apyskaitų
čiųjų ir visuomenės-. Manė ga ir gegužės 16 dienų Kaune su
lėsiančios jlagerinti juos aš šaukė savo narių įgaliotinių
trumu ir silpnųjų prispaudė metinį suvažiavimų. Iš apys
drinti veiklos eigą šiuo begalo
mu. Taigi jos, tos religijos, kaitos matyti, kad pernai nio-'
svarbiu visai mūsų tautai klau
niekuomet nebuvo socialinės, tais “Lietūkis” vidaus ir už
simu, į šį posėdį yra kviečia
tikroje to žodžio prasmėje; jos sienio prekyboje padarė iš vi
mi ir bus priimami įgalioti Vi
neįstengė surišti antžemiškais so už 194,009,196 litus apyva
lniui Vaduoti Sąjungos sky
įyšiuis žmonių giminės narius. rtos. Didžiausių prekybų “Lierių atstovai su sprendžiamu
Jos nesutrauko geležines ego- tūkis” varo su druska, cukbalsu.
izmo grandines, kurios kliudo 1 rum> miltais, muilu ir t.t., t.
Federacijos apskričius, sky žmogui apšviesti kitų žmogų.. y., su tomis prekėmis, kurk
rius, organizacijų kuopas, dr
U tus egoizmas kiek neapy- Į kiekvienam gyventojui kaj

A. L R. K. FEDERACIJOS 24 KONGRESAS

kyklų, vienuolynų, ligoninių ir t.t. Visos lie
tuvių katalikų pastatytos įstaigos yra lietuvių nuosavybė ir taip pasiliks. P. N. dėl to
nereiktų rūpintis.
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Tų prekl

Mes čia nerašysime apie visas P. N. pa
“Ar pastebėjote, klausia šv. J praėjusiais metais “Lietūkis”
kant
Federacijos
konstitucijos
skleistas nesąmones, nes jis tai padarė iš blo
Lionas
Auksaburnis, kad tuo' pardavė vartotojams už 25 mų
i.
dėsnių,
deleguoti
atstovus
ir
gos valios ir su gryniausįu tikslu dar Skau
, du abu įsakymai skamba vie- lijonus litų. Javų jis pardavė
rimtai ruoštis prie kongreso.
džiau įžeisti katalikų visuomenę, bet negali
naip, absoliučiai? Kalbant a-i už 2,5 milijonus lt., o įvairių
me praleisti užgavimo katalikų profesijonalų.
pie Dievų, sakoma mylėk visa žemės ūkio trąšų už daugiau
1*. N. rašo, kad beveik' visi geresni profesi
Federacijos pirmininkas širdimi; kalbant apie artimų, i kaip 4 milijonus litų. Mašinų“
sakoma — kaip patį save. Jei1 lauko darbams ir javų valy
jonalai, dainininkai, kalbėtojai ir rašytojai
yra ne parapijonai. Vadinas, jei kuris profetai būtų įgyvendinta, nebūtų1 mui buvo parduota už 692,243
sijonaias prie parapijos nebepriklauso, jis
šiame pasaulyje nei vergų, nei lt
geras, pažangus, bet kuris priklauso, nieko
laisvų žmonių, neį pergalėto- j
Meilė — tai vidujinė jėga,, n daugiau vertės už visas au“Lietūkis” turi nemažus ry
neišmano. Tai yra karakteringa “cicilikišką
jų, nei pergalėtųjų, net nei j
kuri apima visų žmogų, jį i kas. — Jėzus matydamas jį
j sius su įvairių kraštų fabrinesąmonė”. Ligšiol katalikai (socialistų košeimininkų, nei tarnų, nei tur
priverčia išeiti iš savęs,-pra išmintingai atsakius, jam ta, kais ir kas met į Lietuvų įve
liojami ir nekenčiami parapijonai) rėmė sa
tingų, nei vargšų...” (Šv. Jo
—'Esi netoli nuo dangaus
laužia savimylos kiautų, ku
ža gana daug įvairių ūkio ma
vo profesijonalus, neklausdami, ar jie yra tos
nas Auks., Hom. 32, in 1 ad
karalystės
”
.
riuo jis apsisupęs, ir jį lenkia
lšinu iš Švedijos, Jungtinių Aar kitos lietuvių parapijos nariais ar ne. Ne
Corinth.).
prie kitų, Meilė tai spyruok1 nierikos Valstybių ir VokieNeužtenka sakyti: “Viešpa
klausė to nei dr. Šimkaus, nei jo įsišokimo
lis, kuris atplėšia žmogų nuo tie, Viešpatie-”, ir žinoti Įsta Kaip matote, šitoji religija ' tijos. Įvežtas iš užsienių ma
gynėjo p. P. N. Neklausė ligšiol nė mūsų
šios žemės tuštybių ir iškelia 1
niškiui socialinė religija,
nes I šinas pirmiausiai . išbando. *Lie»
£ >•
dienraštis dr. Šimkaus ir kitų, ar jie priklau prie Dievo ir prie kitų žmo- I tymų, bet reikia ir įgyvendin
pirmasis
jos
įstatymas
užde-,
tuvos
žemės
ūkio
akademija
so prie parapijų, bet juos-rėmė ir garsino. nių, sutvertų panašių į jį, t. ti savo širdyje.
1 da kiekvienam pareigų užmir- savo dvare, Dotnuvoje. NetinBet jei bedieviai profesijonalai labai užsi y. veda jį prie artimo.
j oiuvg Jėzaus mokslo, meile £ti save, palikti save, atsiduo-, kainų žemės ūkiui mašiną
spirs ir to reikalams, katalikai bus priversti
tai akstinas, kuris judina tį visiškai dangiškajam Tė-Į “Lietūkis” ūkininkams nesiu“Įstatymo aiškintojas, nore-Į visų žmogų, Dievas yrn liepęs
daryti skirtumų tarp katalikų ir nekatalikų
viii ir pasiaukoti Jo sūnums Į lo ir jų savo sandėliuose ne-'
damas gundyti Jėzų, jo pa .žmogui bMt^tęlHiįu, kftip.yra
profesijonalų.
, /-.t..-v nu ųuLt
gyvenantiems
žemėj. “Užten laiko.
4..\
? klausė: —^Mokytojau, kdks
Gale p. P. N. klatisia, kokių teisę kata” pirmasis ir "svarbiausias Įsta tobulas jo dangiškasis Tėvas.. ka šitų dviejų įstatymų, sake
Būtybės mylėdamosi supana Pascal, valdyti ištisų krikščio Ši sąjunga savo veikimų
likai turi reikalauti daugumos Lietuvių Die
tymo įsakyiAfas f-^-Jėzus jam
nuolatos plečia. “Lietūkio”
nos komitete? Atsakant į tai, turime p. P. atsakė: — Klausyk, Izraeli. šėja ir sutampa. Meilės kelia niškų valstybę geriau už vi
mi iš šitos ašarų pakalnės du sus kitus politiškus įstaty skyriai yra Šančiuose, Šiau
N. painformuoti,
kad
katalikai,
nors
jie
ir
3<*.
Tavo Dievas yra visų Vieš
liuose, Klaipėdoje, Rokiškyje,
didelėje daugumoje, tačiau niekuomet- nerei pats. Tu jį< mylėsi visa save' gno Adonio sūnūs kopia aukš ti us”.
Ukmergėje, Mažeikiuose ir Te
kalavo daugumos vietų Lietuvių Dienos ko širdimi, visa siela, visu savo tyn, prisiartina prie tobulybės
lšiuose. Be-to, “Lietūkis” tu
miteto. Jie tik gynė draugijų ir organizacijų protu, visomis savo jėgomis. ir paragauja tos šviesos spin
si savo gana daug krautuvių
I
dulių. šišia viršenybė, šičia vi
teises, griežtai reikalaudami, kad Lietuvių Šis didžiausias ir svarbiausias
ir valdo kelis fabrikus bei
■ . . " t \ v suotinoji ir amžinoji krikščio
Dienos komitetas būtų renkamas ne vieno p. įsakymas. Antras panašus
j»i- nybės jėga. Krikščionybė —
šiaip įmones
ir Kauno bei
Jurgelionio sauvališkumu, bet masinfaine su miajain: Mylėk artimą kaip
Šiaulių elevatorius.
sirinkime, į kurį galėjo ateiti visų ferovių patį save. Šiais dviem įsaky meilės religija. Galės draskyPrieš keliolika metų Lietu
žmonės. Socialistai sų tuo nesutiko, jrodinė- mais remiasi visas Įstatymas 1 ti kūną amfiteatruose ir arė voje įsisteigė žemės ūkio ko Per buvusį metinį suvažia
nose, meilės neišraus. Ji ne
vimų iš patiektos apyskaitos
darhi, kad draugijos nėra kompetentiškos geir pranašai. — Aiškintojas jam mirtinga ir neapčiuopiama, peratyvų sąjunga “Lietūkis”,
ir naujos sąmatos matyti, kad
rų komitetų išrinkti ir dėl to sauvališkai Nu
ir šiandien sėkmingai va
tarė: — Mokytojau, gerai it kaip nemirtinga ir neapčiuo
“Lietūkis” ateinančiais me
darė soeialistišku -komitetų, kuris turi teisę
ro žemės ūkio kultūrinimo da
teisingai
pasakei,
kad
Dievas
piama
yra
siela,
iš
kur
jį
plau

tais yra nusistatęs dar labian
organizuoti ne lietuvių* bot socialistų dienų
rbų ir plečia prekybų Lietu
yra vienas ir kad nėra kito kia. Kankiniai nustebino pa
išplėšti Lietuvoje žemės ūkio
voje ir užsieniuose. “Lietū
Naujienietis p. P. N1., norėdamas apginti
gaminių prekybų.
dievo kaip 'Tis, ir kad mylėt; šaulį, nes mylėjo; apaštalai jj
kis” dabar yra vienintelė kodr. Šimkų ir visus “pažangius” daktarus,
jiems tikrai meškiškai pasitarnavo. Iš savo Jį visa širdimi, visu protu, atvertė, nes mylėjo; Dievui pera4yvinė prekybos sąjunga
ilgo rbšto jis išėjo iš krašto ir blogiausia — visa siela, visomis .jėgomis if j pasišventusius mergaitės išlv Lietuvoje, kuri aprūpina ūki REMKITE KATALI Kl
savo artimų kaip patį save tu-; ko skaisčios, nes mylėjo. Kri ninkus trąšomis, sėklomis, ma K£JĄ SPAUDĄ
išlindo kai yla iš maišo.
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William Lyon Phelps .šventoji meilė. Bet visai nėra taip. Jos
meilė yra baisus, plėšrus, naikinantis kai
tulis,-nepasotinta, viskų grobianti bei ry
janti liepsna”.
Tai tik vienas tiesos atžvilgis. Ta
z
Vertė Matutis
čiau, yra ir kitas atžvilgis, kurio dauge
Mokytojavimo profesijai aš aukojau lis vyrų nesupranta ir net neapmųsto. O
42 metus ir mano specialybė buvo ne vien kas nori, kiek jėgos leidžia, suprasti
Angbį Literatū/a, ne- vien Amerikos jau įtiną' taip, kaip patį motina supranta, to
nimas, bet ir motinos. Aš manau, kad -ge kiems reikalinga nuodugniai apsvarstyti
rai pažįstu keletu tuksiančių motinų. Nors ir-stengtis tikrai suprasti tų meilę, kuri
tų motinų armija susideda iš atskirų as motihai^priklauso ir kuriąja ji gyvena.
menybių, tačiau, jos sudaro tvirčiausių
Tūkstančiai motinų, kurias aš gerai
kovojančių ėrmiAą |wisnū1y; jos kovos iki pažįstu, yra jaunuolių* motinos; ir aš ne
paskutinių trž brangiausių joms turtų, bū •žinau nei vienos, kuri .nebūtų ištesėjusi
tent, už savo sūtių apgynimą. Senasis .po meilėje. Tuo atžvilgiu jos yra ‘visos ly
sakis apie karą, kad viskas bustina ir gios. Vienos iš jų yra turtingos, kitos
leisėtina, šiuo atžvilgiu yra tikras dviga- tiesiog vargdienes ir t. p. Tačiau, kiokhnme supratime.
’
.
*
viennme at-dtikime jos yra pasiryŽusios
Daug lietų atgal aš -skaičiau juan- užsistoti ir kovoti už savo sūnus. Jauno
< i'r/.:škų ki rinį (kurio vardo ir autoriaus se savo gyvenimo dienose, kai buvau mo
nebeatsimenu), bet mano širdy n-išdildo- kytojas kolegijoje, prisieidavo man eiti
ittai įstrigo -šokantieji rėitsšmingi vieno? “divizijos vyriausiojo” fiareigas, kas rei
motinos zo-lžiai: “Daugelis žmonių ma škia, kad, be mokytojavimo klesose, aš
li". 1 nd molinos pieilė yra nuolanki ir tumė jau taip jiat būti ir gvardijonaa arba
i. -n
. po nuly gyvena ištikimiausia drausinėK prižiūrėtojas kole^istanis. Tai-

Motinos ir Sūnūs

mo-

gi, pasitaikydavo, lyvl aš turėdavau laiš
kus rašyti ne vienai šeimai, kad jaunuo
lio elgesys kolegijoje yra peiktinas ar ne
pataisomas ir gul reikės jį prašalinti iš
kolegijo's. lr motina tuojau atvykdavo,
nežiūrint, ar ji yra turtuolė a-r •vargšė,
bet ji visada kalbėdavo tų patį: “Tams
ta nesupranti mano sūnaus. Tamstai, mo
kinant tiek daug jaunuolių klesoje, juk
negalimas dalykas, kad asmeniškai pažin-1
lum kiekvienų mokinį. Mano sūnus tams
tai yrn tik numeris, kurs užpildo tam
tikra vietų klesoje. Taikiau, aš esu jo mo
tina; ir aš noriu tanistai pasakyti, koks
jis geras ir kaip kilnus; jis turi didelius
'gabumus; tamsta turėtum jį matyti na
mie pas mane ir jį suprasti, koks jis pa
vyzdingas. ^ninšta turi jam duoti progų
ir pagelbėti gražiai jo ateičiai”.
Tr nesirado .Jh-i vienos motinos, kuri
būtų man tarįusi: “Tamsta teisingai el
giesi, jei mano Kūnų prašalinsi iš kolegi
jos. Jis nedorėlitk Jam n.e vieta būti ko
legijoje”.
..
Net^tada, kai aš pats mačiau moti1 nų meluojant apie savo sūnų, meluojant,

kad jį užtarus ar išgelbėjus iš keblios pa
dėties, piano širdis visada jai simpatiza
vo. Tr savyje sakiau: “Tai gerai, motin!
Motinos pasiaukojimas negali kitaip kal
bėti. Ir, jei motina neapgins savo sūnaus,
kasgį jį apgins?”
Tennysono poemoje “Rizpah”, kurio
vardas ir mintys* imtos
Se4 * ’ iš ftv.* Rašto
*
nojo Įstatymo, apibudinamos vienas vienuoiis, sugautas vagystėje ir, prisilaikant
anų laikų teisimo papročių, buvo pasmer
ktas mirti. Jo motina jj gynė ir kovojo
iki paskutinių; ji buvo kilnioji asmeny
bė; jos sūnus nebuvo jai vagis, tik bu
vo priverstas vogti; tai nebuvo nusikal
timą?, o tik didelės drąsos lenkias; ir jis
nepasitaikė rr nepesisavino pavogto gro
bio. Niekas nepagelbėyjo ir jos sūnus, retėžiuose, buvo pakartas. Tada ta motina
kas nakiį išeidavo ir tykodavo, laukda
ma progas, kaip j>avogus sūnaus lavonų,
kml nors jo kaulius palaidojus švęstoje
žemėje, kad Paskutinę Teismo Dieną jis
turėtų lygias teiseR su visais kitais. Jei
motina taip pasiaukoja dėl savo sūnaus,
būk tikras, kad ji meluos dėl sūnaus, kad

jį užtarus, apgynus ir išgelbėjus.

Motinos meilė aukščiausiai iškilusi.
visada ta pati čia, žemėje, yra arčiausia
Dievo meilės. Tuo žvilgsniu ji yra net
dievingoji meilė. &ūnus gali būti nepaisėlis, saųmylis, nedėkingas, žiaurus; jo
motina vis laip pat jį myli. Aišku, kad
niekas kitas motinos širdies nepripildo
tokiu žavėtinu džiaugsmu, kaip garbin
gas sūnaus pasiveiftmas kolegijoje. Ta
čiau, jei jos sūnus kartais ir nupuola, ji
nepaliauja jį mylėjusi. Sūnus jai yra mei
Įtakos tikrumos išsipildymas. Labai gai
la ir tikrai tragiška, kad daugelis sūnų
visa to nerealizuoja ar nenori suprasti,
nes juis^uly niekas kitas neprilygsta mo
tinos meflei. Jaunuolis kolegijoje kartais,
gal, yra ir nemokša, o klasoje pastumdė
lis, bet motinai jos sūnus yra vytis spindančiuose šarvuose arbn koks kunigaikš
tis. Kaip ilgai jo motina yra gyva, taip
esybė, pas kurių jis gali atsikreipti su
pasitikėjimu, žinodamas, kad jos meilė
dėl sūnans nenusilpnės ir neužges, kad ir
kažinkaip pasielgtų ar nusikalstų.
(Daugiau

bus)

I^eiviriądiehia, biri 21, 1934
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čių prie puolimo gero sugyve TEKA SAULE
Graikijos nepriklau
nimo, doros ir kt.), bet dėlto,
SOMYBĖS ŠIMTO METŲ
KALNUOSE
. , '
------------ :—
(
« kad būtų galima prieiti prie
SUKAKTUVĖS
'Už lango virė linksmybės išsitarė: “Matot, žmonės gy-Į nesvietiškų, beprotiškų pasielRašo Dr. A. Petriką, Brooklyn, N. V.
Tyliųjų pakalnę
sūkurys, girdėjosi garsios ka- vena, o mes...” Pažiūrėjau į į girnų, kad laisvai būtų galiPrieį šimtų metų • vasario
Nuo daugelio metų medici- rūkštis, bet naikinti ir tas
Nutiesė šešėlis.
Ibos, blevyzgojimas jau palai- jį jis buvo juodas darbinin-1 ma vartoti gyvenimo turtus
trečių dienų Londone buvo
uos ir dentisterijos profesijo rūkštis darančias bacilas —
Melsvu kalno slėniu
dais nuo alkoholio liežuviais, kas — mano sįelos meilė, nors’smaguriams, kad būtų galima
pasirašytas protokolas, kuriuo
se grumiasi dvi skirtingos reikia, kad kraujas turėtų rei- sveikinimai toastai... įraukė »r nepažįstamas...
1 laisvai mylėti, tai yra apsvai-1
Slenka debesėlis.
Graikija.buvo atskirta nuo Tu
miomonės, ar, geriau sakant, kianių mineralinį balansų; o
rkijos ir įai suteikta nepri
griežė muzikantai, priduodajig sakė| Ar jis tikrai IKintam kūnui Pataikauti ’r rtų skirtingų nuomonių atsto- kad kraujas būtų tokiu, kokio
Teka saulė, teka —
mi ūpo tiems, kur ten viduj suprato savo pasakytus žod- Pana>*u*
klausomybė?'
Ar. V-skas
vai. Vieni jų, ortodoksalai, fiziologinė kūno padėtis reikaDuok, Dieve, kad to vieno
Tai žemčiūgai krinta,
sukosi, trynėsi, mandagiai stu žiu8t> AS
akių pafinau
D-ro Williams’o teorijos se-'lauja —* reikia, kad maistas
0 balta viršūnė
mdėsi, palaidai mostigavo ra- toliau, kad savo tuo pasaky- draugo pasakymas, jog tieji
PAKVIETIMAS
kėjai, tvirtina, kad švarūs būtų gerai subalansuotas, kad
Auksu padabinta.
nkom, vaikščiojo po kambarį, nlu jįR Dorgjo išreikšti šiuos žmonės, kur gyveninio links-,
Širdingai kviečiu visus Chi
dantys negenda: reikią juos apart duonos ir mėsos jame
mybės pilnomis saujomis se- ,
darydami
zigzagus...
‘
'įžodžius:
“
Matot,
tie,
kurie
cagoA
ir apielinkinių miestelių
tiktai švariai užlaikyti, tad jie dą r būtų pakankamai daržo
Gilių ja pakalnę
lietuvius, draugus is senus pa
Muzikantams buvo suteikta jttU yra tikrai žmonėmis ir pa- nna’ “tikrai gyvena” ir “tikniekad nepūsių. Kitos gi n uo vių, vaisių, pieno ir kitokių
žįstamus atlankyti mane mano
Nutiesė šešėlis, —
iš linksmybių dalies “išsigėri-į 8įekg savo gyvenime laimės,1 rai yru žmonės” (ta,P
P®'
monės reiškėjai, daug moder-: mineraliniu bei vitaminų tublinio vieloje. Užlaikau dide
Slenka, slenka slėniu
mo” ir vienas butelis jo sto- kaip grkžiai siekia gero g^- sakė savo z(xlziais skambanlį
pasirinkimų. Visokių degti
niškesni, sako, kad nepakanka' rinčių substancijų.
Rausvas debesėlis. vėjo tarpe jų pastatytas tuš veninio, kurį įsivaizdina tokį, čiais kokia tai beviltim, gai
nių;
visokių rūšių vyno ir
vieno tik dantų valymo, kad
Michigano Universiteto ty
lesiu,-ilgėsiu)
yra
tik
vieno,
Putinas.
alaus.
Pristatome aludėms.
čioj dėžėj ant žemės, ant ku kaip šis virš-aprašytasai vai
reikia žiūrėti ir dietos. Dar rimai, Toronto Universiteto
Dovanos visiems atsilanku
rios vienas iš muzikantų sto zdelis —♦ niek no nesirūpini tik vieno — pabrėžiu tuodo
daugiau*, jie sako, kad dietos tyrimai, Columbijos Universisiems.
vėjo. Tai buvo “pasilinksmi- mas, linksmybės,* degtinė, mu žodžiu, pasakymas neapgalvo darbininkai kovoja ne dėl ai
balansas, kur yra .reikiamas teto tyrimai (D-to BoedeckeJūsų ŽYDUKAS patarnaus
nimas”,
zika, šlitiniavimas, blogos, ne- tas ir bendras minių dvasios siekimo tokio gyvenimo, kuris
kiekis fosforo, kalčiaus ir tūlų rio vadovybėje) — davė labai
Išgirdę ijiuzikų, žmonės su- doros mintys galvoj, nedoras nereiškiantis ir kad plačiosios visus be darbo netik pilnai ap Jums mandagiai,
vitaminu — yra svarbesnis įtikinančių duomenų, kąd mai
minios ištikro (o, kadd tik taip rūpintų, beĮt dargi pasmagintų I Reikale esant, atsiminkite
ktorius dantų sveikatoj, net stas yra vienas svarbiausių sirinko prie orkestro ir žiop- j meįjinimos prie tokių pat gi- būtų!..) siekia ne tuščio gyve- >< bet riekia to, ko- tik ir ga- j^elį.
(jeigu ne svarbiausia.,) fakto- liStei
4 lanKus. u«'rtų'moterų ir merginų, kurių
pi patsai jų valymas.
vis tie
•P“1*’! supratimas apie moterystSs ry nimo be rūpesnių ir vargo, Į Urna 'siekti, o tai to — jog‘NATHAN KANTER
Šių metų kovo pabaigoj įvy riu dantų sveikatoj. Motina. kuri’
bet gyveninio tokio, kuriame savo dalbas ir būtų savo nan- į 4797 go. HALSTED ST.
mergystės tyrumų
ko New Yorke* Mieste debatai, belaukianti kūdikio, jeigu tik-,1W- ne »»«««»». «•"«« s™-, *» *
darbas būtų užtikrintas tynė, dai, kad pats būtų žmogus iš
kur pirmųjų nuomones gynė tai prisižiūri savo maistų - k>nimai, tie patys rfrti mostu j nno alkoholi* gato gaivoj Šioj kad būtų nauda jo darbinin naudotojas savo darbo. Jog
Tel.; YARds 0801
gavimai
rankomis,
zigzagui,
iškilmėj
pasišalino*.
New Yorko Universiteto pro suteiks daug stipresnius dan
kui, ne išnaudotojui, kad sa ne negalimo ir beprotingo šio
fesorius Dt. Thaddeus -P. Hy- tis būsimam fcavo kūdikiui, smagus ūpas... Ir aS larpe Ho-| Taip mano drang„žis ,va> vo darbo vaisiais kiekviena? kiame — broleliai, sesutės dausančiu \ būrelio buvau
buvau.
.
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V . -yr
att, o antrųjų —- John Hop- negu ta, kurios maistas nėra psančių
,ja apie gyvenimo laimę darbu galėtų būti patenkintas, ir ga- rbininkat
Virgo t*ceta BANKAS
!
Vienas
žmogus
šalę
manęs
kins Universiteto profesorius, balansuotas. Paveldėti silpni
ninkams ir jų įsivaizdina kai lėtų jaustis, jog jnomi niekas
•
•
»_
■■■
-■
I . —.
biochemikas, Dj. E. W. Mc- cantvs ges daug greičiau net
po beprotingų, laukinį gyve dykaduonių
nepasinaudos,1
“DRĄUGA3”
jame perdhng saldainių ir ki
Et.' ■
Collum. Kiekvienas dar ture- ir deramai jų žiūrint,
nimo.dieni} leidimų... Skaudu, kad galėtų kyti laimę šeimy-1
tų
kenksmingų
substancijų.
savo pinigus
jo po du padėjėju. -Tai vis ! p.raR WpsloI1 A
Jų vietoj stengkimės valgyti skaudu širdžiai, kuri dega mei noj ir bent vaikams kitokį Katalikiškasl
stambūs, internacionafiai pa- dijavo Alaskos indėnų (indile plačiųjų darbininkų masių, gyvenimų prirengti.
Siame banke
Lietuviškas!
kuo daugiausiai vaisių, daržo
skilbę personažai. Koksai gi jonų) gyv(,jl}
kad tokis tų masių gali būli
PatriotiškasI
Ko mes, darbo žmonės šie •
vių, pieno (kurių viduriams
pamatinis tarp jų skirtumas? maistų, papročius, darbų ir
siekimas prie laimės, kad ga kiame t. Ar ištikro reikalin-i ’
Teisins-asl
jisai priimtinas), Čielo grūdo
\
l /
Pirmieji nurodo, kad dan t.t. Po ilgo atydaus darbo
li kaikas (ir gal daugybė) įsi go, ar
Naudingas!
tik gal tuščio kūno v.ž I
(ne pikliavotos) duonos, va
tys pradeda gesti iš lauko, b jisai priėjo sekamos išvados:
vaizdinti tų kovų, kuri veda ganėdinimo?.. Tikiu, kad vir*.
Pamokinantis]
sarojų ir kitokių mineralų bei
NMaM SL k IMk PI
ne iš vidaus; kad jie pradeda dantys tų indėnų, kurie gyve
ma $iu silpnesniųjų engėjais vitaminų turinčių valgių. Pa
'Narys FROetAt.
,
gesti tankiausiai tarpudantė- na primityviu gyvenimu toli
didikais, kaipo kovų ne dėl
siėmę gėrusias puses šių abie
se, duobukėse £pits) ir grabu- šiaurėje, kuriuos elar nepasie
tikro gerbūvio (užganėdinimo
jų teorijų, jeigu tiktėi mūs
Bridgeport
kėse (fissures) bei kitose, sun kė “civilizuęto” maisto ver
darbininkų reikalingiausiuose
dantys yra iš prigimties svei
kiai valymui pasiduodančiose telga — turi be išimties svei
gyvenime dalykuose, užtikri
Hardvvare & Paint Corp.
ki —' galėsime išlaikyti juos
Vietose; kadi dantys genda dėl1 kus dantis, nors dantų niekad
Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų,ir
iki senatvės. Žinoma, nereikia nimo laimės ateity, vaikams
visokių geležinių reikmenų šu numažintomis kaino
atsiradimo liurnoje tam tikros nevalo! Iš antros gi pusės, tie
užmiršti pasitaisyti tuos dan mokšlo, šeimynoms prašalinimis
kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
rūkšties ,(lactic acid), kurių irtdrėnai, kurie gyvena arti
tis, kurie jatu pradeda gesti.
mo visokių trūkumų, vedantrečdaliu,
negu buvo pirmiau, kurių turime 500
nu
padirba tam tikros bacilos miestų ir kaimų, kur balti mil
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
Buy gloves wlth whot
(bacillus acidophilus); kad tos tai, cukrus, kava ir skardinių
SPAR Varnish, galionas
........... ^1.25
bacilos minta liegendaneių, (kenų) maistas pardavojama
ir aukščiau.
it savęs
ALIVINĖS
maliavos
galionas
...............
Nereik mokėti Bto. al'
tarpiMSantėM užsilikumu rtai- •_ turf labaj WoffuR danti9i
dantų moetj. Listerine To
ir
aukščiau.
atn. Raila, tiktai dantis an- norg ju0R jf ya,0 ,ų dantvR
oth Parte gaunama po lio.
3214 SO. HALSTED ST.
Tel. Victory 7261
Tėmyk. kaip gerai JI velParsitrauk Tris Knygas
tiaaptiSkai nuvalyti ir probla- Kreifiaa
nH n(>gu
. kl*. Jg vartotadama. per
metus sutaupai ft
ma būsianti išrišta — nebus tųjų žmonių.
Vedančias Tobulybės Keliu
—
gendančio užsilikusio maisto,
Gamta, leisdama pasaulin
LISTERINE
nebus bacilų if neims rakšties, žmogų, nesiuntė jį su dantų
Parašė Kun. dr. KAZ. MATULAITIS, M. I. C.
TOOTH PAŠTE
I knyga:
kuri ištirpina danties sienas! šepetuku rankoje ar burnoje.
LIEPOS 7 Dieną Ekskursija
KRISTAUS FATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo
Jeigu taip lengvai ši prob Dantų valymas nėra gamtos
aptaisais
$1.25.
FRENCH LINE
lema išsiristų, kaip D-ro Hy- privalumas. Šepetukas gi yra
NEW YORK
II knyga:
att šalininkai mums sako, tai mūsų!“civilizacijos” išdavas,
ILE DE FRANOE'
l
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusi. 269, audeklo ap
tikrai didelė žmonių didžiuma tos pačios “civilizacijos,” ku
Express
taisais $1.25.
LIETUVĄ mažiau
turėtų sveikus dantis. Bet ri mum davė civilizuotai suga
III knyga:
’•
Laivas
kaip 8 dienos
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie
taip nėra: didelė jų didžiuma dintą maistų.
Platesnes Informacijas teikiam Ir pantnndam Laivakortes.
loms; pusi. 192, audeklo, aptaisais $1.25.
,
turi išgedusius dantis. D-ro
Padarome visokius popierius Lr dokumentus. Siunčiam plnlfpis |
Kokia gi geriausia pamoka,
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00
McCollum šalininkai visai tei iš šių dviejų nuomonių! Va
LIETUVA
Cla nuplėik
singai jiems sako: mes pripa- lykime dantis kas rytų-vaka
n
«> B k. »
~
INSURANCE
PERKAM
Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti
žystame, kad burnoje esu mi rų, nes irfes negalime gyventi
Gerb. “Drauro” Administracijai:
pavojingas. Palengvinkite Jj j 5 mi
' ‘f’ll lhlLWICZ
Siunčia Jums |................. u* kurYuos atsilakite knygas:
LIETUVIŠ
NOTARY
nutes su Musterole, “erslnlmo stab
ntos bacilos pagamina tam naturalį esknnosų ar indėnų
KRI8TAU8 PATARIMŲ KELIAIS, audeklo aptaisais, »1.25
dy toju**! Vartojant vien. kaH. va
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, audeklo aptaisais, $1.26
landoje per penkias valandas, atne
KUS BONUS
PUBLIC
Irų riikštį; mes pripažysta- gyvenimų, negalime misti jų
HORTGAfiE BAHKERS
DORYBES, audeklo aptaisais $1.25.
ša palengvinimą. Vartotas milijonų
Arba: Siunčiu $8.00 u4 kuriuos prlslųskite vima tris KITN. K. MA
per 2G metua Rekolbenduotas gy
kad dantys pradeda gesti maistu. Bet, tuo patim ruo TULAIČIO
knygras, audeklo aptaisais.
dytojų tr slaugių.
Mano adresas
REAL ESTATE
tankiausiai tarpudantėse, duo žtu, žiūrėkime, kad mūsų mai
bukėse ir gmbukėse; mes pri- ste būtų kuo mažiausiai bal
Vardas. Pavardė
12 mrti) leisi nitai pamatuotas biznis.
8U8IPAZINKrrE IK REMKITE LIETUVIpažystame, kad nešvarūs dan tojo cukraus, baltų miltų duo
Tel. LAFAYETTE 1083
2608 W. 47th STR.,
tys greičiau genda, negu šva nos bei pyrago; kad nebūtų
rūs. Bet mes sakome dar ir
va kų; kad tos bacilos nesi
randa kiekvienoj burnoj; kad
IK OUR OFFICE
jos persodintos į biologiniai
sveikų burnų ten negyvena,
išnyksta; kad tos duobukės
ir grabukės dantyse atsiranda
tiktai todėl, kad to kūdikio
kraujyje, dar dantims tik pra
dėjus rutnlotis, buvo stoka
reikiamų mineralinių druskų;
kad seilės, kurio žmogaus
kraujas yra deramai balansuo
tas, neitraliznoja susidarusias
burnoji rūkštis; kad jokiu bū
du nėra galina užlaikyti bur
na antiseptiškoje padėty.
Kad seilės būtų gerai balan
suotos, kurios galėtų ne tiktai
s neitralizuoti
susidarančias

Žmogaus Sveikata ir Dantys i
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klebonas

21,

birž.

turiningoje

193^

kalboje

Sesuo M. Jeronimą, pranciš3. Nuostabus drilius —- 7
paaiškino svarbumų mokslo U
kielė. Pasirodo, kad ir mūsų skyr. hern.
»
seserys moka gražiai ir sek
4. Mankštymas — 6 skyr. pasakė linksmų naujienų, kad
tas po męto, gyvenimas daro mingai apaštalauti, netik mo bern.
atidarys aukštesnę? mokyklų!
si
lengvesnis.
Kaįp
tjk
iįįuo
at

K E D A K ę 1 J OŠ A l) E E S A H?
kyklose tarp savųjų, bet ir ta
5. “Lietuvos kareivėliai“ — Ragino visus vaikučius, kuri^
(Tęsinys)
žvilgiu vienuolės gyvenilųas rpe svetimtaučių protestonų.
Fittsburgh’o Lietuvių Žinios
baigiu mūsų pradžios mokyk
3, 4, 5 skyr. bern.
P* O. box 542, Bridgeville, Pa.
1
skiriasi
nuo
pasaulio,
nes
pa’ui jau uebepirmas toksai So
Jei sakome, kad vienuolės
6. Operetė “Aguonėlės“ lo lų sugrįsti į aukštesnę moky|
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
1
šaulyje
pradžia
nauju
gyveni

aera Jeronimus pasidarbavi šė: Jarušūnaitė K. — Miškų kių. Tikimės, kad visi sugrįl
gyvenimas yra linksmas, tai
2013 Carson Street, S? S. Pittsburgh, Pa..
mo
vis
yra
lengvu,
bet
kiek

nereiškia, kad jis yra lengvas.
mas. Pasirodo, kad su gerais karalaitės rolę, Vyšniauskaitė kaip žadėjo gerb. klebonui.
/ Telepbone Hemlock 2204
vienas
metas
prideda
sunkesnį
norais
dar pridėjus biskį dar E. — Marutės, Valentaitė R.
Geria butų, jei gyveųimo leng
—--- ,n,iiw. mi«iau«BF.'y>te-=
naštų.
vumas būtų priežastis tent ko
bštumo ir pasiaukojimo guli — Aguonėlės, Gįrtlauskas J.
ŽMONIŲ*
Pirmasis
žingsnis,
be
abejo
by kas apaštalauti. Šis pavyz — Daržininko, Blumberis K.
kio gyveninio. Joks gyveni
nės,
lėšuos
kiekvienai
norma
KLAIDINIMAS
r į dys visiems sektinas,
mas, kuris yra vertas gyven
— Gaidžio.
-*•’<' •
Svaikiottwf Seserį Jeronim,
* Susipratęs lietuvis myli,_ge- ti, nėra lengvas, nė gyveni lei mergnilei -batai, kov, ir šiVaidinant operetę, išpildy
Sulig socialistų, bedievių rjjia įr remįa savo tautos viefdiea
skausto,.
Vėliau,
djrbant
ir
j()g
grJŽW
v
,.j
mo5ų
kala
.
ta sekantieji įvairumai: '
ištikiinos motinos, nė di
Sekmaditi
spaudos, jeigu žiųogus apsilei-' nuo)es . juokytojas, tas dvido- dalė. dammiakte, aa kitokio? KrisUu8 <h“W»O“ Hrtfio*
likų tikėjimui jaunavedį su
1. Aguonėlė^'— 5 skyr. me nį, birželio 17 d. Šv. Izidoriau!
džia krikščioniškų pareigų pi- įįjutojo amžiaus vaidelates, šie
skausmas'išnvks. Nuo valan savo rimta sužiedotiue.
rgaitės.
proiesijoualės moteries. Žino
parapijos buvo vaikučių p'u
ldyme, tai tas žmogus jų va- ja įr kūnu atsidavusias jaunodos
priėmimo
Kristaus
pakvie
-+~.—----2. Paukšteliai — 1 ir 2 sky moji šv. Komunija. Sekantiej
*
•
r
me taipgi, jog Kristaus, Sudinamas pažangiu, susi pra t u- i sįos kartos išmokslinimui ir
Pittsburgho vyskupijos k u rių mergaitės.
žiedutinio, gyvenimas irgi ne timo, jai yra duota truputis
pirmų sykį priėmė &y. Sakra
siu, progresyviu žpiogyuii. Jie tikybiniam įsųjhėmįnimųi.
to skausmu, kuris'pervėrė Iš-' nigų rekolekcijos prasidėjo šhj
3. Šviesvarbaiiai — 6 sky mentų: M. Pampikaitė, A. ša
buvo rožėmis klotas kelias,
nesigaili ųeužfcmfciUų titulų ‘ gios apyiinkėa lietuviai
raytojo sielų, kuomet Jis ži.|savaių, uįrdįfr- („a>ų kle riaus mergaitės.
yi
- ■ .’
. iputaitė, O. Baniūtė, A. Novq
Sunkiausia
dalis
vienuolės
visokiems atsimetėliams, ne- raį
pažįsta. Kas nėra git-1
nojo, jog turi palikt Savo mo- rbonaj( ^iaos biri. s
ka
4. Gaidžiai
1 ii _ skylių(jjaįp^ p
Abromi
zaliežninkams, o katalikų. ku <p.j«.s apie Šv. Pranciškaus so gyvenime nėra patsai gyveni žų Nazareto namelį ir atiduo rtu su savo kahnyjiais: kun bernaičiai.
vičintė, A. Trakas, D, Tr|
nigus žemina jr šmeižia prieĮseriSj 1^evo Apvaizdos kalnų? mas, bet tiktai pirmasis žipg ti Jo šv. Motinų nepažįstamų
5. Peteliškės — 3 ir 4 sky
Vaišnoru, kun. Wassel ir ki
(Tęsinys 5 pusi)
kiekvienos progos. ModeiniŠ- Vargiai tokis atsiras. Wes ge- sn^!?’ kuris 3$ tenai nuveda rankosna. ,
rių mergaitės.
tais.
kumas bei progresas tai jų rėjamės jų darbuotės vaisiais, Pradžia labai sunki, bet, mc- j
' (Daugiau hus)
8-jo skya. mokiniai padaina
>.
. * S • ■T
*
labai mėgiamos įnėškeYėt,, ku stebiamos nepaprastu pasiau
galite gauti bas,savo valstlin'nKl
Sekmųdienį, birž. 2| d. yi vo “Juodbėriai”, Elena Žilio- Jūs
tam tikra TONIKĄ, kuris per ii g
riomis jie gaudo^sau sekėjus, kojimu Dievo garbei ir uiažy- cijos dienos proga pundai to
pasakė
atsisveikinimo
ka laika buvo vieno jtymaus Gydytojau
si rengiasi į' S. L. K. K. A nytė
,»
.
. .
.Y,
.... preskripcija. Tai yra tikrai gera naij
ypač tarp jaunimo?
laikrųščio
egzempliorių
buvo
čių naudai, didžiuojamės jų
: __ •• >
v ’ * ▼ Pittsburgho apskričio piknikų Ibų, kurioje reiškė savo deki- Jlena aa vyrą — tik reikalaukite
t*
V
,
atsiųsti į .Pittsbnrghų ir apyApsuktos ir progreso reika- darbais
Adomo sode. Žadu. būti laimi ngumų gerb. klebonui ir sese
Birželi®
12
d.
iš
Šv.
Kazi

tingumų
ingunia visi pnpažįstan
pripažįstame.
i ;orwi 4 d., L. R. K. Fede, U nkę * geisti po žiųones.
Liepos
šųunu, nes-pirmininkas Juozas rinis Už gerų išauklėjipią. Po
Vienok protaujančiam žmogui racijos Pittsburgho apskritys &*ngeidu, kam prisieis apino miero bažnyčios tapo palaido
treatmentaa už Doleri
ta parapijos kapuose sena pa Tamkevičius *doda pastangų, jos kalbos mokiniai padaina Mėnesinis
aišku, kad Dievo sutvėrimui rengia Lietuvių Dienų -v pik-d^1** sųskaitų.
pilnai garantuotas. Jeigu jūs n
Vilimas
vo
“
Atsisveikinimo
dainų
“
.
kad
viskas
gerai
išeitų.
•
jausite tvirtesniu, arbį jeigu ne b
rapi jonka, a. a. Ona Paulaus
žmogui dėl pasėkimo mokslo nikų Šv. Prahciškaus vienuosite pilnai patenkintas, jūsų pinlgs|
Pasibaigus
programai
gerb.
bus junis sugrųžtntl.
kienė, 67 m. amž. Iš Lietuvos
ar pažangos nėr* reikalo iš iyno naudai, pačių seselių ū
Kiaulė bes&nisdama po ų6V.
Švėkšnos parapijos, f’a
sižadėti kr užmiršti Sutvėrė kyje, Castle Slmnnon, Pa. Me žuolu ir berankiodama gile* , paėjo
nko nuliMi„,e dvi Juktcris;
į jo. Keistus mums yra gyveni nkas būtumąi lietuvis,
dar nesupranta, iš kur tos gilė*
Amerikos Liet. Daktarų Drangijos Nariai
mas, kelias ir tiesa. Daugybė .menkesnis katalikas, jei Susi atsirado. Socialistų redaktorė- Onų Barškėtienę ir Magdaleną
Birželio 17 d. buvo graži Tel. CANal 0257
Laidotuvėse patarna ve
genijų, mokslinčių'bei išradė laukęs Fourt of July nenuva lis Vergulis, besinaudodama, Lester.
lies. PROapect 6650
Kraboriai. wensiov#i ir Mar programa Šv. Kazimiero pa
jų, tikrų dvasios milžinų at žiuotuiiiei į Mt. Providence/ spauda ir įvairiais kitais išra- -ulaitis Karst
a Sim0. rapijos salėje, surengta užbai
DENTISTAS
liko neapsakomai naudingu1446 SO. 49th CT., CICERO, II.L.|
diiuai, jokio kredito neduoda naudus, J.r m
'
i
<
gimo
mokslo
metų
proga
ir
Tamkevičius, A
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
* •
* -1
•
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Žmonijai darbus lenkdami ga
Pittsburgho vyskupijos lie. katalikų mokslo vyrams bei Leonaitis, P. Lengvinas, J. Zi gerai išpildyta. Visi vaikučiai
3147 SO. HALSTED ST., CUICAGC|
1821 SOLTH HALSTED STREET
lvas prieš. Aukščiaųisiųjį ir se tuviai kunigai kas mėnuo su išradėjams už jų išradimus
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai,
stengėsi
kuogeriausiai
atlikt'
mniekas
ir
J.
Jevųrauskas.
■n
Į Rcsidenc-iju 6600 So. Artcsian Avė.
mdami įkvėpimo ik; brangioj sirenka pasitarti Bažnyčios ii Jis užsispyręs tvirtina, kad
Juos į kapus njuvežė Simona savo roles. Programa susidėjo
Valand-oa: 11 ryto iki 4 popiet
Dienoms Tel. LAFayctte 5793
K, i>t a us, moksle šviesos. Tik1 Tautos reikalais. Paskutinių katalikai, jeigu kų ir daro, tai
( Iki 8:30 vakare
Naktimis Tel. CANal 0402
iŠ
sekančių
dalykų:
'
vičius savo “Packard.u“, ku
nesubrėndėljųi mato pažahgų suvažiavimas įvyko birželio , daro tik savo naudai. Ar jis
8 sky
nigų su vargonininku vežė Jo 1. Piiainkdų drilius
Tel. LA/’ajctte 7650
vien tame, kas bedieviška. Jie; pg j Homestead, Pa., pas kun. mano, kad jo.skaitytojai tikės
nas Chuhis.
Tretininkus ir , riaus bernaičiai.
sistematiškaį pįežia is žmonių jį Vasiliauskų. Svarstyta j- jam jeigu jis aiškins, kad spau
šiaip no^ftphis palydėti į ka 2. Pūslių drilius.— 7 skyVai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
tikybų ii viskų kas šventa, <&>- 'vairūs vietiniai ir plačiųjų vi- ■ dos išradėjas arba Kolumbas pus vėže savo automobiliais riaus mergaitės
Nedėliojo pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ig. O kų jie duoda vietoj ti- suomenę liečiu dalykai. Užgi- Amerikos atradėjas dirbo tik
draugai, kaimynai ir pažįstu •.
orrice Tel. REPnbllc 7696
kybos? Vietoj Kristaus
ji^rta Amerikos Lietuvių Katali savo naudai?
mi. Kadangi velionė per ilgus LIETUVIAI DAKTARAI:
Res. Tel. GROvebUl 0617
1
Vai.:
2
—
4
Jr
7
—
9
vai.
vakare
pasirenka barabų. Nebereikalo
Studentų Sendraugi; orga
7017 S. FAIRFIELD AVĖ.
IcL LAFayctte 8057
Tas pats redaktorėlis visų metus priklausė prie tretini n
Rusijos bolševikai stato pami- į nizacijos steigimas ir svarstykaltę verčia ant katalikų Baž kų, tat ir tretininkai labai gra
Td. CANlil 0102
nklų Judui, Kristaus išdavi- |a komisijos patiektas statu
žiai ir skaitlingai pasirodė pa
nyčios,
kad
senovėje
žmonės
2US3 W. MARUUETTE ROAD
kui. Vietoj šventojo mokslo, tas.
\
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAI
tikėjo,
jog žeine buvusi plokš maldose ir užsakė mišias šv
Rea. and Offlcė
Olfice Phone
paremto Dievo ir artimo inei- į Kadangi Jo Eksčnlencija vyVai.
2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryti
2359 So. lA-uvitt St.
PKOspect 1028
Gražios ir rimtos buvo laido
čia.
Tokios
logikos
prisitaiNedėlfoJ susitarus
CAN
AL
0706
le, jie mums perša moderniz
skapas Matulionis žada daly- kant, galima būtų kaltinti ka- tuvės. 1
mų, paremtų tuštybe bei pa vauti Federacijos „ kongrese,
Tel. qANal 6122
talikų Bažnyčių už vartojimų
(Prie Archer Are. netoli Kedsle)
Tegul
Aukščiausias
suteikia
t virk imu.
*
»
Vaiandoe:
nuo
>
iki
8
vai.
vakare
•*
Pittsburgho kunigai pageida arklių susisiekimui prieš išra
Maredomls lr nedėliomis pagal
jai ramybę ilsėtis tolimoje, že
> Priežodis sako, kad tuščia vo, kad Kunigų Vienybės sei
PHYSICIAN and SURGEON
sutarti
dimų
automobilio.
melėje nuo Lietuvos. Amžiną
bačka garsiai skamba.
Taip mas įvyktų ir šįmet sykiu su
DENTISTAS
pat ir mūsų socjalistukai, pri- Federacijos suvažiavimu,
Gerai rašytojas Drųsutis pa atilsį duok jos sielai, Viešpa
OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavitt St.)
.
dengimui vidurines tuštybės, velanJ> O,do Krflv()je ga|ėtu. reiškė, kad tokiam cicilikučiui tie! v
Sunday by Appointment
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
vnrtoja skambius pažangos ■ ]ae gėriau ^„5,; ir ižkil, vieta tik pamišėlių namuose.
' z -L- •
Nuo 1 tkl 8 vakare
progreso obalsius tuomi mul mingiau priimti vyskupų kan- Jis nemielaširdingai kimba
Piriūadiepį, birželio 18 ,d
corner Sacramento
Seredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
kindami ir klaidindami, •žmo j kinį.
prie “proboščių“ už straipsnį mūsų klėbonas moterystės ry
nes. Jeigu nedorųyę bei pat vi
tilpusį “Drauge“, kurį. rašė šiu surišo Jeronimų Sbandre- - ------------------------- —*—------GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nėra abejonės, kad tas dvaTel. CANal 6122
rkitnų galima būtų vadinti pa
visai ne kunigas ir dar jis ka wsinith ir Ednų Marcinkevi Phone Hemlock 2061
i sios didvyris atvažiavęs į 'Ažanga, tai, ištikrųjų, pas juos
lba apie susikompromitavimų čiūtę. Graži ir rimta porelė i DR. JOSEPH KELLA
OFISO VALANDO8:
merikų užsuks ir į PittsburgNuo 2 iki 4 lr nuo • Iki S vak.
los “ĮMižangos’’ netrūksta, bet
DENTISTAS
Ar
reikia
didesnio
sturikoropn
!
Mmt08
ir
iškilmė*,-.
...
.
1 ha. Jau laikas butų susirupmNedėllomla pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURC
tikros pažangos tai pas juos ,. .
; , •
.
,
Ofiso telef. BOUIevard 7829
.. '
1 ti 10 maršrutu ir atatinkamu mitavi.no kaltinti vien* žmo- Svcikin8)„e jaunavedžius u Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Namų Tel. PROapect 1930
negalima pastebėti.
......
gų už kito žmogaus darbus.
jųjų palydovus. Reikia pašte
Nedėliomis pagal sutartį
• *
f a* '
•T
-v * 1
įskilimų surengimu.
Laikas mums iš darbų pa
Vanaginis bėtę kad Jeronimas yra pe
Valandos 1—3 lr 7—8 vak,
Tel. BOLLcvard 7012
žinti neteisingus vadus šūkau
Nusiskųsta ir pareikšta diSeredomis ir Nedėliomis pagal sutari)
rėjęs į Katalikų Bažnyčių it
jaučius apie pažangų o, ištik- (delio neužsiganėdinimo dėliai
REZJįDENCIJA
* presbytefijonų sektos. Prie at
njjų, prie tikros pažangos nie pažadų neištesėjimo palinks
DĖNTI8TAS
sivertiiuo daug pasidarbavo
KITĘ “DRAUGĄ »»
kuo neprisidedančius. Trenki minti publikų daina per svečių
Telefonas REPubUe 7868
me į šalį jų melagingus laik iš Lietuvos prakalbas, šitokie j
arti 47th Street
Vai.; nuo 9 Iki 8 vakare
Oftuo: Tel. LAFayctte 4017
raščius. Vietoj to labiau gi “šposai“ garbės Pittsburgbui
LIKTUVI8
' Seredoj pagal sutarti
Res.: Tel. HEMIoek 8286
nedaro.
Jinkirnčs į neišsemiamų Kris
. OPTDMP.TR1CALJ.V AKIl
Į Ofieo Tel. CALuniet 6KB.1
SPECIAI.ISTAS
Res. TH. DKEvH #l»l
taus mokslų. Tokiu būdu pa
Palengvins ak»u įtempimą, kuris
esti prlelestlml
galvos skaudėjimo,
darysime tikrų tKasiškų pa- į Iš Pittsburgho socialistų asvaigimo aklų aptemimo, nervuptuGYDYTOJA8 ir CHIRURGAS
OFISAS
rao, skaudama aklų karst), atitaiso
žangų. Jeigu nebūsime apsi- viacijos dienos Bettis Field,
trumpareg> Htę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Viguose ataltt- Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
V
2 luboe
Jiidę ir visupirmiausiai ieško birželio 17 d. galima sakyti
lumuon egzaminavimas daromas su
RczhleuciJOK Orisas: 2656 W. 691h |
CHICAGO. JLL.
elektra, parodančia mažiausias klai
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak.
sime Dievo karalystės ir Jo j. iaėjo fiasko. Susirinko vos ke
das. Speclalė atyda atkreipiama
J
(OFISO VALANDOS:
Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti
mokyklos
vaikua
Kreivos
akys
ati

teisybės, tai ir viskas kita, ka* H šiiptai žmonių. Negelbėjo Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
taisomos. Valandos nuo JO ikt 8 v.
po pietų fr nuo 7 llci 8:30 vai.
NedėnoJ nuo 10 Iki -.12. Daugely at
r :
gyvenimui ir progresui reika- nei reklama, nei graži saulėta vul.
sitikimu gkys ntltalMHKM be akiniu,
vakaro. Nedėli-omla nuo 10 Ikt 12
Kampas 81st Street
gailios 'piginu kaip plrnuiau.
valandai dieną.
, diena. įsileidus į komitetų ka
lingu, bus mums duota.
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
OTDYTOJA8 IR CHIRURGAS
Nedėliomis Ir Šventadieniais 10—12
Te^clonae MIDway 2880
talikus ir tautininkus būro
Phone Boulevard 7589
Office Tel. Wentworth 6830
.
Tel. VIRglnia 4&M
-------------------- galima sutraukti tūkstantinę
Res. Tel. Hyde Park 8398
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
Bnkano etc. ei.
Nedėliomis pagal sutarti
Res. Phone
Otflce Phoue
ti didžiausias rfipcstis, kad bfl cilikiška panaberija ir noras ENUlewond 6611
TRIangle 0014
Tel. Ofiso BOLLcvard 6918—14
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
tų stipri katalikiška spauda kontroliuoti kitų pinigus, pa
Ke*. VICiory 2343
MOTEMV
IR
VAIKŲ
LIGŲ
GYDO AKIS
8PECIAL18TIS
kad ji pasiektu visus tikin 1 darė didelį nuostolį antrojo
k Ir prirenka akinius
Tel. VARds 0194
nlsakomingai
eiuosius ir kad nekatalikiško< transatlantinio skridimo fon ( GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rea: Tel. PLAra 2400
V«UT nuo 10—8 v. p pValandos;
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo ė:39-8;U0
Nedėtoje pagal sutarti
Valandos: 1 Iki 4 po pietų, 7 Iki 8 vok.
ji spauda hMų iimeAta iš ka dui. Iš tos ‘‘šventės’’ nemaža,
ROOM 210
Nuo 10-11 v. ryto; 2-8 lr 7-8 v. v.
7 '■ V
. r,,
talikų
lėftfejRUd ierėdomg
V»l.; 2-4 lr 7-i vai.-vakari
Nedeldie&iaia dvo 10 Utį 12 <beo«

AR MAN BOT VIENUOLE?
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4204

ARCHER

Vai.: nuo 9
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AVĖ.

ryto iki 8 v.

vak.
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6558
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So.

Western

Avenue

DR. G. Z. VEZEL’IS

FLATIN

4645
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Ashland

6631

S.

Rot

Cermak

California
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Avė.

OPT.

DR. CHARLES SEGAL
So.

Ashland

W.

DAKTARAI:

DR.

4729

So.

2201

DR. J. RUSSELL

DR. A. A. ROTH

Avė.

Moteriškų,

visų

Ofisas

Vyriškų,

chroniškų

3102

So.
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ir

2515

Of.
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Halsted
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Res.

Tel.

¥

1

69th
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ARCHER
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ST.
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6141

St.
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4

a

popiet;

a

o

d

o

nno 6.8

vakarais

DR. T. DUNDULIS

Vanaginis

4157

Kiekvieno

kataliko

turi*

bū-

i

mintų.

DR. MAURIGE KAHN

Dargio,

DR. A. R. McGRADIE

4631
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So.
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Street

2201
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Ketvirtadienis, birž. 21, 1934

—
i rmainyti vardų į 44 James”; lietuvių kunigas, Jonas Wei- talikų Universiteto Sulpici
■M8M
■M Ma
j
nevadinti jį lietuviu ir užtik-j aengttfas. Iškilmingąsias pri- eenuųArijų ir savo gabumais
.T.
rinti jam atlyginimų iki kol1 mieijas laikė Šv. Alfonso ba taip pasižymėjo, kad atiteko
—
' 'k
HomesUad,
Pa.
—
MagdaMARIJONA MIRAKIEN* t
žnyčioje, ©altimore, Md., bir jam mokslo stipendija ir ji
Įjis bus pasirimgęs skristi.
(Fo tėvais Dobbins)
Iena
Liuleckaitė,
buvus
j»er
galėjo eiti šeėis metus inok
Į Po to, Dienos tvarkdarys, želio 17 d.
Perelnkyrė su iluo pasauliu bi
rželio 20 d. 1034 m.- 9 vai. ry
ilgus
laikus
a.
a.
kun.
S.
J.
Atrodo, kad mūsų kolonija lūs nemokamai.
Kazys Kisielius — pasveikino
to, sulaukus pusės anižluuB, gri
mus Lietuvoj, Suvalkų rėdybos.
prastų
Philadelphjijos
rietuvių
Oepannnio šeimininkė, išvyko
Lankydamas seminarijų, dar
Chicagos lietuvius ir ponios yra nepaprastai, apdovanota,
Rūdos parap., Vandenų kaane.
Ilgus laikus išgyveno Erebe, Oparengimų.
Po
to
išreiškė
apsu lietuviška ekskursija į Lie
Bačkienės garbei užsakė lietu kad per penkis metus turi iš pagilino savo mokslo žiniai
klahoma, Chi'cagoj Išgyveno 10
1
t
gailestavimų,
kad\
kitos
grumelų. Priklausė pade Tretinin
Į tuvų, birželio 16 d., laivu Be
viškų polkų, kurių grojo p viso penkis naujus kunigus; ypač kalbų srity, taip, kad jį
kų, ApaStalystės, Amžinojo n Į
į
pės
žmonės
nenorėjo
prisidė

Gyvojo
Ražančiaus draugijų.
J rengaria.
Dambrausko radijo orkestrą. Kun. Mendelio primicijos įvy- galutipai paskyrė važiuoti į
Kviečiam visas nares susirinkti '
ti
prie
katalikų
veikimo
ii
8-tų vai. Paliko dideliame nu
Ijaivakortę- ir visus kelionei
Sekė ristynes. Trys poros I ko .prieš penkis metus; sekė. Romų ten toliuu studijuoti ir
liūdime 4 dukten's: Elena Barsykiu
rengti
vienų
sėkmingų
zdaltlH, Petronėlę lr lentų Aldokumentus parūpino laivako
kun. Dubinsko, kun. Giedros, vėliau grįžti Amerikon profe
raumenuotų jaunuolių iš
bort Lareen, Margnret ir žentų
Aviacijos
Dienų.
Kaaimlerų Butkus, Onų ir žen
rčių agentas K. J. Vaišnoras.
Jurgio parapijos Atletų Rate- kun. Keidošiaus ir dabar su soriaus vietų užimti. Jis gerai
tų Clarcnce (Jutgley, 2 sūnus
1
Juozapų lr marčių Marijoną ir
Magdalena Liuleckaitė išvy
moka lotynų, graikų, hebrajų
Toliau pabrėžė, kad katali- lio pa'traukč visų dėmesį. Ri- silaukėme naujo.
Andriejų lr gimines.
Kūnas
pašarvotas
randasi
ko j Lietuvų apsigyventi:
ir naująsias kalbas, k.
Kun: Weisengofo istorija y- • kalbas
kai rinitai stengėsi gauti Įeit. tosi kaip % profesijonalai*
3148 S. ITnfon Ave. LaidotusČS
ų . . I
Linkime
laftningai
pasiekti
jvyks penktadieni,* birželio 22
sant viso keršto, kurį “taųti- F. Vaitkų, 4r kad jų išsireišPavakary buvo pranešta, ra gana įdomi. Gimęs lapkri t. vokiečių ir prancūzų, kurios
z
4
d., 8 vai. iš ryto lš namų 1 šv,
savo gimtinę šalį, Lietuvų.
Jurgio parapijos- bažnyčių, ku
tininkų” vadai rodė katalika- kiinai apie', lakūnų buvo pa-! kad žmogus jau šoks iš orlai čio mėnesį 17 d., 1909 metais. duoda jam progos giliai išstu
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielų, o Iš ten
ms, Aviacijos Dienų Akadenii-1 matuoti, nes jie pilnai tikėjo- vio. Ta naujiena visų galvas Jis dar nėra sulaukęs 25 me dijuoti- Šventąjį Raštų.
bus nulydėta 1 šv. Kazimiero
I’o primicijų, vasarų bus Bakapines.
jos Vilioję Joseph Marie, New ! si jį turėti iki paskutinių ke iškėlė į viršų. Tik, štai, }>a- tų amžiaus. Gimęs WesternVisi a. a. Marijonos Murakienėe giminės, draugai lr pa
town, Pa., kuopuikiausiai pa- i lių dienų, bet tautininkų siau- matėme kaip iš kelių tūkstan porte, ten i»t lankė pradinę ltimorėje Šv. Ambroziejaus bažįstami esat nuoširdžiai kvie
Rudenį,
čiami dalyvauti laidotuvėse lr
vyko. Rengimo komisija
iš ras politikavimas sutrukdė,
čių pėdų atsidaro parašiutas Šv. Petro mokyklų. 1921 inė- ’ žnyčioje padėjėju.
sutelkti jai* paskutini patarna
vimų tr atsisveikinimų.
karto manė, kad, iš priežasties
Ji džiaugėsi, kad katalikai ir puola žmogus vis kas kart tais -įstojo į Šv. Karolio kuni spalių mėnesį, važiuos į Romų
Nuliūdę liekame: Dukterys,
Birželio
14
d.
iš
Šv.
Vince

Sūnai, Ceiil«4, Marti ir Giminės.
pasidalinimo žmonių į du iš išvien dirba, kad katalikai vi arčiau prie sodo ir stačiai į gų priruošiamųjų, seminarijų, trims metams. Galutinai už
lJtidotuv.se patarnauja gra
nto parapijos, PittsburgĮj, Pa., važiavimu, tiek daug čion ne suomet buvo ir bus geri tau Seserų užsėtų lauką.
baigęs savo mokslų/ jis bus
kur išbuvo šešetų metų.
borius A. Masalskis. Telefonas
gavome aukų $156.05. Gerbia atvyks. Už tai nebuvo užtek tiečiai, nes ‘‘geras katalikas,
Baigdamas, 1927 metais lai- paskirtas Katalikų Universitef MaMMMiMMMMMHMMMMH
T "
t
*
*
e '1 •
Visi džiaugėsi vietos gražu I
•
i
mas kun. J. Vaišnoras nenuil tinai parūpinę bukų prie baž yra
į kė kvotimus, kad įstoti į Ka- 1 to šventraščio dėstytoju.
geras tautietis”. Tiedu
stančiai darbuojasi ir ragina nyčių. Bet žmonių tiek daug į dalykai visados bendrai riša- mu ir patogumu tokiam pare
'
Tu ir Aš
savo parapijomis, kad remtų suė|oe prie bažnyčių, kad ki si. liagino katalikus ir toliau ngimui.
GRABORIAI:
vienuolynų. Širdingai dėkoja tiems prisėjo laukti- apie dvi taip vienybėje laikytis,
nes
me mūsų uoliam geradariui valandas, kol galėjo važiuoti tas ir tautybei daug padės.
L
knn. J. Vaišnorui ir visiems Kai kurie pavargę ir įkaite Baigdama»paaiškino apie la
ROSELU BROTHERS, INC.,
į
aukotojams.
nuo saulės, grįžo namo arba kūno Janušausko rezignacijų.
Specialistai Iškalime lr l&dlrblBirželio 12 d. Wasbingtono
Nepersenai akadeinikės ten ieškojo kitokios transportaci- Pažymėjo jo rezignacijos prie* .
me visokių rūsių parniūktus Ir
grabnamlų*.
P. Milueiūtė, A. Lukoševičifl lošė veikalų. Pelno liko $35.(K5: jos. Be to, daugelis važiavo žantj, būtent: nesąmoningų ko Katalikų* Universitete tapo įsavo
automobiliais.
Buvo
daug
pei
šventintas
baujas
Baltimorės
ntraktų, kur reikalavo
Mūsą Šeimyna specializuoja Sia
tė, G. Harroverjūtė, S. Gėlu- o Šv. Pranciškaus Rėmėjų
me darbe per SeSias kartas.
iš
mainų
kolonijų.
Iš
Shenan

mbauskas, N. Aidukaitė, R1 skyrius surengė card party,
Veskite pa—1 n Ii lų reikalus tie*
Aidukas, S. Čelkiūtė, M. Bi-> kuri davė gryno pelno- $83.00 dorio atvažiavo busas.
štai su pačiais* išdirbęjais
tautas, A. Bitautaitė, O. Bu-i Rėmėjų metinis mokestis $29
Diena* buvo saulėta ir kait
Ši
parapija
yra
pasižymė

ri.
Popiet ir vėlai vakare lijo
daviūtė, R. Bikinaitė, C. Vai
čius, G. Krikštopaičiūtė. Kle jusi. Draugijos susijungusios Bet lietus mažai pakenkė. Nu
bono kun. V. Abromaičio ir su rėmėjais, kasmet prisiunAin vykę į Vilių radome tūkstanti- i
Vienas blokas J rytus nuo
tarnų vedami, su procesija į- aukų. Sekančios draugijos au- nę minių. Parke grojo Lietu
,
didžiulių vartų
ėjo bažnyčion. Jų tėvai ir ki kojo: S. IV R K.,A. 35 kuopa t viškos Valandos radijo orkosti giminės ėjo taipgi prie Šv. $5.00; po $1.00: Šv. Jono, Šv. tra, vadovaujama Al. DambŠv. Jurgio ir Tre rausko. Viršui skraidė oriaiKomunijos. Visa tai darė la Vincento,
Trys telefonai:
•
T
1
~
*
tininkų.
’ viai, vežiodami žmones. Vieni
bai gražų ir malonų įspūdį. Ne
Res. PENKACOLA IMlll
BELMONT 3485
vieno dalyvavusio
Lai Dievas Šimteriopai, už ore linksminosi, kiti ant že, Office: HILLflIDE 8885
džiaugsmo ašara per vaidfoš. * 'moka mūsų geradariams i; mės, ‘"ter firmos”. Didžiu-1
Alfred RoseUi, pres.
Vineent Konein, aeer.
lė
platforma
nuolatos
*
pilna
Pritaikintų pamokslų pasa aukotojams.
žmonių taip, kad net vienoje
kė pats klebonas. Choras pui
vietoje biskį įlūžo, šokant sma
kiai pagiedojo.
Bažnyčios alV
Visi Telefonai:
toriai buvo puikiai papuošti.
Šiemet visos šv. Pranei?- i
Hetuvišką polkų,
Gerb. seserys Pranciškietės, kaus sesutės grįš į Motiniškų I 'Baseball žaidė Šv. Kazimie
mokytojos, matomai, sunkiai jį Narnų rekolekcijoms ir ato ro alinimai su Šv. Andriejaus
darbavosi, kad padarius šių stogoms. Po sunkių darbų pa alunmais. Bet lietus žaidimų
iškilmę
kuoįspfldingiansia rapijose, truputį pasilsės ir sutrukdė. Atletams Pranas ru
Klebonas su parapijonais šir naujų jėgų pasisėmusius galės kas įteikė gražų laikrodį.
dingai joms dėkoja.
Po lietaus, Kazys Kisielius,
ateinantį metą tobuliau vesti
GRABORIAI:
Po šv. Mišrų visi tapo įra- išganingų mokymo darbų.
lietuviškos valandos per radi
- syti į škaplierius ir rąžančių.
jo garsintojas, pakvietė kal
LACHAVVICH
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Lari Dievas, Iruris pasakė*.
LONDONAS, birž. 19. — bėti kun. Petrą Laumakį, ku
IR SONOS
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dyk
“Leiskite kūdikėliams eiti pas Vokietijos kancleris Hitleris ris, trumpai pasveikinęs susi
mane”, laimina šituos mažutė- siunčia į J. A. Valstybes tris rinkusių minių ir psiaiškinęs
Patarnauju laidotuvės* kuoplglausle
Iii s, kad jie laimingai galė nacius o rginiza torius, kurio dienos tikslų, perstatė viešnių Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfnti
tų užbaigti šios ašarų pdkal- autorizuoti Amerikoje organi K. ©Rokienę iš Chicagos^ Jos
TeL OANal 1518 arba 2618
W.
nės kelionę.
“Džovanna” zuoti vokiečių smogikų kuo- kalba buvo labai įdomi. PirLaidotuvių Direktorius per 30 Mėty
pas.
minusiai, pasveikinus visų pu
TH. CICKRO 5827
Vienas tų trijų organizato- blikų, padėkojo už progų su .
4605-07 So. Hermitage Avenue
teiktų atsilankyti į tokį nepai rių siunčiamas į Chicagų.

IŠVYKO) TOJI

RYTŲ PfNNSYLVANUOS ŽINIOS

AVIACIJOS DIENA
V1LL0JE

KALBĖJO'ALTASS

TIKINK*

PONIA

RAS

RAČ

Šv.

KIENĖ

PhUadelphia,

—

Pa.

Nepai

Raporteris

PAOĖU

f

Pittsburgho Žinios

.8

VAIKUČIŲ

NAUJAS KRISTAUS
DARBININKAS

PIRMOJI

KOMUNIJA

(Tęsinys

iš

4

PAMINKLŲ

DIRBĖJAI

pusi.)

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

nuriedėjo1

ra

S v.

Pranciškaus

Seserys

Yards 1741-1742

■

LIETUVIAI

ORABOEIAI

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KHI

iii

1138

YARda

Telefonas

STANLEY P, MAŽEIKA

J. F.EUūri^S

GRABORIUS

Turiu

automobilius

reikalams.

2314

23rd

PU

Ohicag*

3319

. DABAR GERIAUSIAS
LAIKAS
BridgeviUe,

.1

Pa.

—

718

ir

to

11L

spauda,

kuri

nors

bet

ir

į

kovų

negina

prieš

49th

SO.

COURT

J.J.6AG

Cicero, Illinois
Phone

I. J. Z 0 L P
1646

Weat

Cicero

2109

Tel. CICERO 2»4

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

SYREWIC2E
ORABORIUB
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas u2 135.00
KOPLYČIA DYKA r
1344

46th

S.

50th

Ave.,

Oicero,

IU.

Street

Tel. ROUIevard 5203—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
KARAS!

20'to

amžiaus

KARAS

ant

lemas,

ore,

jūrose.

Durtuvų gnimtynše, nuodingi (rajai, lėktuvų pnUoVlmaa, artilerijos
rrlausmnl. žmonių Rpregdlulmae Ir kitos karo baisybės aprašyta W.
T. St’ANl-ON'O parašytoje lr I-Ja p re M1Ja Anierllcojb apdovanotoje
karo apysakoje
DIEVE.

PASIGAILĖK

MŪSŲ

”

"

4(M» pusi. Cratfls, tvfrtl apdarai. Knlnn tik 81.25. su persiuntimu
21-35. Reikalaukit*: *'Draugaa", 2334 8o. Oakley Avė.. Chicago, III.

Jčigu norite dailumo
ir nebrangumo laido*
tuvese... Pašaukite•••

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.
Tel.

Boulevard

4139

4

REPubiic 8340
5340 So. Kedzie Ave.
tuo

sąryšių

pačiu

su

vardu)

....

firnu

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side.
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu sa^p, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.

I
REPubiic 3100
PASAUKITE:

Tel. fAFayntte 8572

J. Liulevlčius
Grabnrius

Ir

(Neturime

nesirūpina katalikų reikalais.

1410

GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
vmir i a «

tikėjimų,

nei

Koplyčia dykai

Street

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidąja už 825.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
888 M. lBtti St. Tel. UANal 8174
Chicago. I1L

nestoji

tikėjimo,

GRABORIUS

Ino.

(GOD, HAVF. .MERCY OM LSI)
atvirai

ANTANAS PETKUS

J. F. RADŽIUS

‘

kia

18th

________Telefonas MOMroe 3377

į

V.

West

Avenue

Lituanica

HL

GftABORTUS lr BALSAM UOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

Lietuvių

netinka

Cicero,

Ct

49th

SIMON M. SKUDAS

R. Kataliku Susivienymo vie- Į
tiuės kuopos organizatoriai i
Urbonas su Majiečiu pradėjo Į
smal kiai veikti. Praėjusį kuo- Į
pos susirinkimų atsivedė tris!
jaunuolius, kandidatus. Visų)
aplikacijos liko priimtos
ii
pasiųstos į. centrų.
Dnlmr yra geriausias laikas
apdrauffti sftvė gyvybę ir sėeikalų Katalikų Susivienyme.
nes nereikia tnokėti įstojimo
Todėl, nepraleiskite geros pro
gos, ypač jaunieji. Mes norė»|
tume, kad neliktų nė vieno
mūsų jmrapijos berniuko’ b,
mergaitės,
nepriklausančios
tai garbingai f>rga4izaeijai.
Katalikams

S.

prieinama.

Kaina

Chicago,

1439

visokiems

Balsamnotnjas

Patarnauja Chica
goje Ir apylinkėje.
Didelė tr grali
Koplyčia dykai

4082 Arctter Ave.

2506 West 63«*d Street

I

LABDARIŲ DIRVA
pasisekę: darbai

Liepoj 15 d., Šv. Kazimiero
Akad. Rėmėjų 1 skyr. rengia
vasarinį išvažiavimų į Mąrųuette park, 69 ir California
Avė. Visi kviečiami atsilanky-

apie labdarių piknikų,1 kuris *** ^arel,lslte

buvo birželio 10 dienų labdaŠį pavasarį Lietuvių Labda rių ūkyje. Irgi nemažas buvo
rių Sąjungos centras ir kuopos darbas, reikalaujųs gero prišauniai pasidarbavo. Visi da- sirengimo. Nors Šis iŠvažiavirbai, kokius tik dirbo, gerai'mas įvyko tuoj po kitų dvie-

darbų,

Fairfield Avė. staiga susirgo į
ir tapo nugabenta į Sv. Ber
nardo ligoninę,' 63rd ir Har
vard (kamb. 521K Pp. Jonikai
yra '“I.aivo” ir . “Draugo”
skaitytojai ir rėmėjai.

joną. Kazakevičiai

BAIGĖ AUKŠTESNĘ
MOKYKLĄ
So.

Chicago.

—

Visiem^

ant galo

dėkojo visiems svečiams už at
silankymų.
t •" *"**
Ant galo gražiai pasilinks
■

so.

•

j minta.

*•

• ’ a»* •

Ten buvęs '

mūsų organizacija dar nėra važiavimas šiemet įvyks sekturėjusi. Tai aiškiai . parodo, madienį prieš Darbininkų Die
kad mūsų sųjunga kas kart nų, būtent rugsėjo 2 d. Iš andarosi veiklesnė ir vis didesnį ksto visus užkviečiame ir kuopasitikėjiinų įgija plačioje Chi pas raginame jau dabar pra
cagos lietuvių visuomenėje. dėti reųgtis.
Taip įvyksta dėl to, kad or
Gale norime priminti, kad
ganizacijos’ priešakyje ir kuo.
sėkmingai padirbėję, nesusto
labdarybės idėjai atsidavę žmo
kime. Ir vasaros metu šį tą
pų vadovybėje stovi darbštus,
galime padaryti.
Kiekviena
nės, su kuriais smagu yra be
kuopp galėtų po piknikėlį su
ndradarbiauti ir veikti, nes
dirba neveidmainiaudami, bet rengti ir savo iždų padidinti.
Kuopų susirinkimuose apie
su didžiausiu pasišventimu.
Kol kas dar nieks neparašė1 tai pasvarstykime.
Labd.

i

ir

platinimas jos

yrą

vienai iš geriausių darbų.

Tik

visas savo pareigas,

spaudos

atžvilgiu,

ypač

atlikdami

pasieksime ir sielos išganymu

*
Nors visa lietuvių tauta lau bes dvasių. Tas reiškinys ir
kia naujo lietuvių lakūnų žy Dariaus - Girėno bei jų pamin
gio, kurį žada įvykdyti Įeit. klo propaganda šimteriopai ap
F. Vaitkus nematomomis Ga mokėjo vakaro nepriteklių
naus ir Girėno pėdomis ore, (trūkumų) $104.73. Komitetas
bet kartu neužmirštama parei nors ir su skausmų, patvirtino
ga pagerbti pirmuosius Atla- tų nuostolį, betgi yra įsitikintiko nugalėtojus lietuvius ( nęs, kad lietuvybei, tautiniam
Patriotiškai nusiteikę Ameri- lietuvių reikalui ir paminklo
kos lietuviai ryžosi pastatyti propagandai daug laimėta. Agražų paminklų Dariui ir Gi! pie paminklų visi čikagiečiai
rėnui jų gyventam mieste. Tas ii,10 ir valdžia bei arkitektai
kilnus sumanymas jan netru yra palankūs.
kus bus įvykdytas ir įamžina
Paminklo naudai komitetas
didį lietuvių žygį.
biri. 24 d. Oaks parke rengia
Kovo 24 d. surengtas k rep milžinišką gegužinę ir liepos
šiasvaidžio (basketbolo) žai 28 ir 29 dd. Lietuvių šventę,
dimų vakaras vis dėlto apvy kurios programa tikrai nuste
lė, nors sutraukė apie 15(0 bins savo sensasingumu. Čika
žiūrovų ir nors davė progų lie gos ir apylinkės kolonijų lie
tuviu sportininkams pirmų ka tuviai žada gausiai rinktis (o- f
rtų; viešai pasirodyti. To va mis dienomis, atsiminti savo
karo rengimo komisijos pirm- didvyrius, jų pasiryžimų, įver
kas adv. R. Vasiliauskas birž. tinti jų žygį bei auka ir pri
12 d. komitetui patiekė galu silieti prie jų paminklo staty
tinę apyskaitų: už tikietus ir mo. z
programų gauta pajamų $533,
Kiek paminklas atsieis, kas
bet jos, deja, neišlygino išlai 1
, ii kur jį statys — kitų kartų
dų. Sumokėta: Lifscliultz Kast
P. Jurgėla, k-to sekr
Freiglits (amerikonų sportini
nkams) $250, už pulkb salę
4*125, kariškam orkestrui $50, DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLO FONDO K TO
skelbimas anier. spaudoj $50,

et

DRAUGO METINIS
99

Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 iki G
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčios
vakarais < Iki 9
Telcfon»H CANal 1118

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic

MM

Busfneaa Phone
Englc-ęrood 8883

P. CONRAD
MODERN PHOTO
STUDIO
{rengta
llotlywood Šviesomis

AUKŠTOS RUS'ES
PAVEIKSLAI
N (įtraukiame dienų ar
vakare

<20 WEST 63rd STREET
CHICAOO

DIDELĖ ŽINDI
Itkraustome visą savo modelių
aukštų Ir sandėl) po 1/, kainos.
$25,000 atakas turi bflti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Lengvais limo k ėjimais ar cash.
$150.00 Seklyčfų setai

$29 45
$145.00 ValRnsnii kambarių setai

$29 45
$08.00

Seklyčioms

kaurai

n 950
$150.00 Miegamų kamb. setai

$29 85
Skalbimui mašinos

$39 50
T

Sekmadienyje

Elektrikinės leilamnės

$89 50
dydžių

Geležinės lovos; visų

$3 95
Pilnos

vatos matrasal

04.95
8x12 vallokiniai kaurai

virtuvėms

$3 98
$50.00 gcslnlai peklai

$2875
821.00 Inner -ųtring malrasnl

$8 95
Šimtai kitų bargenų Siame di
džiuliame Iftpardavlme. Atafmlnklte didžiausių Ir puikiausi* rakandų

krautuvę Brldgeporte.
P-nas Josepb Jonaitis. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.
3621-23-25 South.
Halsted St.

79th ir Archer Avė.

SUSIRINKIMAS

Atdara Antrad.. ketvirtai!, la
fteStadlem'o vakarais iki 19 vai.

Crane Coal Co.
5332 8o. Long Avė.

Darįaus - Girėno Paminklo
Fondo Komiteto komisijos na
rių, kurie apsiėmę gauti do
vanų nuo geraširdžių biznierių i
ir trokų kolonijose susirinki-

Chicago, lll.
TEL REPUBLIO

Katrie-perkate anglis

*1 vakar<b 8 vai.,

draiverių.

siųskite

»

Jum

)

GRANE COJM, CO. Oa turi te
gereenea a n gitą, už mažiau
pintai.
P^vrahontas M. R.
t ik (ai ’ $7 .00 t

dų buvo iš anksto numatyta, Mickoliunų • namuose, 6747 S
ir komitetas rizikaVb. Vnka-Į Artesian avė. \isi prašomi daVba
ras plačiai garsinta liet. ir lyvauti.

POPIERlOjAM Ir PKNTIJOJAM

ŽINUTĖS Iš TOWN
OFLAKE
Nekalto Pras. Pan. ftv. mergaičių sodalicija rengia išva
žiavimų, birželio 24 d. Bušai
išvažiuos lygiai 8 vai. ryto
nuo mokyklos. Sodalietės, no
rinčios važįuoti, prašomos ne
pavėluoti.

JOHN B. BORDEN

Residenre Phone
EnglcvroMl 5840

ATLANTIKO NUGALĖTOJUS PAGERBIANT

amerikonų spaudoje ir per ra
Dariaus ir Girėno var
das pločiai skambėjo Čikago
je ne tik lietuvių, bet ir kita
taučių visuomenėje. Lituani
kos ir kitų ratelių liet. sport iii ink ai-ės gražiai pasirodė ir
sukėlė didelį entuziazmą pub
likoje — mūsų sporto jauni
mas gyvai jautė pagarbų did
vyriams lakūnams ir dar la
biau sustiprino savo lietuvy

spauda

Utenos mieste yra pasta- SKAITYKITE TR PLATINKITĘ “DRADGA"
tyti gražūs šaulių namai ir
ten įrengta lošimams ir kinui
salė. Kinų Taiko žydelis, kuris neseniai rodomų filmų apie

rap. mokyklos užbaigimas į relė Ona šiemet baigė aukšte
vyko biržėlio 10 d. Tarpe bai snę mokyklų (high scliool).
gūsių buvo ir E. Jančiauskus, Į Mergaitėnepaprastai gabi; tuvo puošniame name adresu kuriam po to iškelta puota jojri keletu mokslp požymių. Pra
4508 Sb. Paulina St. Linkiu:
tėvų name adr. 2463 W. 45 st. ėjusę sekmadienį Kazakevi Kristaus kančių pats gerokai
jaunai porelei geros kloties
-Dalyvavo giminės ir daug sve čiai savo dukrelei surengi'; apkarpė.
naujame luome.
Ręporteris
čių. Edvardui sudėta daug puotų, kurioj dalyvavo gražus
linkėjimų ir dovanų. Jaunuolis , būrelis svečių. Po skanios va-j Saliuno savininkas M. Si’
SUSIRGO VEIKĖJA
yra gabus muzikoj. Po atosto-, karionės varg. K. Gaubis pa- to, 4358 W. "31 gat., plėšikų j
Brighton Park. — S' Joni- gQ žada siekti aukštesnio mo-jsakė gražių kalbų. Gražiai pa- apmuštas ir Iš jo atimta 200
kienė, gyv. adresu 4409 So. ‘kslo. Pasisekimo. Reporteris kalbėjo ir Onutės sesuo Mari- dol.-

kė V. Trumpickaiteį su J. Ju
ciu. Pp. Juciai apsigyveni sa

jų įvykių, bet vis dėlte ir jį
rrikia priskaityti prie pasise-'
kusfų. Suvažiavo gražus žinonių būrys, padaryta pelno.
rinko gana daug aukų lietu Svambiausia — atvykusieji
vių našlaičių šelpimui. Tų pa smagiai praleido laikų (yrame
čių dienų įvykęs piknikas Vy^ ore, paaiKnksmino. Šie labda
tauto parke taip pat labai ge rių‘išvažiavimai darosi popurai pavyko. Tokio gausingo ir,liarūs ir kas met turi didestaip pelningo pikniko ligšiol'uio pasisekimo. Kitas toks iš-

so išlaidų $637.73. Tiek išlai-1 ,nflR

gera

kad rūpinimasis

cbicagiečiams žinoma Agotos

Birželio 16 d. kun. Statkus
, Nekalto'Pras. Pan. šv. pa ir Vincento Kazakevičių duk
Moterystės Sakramentų šutei-

pavyko. Jau buvo rašyta, kad
kapų puošimo dienoj prie Šv.
Kazimiero kapinyno labdarių
suorganizuotos* mergaitės su

drabužiai Lituanikos sportini
nkams $47.08, spaustuvei už
tikietus $31, žaidimų teikėjams
$17, sportininkų išlaidos $39,50, radijo valanda vakaro ga
rsinimui $15, telegramos ir te
lefono išlaidos $1^15 7— iš vi

Atminkime

Atliekame risna namų dabinfmo
darbus Herbas pigas tr užtikrln
tas. 1834 m. popleros rolė —• &r.

Dovanos prie .tikietų: 1) “Drangas” ir “Laivas” vieniems me-tams; 2) Krėslas, vertes apie
#35 - ROOSEVELT FURNITURE CO; 3) Deimantinis žiedas, vertės 025 — RAPOLAS
ANDRELIUNAS; 4) Muzikaiiškas instrumentas, vertės apie# 15, JOHN A. KASS; 5) Rad
ijo, vertes apie #50, JOSEPHF. BUDRIK, Ine.

JOHRPH AUGAŽTIS
1808 8. ItOtb Am
Ctrem. RI.
Tri. lukfaycttc 8710

EDWARD TROST
PATNTINO and D ECO RA T INO
HARDWARE aad PAINT 8TORB
8111 W. <»rd Str.. CMmgn

