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TURI PASITARIMUS SU

ANGLIJA, ITALIJA
Pasitarimų rezultatai dar
nėra žinomi '

KUN. K. ms KUN. TUKUS Mi- KALT! FILMU
SVEIKSTA
GAMINTOJAI
JJ

PAVADUOJA

KUN.

dėjimu. Įžengiamajame straip
snyje, tarp kitko, pranešama,
kad kitame ląįkraščio numeryje bus išspausdintas jaunos
Vokietija
nesutinka įeiti lietuvių rašytojos,* Salomėjos
paktan, dėl to, kad ji nėra lv-. Neries, straipsnis. Numeryje
yra pasikalbėjimai su S. Čiur
lioniene ir V. Jonuskaite-Zauniene, be to, yra Lietuvos kon
sulo Helsinkyje žmonos, Evv
Oller, suomių žurnalistės, Elizabeth Lisitzin, Kathe Jungfer, Ytagner Oller ir kitų
straipsniai ir S. Čiurlionienės
novelė.

je.

LIETUVOS ATSTOVĖS KA
DOLLFUSS PASIMATYS
ZIMIERIEČIŲ KAPITULAI
SU MUSSOLINIU
RYMAS, birž. 27. — Itali
jos premjeras Mussolinis su
šeima vyks Riccione rezortan,
ties Adriatikos jūra, liepos
men. pabaigų.
Jis ten pakvietė ir Austri
jos kanclerį Dollfussų su jo
šeima. Kancleris priėmė kvie
timų. ‘Sakoma, jis ten pasiliks
apie tris dienas ir, palikęs šei
mų, grįš Austrijon.

Šiais metais įvyksta rjnkimai Šv. Kazimiero Seserų
kongregacijos generalės virši
ninkės ir jos patarėjų. Į rin
kimus jau atvyko ir Hietuvos
Kazimieriečių atstovės; sesuo
M. įGenovaitė ir sesuo M. Dolorosa.
. *

Lietuvos šv. Kazimiero Se
serų viršininkė, gerb. sesuo M.
Angelą, kuri irgi turėjo atvyk
ti, prieš pat atstovėms išva
Visi sako, kad tai bns svar žiuosiant susirgo ir gydytojai
bus politinis Šių abiejų valsty nesutiko jai duoti leidimų il
bės vyrų pasimatymas.
gai kelionei.
500 DARBININKŲ

STREIKUOJA

LOS ANGELES, Cal., tyrž.
27. — Independent Cleaners
and Dycrs unijos 500 darbi-ninku sustreikavo. Tai prote
stas prieš mokamų jiems alkio
atlyginimų.

ATIDĖTA MOKESČIŲ

BAUSMĖ

. Mažųjų narnų (vieno, dvie
jų ir trijų aukštų) savininkai
antrųjų Ų)32 metų mokesčių
dalį be bausmės galėjo užmo
kėti iki liepos mėn. l.d.

ORAS

rė.

Velionis kun. H. Tiškus ku
nigo mokslus ėjo Amerikoj,
priklausydamas Milwaukee vy
akupijai. Pastarųjų parapijų
\VASHINGTON, biri. 27.—
I’rez. Roosevelto įsakymu sn-1 turėjo MaizeviUe, Pa. Prieš
kokį mėnesį jis dėl nesveika
darytas darbo boardas Pacifi-1
tos gavo vyskupo leidimų nei
k° uostų darbininkų reikati parapijos pareigų. Jo vie
lams. Ilgų laikų jie streikuoton paskirtas kun. Alauskas iš
Ja *r boardas mėgins spręsti
Rbenandoalę p
JKŠ gin<‘AM są, dHįtodfHrMHp.
Be. to,-velionis klebonavo
trA
ll pirmininku
r P' *
ftoard'o
paskir
Kynon, Chester ir Coaldatė,
tas San Fraųcisco arkivysku
Pa.
pas E. J. Hanna.
------------ * >>
z

SUGAUTAS ŽUDIKO OIL
LINOERIO SĖBRAS
* * . Vz / •

. „i.
•*

" *
Iš M inųf upelio pransša, kad

ten federaliniai agentai puolė
apartamertiinius namus ir su
ėmė- žudiko ijiDingerio sėbrų
A, W. Reilly.

TĄ

MORALUMO

KODĄ

Šv. Ignatijaus bažnyčios,
Chicagoj, rektorius kun. G. F.
Dinneen, kurį katalikų vysku
pų komitetas paskyrė organi
zuoti Padorumo legionų, pa
reiškia, kad vyskupų komite
tas nepadarė jokio kompromi
so su filmų gamintojais, kad
kampanija prieš nepadorias
filmas bus plėčiama ir katali
kų
budėjimas tuo atžvilgiu
bus nuolatinis. .

A. a. kun. H. Tiškus buvo 49
oi. amž. Amerikoj išgyveno
apie 33 metus.

VARŠUVA, birž. 27. — Vo
kietijos pasienio sargyba suė
mė Eugenijų Skybų, 26 m.
amž. studentų, kurs norėjo iš
BERLYNAS, birž. 27. — Lenkijos pereiti Vokietijon.
Hitlerio* smogikų organizaci s Jis įtartas lenkų vidaus rei-

SMOGIKAI krUEŠ “PLIE
NO ŠALMĄ"

ja reikalauja, kad vyriausybė (kalų ministerio

nisteris Franz Seldte.

VOKIETIJOJ BUS MAŽI
NAMI MOKĖJAI

Dėl nesugaviftio ministerio
Pierackio
žudiko
čia
eilė
policijos aukštųjų valdininkų
neteko vietų. Apsaugos de
partamento keliems valdinin
kams skirta atostogos, iš ku
rių vargiai jie grįš į savo po
zicijas. Taip pat paleistas ir
Varšuvos policijos departamęnto viršininkas E. Činiovski.

Vyriausybė turi vilties su
taikinti šiite organizacijas.
į * ■ /
• Kūnas bus pašarvotas na
Smogikams įsakyta, kad jie
muose, 10725 Prairie avė. Lai
per atostogas nevilkėtų uni
t) -J
formų,
o" iš “plieno šalmo’*
dotuvės įvyks šeštadienį po
BERLYNAS, birž. 27. —
pamaldų Visų- Šventųjų bažny ! Nacių vyriūusybės finansų mį- narių paimti organizacijos
čiojo, Roselande.
nisterijos sekretorius skelbia, ženklai,
----------------kad 1935 metais Vokietijoj bus
KUNIGAMS REKOLEK
sumažinti mokesčiai už paja TRYS MOKINIAI PRIGĖRĖ
CIJOS
WATERTOWN, N. Y., birmas ir kiti. —
šiam tikslui yra pertaisyta < želio 26. •— Watertown viešoChicagoj kas metai gaisrai i
VVORCESTER, Mass. — visa mokesčių paskirstymo ir sios vidurinės mokyklos,moki
* - i •
Springfieldo vyskupijos ^kuni- rinkimd mašinerija, knri pra niai turėjo piknikų ties Onta- padaro apie 9 milijonus dol.
gų metinės rekolekcijos prasi- dės veikti sausio mėnesį ir rio ežeru. Trys jų prigėrė ap nuostolių. Dauguma gaisrų,,
dėjo birž. 25 d. ir baigsis lie- daugeliui lųis didelis palengvi- virtus valčiai.
tai padegėjų gaujos darbas.
poa 7 d. Pirmojo savaitėje Į nimas. IŠ penkių vaikų Šeimos,

organizuoti darbininkai pasi
ryžę kovoti už geresnę buitį.
Numatomos greitu laiku dery
bos, kadangi visokis biznis pa-

mu. Ligos sunkumas jau pra ūkiams reikalingus įrengimus
ėjo ir ligonis įjau laiko Mišias. ir įrankius.

raližiuojamas.

botui gelbėjo tėvai marijonai.

.

Dėl to įvykio daug lenkų virši
ninkų neteko vietos

B. l’ierackio
panaikintų “plieno šalino” nužudyme šio birželio mėn. 15
(karo veteranų) organizacijų, d. Areštuotasis išsigina.
kadangi tarp jų abiejų kai kur
Jis areštuotas prieš tris die
pasitaiko rimtų susikirtimų nas ir tik dabar apie tai gau
Anot kun. Dinneen, nėra ga- dėl pirmenybės. Pomeranijoj ta žinia iš - Swinemuende, Vo
*’ * »
• ■*
limas susitarimas su filmų ga jau uždrausta “plieno šal kietijoj.
mintojais. Prieš ketverius me mui” veikimas.
Policijos autoritetai nepa
tus jie visi pasirašė moralumo
Vyriausybė negali nusprę duoda jokių informacijų apie
kodų ir tai visa peržengė. Kų
sti, kas reikėtų daryti. “Plie šį įvykį pažymėdami, kad pir
katalikiškos mokyklos mokina,
no šalmui” priklauso žymieji miau turi būt padaryti smulktai visa jie griauja su purvi
asmenys, pastarojo karo vete meningi ištyrimai. Šie autorite
nų filmų pagalba. Už tai nie
ranai. Ši organizacija tarp vo tai pripažįsta, kad! vokiečių
ko kito negalima kaltinti, kaip
kiečių konservatorių yra po areštuotas Skyba yra ukrai
tik pačius fįljnų gamintojus.
nietis smurtininkas, * tačiau
puliari.
akcijų prieSntl»rį- fTfn^gikų Organizacijai
Ivanui, kad jia formali
T.
padorias filmas nuztatj^ vy dovauja Hitlerio ministeris be būtų kaltinamas minist*
skupų suvažiavimas TVashing- tekos kap. Ernst Roehm, o nužudymu. Neturima aiškių
*
tone lapkričio mėnesį.
“plieno šalmo” — darbo mi įrodymų.

Jis seniau patrauktas tieson
už to žudiko globojimų St.
Paul mieste. Ir tik dabar agen
tų susektas.
Už Dillingerio suėmimų kra
što vyriausybė paskelbė 10,000
dol. premijų, o už jo sėbro G.
Nelson — 5,000 dol.
rekolekcijose > bus kun. Stasys turinčios vidutines pajamas,
Vembrė ir knn. Jonas Baka- nemokės jokių mokesčių už pa
MILWAUKEE
STREIKAS
nas, gi antroje — kun. Augu jamas. Mažiausieji mokesčiai
stinas Pet r ai i r.
už pajamas bns 8 nuošimčiai,
MILWAUKEE, Wis., birž.
o didžiausieji — 35 nuoš. Šian
27. — Streikuoja darbininkai SERGA KUN. E. GRADECdien'.f
už dideles pajamas moka
viešosios naudos įstaigose.
KIS
40 nuošimčių.
ma
Gatvėkarių važinėjimas žymiai
-I
susiaurintas. Kompanijos tu
Prekybininkams mokesčiai
HARTFORD, Conn, — Lie
ri nusisamdę daug streiklau tuvių Švč. Trejybės bažnyčios ir gi bus sumažinti ir bus pa
žių, kuriuos saugoja policija. klebono asistentas kun. Edvar lengvinimų perkantiems šuto
Nežiūrint to, pikietavimas das Gradeclds antra savaitė ‘ mobilius, lėktuvus, motorinius
kaskart yra sekmingesnia ir sunkiai serga gerklės uždegi- laivus ir fabrikams, arba

Panevėžio miesto savivaldy
bė iš atvykusių į turgų vienu
arkliu ima rinkos rinkliavof
40 ct., dviem arkliais — BO ct.
CHICAGO IR
Šis mokestis yra brangiausias,
KĖS. — Šiandien numatomas stangomis minėta bausmė nuo išskyrus Kaunu, tačiau savilietus popiet, ar vakarų; kiek j liepos mėn. 1 d. prailginta 30 vakfyhįų departamentas jį pa
tvirtino.
šilčiau.
.
dienų po sąskaitų gavimo.
Kadangi iŠ tų mokesčių an
tros dalies* atitraukiama 15
nuošimčių ir jie dar negavę
pataisytų sąskaitų, tai kai kuAPYLIN-! rių apskrities viršininkų pa-

JIE PERŽENGĖ PASIRAŠY

SCRAN-

Žiniomis iš Pennsylvanijos,
kurt. H. Tiškus mirė ligoninė
je, Scranton. lĮ,’a- Birželio m.
23 d. velionis netoli Scrantono stovėjo; šalia savo automo
bilio. Tuo metu visu smarku
mu ant jo užlėkė kitas automohilis, kuriuo važiavo John
Hennemutb iš Archibald. Su
žeistas ,kun. H. Tiškus tuojau
paimtas į ligoninę, kur ir mi

ARKIVYSKUPAS PASKIR
TAS BOARDAN

kietija) griežtai priešinasi,
o Italija nieko prieš tai ne
turi, tik laukia Anglijos ga
lutino nusistatymo.

ARTI

TONO

SUOMIŲ MOTERYS APIE
LIETUVĄ

lurėtų įeiti sov. Bosija, Palai- ,Voipio.Ny|undj paivngUf, 8„
tija, Lenkija ir teoretiniai Vo- ypatingu kruopštumu ir atsi

AUTOMO-

BOSTON, Mass. — Lietu

vių Šv. Petro bažnyčios klebo
no asistentas kun. Kazimieras
Jenkus po tulžies ir aklosios
žarnos operacijos sveiksta. Li
gos krizis
praėjo ir ligonis
jau apleidžia ligoninę.
.1
Ligos metu vietos klebonui
kun. Pranui Virmauskiui gelb
J>askirt4 numerį> kuriame iai. sti kūn. Kazimieras Urfapnavi
čius iš Thompson, Conn.
kraščio skaitytojos supažindinarnos su Lietuva ir žymiau
siomis Lietuvos moterimis.
Lietuvai paskirtas numena
laikraščio redaktorės, Anni

giai apsiginklavusi. Taip pat
nėra žinoma, kaip tuo reika
lu ^ussolfnis yra sutaręs su
Hitleriu.
Gana to, komisaras Litvinovas dirba sovietų ,ir Prancūzi
jos naudai. Jis Riekia didesnio
sovietų vyriausybei prestižo
tarptautinės politikos areno-

1LININKAS

URBONAVIČIUS

MASKVA, birž. 27. — So
vietų užsienio komisaras Litvinovas visomis galimomis pa
stangomis atnaujina savo kam
panijų už rytų Europos val
HELSINKIS. — Šiomis die
stybių pakto 'sudarymų. Jis r.omis didžiausias Suomijos
dirba bendrai su Prancūzija. moterų laikraštis Suomen NaiŠį kartų visa situacija sų- nen išleido atskirų Lietuvai
traukoje yra ta: Litvinovas su
Prancūzijos pagalba minėto
pakto klausimų diskusuoja su
Anglija ir Italija. Kiek žino
ma, Anglija šiam rytų Eiuropos valstybių paktui (kurin

SUVAŽINĖJO

K.

(TARIAMAS LENKU MINISTERIO
ŽUDIKAS SUIMTAS VOKIETIJOJ

, Ligos metusiu sekmadienius,
g. klebonui kun. Jonui J. Am-1

PRIEŠ

GELEŽINKELIŲ

MANADŽERIUS

Areštuotas G. Bonkowski,
MASKVA, birž. 25. — LaiUlinois Emergency Relief ko- kraštis Izvieetija peikia ir ba
misijos tarnautojas. Sugautas ra geležinkelių manadžerius,
kurie nepagerina transportą
čekių klastavime ir keitime.
cijos nurodytais planais, kad

v »

Vyrams dangiausia rupi virves trankiimas
“Draugo” piknike
Graboriaus Lakavičiaus užklausiau, kas jam daugiausia
rūpi šiomis dienomis f
Jis atsakė — Aš nenoriu,
kad žmonės mirtų iki po
“Draugo” pikniko, nes dabar
neturiu laiko mirusius laidoti.
Man rūpi “Draugo” piknike
virvės traukimas. Aušros Var
tų parapijos tymas jau suor
ganizuotas, tik laukia sekma
dienio pasirodymo.
Paklaustas p. Stancikas, ko
kių dovanų jis gaus su Šv.
Kryžiaus tymu virvės trauki
me, jis šiaip tikrina! — Mes
gausime pirmų dovanų, nes
1 tokių vyrų, stiprų kaip ažuo-

mažesnio ūgio žmonės, bet
statysime 8 vyruR, kurie i
sų parapijos garbę išlai
pirmoje vietoje.
Vargonininkas P. Gaubis
bai džiaugiasi, kad 8 bus
statyta prieš 8, nes ir Šv. .1
zapo parapijai gali tekt pii
garbės vieta. Jisai ir jo
bonas sakosi nepasiduos,
šiame virvės traukimo sp<
tikrai gerai pasirodys.
Kaip kitos kolonijos kf
ir mąsto neteko nugirst,
galimas daiktas, kad jos
miega, bet sumaningai plar
ja, kaip patekti į pirmų v
virvės traukimo sporte “D
go” piknike.

16 padegėjų pašaukta prieš žiemų būtų galima paskubinti | lų, kitos kolonijos neturi,
grand jury. Prokuroras reika javų grūdų ii kitų prekių ve- j Marąuette Parko p. Staniu-1 Virvės traukimo kon tęs
lis štai kų mano — Mes nors, prasivlės, 3 vai. popiet.
lauja, kad! visi būtų kaltinami. žiojimų.

-v

<

Ketvirtadienis, birž. 28, 1934
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žiausių iv turtingiausių kalbų kalas, kad apie jj žinotų, visa
pasaulyje. Lietuvis savo kai tauta ir būtų prisirengusi prie
f tai na kasdien. (Bali yrus asl(m&č lentos
ba yra “čempijonas” palygi I šų nugalėti. Tos žinios, tio
PRENUMERATOS KAINl
_____ _____
UNA: J _________
Amerikos Valstybėse:
Piieš keliasdešiiųts metų, kada nebuvo
4et« mu — |6..00. l'u^tol uiGti| — >3.50; Trims m^c^*lwni9
nns su kitų tautų kalbomis, pranešimai yra savo vietoje lr
— |2.00; Vienam menuetui — 7ic. Kitose .valstybene
greito ir patogaus susisiekimo, Illinois vals Pasaulyje randasi daug į- tautos, kuri taip greitai pasiprenumerata: Metams —- 17.00; Vusel metu — 14. *4.
K«pOe — .BJotyoei gal
gai ir buvo
uuvo paranku
parminu turėti
luitu ura
apearms. 'airių tautų. Tame skaičiuje( duotų svetimai įtakai, kaip Nėra tokio veiksmo, kurio lie- reikalingi. Bet nemažiau mums
tybei
102 apskritis.
■kelblmų kainos prtaluočfamoa pareikalavus.
tuvis negalėtų išreikšti lietu- turėtų rūpėti mūsų pačių paBendradarbiams Ir knrespoc deniams raktu nerrv Šiandien iš visų tų apskričių galima sudaryti |ir lietuvių tauta. Mūsų tauta lietuvių tauta, ypatingai jau}ei sepraAoma tai padaryti tr neprjstnndlaaaa ta*
viškais žodžiais, linkime pavy- dėtis išeivijoje. Juk mes dar
nl pakto tankiu.
tik kelis. Žiūrėkis, kiek daug išlaidos suma nėra didelė, bet pasaulyje ra : minas,
Redaktorių priima — nuo 1X:M Iki 11:M vaL
zdžiui kad ir anglų kalbų, su nesame įnirę, mūsų gįsloee dar
žėtų. Laikas apie tai įimtai pagalvoti, nepai udasi dar mažesnių.
Kodėl taip yra
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
kuria kasdieną susiduriame. teka lietuviškas kraujas, tat,
sant
politikierių
priešinimosi.
Kitaip
gi
mo

Svarbiausios
žymės,
kurios
,
B vai. po piet.
Nieko nėra be priežasties. Kiek ji turi trūkumų palygi apibudindami savo tėvynės.akesčių našta kaskart sunkės ir ant galo ji skiria tautas vienų nuo kitos,
Taip ir Šiame jaunimo ištau- ims su mūsų lietuviškąją kal napus vandenyno reikalus, ne
bus nepakeliama.
yra kalba, papročiai ir išvai tėjimo klausime. Priežastis y- ba. Štai, pavyzdys; žmogus ė- užmirškime ir savųjų reikalų.
zda. Būtis arba žuvimas tau ra ta, kad daugelis lietuvių, da, žvėris ėda ir paukštis ėda. Pažvęlgkiine, kaip tautos klan
“DRAUGAS”
AUDI
tos priklauso nuo to, kaip il- vykstančių į Amerikų mažai Lietuvių kalboje žmogus ne ė simas stovi čia pat, pas mus
LITHUANIAN DAILY FBIEND
gai tauta kalba cavaja kalha! turėjo savy patriotiškumo, tė da, bet valgo, paukštis lesa, ant vietos. O jo stovis neperPubtia&ed Daily. Ezoept Rundav’
*
‘
‘
The
Nevv
York
Times
”
,
rašo
“
Garsas
”
,
ir kaip ilgai užlaiko savo Pa-(vynės įr sayoęios kalbos mei- tik gyvulys, arba žvėris, ėda. j geriausias. Reikalas susirūpiRUB«CR1PTIONH: Ona Yvai — >«.•(.< Blz Montha
— M.H: Three Moathe —.
Ohe Month -» 7 te.
birželio
m.
17
d.
atspausdino
savo
specialaus
proeius. Jeigu dauguma pra- jgg jje nepaiso, kuo bus jo. Tas vienas pavyzdys parodo, nti. Smarkiais šuoliais ištau•propa — Ono Yoar — |T.M; BU Montte —
O»py — •!«».
.... korespondento
Augur
korespondencijų,
kuri
deda vartoti kitos tautos kal--sfTn
t|uk^ įr 'kokia kalba kiek mūsų kalba turi savyje. tėjimas eina pas mus taip vaAdvortlmni ln "DR1COAI" brtbgo beat reeulta.
e
▲dvortlzln* ratee oa at-^UcaUon.
perdėm atausta Varšuvos valdovų pažiūromis bų, aiškus ženklas, kad toji kalbės. Nors patys tėvai kai- grožio ir turto. Neveltui kitų dinamus‘tautiečius’; jie bažny
'•DRAUGAS” 2334 S. Oaliey Ava^ Chicago dėl lietuvių lenkų santykių. Augur mėgina, Žmonių grupė yra jau pakely- |)a lietuviškai, liet dažniausiai tautų mokslininkai stebisi mū-, čios ųelanko, nei savo vaikų į
įrodyti, kad lenkams padarius sutartis suvo--je prie tos tautos, kurios tau-į dėlto. kad neišmoko kitokio&J sų kalbos grožiu, o tuo tarpo : lietuvių mokyklų nesiunčia.
kiečiais ir bolševikais, Lietuva pakliuvus vi- tos kalbų vartoja.
Per ilgus amžius lietuvių t a iv kai kurie mūsiškiai, nesupras į Jie negirdi iš sakyklos jokio
siškon ižoliacijon. Ir jis pareiškia, kad Lie
DIENOS KLAUSIMAI
ta, būdama po rusų jungu, bu darni to viso, niekina savųjų gimtoje kalboje pamokinimo,
Pavojai
tuvos visa laimė ateityje glūdi tik “unijoje”
vo naikinama ir nutautinama. kalbų,graibstosi svetimosios, o jų vaikai negauna jokio lie
VALDŽIA IR JOS IŠLAIDOS
Kada žmonės vienos kalbos
su lenkais.
tuviško painokinimo mokyklo
Tat ir nestebėtina, kad lietuGimtoji taisė
būna apgyvenę tam tikrų že
je. Todėl juos ir jų vaikus ga|\ių išeivių tarpe nesirado tiek
Garsas” šiaip atpasakoja Auguro kores
Illinoiso valstybėje yra 16,342 atskiri val
mės plotų, tokia tauta gyvuos, į
Niekindami savo kalbų ir ! Įima priskaityti prie lietuvių
...
, ....
i jiatriotizmff, kad. butų galėję
džios vienatai. Pereitais metais tų visų vie- pondencijos turinį:
ypatingai jei yra skaitlinga. r
’
{
palaikyti lietuviškumų savo papročius, naikiname gimtųjų' tautos lavonų. Taip vadinami
natų veikimas — visi jų valdžios apartai, at
Maršalas Pilsudskis nelaikys savo nacio- Didžiausias tautos ištautėji
vaikų širdyse. Jei kas ko ne teisę, prasižengiame prieš ga “tautiečiai” tokioj Chicagoj
siėjo po 76 dol. 46 centus kiekvienam šios val nalės statybos darbo užbaigtu iki Lenkijos mo pavojus yra tada, kada da
turi, tai ir kitam negali duo- mtos surėdymų. Jei prisižiūrė- ikį šiol nesugebėjo įsteigti sa
‘ ’
stybės vyrui, moterifti ir vaikui.
Lietuvos santykiui nebus normalūs. Lenkijos lis tautos atskila ir jsimaiso
’
\ ..... shne pasaulio surėdymui, par vo vaikams tinkamos inokykBūdami'
L
I'
au
£
e
“
s
l
ie
™
vn
h
tur bnt,
Taip apskaičiuoja pats federalinis cenzo didybė prasidėjo bu abiejų šalių suėjimu į į kitų tautų tarpų.
....
.
,
tikros ineilės savo kalbai ne matysime, kad gamta turi sa- los, kurioj galėtų supažindin... .
biuras \Vashingtone. Biuras sako, kad visi kooperueijų. Glaudi unija su lietuviais ateity svetimųjų tarpe, apsipranta su J
turėjo, todėl ir nemokėjo pe vus įstatymus, sulig kurių vi- j ti savo jaunimų su lietuvių ka
yra
tikra
garantija
Lenkijos
pozicijos
naujoj
’
kitos
tautos
žmonėmis,
peri146,342 valdžios vienatai per metus išleido
skas tvarkoma, o gamtos įsta lba.
Naan iškis
rduoti jauna,įai kartai.
apie 600 milijonų dolerių. Jie išleido apie 30 Europoj. Kas turi akis, tas negali nematyti,; ma jų papročius, dažnai var
tymai fiaeina nuo gamtos Su
lto Ūsų jaunimas
milijonų daugiau, negu tais metais buvo su- kail maršalo brangiausiu troškiniu yra unija todami svetimą kalbų, pamir
tvėrėjo ir Valdytojo — Dievo.
DINASTIJOS LITE-į
-T ' v*
kolektuota iš žmonių mokesčiais. Reiškia per su Lietuva. Per penkioliką metų Lietuva prie šta savųjų
Tiesa, randasi nemažai ir Gimęs iš lietuvių tėvų žmogus
RATORO J E
vienerius metus 30 milijonų dolerių daugiau šinosi idėjai dėl unijos su Lenkija. PeT pen
lietuviško jaunimo, kad ir to negali būti nrii anglas, nei
Pažvelgiame į savo
įsiskolinta.
kiolikų metų Vokietija ir Rusija rėmė Liė
kioj Chicagoj. Bet, jei pažvel lenkas, nei kokis. Jis yra tik Tais laikais, kai rusų lite
Mes,
lietuviai,
išlaikyme
gi
Ir štai kaip tos išlaidos — apie 600 mi tuvų, bet dabar Lenkijos sutartis sn šiomis
gsime į tą jaunimų, pamaty ras lietuvis. Jei jis meta save ratnroje buvo padidėjęs pa
lutosios
kalbos
atžvilgiu
šioje
į
valstybėmis dalykų stovį pakeitė. Rusija, ku
lijonai dol., paskirstomos:
sime, kad tarp ateivių ir čia kalbą, jos nevartoja, jis jau. j reikalavimas bulvarinių romašalyje
gyvename
gana
sunkio

ri prieš kelias savaites pasirašė su Lenki,ja
augusių randasi tartum kokia žo gamtos įstatymų ir išeina nų, lygiagrečiai ėjo, kaip ir
Pačios valstybės valdžia išleido 108 mili
se
sąlygose.
Nors
varu
nieks
nepuolimo sutartį, galutinai atsisakė nuo ak
siena. Yra ir tokių pavyzdžių iš nustatytos tvarkos. Laužy- dabar, istoriškojo romano pa
jonus dolerių; 102 apskritys — 54 milijonus;
nevaro
mesti
tavųjų
kalbų,
i
/V“*' ' \
V
tingo rentimo lietuvių reikalavimų Vilniaus , . _
IU) įstatymų sudaro reikalavimas. Tai pareikala, kad tėvai su savo vaikais va mas gamfbs
1,129 miestai, miesteliai ir kaimai — 180 mi
klausiniu. Tokiu būdu Lietuva atsidūrė izo bet ttiUnyge tiek mažai randa r^aį SURjkap)a 'Taigi reikia į betvarkę, taip kaip metimas '*Inas tuomet buvo patenkinilijonų; 11,993 mokyklų distriktai — 78 mili
liacijos padėty, kurios negali įžiūrėti tik fa si prisirišimo prie lietuvių ka mums labai susirupinli savo I savo kalbos daro išgama. Nei nias vlcno rusų rašytojų ratejonus; .1,444-taip vadinami “tovvnships” —
! mes, nei mūsų protėviai ne- ^l0’ ^urių \ ardai tlabnr visiliūtiški nacionalistai. Vis, dėlto, išrodo, kad Ibos ir papročių, kad dauge jaunimu. 13 milijonų; pagaliau 1,673 įuaitoos«į*i linės
lis
patys
savu
noru
vartoja
maršalo didysis momentas yra jo rankose. Aš
prasi žengėm prieš pasaulį ir škai užmiršti. Taip, buvo;gar-'
divizijos (parkų boardai ir ui&. Ertų boa
rdų)
Tamsumas
savonumatau, sako Augur, kad jis greitu laiku iš- s^Umąjij. kalbą, vietoj
• ,wmūsų skaisti vėliava plevėsa- sus N. Šardinas, davęs eilę
— 59 milijonus dolerių.
ties savo draugiškų rankų savo mažesniam t^10S‘
‘
Žmogafis tamsumas lietuvių' vo ir plevėsuoja, skelbdama traškančių, bet nuobodžių roSveiki, pastebėsite, kad didžiausias iš kaimynui. Kaip škotai Anglijoj, taip lietuviai1
Mokykla
kalbų daro negražia ir netiri-; savo skausmus ir savo širdies'uianų iš Ekaterinos II laikų,
laidas turėjo miestai, miesteliai ir kaimai. Tas lenkuose atras geriausių bargeno pabaigą. Į M<,kyUIa turėtų bfiti toji karna kasdicnįniaine gyveni- Į žaizdas. Lietuviui nėra reikal)UVO žinomas romanas
yra nesuprantama. Šios valdžios teikia pilie
Maršalas Pilsudskis yra per gudrus, kad ne-Įmūsų tautos tvirtovė. Bet, pa- me. Be\žirwgaus tamsumas ne lo atsisakyti ir niekinti savo “Kunigaikščių Zaciepinų* gi
čiams visų eilę reikalingų ir naudingų patar suprastų bendro Jjenkijos Lietuvos fronto
gali atimti/iš mūsų kalbos jos kalbų, priešingai jų mylėti, minė,” kuriama buvo parodo
navimų. Daug išleista ir viešoms mokykloms, reikšmės. Kitados, 141,0 metais, tas frontas žvelgę į tų mūsų įstaigų, pa grožio ir vertingumo vartoti
jų vartoti kasdien i n-i ame gy ma “grynakraujų Riurikienors distriktų boardai vis dar nepasitenkina nuvedė prie suvienytos ir stiprios akcijos matykime, kad nors jose mo jų kur tik yra reikalas. Žiau
venime. Kurkime savo širdyse čių” šeimyna, kurie nesutiko
kinama mūsų kalba ir istori
skiriamomis sumomis.
prieš vokiečių agresyvumų. Garsusis Žalgirio ja, bet jaunimas daugiausiai rus lietuvių pavergėjai per savo bočių kalbos meilę. Te su “išsišokėRais” Romano
Tačiau yra reikalo protestuoti prieš aps mūšis, kuomet teutonų vyčiai buvo sunaikinti kalba svetima kaina. O kų sa dang metų niekino mūsų kai mūsų kalba skamba iš kiek vais. Bet, čia skaitytojų, pa
traukdavo tam tikras libera
kričių valdžių nepaprastai didelį išlaidumų. suvienytomis lenkų ir lietuvių pajėgomis — kyti apįe tų lietuvių vaikus, bų ir mus pačius visaip pra vieno lietuvio lūpų.
liškas galvojimas prieš caro
102 atskiros valdžios grupės išleido net 54 rusams padedant, galima sakyt, buvo įvyk kurie nežino, ka$ tai yra pa vardžiavo. Daugelis lietuvių
Mūsų
j šeimyną. (Riurikiečių dinamilijonus dolerių. Daug kas mano, kad tų da dytas ypatingai tuo tikslu, kad užkirst vo rapijos mokykla. Iš lietuvių neturėdami tinkamos atsparos,
Dažnai'ir dažnai skaitome stija, kaiji žinoma, buvo prieš
rbą toli pigiau būtų atlikusios kad ir kokios kiečių įtakų Lietuvoj. Ar istorija atsikartosi vaikų, auklėjamų viešose mo- pasidavė svetimųjų įtakai ir
t
• •
•
•
A r.
šešios, bet ne 102, grupė: Aftių 54 milijonų Tr kaip? Tų mes norėtume
kyklose, nieko gera negalima susibejo su kita tauta, arba laikraščiuose apie Klaipėdos. Romanovus).
žinoti.
apie vokiečių
j•dadguma teko apskričių valdininkams ir tar
tikėtis. Mūsų vaikai, kurie la išautojo. Jei svetimieji nieki krašto įvykius,
s
,
Tokios
mintys
Augnro
skleidžiamos
di

nu u' ojams algomis, nors dauguma tarnautojų
nko piešusias mokyklas, kurio- no mūsų kailių, tai tas nerei- gruoboniškus norus, apie jau
“DRAUGAS”
nimo
auklėjimų
vokiečių
dvi\
neturi darim ir jie nereikalingi, kad juos iš džioje amerikonų spaudoje. Tai niekas kitas, se nei kalba, neį raštas, nei ^’a»
kalba butų taip binrtKatalikiškas!
laikius viešaisiais lomiais.
kaip tik gudri Varšuvos valdovų propagan mūsų istorija nėfa dėstoma, ri> jog .IU turėtumėm mesti ir šioje ij; t.t. Reiškia, kada pa Lietuviškas!
da. Juk pasauliui yra žinoma, kad lietuvis galima skaityti, mirę mūsų griebtis kitos. Mūsų kalba bu- vojus gręsia kokiai nors mū
Patriotiškas I
jį Angliška spauda pripažįsta, kad ši sena
tautai. Tur būt, berasime kitos vo yra ir pasiliks viena gna- sų tautos daliai, būtinas relTeisingas!santvarka iš tikrųjų turėtų būt sugriauta ir nenarims be Vilniaus/
_ _ __________
_
ft /*.•* Tv’ _ -•
Kun. Dr. Fr. Sawicki, ir sielos nemlttingumo — tai tapo tartum met ir lygiai visiems. Gi relativistų tvir- , teorijos, kad Ibsenas su jiajuoka galėjo riam tikėjimo išpažinimas atrodo abejin
tinimu tiesa būva tiesa tik tam tikru lai pasakyti, kad normaliai laiko tiesa tegy gu dalyku. Indiferentizmas dfcžnlausiai
dogma naujų laikų mintijimo.
žiūrį tos tiesos naudingumo. Be to papra
Paskutiniais
dešimtmečiais
ir čia , yra ku ir taną tikru atžvilgiu. Kiekvienu lai vena tris metus.
\
J
Sustitinka taip pat relativizinas ir stu stai sako, kad religijos išpažiuimao nieko
žymi atmaina^ I’ozitivizmas nepatenkino ku, kiekviena generacija net kiekvienas
religiniais
beį moraliniais nuostatais, čia bėndro neturi su žmogaus morališkumu.
Vertė Vyt. M*nkeliūna3
nei žmogaus dvasios, nei širdies. Kas kart asmuo turi savo skirtingą tiesą. Relativis labiau manyta, kari motaficiniai pro vizmas tvirtina, kad visokia tiesa, kurių skelbiama tiesa. Kiekvienas tegu turi sa Vienas Pelplino kunigų seminarijos auklė*
.
(Tęsinys)
tavimai mažiansia yra nereikalingi. Filo lik pažįstame, visuomet palieka žmogiška va filosofijų ir religijų, nes įvairiausios finis esperantininkas korespondavo su ki
tiesa ir tad kitos protingos asmenybės filosofijos, etikos ir religijos lygiai gali niečiu. Į klausimą ar esąs krikščionis, ki
Antroji agnosticizmo pn.ėka bHyo ne sofija stovi prie atsigręžimo metafisikOs
greičiausiai visai kitaip tai supranta. Pas būti geros ir teisingos! Jei krikščionių re nietis atsakė: “Ne krikščionis esu, bet
paprastas gMMBt mokslų išbujojimas, ku link. Nors dar nedrųsiai atsiliepia ši me
angelus, rašo Licbteųberg, gal yra tiesų, ligija yra gera ir tinkama Vakarams, tai •Konfucijaus pasekėju. Bet mūsų kolegi
rie imponavo fmsanlinėm <avo pasekmėm. tafizika patiekdama savo tezes kaipo tieskurios mnms atrodytų negalimos, kaip kad tuo pačiu dar nėra gera ir tinkama rytų joje visį meldžiasi kaip kam patinka ir
Gamtininkas vienšališkai laikyrimua-i -a- panašius prileidiinns, tačiau pradžia jau
žmogui, kuriam gal geriau tinka budiz manau, kari žmogaus vertę nustato ne ti
padaryta. Tai yra nusigręžimas nuo Kan tvirtinimas, kad 2x2 yra 3.
vo " torio a|>striboj<i tik stebėjimH ir jam
Didžiausiu reialivizmo tvirtinimu y-- mas ar konfucijonizmas. Iš to išeidami net kėjimo Išpažinimas, bet būdas (charakte
viskas, kas pojūčiais nepasiekiama, ma to ir grįžimas plie Aristotelio ir šv. Tomo
ra, kati žmogus savo pdžinitnc laikosi pro žynius protestantų teologai svarsto ar ka ris)”. Panašių žodžių galima išgirsti kas
žinusiai, yra abejotina ir netikra. Jo gal metafižinių galvojimų.
S. ftelatiritfMas
tavimo ir nežino ar ir pas kitas protingas talikų misijos Tolimuose Rytuose turi pa dien. Toli iš čiu iki katalikų principo, kad
voj m"' bfiseftoje lengvai sau ras vietos
tikėjimas yra vienintelė išganymo priemo
S
Relativizmas yra g}ntiningns>skepti esybes taip pat yta. Antra, nriativizmas mato.
* - k*’
mkimas į agnosticizmų ir pozitivizmų.
Relativizinas liečia religijų tuo, kad nė.
cizmui arba. geriau sakant, atskira jo sako, kad kiekvienai dalykas išrodo ki
Pagalinu trečioji jiasėko —- nuolat rūšimi. Šioje Švelniausioje formoje skep tokiu žiūrint į jį iš |lto matinpunkčio ir varčia būti dideliais tolerantais kitų tikė
(Daugiau bus)
'.'Mainti Kanto DlOžcfijos įtaka. Arrii- lsttO ticizmas yra labiausiai prasiplatinęs ir nao mūsų nosilėikiiu^. UŽ relativizmą at jimų atžvilgiu. Tuo pasinaudoja ir kata,
m< t
dėta grįžti prie Kanto šaukiant: imvojmgiausias. Helativizmas, tiesa, pri rodo turėtų kalbėti pagaliau pats įvairiu- likų tikėjimas; tačiau nereikia perkaino
Vienas Akron’o Ohio laikrodžių par
davėjas
parduoda auksinius laikrodžius
“Ari' rr.v .
'"f K.int zur.irkgv^a.nYm pnžįsta, kari'”galime mes tiesų jiažinti, bet jrtifnas ir Žmonių paž|ainio pakitimas, ku ti. Nekatalikai interesuojasi krikščionybe
Wėfd rri
K’lo n<»okanfinė filosofija
ir sako, kari rhnsų pąžintA tiesa yra reiatyvi ris pastebimas ne vifn gyvenime, bet ir daugiau negn seniau, jai simpatizuoja, ta visai nepaprastu būdu. Laikrodžio kaina
Kanto įtaka p.isidarf stipreibft n«gb .jam t. y« tik atskirti atveju. Pajmistaj tvirti moksle: filosofijoje, gbmtds mokšluose, net čiau dar toli iki to, kad pažintų ją kaipo nustatyta — $20. Kasdien nupigina kai
ną $1 iki kol laikrodis nebūna parduotas.
pn či.-i. i gyvenant. Kriticizmo ištaria, kari namo. kari tiesa yta tik viena (pav. Plo matematikoje ir logikoje. Kuo kadaise bu išganymo priemonę. Taip jsit. domisi bu
Jeigu už 20 dienų nebuvo parduotai Įnik
•- fiziku ' ’ i u- galima, t ari vas arba egizstuoja arba ne), kad kas vo tikima kaip tikriausia tiesa šiandien dizmu ir pirmųjų žmonių tikėjimu. Roto rodį atiduoda dykai tam, kuris pirmas
nioi u,-i.ioksEš ;r.i įre 1* li Dievo esimo 1-šiandien yrn tiesa, tiesa bus ryt ir visuo- ,iau tuo nėra. Taip pradėjo kisti mokslo tivizinas taiso kelią indiferentizmui, ku-l 21-mą dieną ateina į krautuvę.
iv
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valdžios vniratų skaičius* sumažintas iki mi
nimumo.

Branginkime Bočių Kalbą

j

»

LENKŲ

PROPAG

spauda

Nauju Laiku Žirniaus Siela

pel

9

.

•

SeMrtĮdięnU biri 2|,

**’
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negalima matyti, tik kų jau
čiama, o jausti ir nelabai jau
čiama. Kartais tik iš ryto at
sikėlus
jaučiama, kad vienas
Rašo Dr. O.-1. Bložis.
dantis lig būtų ilgesnis. Na,
Vočių yra bent keletas rū- lis gydytojų visai negydo daripaspaudoma, paplaunapia, su
šių, būtent aštri smarkiai vei-1 ties kanalėlio, remdamies tuo,
vaistais patrinama ir t. t. No
kianti ir kroniška. ‘Kroniška kad tas dantis ilgai’netarnaus,
to dantis susitraukia ir vėl
votis yra dviejų rūšių, būtent o antra tai esą padaroma vie
gerai. Mat, bespaudant dan
suvieta (sinus) ir akloji - jo ta bakterijoms veistis, kurios
tį, apie jį susidarę pūliai su
paskui ligas gamina.
kio išėjimo nėra.
sirenka išbėga į kūno linifitiViena svarbiausių voties at
Dar viena voties priežastis, kus, ar tai kraujo cirkuliaci-

Votis (Abscess)

L. R. K. S. A. Seimas
Newar)t,
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, Klaipėdos krašto ir Mažoi
KARE ŽUV
Lietuvos, kurie žuvo tarnau
PER 100,000 dami Vokietijos kariuomenėje,
LIETUVIŲ
tenai neįskaityti. Taip pat ne-

i įskaityti Amerikos kariuomePries
kelius
mėnesiuskai
n^je savanoriais tarnavę lie4tS seimas prasidėjo pirmadie čiulis iš Brooklyn, N. Y., ko
kuriuose laikraščiuose
laikraščiuose buvot
mivoi^vjaj> kurių buvo per 35,(XX)
nį, birželio 25 d., iškilmingo mp. A. Ąleksis iš Watt*rbury,
skelbiama, kad didžiojo karo ir, Amerikos statistikos davi
mis pamaldomis Šv. Trejybės Conn. ir F. Aluliolis iš Cleve
metu žuvo apie 60,000 lietu niais, iš.jų žuvo apie 7,(XX) as
parap. bažnyčioj. Šv. Mišias land, Oliio. J. Mąčiulis gavo
vių, tarnavusių Rusijos ka menų Prancūzijos ir Vokieti
laikė Dvasios Vadas kun. J. 39 balsus, A. Aleksis — 43 bariuomenėje.
jos teritorijoje.
Kasakaitis iš Pittston, Pa. Di-Įlsus ir P. Muliolis — 26 balIš visų suminėtų vietų su
akonu asistavo kun. A. Karu-J sus. Tuo budu komp.
Iš tikro statistika rodo di
siradimo priežasčių, yra numi
kurios galima išvengti, tai yra'jos sistemų ir vėl dantis lieka
žiškis is Cleveland, Ohio, ir j šia išrenkamas seimo vedėju. rimas danties gyvio (nervo).
desnius žuvusiųjų skaičius. rinkus statistikų apie žuvukurie
myli
demonstruoti
savo
nieko
nekaltas,
neskaudantis.
Pirmiau paskelbtoje statisti sius lietusius, apskaičiuojama,
kun. Jonas Kartavičius iš Broo Komp. Aleksis yra žymus vei Gyvis miršta dėl kelių priežašdantų
stiprumų
—
-dantimis
Bet
tie
nuodai
dažniausiai
pa

koje esu suskaičiuoti žuvę tie kad didž. karo metu žuvo dau
klyn, N. Y. Ceremonijas tvar kėjas ir Waterbury, Conn. pa čių, būtent kirmyjant dančiui,
atkorkuoeami
bonkų,
stalų
pa

daro
daug
žalos
s
atnešdami
se

lietuviai, kurie buvo kilę iš giau kaip il00,000 lietuvių ka
kė kun. Ig. Kelmelis, vietos rap. vargonininkas.
palaužus dantį arba kartais
kelia,
kėdę
įsikandę
panešioja,
kančias
ligas:
arthritį,
nephriĮ tų skaičių dar neįeina
Vice pirm. pastatomi kan netyčiomis kų nors kieto smar
dabartinės Lietuvos teritori
klebonas. Angliškai pamokslu
riešutus
krariito
ir
1.1.
.Tas
tį,
reumatizmų
ir
t.
t.
jos. Visai nebuvo priskaityti šeimos ir jų nariai, kurie vie
pasakė Newark, N. J. diecezi didatais p. Palūpis iš Pittston, kiai sukandus; reiškia trūksta
nepaprastas
spaudimas
ant
jos kancleris monsignoras J. Pa., ir Venslauskas iš Kings- pUsetėliai, kurie dantį laiko
Kroniškų votį išeinančia su kilę iš dabar okupuotos Lietu nokiu ar kitokiu būdu žuvo
dantų
pasetėlio,
jį
pažeidžia
C. McCleary. Lietuviškai pa ton, Pa. Palupta garo 55 bal- ^ndakauryje
pūliais (sinus), gal būt, ne vos žemių. Lietuviai, kilę iš karę metu nuo karo veiksmų.
ir
nuo
to
pradeda
vysti
ir
pū

mokslu pasakė kunK Juozapas sų, o Venslauskas — 54. Pa
vienas skaitytojus yrk turė
Antroji
priežastis
ir
gana
ti,
kaip
medis
vėtros
palau

Simonaitis iš Ęlizabeth, N. J., lupis lieka vice pirmininku. 15
jęs; arba kito matyt ant sme
reikšminga,
tai
yra
nevykusis
žtas.
_
vice
pirm.
rinkimų
pasirodė,
Kunigų Vienybės centro vice
genų raudonas spuogas su bal
danties
kanalėlio
gydymas.
kad
valdybos
opozicija
yrai
pirmininkas. Laike mišių gie
Aštrioji votis nėra tai labai ta viršūne. Paspaudus, tas
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju;
Nevykęs
danties
kanalėlio
gana
stipri.
dojo vietos choras, varg.
baltas skystimas (reiškia pū
blogai,
tik
aštrų
skausmų
rei

“Uždarė’’ barų
gydymas pasitaiko beveik kiek
tanšauskui vadovaujant. Va
liai) išbėga be skausmo ir sine
Išrinkus vice pirmininkų, p- yienain gydytojui, o ypatingai kia pakęsti, bet kroniška votis genis atrodo lig normališki,
rgonais pritarė komp. J. Žile
kuomet dantis turi kreivas yra labai bloga: skausmo be
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
vičius. Solo giedojo muz. J. nia Paurazienė iš Detroit, Mi
kol bakterijos vėl pūlių paga
šaknis,
susivijosiąs
arba
išsi

kupai,
valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
veik
tai
kaip
ir
nėra,
tik
tuo

Čižauskas ir p-nia R. Jurkai- ch, davė puikų įnešimų, kad,
mina, ir tas kasdien atsikar
šakojusias.
Tokiuose
atsiti

met skauda kuomet paspau toja. Taigi, jeigu duosi tai
tienė. Graži Šv. Trejybės baž laike posėdžių būtų uždarytas
kimose
šaknies
kanalėlis
yra
nyčia į susirinkusius atstovus salėj baras, kuris visų laikų
di.
vočiai užtektinai laiko, jinai
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
sunku
gydyti.
O
išgydžius
ir

“
smarkiai
”
veikė.
Įnešimas
darė gero, jaukaus įspūdžio.
Kroniška - akloji votis yra supudis kaulų ir sugadins vei
paremtas ir nubalsuota užda gi ne kiek galima tuo dančiu
tuojaus pareikalaus.
Cla nuplėfik:
ryti. Bet kad troškulį “numal naudotis. Tokiu būdu dauge- pavojingiausių ligų, nes jos do išvaizdų.
A.

Alek-

rių.

Kį TIK ATĖJO IS LIETUVOS

A,

Arkivyskupas Imsis Matulevičius

fesoriai.

Pridėto

Ganytojiški

Tų

Seimo

pirmoji

Laiškai.

Jurgio

ir

.

<

partraukėme

knygų

Užrašai

Matulevičiaus

noduug.

Pasiųsime

tiems,

kurie

sesija

Pirmoji sesija . prasidėjo
11:50 vai. ryto. Pirmutinis į
seimo atstovus pratarė J. E.
Žemaitis, seimo rengimo ko
misijos pirm. Jis pasveikino
atstovus ir pakvietė organi
zacijos pirm. A. Sutkų pradė
ti seimų: Jis tai padarė papra
šydamas Dvasios Vadų kun.
Jonų Kas&kaiiį atkalbėti ma-

dyti”, padaryta 10 minutų
pertrauka ir po to tęsiama ri
nkimai.

Į seimo sekretorius kandi
datais perstatyti šie, delegatai:
“Garso” redaktorius Malas
Zujus ir R. Vencius iš Lawrence, Mass. Zujus gavo 71 bal
o Vencius 39.
Įnešimų komisija: P. Mont
ldų ir pratarti keletu žodžių, vila iš Brooklyn, N. Y., T.
•Gerb. Dvasios Vadas gražiai Šeimis ir J. Tamelis iš King
ir nuoširdžiai sveikino atsto ston, Pa. Išrinkti vienbalsiai.
vus, palinkėdamas ^geriausio
Skundų ir apeliacijų komi
seimui pasisekimo.
sija: J.' Mačiulis, J. Purickis,
Registruojami delegatai. Jų G. Miliauskaitė, kun. Nanor110. Bet laukiame daug dau ta, Hazleton, Pa.
giau.
Rezoliucijų ir spaudos ko
Seimų sveikino vietos kle misija — L Šimutis, K. Krubonas kun. Ig. Kelmelis ir šinskas ir Baltramaitis. Išrin
knn. J. Simonaitis, Kunigi) kti vienbalsiai.
Vienybės pirm.
Seimo vedėjų rinkimai bai
Pirmininkas seimo mandatų giami. Jie užima savo vietas.
komis)joli siūlo: V. Abromai Pirmininkas Aleksis gražiai
tį, 18 kį>., Tamaųua, Pa.; V. pakalbėjo ir pažadėjo laikytis
Griėžtoraitį iš 7 k p., Pittston, bešališkumo.
Pa.; Antanų Stauskų iš 62 kp.,
•(Daugiau busi
Sbeboygan, Wis.

“DRAUGAS", 2 884 80. OAJCLBT AVĖ

Mokant mažiau negu

Į

LIETUVĄ

Ženklelius prisegti paskir
Jau tik dešimtis dienų betos: Genovaitę Miliauskaitę i,
Forest City, Juzę Alekniūtę iš .liko iki antros Švedų AmeriEynon, Pa., ir Pranų Bulotai- kos Linijos ekskursijos šiais

tę iš Forest City, Pa- Daroma metais. Ekskursijų, kaip jau
Tamstom yra žinoma, rengia
pertrauka pietums.
Antroji sesija

atsiųskite

man

knygą.

“ARKIVYSKUPAS

Vardas, Pavardė
Mano adresas

jūs galite įsigyti

1934 KELVINATOR

spręsti.

rinkimas

Pirmininkas paskelbia sei-

kaip

Šis Modelio V Kelvinatorius
yra specialiai pritaikintas viduti
niškų įeigų šeimynai. Bet jis jokiu
būdu nėra mažas šaldytuvas. Pil
no, dydžio, pilnos jėgos. Pagrindi
nis sudirbimas, mada ir kokybė yra ta pati, kaip ir aukštesnių kai
nų modeliuose.

FRENCH

YORK

‘ILE

UH5. AAUU

Am.

DUODAME FEDERAL
------------------------ V

KUS

c

ESTATE
'j ■

'"-j ♦ •

47th STR.,

Tel. LAFAYETTE

1083

Bridgeport
Hardvvare & Paint Corp.

Padėjimo vietom 4.22 kublfikoa pėdos... lentynų vletoa — 8.86 ketvlJt. pėdų... Su&aldo 3.4 svarus le
do vienu sykiu... Tunf daug Kel
vinator patobulinimų, kurie ran
dasi tiktai brangesniuose modeliuo
se kitų lfidtrbyačlų.

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų h*
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažinti vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Vamish, galionas :............................... $f t
ir aukneiau.
ALIVTNES maliavos galionas ....................

HAVE
^EEN

NOU . >

98c

ir aukščiau.

->

3214 80. HALSTED 8T.

Tel. Victory 7261

IN OUR OFFICE *
*M*T CAM X
DO

BONUS

1J mrtn t eisiu** i pamatuotas trimis.
SUBIPAJURKITE IR REMKITE LIETUVI.

Ypatybė* Naujo

MM •». Suu St.

LIETUVIŠ

REAL
v**, t. ■ *

M odei V Kelvinator’io

1411
Am.
4MJ Ir-taf PMk Blv4.

PERKAM

PUBLIC

EDISON

Telepfiume RANdnlph 1200, Ixx-al 1&A
uit < 1

Laivakortes.
Siunčiam pinigus |

NOTĄRY

*

FRANCE’

Laivas

dienos.

INSURANCE,

Pasiklauskite apie lengvų Kanokėjimų planų. Mažas rank
pinigių, balansas mėnesiniai ant jftsų Elektros biioa. I'i
nuofiimtl Ir kltun kafitus, truputi aukfitcsnč kaina ui reikrai'oh parduotas ant lengvų išmokėjimų.

/)owiuown_72 W. Adam* St.—132 So. Deaiborv St.

8

DE

LINE

Express

mažiau

Platesnes ln formacijas teikiam tr panhioi
Padarome vtaoklus popierius Ir dokumentus
LIBĮF V4

šis Kelvinatorius nepaprastai
žemai apkainuotas. Jūs galite įsi
gyti jį mokant mažiau negu 14c
į dienų per mūsų liberališkų pir
kimo planų. Pašaukite arba atsi
lankykite Elektros Krautuvėse
dėl pilnų informacijų.

bų.

Svarstoma kelių kuopvĮ" at
stovų legalumo klausimas. Kįlo ginčų, kurie baigėsi nubalsavimu, kad jų mandatai yra
legalūs. Paliko neišaiškinta
134 kp. vieno atstovo klansi
mas. Pasirodė neaiškumų kon
stitucijoj. Statoma klausimas,
ar suspenduoti nariai turi tei
sę balsuoti nž atstovų, ar ne.
Galų gale ‘tas reikalas grųži
namas mandatų komisijai iš

NEW

LIETUVĄ

junga Amerikoje.

Ši ekskursija iš Gothenbur
go vyks geležinkeliu 6 valan
das į Stockholnių, iš StockboImo nauju Švedų Amerikos Li
nijos modernišku laivu “Marieholm” tiesiog j Klaipėdų.

LIEPOS 7 Dieną Ekskursija
1

Liet, Laivakorčių Agentų Sų

£>esija prasidėjo 1:30 popiet,
lausoma mandatų komisiraportas. Atvykęs Newarko miesto majoro atstovas p.
Kelley nuoširdžiai svėikina
seimų, pažymėdamas, kad Susmas yra didžiausia liet. kat.
organizacija Amerikoj. Taip
pat gražiais pavyzdžiais įrodi
nėjo katalikų yienybės svar

valdybos

J 2^c (diena

Siunčiu 91.00 už kuriuos
JURGIS MATULEVIČIUS.”

Chicago, II|.

sų,

EKSKURSIJA

Seimo

ark.

X H, \
X DeUMCIUBt) THkT
TNR«W4a.lTE«X MORE
fomb

nęHTHS ,

P KA U G Ą S
nerangnmo liga sergant, prieias, prisidengęs tautiškumo ir
kitais viliojančiais obalsiais,
verbuoja mūsų jaunuolius ir
REDAKCIJOS ADRESAS:
mergaites į savo draugijas.
. - Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
Kodėl neatidarius vartus
į
P. O. Box 641, Bridgeville, Pa.
Pittsburghą vyčiams! Ta or
KOSTANTAS d. VAIŠNORAS, generalis agentas
ganizacija jau turi savas tra
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
dieijas, pritaikintą konstituci
Telephone Hemlock 2204
ją, gražų mėnraštį “Vytį”/k«
lis tūkstančius abiejų lyčių
tikybiniai ir tautiniai susipra
tusių narių, prityrusią vado
KAULUI ATOSTOGOS BU- kad priežastis pavydo yra tiri vybę. Prie jų prisislijus, ma
VO NAUDINGOS , | ginystė. Kas tingi mokytis, žiau bereiktų eikvoti energijos
—------ *—
i tas nežino, arba neturi, o kas organizaciniam darbui.

PITTSBURGH’O LIET1JVHI ŽINIOS

;

Ketvlrtadiehis, birž. 28, 1934
--------- r-----—- --- —------- ---

-

Lietuvių Dieną, į seserų Pran
ciškiečių ūkį, kurią visi gerai Į
žino. Kiekvieno lietuvio atsi
lankymas parodys didelę sese
rims užuojautą ir parems'brangų mums kultūros židinį
.
vienuolyną.
Lauksime visų ir visus maloniai pasitiksime.

NAUJA DRAUGIJA

VAIKUČIŲ PIRMOJI
KOMUNIJA

SVARBU VISIEMS!
DVASIŠKOS KNYGOS

1

Birželio
24 d. mūsų parapijoje susiorSvč.
fcraddock, Pa. — Birželio 17
ganifcavo Moterų Altoriaus dr Širdį. Iš ihilų kalbos vertė J.
d prie piryios šv. Komunijos gija. Išsyk įsirašė 12 - narių
Vaišnoras, M. 1.
Pilsi. 208;
priėjo 21 \aikelis. Visi buvo į valdybą pateko: Petronėle
labai gražiai išmokyti ir pri Jakštienė — pirm.,
rengti, lai seserų Pranciskie-j
pjrhlt) Teofikun. P.
čių nuopelnas. Dėkui joms už | lė Kuižk>nė _ rtt4t, Elzbieta Sautusaitle, su apdarais. PusL
jų pasišventimą, nes per porą Tykagb _ ifcd
na.
120; kaina
mėnesių vargo.su jais kol pri- rės atlieka mghe8lnę įv. Rpa.
Gyvenimas Sv. Juozapo. Pu
žlntį (ketvirtą mėnesio sekKas tik tą dieną buvo baž madienį), puošia altorius, už
nyčioj, matė, kaip gražiai, die laiko tinkamoje tvarkoje ir
rašė kun. Richard W. Alexvotai
vaikučiai
priėmė
Jėzų
— Birželio 17
švaroje Bažnytinius rūbus, lai ander. Vertė Broliai Marijo
JONAS: — Raulai, pasiii-į nežino bei neturi, pavydi tam,
Ryškimės ir pradėkime kru d. card party parapijos nau į savo jaunas širdeles. Nevie kus nuo laiko rengia* parapi nai. Pusi. 188; kairia $1.25.
gau tavęs. Kur gi buvai per kris žino bei turi. Todėl sek- tėti. Kuo ilgiau delsime, tuo dai praėjo dideliu pasisekimu nam net ašara nuriedėjo pei jos naudai pramogas ir t.t. Sv.
tokį ilgę laikę!
Įmė to yra kritika. Faktas, kad sunkesnė bus kova.
ir parapijai davė gražaus pei- j skruostus prisiminus tų bran Sveikiname gražiai pradėtą Ndvena. Kairia 10c.
RAULAS: — Iš
didelio T. P. K. atsako į klausimą, vi-'
no. (Svetainė buvo prisikimšus
dieną, kaip jis pirmą syki
.
’ ėjo prie šv. Komunijos. Vai- užsimojimą ir tikime, kad mudžiaugsmo buvau išvažiavęs a- sų nesutikimų tarpe behieviij
žmonių. Patėmijau daug žmo
Parašė Dr. V.
tostogoms. ’
it“ katalikų.
nių ir iš kitur. Mes, parapijie kučiams priėmus Švenčiausią- j Sl4 moterėlės pasižymės ateityJONAS: — Ar gerą poilsį i JONAS: — Ką gi tokio sva- į
čiai, labai dėkingi, kad sve jį, paskui juos sekė jų tėvė-[je gerais darbais, naudingais
DRAUGAS PUB. CO.
turėjai!
.
rbaus jie klausė tavęs, Raulai?
svetimi mūsų nepamiršta. Bu liai ir tretininkai in corpore. Bažnyčiai ir sau. Yra vilties,
2334 So. Oakley Avė.
‘
? , 7. ... .... „
Vis/ems pittsburghiėčiams Vq labai d^ug «prizųn ir la. Kleb. kun. V. Abromaitis pa- kad gį nauja oTganlzacija j -- ‘
RAULAS: — Kur tau tarėRAULAS: — Pirmiausiai
ne Nusiminkite
si. Labai nuvargino mane ma- klausė, kodėl aš palikau kata lietuviams gerai žinoma ir lau, bai gražu> kad įie> kurie juos sakė įspūdingą vaikeliams pa trumpą laiką keleriopai padi
Jūs galite gauti paa savo valstinfrik^
mokslą. Sakė.
Sakė, vaikeliai,
vaikeliai, utini.
atml
kiama Lietuvių Diena jau ir: gavo, buvo patenkinti.
mokslą.
no seni draugai!
liku!tam tikrą TONIKĄ, kuris per Ilgą
dės narių skaičiumi ir bus šios laiką
buvo vieno įžymaus Gydytojaus
«
«
»
1
».4
<
C
»
»»
y
Z
zv4
i
Ir
o*
1
nkite, kad ši diena yra bran
JONAS: — Kas gi taip svaJONAS: — Ar atsakei vėl prisiartina. Girdėti, kad
I preskripcija. Tai yra tikrai gera nau, 3iel*a dgĮ- yyj.'L ~ tik retkaląukĮts.
“Door prize” buvo didelis giausia jūsų gyvenime, nes parapijos papuošalas.
visi lietuviai, kaip Pittsburg
rbaus atsitiko!
jiems!
maišas cukraus, kurį paauko- Viešpats šaukia jus prie sa
Praeitą savaitę mūsų klebo
RAILAS:
Na, ąi nežinai
RAULAS: — Taip, ir labai lio, taip ir iš apylinkės, nekan
triai
Laukia,
kad
greičiau
ateij
j°
Sherman,
vienas
iš
uni

vęs: “Leiskite mažutėlius prie nas buvo išvažiavęs į Šv. Vin
bedieiių purvų, kuriais jie nuodugniai, pasiremdamas tasų miestelio bi«nierlų. 'Jis te manęs, nes jų yra dangaus ka
Mėnesinis treatmentas už Dolerį —
tų
Ketvirtoji
liepos,
nes
nori
mane visą laiką drapstė, tai j VQ katekizmo aiškinimais, įrocento seminariją, Latrobe, Pa., pilnai garantuotas. Jei'gu jūs nesi
ko
V.
Vamagiriui.
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne būralystė”. Toliau ragino vaike
yra, darė visokius užmėtinėji : dydamag pasauKo gutvėrim,; matyti, kokia didelė atmaina
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai
rekolekcijoms.
bns jums sugrąžinti.
Vienas iš inūsų parapijonų, lius dažnai eiti prie Dievo sta
mus vieh dėno, kad
graįj.^ tvarką, žmonijos pli įvyko seserų ūky. Priežastis
kau kataliku. Jie barė mane,1 pažinimą ir sąžinės balsą, kad atmainų buvo didelis gaisras, ūkininkas, V. Vamagiris pa lo, o tėvelius prižiūrėti, kad
niekino, vadino davatka, šve- visi tie dalykai aiškiai įrodo kuris ištiko šiais metais va-; aukojo paršą, kuris teko M. ir užaugę būtų gerais Dievo
ntakupriu ir visokiais kM«i»į Uievo buviin». T» f«kt» kiek- sario mėnesį. Tie žmonės, ku Leščinskaitei. Sekantieji daug vaikeliais.
Per pirmas šv. Mišias ir su Tel. (Mitai 0257
vardais. Bet aš nieko jiems vicnas
galėtų supra rie kas met atvažiuoja į sese-, pasidarbavo šiai pramogai: B.
Mes. PllOspcėt
neatsakiau, ries gerai juos pa sti, jei tik netingėtų mokytis, rų ūkį, dabar nebepažins vie Žukauskienė, A. Krikštopai- mą seserys padarė rinkliavą.
DENTISTAS
žįstu.
O. Pastebėtina, kad žmonės gau
1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
ir kad tik turėtų gerą valią. tos: kur pirmiau buvo gražūs tienė, J. Dovidauskienė,
Utar.. Ketv. lt Pėtn. 10—9 vai.
OYDTTOJAS.ir CHIRURGAS
JONAS: — Gerai darai Bet nelaimė, to nėra, o T. P. trobesiai, dabar ras lygią že- Visockaitė, A. Trakas, J. Ža siai aukojo; užjautė jų sun
3147 so. Halsted st., chicago
1821 SOUTH H.IUS’fUD STREET
■knlai, nes Viešpats pasakė:
gyvuoja gj|iai sav„ šaknis rnelę, nes ugnis juos iki pama- kauskas, E. Visockaitė, V. A- kiam darbui, pasišventimui.
Paned. Sered. ir Subat. 2—9 vai,
Rezidencija
6600
So.
Artesian
Avė.
—
- ndriejauskaitė, K. Sargautis,
“Palaiminti, kurie kenčia |,e ikidęs. [SaišklMs tuos Įrody. tų sunaikino.
Te Dievas joms atlygina.
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
Dienoms Tel. LAPayette 5798
«)
p
i mus kas link Dievo buvimo, Bet seserų ūkis yra didelis, V. Aliriskas, D. Stulpinlūtė, O.
Klebonas dėkojo A. Kristo
6 iki 8:30 vakare
Naktimis Tsl. CAkal 0402
dė! mano
“*• Vardo, tų yra dan
’ 1 knrįuos davei man, daug be. užteks vietos visokioms pra- Bikiiiienė ir O. Pampikaitė.
paičiui už jo jalankumą ir'1
: lrm-ol
.
..
.
’ .
. -*• .
mnfrnma
Stpsprvs.
!
____ <_
mogoms.
Seserys,
kapelionas
Į
gaus karalystė
' pasidarbavimą seserims. jį8 Tel. LĄFayette 76SO
dievių nutilo, bet atsirado vieir
Katalikų
Federacijos
Pitts-!
*
.
.
.
v KAULAS: .. Jonaų per >l- :nag Vardu Mikas, kuris pra- z - ,
. ...., • _
.
Sunkiai serga O. Ludvikai- per visą tą laiką seseris atvež
«
?L
,.
. .
g, laiką, svarsčiau, kodėl tar- dsjo k,austi apie sielo6 buvL burgho apskritis ristis hettt- . ,
Vai.: 2 Ikt 5 popiet, 7 Iki 9 vak.
te,
Prančiskaus ligoninėj davo.
Nedėlfojo pagal sutarti
po žmonių yra tiek daug no mį Mikaį
kad
ga„ yius širdingai kviečia atvaGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
V
________ _________ :—i--------- 1—r t , i».
V. Visockiėnė, namie. Lai
Office Tel. KEPublic 7696
apykantos. Galntinai suradau-Kreitai tikėtų į Dievo buvimą. 1 žinoti.
,
Dievas greitai, joms sugrąžina
Res. Tel. GROvehUl 0617
Kun.

Įdomūs Pasikalbėjimai

J.

V.

Bridgeville,

—

Pa.

Mąstymai

Jėzaus

apie

C.

35c.

kalba

Švenčiausiojo

Marcele

—

J df-joS

vice

Skripkus

6(Jc.

GRAŽI PRAMOGA PA
RAPIJAI
Braddock,

Vardo

Jėzaus

Vertė

Įstatai.

slapių

Vengė.

z

15c.

kaina

56;

Užfašai.

Misijonieriaus

l’a*

Pa.

Vilimas

Teresės

Vaikelio

Jėzaus

Tefeaė

Vaikelio

Jėzaus

iv.

Padolskis.

112;

LIETUVIŲ DIENA

kaina

50c.

PusL

~

Nuga-Tone

aš

pali-, jQ

LIETUVIAI
LIETUVIŲ

AMERIKOS

-

DAKTARAI:

DAKTARŲ

DRAUGIJOS

NARIAI:

DR. P. ATKOČIONAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR, A. J. JAVOIŠ

•DR. F. C. WINSKUNAS

Aguonos

»v.

2643

Office:

Street

47th

W.

Grūdas

ir

LIETUVIAI

priežastį, todėl, galiu sakyti,fbot jis nėra raatęs 2nlogal„l

programos,

iiaia sVcik
tos atostogos buvo man labai, sje|os. Jis 6ak“ kad daug yra, metais ji bus truput, skirtis-

I

•

DR. A. RAČKUS

tilt

X—SPINDULIAI

W.

2136

Res.

naudingos, nes supratau, kad
' ’ mokytą daktarą, kurie suran.1®88"5’ >ai vadova,‘3 Kataliką, Girdėjau, kad mūsų klebo
bedieviai nekenčia katalikų da viską, kastik yra žmogų gracija. Tikimos, kad ji'
GtDTTOJAB Ir CHIRURGAI
nas, kun. V. Abromaitis, liodėlto, kad nesupranta ka je, bet sielos neranda, todėl!bus «raži ir
Patenkin8' pOs 2 d. išvažAuos į Pittsburg
talikų, tingi mokytis, skaity- jis ir negali tikėti į sielos buKiekvierias Žmogus gerai au ho vyskupijos kunigų rekolek
t i apie tikėjimą, o nori suži rintę. Tiesa, ni jam aiškinau, I Pranta> kad ™nuol5nai neSa
cijas.
(Prls A-rchsr
netoli Kedsle)
noti klausimais; dflto beklau kaji daktarai ieško sielos en
naudos visuomenei,
VtHaodoe: nūo l IKI « vaL vakare
fleredomls Ir nedėliomis pa«al
si nedarni jie baisiai mane pri replėmis,' žirklėmis ir mikros- Vienuolynai yra -židinys ap
sutarti
Birželio 17 d. parapijonai,
vargino. Negana to, kad jie kepu, o siela nėra replėmis už-. Svie‘03’ Saltinis tikėjin'°
ir
norėdami parodyti Pranciškie
tingi mokytis tikėjimo tiesą, , čiuopiama, žirklėmis kerpama vienatinis kelias, kuriuo veda
tems seserims dėkingumą už
nt kas tik yra gera pas ka- nei „jkroskopn natoms, nee ma *lSs» Ja»aimas
«‘a“- tokį puikų išmokinimą mūsų
t n likus jie pavydį. kad
tai yra dvasia. Aš sakiau, kad tėjimo.
mažutėlių, su pagalba klebo
Seserys yta pasišventusios
jus turite, o ne mes.
to k{- replėmis negali vėjo pagauti,
no, sudėjo piniginę auką jų
la didelė kritika, panieka ir ' minties negali žirklėmis nuki tarnauti visiems: turtuoliams
reikalams. Mes gerėjamės jų
šmeižtas. Trumpai sakant, ne rpti ir gyvybės mikroskopu ir vargšams. Yra mūsų tarpe
darbuotės vaisiais.
Phone Hemlock 2061
apykantos priežastis yra: T. pamatyti, bet Visi tie dalykai žmonių, kurie norėtų savo vai
K., taBreiškia, Tinginystė,
kučius
gražiai
ir
krikščioniš
yra.
Pa\ vilas ir Kritika.
į kai išauklėti, bet neturi lėšų
Todėl,
Jonai,
aš
noriu,
kad
Sdserys ir tų neatstumia; be Kiekvieną kataliko turi bū
•HiNAfe: — Raulai, tnrbūt,
iki P. M.
jūs
sutiktumėte
Miką
ir
išdėsturčius glaudžia, kaip geroa ti didžiausias rūpestis, kad bū
n f J< i nrirsi pTeztdento RooseveNedėli<ųnis pagal sutartį
lto sistemos, kad vartoji rai tytuinet jam sielos buvimą, ki i motinos, prie savęs ir gražiai tų -stipri katalikiška spauda,
taip sakant, kad žmogus turi I auklėja.
kad ji pasiektų visus tikin
de T. P. K.!
s,,e^
*•
®
Todėl, kad seserys ir toliau čiuosius ir kad nekatalikiško
KAULAS: — Jonai, aš asu
galėtų savo kilnų darbą dirb- ji spauda h tirtų izmesta iš kn
(Daugiau bus)
7u
bet aiškus faktas,
ti, kviečia visus atsilankyti į talikų tarpo.

If 7—9

2—4

Vai.:

ŽO. LĄFayette a«6T

Wwt

Str.

43rd

Iš

ARCHER

corner

Vai.: nuo

DR. J. J. KOWAR$KAS

“Tarnas”

ryto

iki 8 v.

vak.

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

8558

So.

Valandos:

ĮVAIRŪS

Susirūpinkime Jaunimu
■■■I—JI...... ...

Gyvename kruvinų ir be
kraujo lašo vykstančių revo1 unijų laikotarpį. Visur eina
perkainojimas iki šiol brangh
nt ų vertybių, įsitikinimų, am
žini- nusistovAju»ios Parkos.
1\< . him kraštų valdovai, eko-,
Atominė pasaulio raida; inninoi i
’h j nuosarytrės teisę,
pla* ių frontą eina- žmogaus
llv:i'
••"u
Svp
in.
p;il\s i'U'ilizHcijos panirf
1*< I \uns neramiais laikais

paremto pedestalo. Jaunieji,
p«s kuriuos visada pasireiškia
didesnis energijos perteklius,
palinkimas prie naujenybių lt
noras įsisukti gyvenamojo mo
mento verpetan, turėtų būti
daugiausiai saugojami ir jų
veiklt nuKreipta krikščionybei!
idenlų linkme.
Man rodoai, kad jin atėjo
laikas daugiau susirfipinti ii
pjttsburAho lietuviškuoju jan
nimu, ypač .berniokais,
lul.ai
ink
ii dvasios pribrendo reikalas suburti į
lyti varą, l«*n^va niislv>ti nuo vieną didžiulę organizaciją vi
J)v h ; ■
są priaugančiųjų kartą. Mums'
kad

1 DR. CHARLES SEGAL

Ofiso Tel. CALamrt 6693
Res. Tel. DKEii-1

So.

Ashland

Ate.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

2 lubos
CHICAGO, ILL.

j

OFI8d

VALANDOS:

9191

DR. A. A. ROTH

OFI8A8
4729

DR.

DAKTARAI:

Moteriškų,

1

Ruo 10 Iki L2 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
vaL fo ptetų /r nno 7 iki 8:20 vaL

visų

Ofisas

Vyriškų,

chroniškų

3102

So.

Vaikų

ir

Ilgų

Halsted

St.

Vakaro. Nedėliomia nuo 10 Utį 12
valandai dieną.

Valandos: 2—4 popiet, !—9 vai. vak.

Telefonas MlIDany 2880

Nedėliomis ir iventadlenlafe lo—12

Kampas lįst Street

Western

9

A.

Avenue

VAITUSH,

63rd

W.

St.,

SO.

Phone

ASHLAND

Boulevard

Tel.

CANai 6122

•.......

DR. G. j. BLOŽIS

Chicago

2201

•

IR

Road

9

Iki 12 ryto

Nuo 1

8

vakaro

iki

Seredoj pagal sutarti

CHIRURGA8
Tel.

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo S Iki 4 Ir nuo 4 tkl I V41L
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. Rofiievard 7RM

TH. PftftsDect

Nafnų

Oermak

Valandos: Nuo

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS

W.

(Kampas Leavitt St)

CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS)

2201 W.

1930

Cermak

Road

Valandos 1—8 Ir 7—8 va*.
Tel.

BOCLevaril

7042

Beredomls Ir Nedėltemis pagal sutartį

DR. C. Z. VEZEL’IS

REZIDENCIJA

6631 S. Oalifomia Avė.

DENTISTAS
F
4645 Bo. Ashland Avė.

Telefonas REPui>:ic 7663

arti 47th v8treet
Vai. į nuo 9 Iki S vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso: Tel. LAPayette 4017
Kės.: Tel. HEMIock 6236

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR.J. RUSSELL

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142

Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojai '

2515 VVEST 09th ST.
Of.

if

R«i.

Tel.

HtMlock

ft

V
2 >

4

1

»

n

popiet; nno

d

6141

o s:

6.8

ARCHER

AVĖ.

Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 Vak vak.
liraMIcficijnž Ofisas: S6&6 W. M t Ii 8k

I

4712

.-

OFFICE HOUR8:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
SuDday by Appolntment

OPT.

^LIETUVIS
OPTOMfeTRICALLY ARI C
SPECIALISTAS
Palengvina akių Įtempimą, kuris
•sti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nefvuotumo. skaudamą akių karėtį, atitaiso
trumparegystę ir tollrsgystp, Priren
gia tėltlngai akintus. Visuose atsiti
kimuose egs&niinavlmas daromas su
elektra, parodančia mažiausias kteldaa Speclalė atyda atkreipiama
t
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki
v.
Nedėlloj huo 10 Iki 12. Daugely atslttkiluu akys ntitalnonsTM be akinių.
Kainos piginu kaip pirmiau.

-

DENTI8TAS

8

M.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vai. 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlloj susitartu

PHYSICIAN and SŪRGEON
2403

AVĖ.

Sacramento

9 v.

DR. J. J. SIMONAITIS

040S

Res. and Offloe
2359 So. Leavitt 89.
CANAL 0706

Office Phone
PROspeet 1028

DENTISTAS
4204

7017 8. FA1KF1RI.II AVĖ.

St.

9123 W. MA(lQtJETTE ROAD

DR. A. P. GURSKIS

kam

vakare

vai.

24th

CANai

Tui.

į

8051

Avenue

Archer

4140

DAKTARAI:

vakarais

AVĖ.

Valairdoe: 10-12 Ir 8-1 vai. vak.
8«r«domis Ir Nsdtllomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
OtriTTOjAS IR CHIRURGAS

7589

4157

ARCHER

AVENUE

| Offleė Tel.

Res. Phonė
ENo4*wood 6611

Office fknne
rtManeie 0044

DR. MAURICE KAHN

Plioae CANai 6122

DR. KARL NURKAT

GYDYTOJAS fr CHIRURGAS

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRUROAR
7850

So.

Halsted

4631

S0.

ASHLAND

Tel. YARds 0994

Res.: Tel. PI.Aia 2400
Valandos:

room

210 ‘

Vah: 2-4 įr 7-t rak Mkara

GYDO AKIS
ir prirenka akinius
ntsakomlngal

AVĖ.

Street

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-2 v. v.

U .v . - UM ..

We?itworth S330
Re« Tel. Hyde Park

* Vai : nuo 7 Iki 6 v. v.
inskiriani

Antrad. Ir Sekinad.
Nedalioje pagal sutartį

W

L.l.

139S

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTU R Ų

IR

VAlKŲ

LIGŲ

SPECIALISTĄ

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pietų. 7 Iki S vak.

Tel. VIRginia 0036
■Ofiso vai.: 2—4 ir 2—8 p.
N stintomis pagal sutartį
Tel. Ofl«o ROUt/lard 5913—14

Res. VICSory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8;
756

Uakyrug Saredoms

m.

W.

35th

nuo <:20-8:80
Street

Ketvirtadienis, birž. 28, 1^34

D R A tr G

l ....■!Ir r-1 -

AS

j mieste. Dosnūs patriotai sūdė- rusi su šiais ir kitais sk tilptoKuil neįvyktų ateityje ko
ja ir komitetas uždirbo tain riais, nusprendė statyti 10,000
kių nors reikale Vilniaus pa-.
reikalui jan per $5,200.00. Či dol. vertės paminklų. Taigi,
sų ir ženklelių platininio nesu-’.
siprutimų, skaitau reikalinga j PAMINKLAS BU,3 MENIS rybės iž Dariaus - Girėno žy kagos miesto majoras ir val paminklas bus meniškas, gra
pažymėti; '
• KAS. FONDE JAU YRA
gio! Tokio įvykio istorijoje dyba mielai pritaria ir pave žus ir vykusiai atvaizduos Da
1. Pasų ir ženklelių galiniu
•dar nebuvo. Taigi, neveltui šie . dė paminklo statymo koinite- riaus - Girėno idėjų ir jų žy
5,200 DOL.
' gauti A.L.R.K. Federacijos
du sparnuoti lietuviai gyveno'^0* tartis su parkų viršininku, gį. Daugelis kolonijų jau pri
Granto parke jau nėra vietos sidėjo aukomis. Svarbu, kad
1 Centre (2334 So. Oakiey Ave.,
Čikagos ir apylinkės miestų ir žuvo!
1 Chicago, III.), taipgi abiejuo- lietuviai daugiausia pasigenda
Visos kultūringosios tautos paminklams, o Dždaksono (Ja ir kitos kolonijos neatsiliktų,
[•se Lietuvos Konsulatuose savo sparnuotų didvyrių Da- reiškė nuliūdusiai mūsų tat$ ck son) parke jokie paminklai kad sąžinė būtų rami. PasiMARIJONA PALĖK
kaip ir pirmiau; New Yorke irr • liaus ir Girėno. Šie visų pa- tai nuoširdžių užuojautų ir gė- nebus statomi. Dabar vieta skubinkim, malonūs tautiečiail
PO TfcVA* PAl:LAi'SKAF7'f;
'
Čikagoje. Tenai reikia siųsti į >sauų įjaudinę ir nustebinę'rėjosi dviejų lietuvių talka a- parenkama’ kituose parkuose. Mažai trūksta. Siųskit aukas
Mirė Birž. 26. 1984 ra., 8:85 popiet, sulaukus senatvės. Kilo lė
Tauragės Apskr. Šilalės ►parai,.’ Amerikoje išgyveno 26 inetŲS.
ir surinktus už išplatintus “pa j drųsuoliai Čikagoje augo, mo- ro susisiekimo pažangai- Ba Miesto valdžia labai atsižvel fondo kasininkui: Mr. J. KroPaliko dideliam/- nuliūdime du sūnui Joną ir Stanislovą. 2
sus” ir ženklelius pinigus, kai-» kėši, lavino ir stiprino savo rius ir Girėnas ,be roboto (au gia į tai, koks paminklas bus. tkas, 2201 W. Cermak Rd,
dukl. n's MarcIJoną WIciim, Sophie Miksha, seserį Marijoną Pau
lauskaitę. žentą Petrą Mikshą, šeėl anūkai ir giminės, o Lietuvo
P. Jurgėla
po aukų Vilnijos lietuvių pa galingus sparnus, kuriais 1933 tomatiško valdytojo), be radi Kai sužinojo, kad jo statybų Chicago, Ilk
je "pamotę, brolj ir gimines.
•
'*
Buvo. narė Tretininkų, Gyvojo Rožančiaus lr ApaStalystčs
ramai.
m. liepog vidury perskrido au jo ir su senais prietaisais tie tvarkys ir prižiūrės žymiausio
Maldos draugijų.
2. Vilniaus pasų kaina — dringo Atlantiko padangę ir siai nuskrido 4000 mylių! Taip Amerikoje ir ganaus pasauly
Kūnas pašarvotas dukters Sophie Mlkshn namuose 2801 West
60th Str.
Tafto padėjė
10“ee;itų. Vilniaus ženklelių pasinėrę nakties audroje vir tiesiai ir tiek toli per vande-1 s^®^OT^aas
[jildotuvės Įvyks Penktadienyje, Birželio 29 d., 1984 m. Iš
namų 8 vai. bua atlydėta J Sv. Jtrrgioi parap bažnyčią, kurio
jas
J.
Ssatonas
(menininkas
kaihos:
šum Europos žemyno. Žmoni nynų dar niekas nebuvo nus
je jvyks gedulingos pamaldos už vellonISs sielą. Po pamaldų
So. Chicago. — Praeitų šeš
bus nulydėta Į šv. Kazimiero kapines.
a) Šv. Onos bažnyčia - Lie ja išgirdo tik baisų Lituanikos kridęs! Dėl to abu lakūnai ta arkitektas ir skulptorius), iš
Nuoširdžiai kviečiame visus gintinos, draugus-ges ir pažys—
syk ėmė kitaip žiūrėti į rei tadienį pas vaišingąjį mūsijtuvoje 50c.; Amerikoje - 5 cen trenksmų senoje lietuvių pro po istoriniais.
lamus-mas dalyvauti šioje laidotuvėse.
tai
Čikagos lietuviai labiausiai kalų. Be to, statybų prižiūrės klebonų kun. Vaitukaitį vie
tėvių žemėje... Visos tautos su
Nuliūdę: Šonai. Dukterys, Sertto. žentas, Arnikai Ir Giminės.
b) Gediminas 1 lit; Ame sigraudino ir liūdėjo dėl did pasigenda savo lakūnų, kurie Tafto mokinys lietuvis Stasys šėjo svečias iš Wilkes Barnų >
Laidotuvėms patarnauja graborhis S. P. Mažeika, Telefonas
rikoje 10 centų
Varde 1128.
žių mūsų lakūnų tragedijos po linksmino ir drąsiais lėktuvo Pocius gabus skulptorius, ku Pa., Šv. Pranciškaus parapijos
Dariaus bin- klebonas, kun. A. Ežerskis. •
c) Gedemino pilies bokštas- tokio puikaus ir nepaprasto vartaliojimūis stebino visus — ris žiemų padirbo
• * i '
Raporteris
10c; Amerikoje 10 centų
laimėjimo! Čikagos didmies net ir garsius kitataučių lakū stų. Komiteto'valdyba, susilad) Aušros Vartai 20c; Ame-1 čio gyventojai ypatingai did- nus! Gailesys ilgainiui rimsta.
i
i i■
rikoje 20 centų
žiavosi garsiu, dviejų čikagie- Kad kilnus didvyriškas Da
GRABORIAI:
e) Vilniaus Universitetas 2 čių žygiu. Lietuva baisiai liū riaus ir Girėno gyvenimas ir
lit; Amerikoje 20 centų
dėjo, priėmusi brangius skrai jų žygis nebūtų užmirštas ir
f) Žygis į Vilnių 5 lit; Ame džiusius kūnus, kurių n$t že net būsimoms kartoms priini
ROSELLI BROTHERS, INC.,
rikoje 50 centų
mėn užkasti nenorėjo — užbal ntų didžių drųsų ir pasiauko
PAMINKLŲ DIRBTUAI
j g) Vytautas lOJit; Ameri zamnotus laikys amžinai pa jimų ankštai idėjai, sumanyta
Specialistai UkoUme lr išdirbime vteoklg rSšlą paminklas lr |į
KUNIGAS JERONIMAS TIŠKUS
koje 1 dol.
garbai ir visada semsis stip pastatyti jiems paminklas jų
i
grajpuuniaa.
t
3. Tiems, kurie nori geriau
Mirė birželio 23 d., 1934 m., 6 vnl. vakaro, sulaukęs
Mikų šeimyna specializuoja Ho
49 metų amžiaus. Kilo iš Telšių apskr., Žarėnų parap.,
me įtariu) per šešias kartas.
pažinti ir geTiau sekti Vil
Gedeikieųų kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Veskite Įsmkililti reikalus tik
niaus kovoų reikalus — labai
slai
su pačiais lšdtjj>čjal»
Paliko dideliame nuliūdime brolį Ignacų, brolienę
patartina išsirašyti Vilniai
Marijonų, ir gimines; o Lietuvoj du brolius: Stanislo
į Vaduoti riųjungos leidžiamą1
vų ir Antanų ir seserį Leonorą.
dvisavaitinį iliustruotų žurna- į
Kūnas bus pašarvotas namuose 10725 Prairie Ave.,
lų ‘‘Mūsų Vilnius” (dabar
iki penktadienio vakaro, birželio 29 d. Po to kūnas
Amerikoje raktams kaštuoja '•
bus nuvežtas į Visų Šventų parapijos bažnyčių. I*aidoVienaa blokas | rytus nuo
didžiulių vartų
tuvės įvyks šeštadienį, birželio 30 d. 10 vai. ryto bus
tik $2.00) ir įvairios literatū
laikomos pamaldos, o po gedulingų pamaldų bus nu
ros Vilniaus klausimu. Tais
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines^
ir kitais S-gos ir V. G. Fondo
Trys telefonai:
•
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
reikalais
prašome
kreiptis
Lie
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Rca. PENSACOLA 2011
tuvon šiuo adresu:
BELMONT 3485
Nuliūdę: Brolis, Brolienė ir giminės.
, Office: HILLSIDE 2S65
Į Vilniui Vaduoti Sųjunga
Alfred RoseUI, prait.
Vincent Roselll, secr.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika.
' (arba Vilniaus Geležinis FonTelefonas YARds 1138.
idas) Duonelaičio gatvė 9-a,
Kaunas, Lithuania. .
Visi Telefonai:
Su geriausiais linkėjimais
Tamstų darbuotei —
Kan. F. Kemėšis,
Savo misijų Vilniaus vada- sirūpina visos mūsų organiza V.V. S-gos vice-pirmininkas,
V.G. Fondo pirmininkas.
vimo reikalu baigėme. (Kalbė cijoB be pakraipų skirtumo.

••

r* «*»»*•< ’*

Dariaus - Girėno Paminklas

SVEČIAS Iš RYTįĮ

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

Vilniaus Gėlezn Fondo Rėmėjams

Yards 1741-1742

jome išviso 5l-oje svetainėje. I/ai bus tam reikalui išnaudo
GRABORIAI:
Dar keliose vietose papildo tos visos mūsų tautos šventės
mai teks kalbėti).
ir pramogos, k.a. daugel vie
LACHAVVICH Telefonaa YARda 1138
tose vasaros metu rengiamos
Turime pareikšti didelį
LIETUVIAMS
Lietuvių Dienos. Ir pastatant
IR SONOS
džiaugsmų, kad visur radome
LIETUVIAI 0SAB0EIAI
pirmon vieton svarbius savo
GRABORIUS
Taupykit savo pinigus Patarnauju laidotuvėm kuoplgiausia
labai gyvų atlųalsį. Mūsų bro
vietinius reikalus, vis dėlto ga
šiame IbankevL
Reikale meldžiu atattoukti. o mono Turiu automobilius visokiem*
liai Amerikiečiai nuoširdžiai
darbu būsite užganėdfnti
lima bent dalį pelno iš tų pra
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. OANal 2516 arta 251<
Vilniaus reikalu sielojasi, ne
2314 W. 23rd PL, Chicago
mogų skirti Vilniaus" Geleži3319 Lituanica Avenua
mažai jį atjaučia ir mielai sa
HALSTED
EICHANGE
nin Fondan.
Chicago, UL
1439 S. 49th Ct Cicero, UI.
vo centais ir doleriais remia.
Pakol Vilniun negrįš Lietu
HATIONAL BANK
Tei. CICERO'MS7
Visų* rūpestis yra gerai susi
vai, patol juk, po teisybei, nei Halsted St. ir 19lh PI.
organizuoti, kad ateityjp visi
. TJ.T1
nėra kito svarbesnio reikalo
Nary h FEDERAL
iotnvos išeiviai stotų į eilei
ISSi RA NCE KORP(I|<A( UOS
. kai|4 mūsų sostinės grųžiniGRABORIUS lr BALSAM UOTO JAS
GRABORIUS
ilniaus Geležinio Fondo ngPatarnavimas geras ir nebrangus
| mas. .
»
Koplyčia dykai
718 West 18th Street
rių rėmėjų.

STANLEY P. MAŽEIKA

lr negalima to dalyko toli
miems laikams
atidėlioti.
Daug ženklų rodo, kad ir pa
tys lenkai ir jiems prietelingos valstybės neifzilgo gal ims r
daryti spaudimų į Lietuvų,
kad susitartų sn Lenkija jai
maloniomis sąlygomis. Lietu
vai tik tuomet pasiseks atlai
kyti savo reikalavimą — Vib
niaus grąžinimą. — jeigu visa
mūsą tauta bus vieninga netik
mintimis ir jausmais, bet if
organizuotu darbu, Kada Vil
niaus Geležinio Fondo narių
rėmėjų Iras ne šimtai tūkstan
čių, kaip dabar, o milijonai —
tada ir faetuvos 1 raiša g visoito
derybom, buR daug galinge
snis. Taigi lai Vilniaus pasų
ir Vilniaus ženklelių platini
mas bus vyriausias mūsų- lai
kų obelsis. Lai tuo gyvai SU-

ITSB

Night

and

Morning

Promote a Clean, Healthy Condition
Jei aky* suerzintos vėjo. dulkią er ♦
saulės, vartokite keli's loėue Murino.
Palengvina, stiprina lr atnaujina vie
nu ayktu.
Sale for Infant or Adult. At all Drugg irta.

lerittfff frtt tya Bo»h

Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

1

SIMON M, SKUDAS

ANTANAS PETKUS

Telefonas MONroe SS77

1410 SO. 49th COURT

J. F, RADŽIUS

Cicero, Illinois
Phone Oicero 2109

Ine.

LIETUVIŲ ORABORIU8
Palaidoja už |25 00 Ir aukftčlau

Modemiška kėplyčia dykai
668 W. 18tii Ht.

Tel. CA Nai 6174

Chicago. III.

I.J. 10 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VEDOJ Afl

JUOZAPAS EODEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
«
_
į .j
.r nebrangumo la.dotuvėse... Pasaukite...

REPublic 8340
J 5340 So. Kedzie Ave.
j (Neturime Sąryšių su firmų
1 „ tuo pačiu vardu)

V ^.. * *'. • *

■*

.

*

Ambulance Patarnavimas Dietų ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.ElnnLaidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.bftLi.

Tel. CICERO 2»4

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimos ui 836.00
KOPLYČIA dykai

1344 S. 50th Ave , Cicero, m.

1646 West 46th Street
Tol. BOŪlevard 6362—6412

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.

Liūdhoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

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

T«1 Boulevard 4139

PASAUKITE:

Tel. LAFayette 2572

j Uu,cvKius
Grabortu.

<•

Ir
Ralaamairtojaa

Patarnauja Chlcagojs lr apylinkėje.

Didelė tr groti
Koplyčia dykat

4022 Areker Are.

REPublic 31
2506 West 63rd Street

VISAS MAROUEITE PAIKAS ANT ROJŲ

SĄJUNGIETĖS MINĖS
SAVO GLOBĖJO
DIENA

PLATINA “DRAUGO” PI-1 darbininkams nuvežti ir pats
KNIKO TIKIETUS IR VI- 1 su A. Oškeliūnu piknike eis
bufeto kasiųinko pareigas.
J. J. Bagdonas, graborius ir
žymus sportininkas, žadėjo
Gimimo Šv. P. parap., fiy.*duoti kelis kutouiobilius ir su-

SI RENGIASI LIEPOS
1 DIENAI

Vineento a Paulo draugija vi-įdaryti kelias poras ristikų ir
su smarkumu darbuojasi pla bokserių. J. J. Bagdono’įstai
tindama “Drango” metinio ga yra adresui 2506 W. 63rd
pikniko tikietus; kviečia pro St.
A. Ališauskas, 7126 S. Rofesijonalus, biznierius ir vislte
ir
vietos ir apylinkės lietuvius ekwėll St.. ekspresinink'as
Kepnhlič
ruoštis metiniam “Draugo**
piknikui, liepos 1 d , Birutės 5099) • duos didelį ir patogų
trokų piknikieriams vežti. Vi
darže.
•
sus nuveš ir parveš už tų patį
Šv. Vincento a Paulo drantikietų. Vaikams važiuojan
gija piknike dirbs bufete ir
tiems su tėvais, nereikės tikie
triniems maloniai patarnaus.
tų, be tėvų vaikai nebus priMarąuette parko vertelgos
... . ,
.. .. . Tr.x. ,
imųmį. Trokas bus prie bažnyžada aukų pikniku,, luti duo..f)M
¥ė|iau ka; j ya, p0
automobilius pikuiko darbini- w yw
smWnWi
ūkams ir p,kulk,er,anas nuve- )aj|t
nepMiliutura4t Ku.

—r —
SS. PETRO IR PAULIAUS
•BAŽNYČIOJ EIS PRIE
SV. KOMUNIJOS
’ a »' RSSI H
'f * *

■

'

'

■■■

...................

JAUNIMAS RAS GERA
PROGA

Pagalbos šv. Panelės dienų.]ten pat įvyks Bgisbolės.turnnVisos narės prašomos šuva- • mentas už Chicagos L. Vyčių
žiuoti nevėliau kai 8:30 va’.' čemijonatų. Turnamente dalvrvto.
vaus apie dešimt tymų, repre- <

rie dar neturi tikietų, jų gaus
Jonas Baltutis, 7000 S. Aj- prie troko. Tikietai bus geri
tesian Ave., turintis aliejaus įžangai į daržų ir dovanoms
ir gasolino urminę (wholesale) laimėti:
Bufeto ir kiti darmninkai
parduotuvę adresu 2625 W. 47
St. ir So. Talman Ave. (tel. prašomi susirinkti prie bažny
Grovehill' 1955 arba Lafayette čios tuoj po 9 vai. Mišių.
0376) duos didelį automobilių
-.Dr-jos Narys

H

l

W*l» »ll|l ll«ll

Kiekviena ftųjungietė turės zentuojančių veik kiekvienų .šeimynų. Jaunų Vladislovų runžsimokėti po J5e už gėlų ir lietuvių parapijų Chicagoje. O.denį tėvai žada leisti į auhfcpusryčius tuoj po Mišių.
kas mėgsta dainas — galės tesnę mokyklų.
Visas sų jungiatės nuošird pasiklausyti geriausio Ameri B-no J. Genčiausko giminai
žiai kviečia —Apskr. Valdyba koje lietuviško choro ■— Lie tė Marijona Dužinska, nors
tuvos Vyčių “Dainos” —*- va moteris neturtinga, bet,
frt
dovybėje, p. J. Saurio.
Dievo pagalba, leidžia savo
Vienu žodžiu rasite viskų — sūnų Povilų į aukštesnę kata
Vytauto darže —liepos 4 d. likiškųjų mokyklų. Jau antri
Patrijotas
metai, kaip Janko St. Man

Moterų Sų-gos Chicagos aps
*' *
*
Liepos 4 d., Vytauto darže,
eis bendrai prie šv, Komuni
jos sekm.į liepos 1 d.; ŠŠ. Pet- Lietuvos Vyčių Chicagos aps.
ra ir PatMiaus bažnyčioj, West> rengiamam tradiciniam — incPull",‘"- In- T>,» f*#*** *»““ piknike, kurie myli
__ fGlobėjos
t1
.
TLNepaliaujančios
I * I . A_3 —. V — _ (e.sportų
X V. 4 .v IVirgi
— STB . Wnebtfs
Vi lt.' Oapgauti,
W 11 I 1 > 1nee
<S
vo

zti. Kiti važiuos trokais.

ŠV. KAZIMIERO AKAD.
RĖMĖJŲ DR-JOS XV
SEIMO PROTOKOLAS

tęetvirtadieAis, birf. 28, 1934

P y rA V Q A s

s—»J-a«

Mission House, Techny, III.
PUOTA JAtJNUOLIUI. BAI

Korespondentas

GŪSIAM PRADŽIOS
MOKYKLĄ

RADIO

pritaikinta Jonams. Vyrų due
tas gražiai padainavo keletu
linksmų dainelių. Programo ve
dejas padainavo. solo ir sūdėjo gražių linkėjimų Jųnams.
Patiekė daug ir įdomių prane
šimų.
Klausytoja

PLATINKITE “DRAUGĄ 99

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

Town
Lake..
J Metropolitan State Bank Name)
V kr‘of
.. "-«.
. — Birž. 24
Vkl&ndoa Kasdien nuo 9 lkl &
d. pp. Genčiaukai iškėlė puo
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarafs C lkl 9
Praėjusio sekmadienio Pro*
tų savo sūnui, Vladislovui, bai
Telefonas CANaI 11711
gūsiam Šv. Kryžiaus parapijos' gress furniture krautuvės ra. Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblic #000
mokyklų. Svečių buvo apie 30 dijo' valanda buvo įdomi ir
Rejljenre Phone
KlMtlew«o<l 5840

P. CONRAD

METINIS

DRAUGO

MODERN PHOTO
KTCDIO

• {rengta.
Holiyw<MHl Avienomis
AUKŠTOS RUST ES
PAVEIKSLAI
Nutraukiami* diena ar
vakare

<20 WEST 63rd STREET
CHICAGO -

■

——

Itkraustome visą savo modelių
aukttą. Ir sandėli po % kainos.
#15 ,000 atakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Lengvais išmokėjimais ar cash.

Nutarta “draugo” redakci

jai širdingai padėkoti už su
telktų paramų.

$150.00 Kekly.či'ų setai

^29.45

Kadangi vadovavimas orga
nizacijose depresijos metais
buvo nepaprasta sunkenybė uREZOLIUCIJOS
žindantiems vadovavimo vieKadangi Šv. Kazimiero aką- tas įr kadangi šv. Kazimiero
demija negali toliau atidėti to Akademijos Rėmėjų draugijoj
svarbiausio reikalo: gavimo a- entuziazmo įr pasįšvbptimo

#145 00 Valdomi) kambarių setai

1

Č29 45

■

..

#08.00

Seklyčioms kaurai

£19-50
#150.00 Miegamu kamb. setai

^29-85
Skalbimui maAlnos

ntro ir pilno aukštesnių mo-Į dvasia kasmet vis didėjo ir
kyklų organizacijoje (North stiprėjo nepaisant depresijos, į
Ontral High School AssoeiaNukarta kad Šv. Kazimiero'

£39 50

i;

Elektrikinįs l<ylpnnės

Sekmadienyje

tion) akreditavimo,
į Seserys, Šv. Kazimiero Aka-,
.- ,
..... A
,
demijos Rėmėjų draugija, taip
Kadangi igvjimui to akre- ...
.
?. 77
s »
.
°
, . gi ir visuomene pareikštų uz-1
ditavinio reikalinga mokyklai
. a . , . ,
.
.....
. ,; aoiautų ir lojalumų poniai Ajvairus nauji įtaisymai, būtent, ■ . . XT
. ..
.*
, , , .
.
ntanįnai Nausedienei už josios
laboratorijos dalykai, ekono-' j
,
,
. .
.
.
, . , , drųsų ir triūsų pirmoje orgamijos ir meno skvrių dalykai,' .
..
.
. 7 .
• i- . AK'llzxn
notacijos veikimo vietoje,
ir t. t. siekiant $5,200,
JT_______

1

£89-50

Geležinės lovos; vist, dydžiu

Č3 95
Pilnos vatos matrasal

04-95

K.L.-'y f , .>•

•all vallokinlai kaurai virtuvėms

■

03-98
1 > • >
#50.00 gesintai pečiai

Kadangi dar pasilieka Šv.
Kadangi lietuviai Amerikoj
Kazimiero akademijai mokinių jpkiu būdu negali pašilikti
iš priežasties neišgalėjimo at-! nuo pažangos mokslo srityje
si lyginti nuo 1933-34 metų1 ir kadangi greičiausia ir žy

028-75
#21.00 Inner spring matrasal

08-95

$2,626.80 ir nuo 1929 m. iki
1932 m. $4,700. — viso $12,501.80,
Nutarta: šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų dr-ja šįmet su
•
I A **
didesniu pasišventimu darbuo
sis dėl reikalingų akademijai
įtaisymų ir deficitui padengti.

miausia pažanga minėto j sri
ty lietuviai gali padaryti pei
Sv. Kazimiero Akademijų,
Nutarta kuogreičiausiai krei
ptls prie Jo Eminencijos kardipolo Mnndelein kad gavus
Jo Eminencijos leidinių įstelgti prie Šv. Kazimiero Akade
mijos Chicagos Arkidiocezijos
Kadangi Šv. Kazimiero Ą- Centrallnę Ankštesnę Mokyk
kad eini,jos Rėmėjų draugijos Jų. šv. Kazimiero akademija
1 1 • • .V
. . 4 «« M A tada
J Lbūtų
J# A ——ne vien
* . # •lietuvių
_ X- •
XV seime radosi
nepaprastas
aentuziazmas iš priežasties di kademija, bet kartu taptų la
delio dalyvių skaičiaus,
bai svarai dalis to didelio Chi.
Nutarta išreikšti padėkos cagos Arkidiocezijos “JBducažodį visiems dalyviams už at tional Programo”, kuris da
silankymų ir draugijoms už bar Chicagoje vystosi.
atstovų atsiuntimų.

Bėfchiess Pbone
Enclewood 5883

»»

X

•’;> <

Rimtai kitų bargen,, Siame di
džiuliame ISpardavime. Ats/mtnklte dldžlmislu Ir puikinusią rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-nas .losepli Jozaltis. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.
3621-23-25 South
Halsted St.
Atdhra Antrad., ketvirtad. Ir
AeAtadlenfo vakarais iki 10 val.i

79th ir Archer Ave.

r

Crane-•f Coalp Co.
5332 So. Long Ave.

Pirma
dovana:
“Draugas
” ir “Laivas” vieniems
metams
~
•
» f • f-f"
'
V>>'
1
'L

Chlcago, III.
TET.. REPUBLIC 840#

VERTES $10.00.

PAKVIETIMAS
Kadangi Šv. Kazimiero Akadeiriijos Rėmėjų draugijos
posėdžiams Gimimo P.
č. parapijos svetainė už
iania su klebono kun, A.
“Baltučio komplimentais,

širdingai kviečiu visus Chi
uagoa ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senas pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
niu; visokių rūšių vyno ir
Nutarta kun. A. Baltučiui alaus. Pristatome alndėms.
Dovanos visiems atsilanku
ir jo parapijonams padėkoti
siems.
už jų užuojautų ir patarnavi ‘ Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
mų.
lums mandagiai.

—
Kadangi dienraščio “Drau-

g,.” .eiUkcij. 9v. Knimiern
AkįKl.mijnn Ran,„ im., v.
suomet deda ir rėmėjų reikalūs plačiai aiškina,

Reikale

esant,

atsiminkite

NATHAN KANTER
4TO? B0 HAmi)

Katrie perkate anglis I*
dralverlų, siųskite juos
|
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, už mažiau
plnt'gų
Pnoahontas M. R.
tiktai #7.00 tonas.

POPFERpoJAM Ir PENTĮ Oč A M

Atliekame visus namų dabtnfmo
darbua Darbaa pigus Ir užtikrin
tas. 1134 m. poplaroa rolė — 5c.

Antra dovana: Krės
las, vertės $35 — ROO
SEVELT FURNITU
RE CO. 2310 W. RooRevelt Rd. Tel. SEE
Iey 8760.

Ketvirta dovana:

Trečia dovana: Deimanti
nis žiedas, vertės apie $25
- RAPOLAS ANDRELTUNAS, 2650 W. 63rd St. Tel.
REPubiic 4932.

Muzikai iš

kas Instrumentas, vertės a-

pie $15 — JOHN A. KASS,
4216 Archer Ave. Tel. LAF-

ayette 8617.

1008 R.

Penkta dovana; Radio
vertės apie $50 — JOS.
F. BUDRIK, Ine., 3417.
S., Halsted St. Tel. BO
UIevard 4705.

•

JOSEPH AUGAITIS
50th Are.
Cicero, R|.

-Tel. Lafayette #710

'

Pbpne Prospere 1854

EDWARD TROST
PAINTINO and DECORATING
HARnw\RF. and PAINT HTORK
#111 W. 0Sr.I Str.. « 4deago

Tai.: YARda 0801

y

