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SMOGININKAI SUKĖLĖ RIAUŠES, KATALIKU VADAS KAIP ATLIKTI VOKIEČIAI PRIEŠ RESPUBLIKONŲ KAMPANIJA PRIES
Į
PREZ. ROOSEVELTį
BET NUMALSiNTOS
i
AI)KA
TAI

Amerika ir Prancūzija susido
mėjusios nacių kalbomis

VIENA

NACIŲ

AIŠKIAUSI

ŽMOGŽUDYSTE

KALTINAMIEMS

NEDUO

trukdo gyvulių ek.

TA LAIKO TEISINTIS

PORTĄ

LIETUVOS

streikini„kų riau4ėa San
FpanCISCO dokuose

BERLYNAS, liepos 3. —
BERLYNAS, liepos 3. —
Ligi šiol vokiečiai nepripa
Tarp vokiečių kataliki} pasi- Berlyno ir apylinkės smogi- žino Lietuvos valst. organų SAN FRANCISCO, Cal., lie
liepos 3.
SILEZIJOS GUBERNATORIUS PUOLA reiškė/ didelis sąjūdis sužino ninku vadai, kurie buvo apkal veterinarinės priežiūros, ir vi pos 4. Keli tūkstančiai strei — \VASHINGTON,
Vos sjiėjus prezidentui Roo
jus, kad Hitlerio įsakymu tinti san kalbi a prieš Hitlerio si įvežamieji gyvuliai ar mė kuojančių dokų darbininkų, seveltui apleisti \\'ashingtonų,
KATALIKŲ KUNIGUS
tarp kitų sušaudytas ir žymus nepakenčiamą diktatūrų, buvo sos gaminiai turėjo būti tikri kurie pikietavo dokus, vakar tuoj čia pradėjo spiestis res
BERLYNAS, liepos 4. —j
BERLYNAS, liepos 4. — vokiečių katalikų veikėjas dr. šaudomi (žudomi) senojoj nami jų tam reikalui paskir sukėlė riaušes ir susirėmė su publikonų partijos vadai ir
Vicekancleris Franz von Pa- f’ia ir kituose Vokietijos mie- Eric Klausener, kurs buvo pa Lichterfelde kadetų mokykloj. tų specijalių veterinorių. Ta policija.
pradėjo kritikuoti ir pulti de
čiau
dabar
vokiečiai
ir
tuos
pen, kurs aną dienų tarp ki- stuose Hitlerio smogininkų or siaukojęs vien katalikų akci
Apie
700
policmonų
per
dvi
mokratų partijos administra
Tenai buvo sudarytas mili
tų buvo areštuotas, ir kuris ganizacijos dalys sukėlė de- jai ir neturėjo nieko bendra tarinis teismas iš trijų narių veterinorius iš Lietuvos at- , valandas kovojo su streikinin ciją — prezidento Roosevelto
yra prezidento Hindenburgo monstracijas šaukdamos, kad Isu politika,
- hitlerininkų, o vadų sušaudy šaukė. Jei vokiečiai nepakeis , kais. Naudotasi ginklais, aša- vykdomą naujų santvarkų.
draugas, šiandien nusisuko pats Hitleris juos išdavė. Pa-i Nužudytas Klausener buvo mui skirta juodųjų husarų savo nusistatymo, tai reikš, Arinėmis bombomis, lazdomis
Respublikonų partijos kra
prieš patį Hitlerį. Jis reika- sireiškė riaušės.
! apkaltintas tuo, kad jis esu kuopa. Vienas šios kuopos na kad jie nori visai iš Lietuvos | įr kumštimis.
što komiteto' pirmininkas H.
lauja, kad atitinkami autori-' Prieš smogininkus pasiųstai sutikvs įeiti nau įds vyriuusy- rys korespondentui pasakojo, gyvulių eksportui į Vokietijų : 12 asmenų pašauta ir kelios- P. Fletcher čia sakydamas
tetai atliktų tardymus, ko- j Hitlerio parinktiųa asmeniška bės kabinetan po Hitlerio nu kad iki pirmadienio ryto .minė uždaryti duris. Taip pat tuo . dešimts kitaip sužeista.
prakalbą kritikavo preziden
kiais sumetimais buvo pultas sargyba — juodieji husarai, vertimo. dis pats tuoj prt su-' toj mokykloj (šiandien yra ka- j br‘du smarkiai apsunkinamas
Riaušės pasireiškė streiki to Roosevelto pasakytų pra
jo ofisas ir nužudytas jo pa- Pranešta, kad šie numalšino ėmimo pasisakė nekaltu.
gleivinės) sušaudyta daugiau!šios n'lšies PrekiM tranzitas ninkams puolus policijos ly kalbą per radiją apie krašto
lydovas Hubertas von Bose. smogininkus.
per Vokietijų.
dimus iš dokų su prekėmis reikalų stovį.
Taip pat ir Vatikanas pa kaip 50*vyrų.
t rokus.
* *
Areštuotieji buvo pristatoBose, sakoma, nužudė HitSmogininkai (uniformuoti reiškia, kad tai buvo didžiau
Keli trokai apversta ir vie Pirm. Fletcher pabrėžė ypač
I
mi
mokyklon.
Ten
militarinis
lerio sargyba — juodieji bu- rusvais marškiniais) ligi kru- sias absurdas Klausenerį kal
apie tai, kad demokratų parnas mėginta sudeginti.
sarai, įsakius Prūsijos prem- vinojo šeštadienio buvo Hitle- tinti, kadangi jis politikoje j teisinas kiekviepų išklausinėjo
Kituose Pacifiko uostuose I‘U“ savo
>ra P«*Įtik per 6 miliutas. Tokia pro
jerui (Joeringui.
riui ištikimiausi. Jie buvo nedalyvavo.
neįvyko sumišimą.
!musi kra5,° P™"”*. įmollM
cedūra buvo nustatyta. Kiek
Papertas taip pat nemano svarbiausias instrumentas Hiir visokį pavienių žmonių vei
Vokietijos katalikų bažnyčio vienam buvo skiriama mirties
pasiduoti Hitleriui ir dėl savo tlerį iškelti į Vokietijos vyKALNIAS. — Birželio 13 d.
kimų ir tuo pat laiku vra ap
pozicijos. Hitleris reikalauja, riausybės viršūnes. Dabar jie'se sekn,adieni kunigai is pa bausmė, nepaisant kalti namų-, y y riausybės Žiniose švenčių
valdžius visus krašto finan
mokslinių pranešė apie dr. jų protesto, kad jie yra liekai-, jr
įstatymo pakeitimas
bari Papenas atsistatydintų iš nusisuka prieš jį patį.
sus, o iš viešųjų fondų bilijo
Klausenerio sušaudymų. Tarp ti. Tuo būdu nubaustieji paei-į jau paskelbtas. Įstatymas pa
vicekanclerio vietos, kurion
____________
nai dolerių paskirstoma iš
katalikų pasireiškė sąjūdis. dui buvo* išvedami kieman ir keičiamas taip: — Valgyklos,
norima įstatyti skerdikų Goe-,
maldoms, kad tuo būdu susti
ringą. Papenas nesutinka.
LONDONAS, liepos 4. _ Tačiau tas greit išnyko, ka ten su jais užbaigtas darbas.
Nacionalis
darbo
boardas
iš
prinus partijos prestižų.
J. Valstybių ir Prancūzijos dangi trūksta pajėgų už tai Kai kuriems buvo pripažįsta- kavinės, arbatinės ir vaisinių
AVasliingtono
įsakė
Chicago
gėrimų, maisto produktų bei
Fletcher pareiškia, kad nau
Hitleris aplankė prezidentų ambasadoriai aplankė Vokie
atsimokėti Hitleriui ir jo ša- Į nia “.malonė,” kad patys nu- tabako dirbinių krautuvės tu- Motor Coach kompanijai, kad
joji santvarka perdėm varžo
Hindenburgų. Grįžęs tuoj pra tijos užsienio reikalų ministe-! ijnįnkams
sižudytų.
Vos
keli
tai
padarė.
Į
,.j
uždarytos:
Velykų
pirpriimtų
atgal
į
darbų
15
darkrašte visokių laisvę. O tas
liejo posėdį su ministeriais. rijų ir teiriavosi, ar iš tikrų
\
isi
kiti
protestuodami
atsi'
mųjų
dienų
ir
Kalėdų
pirmąją
,
bininkų,
kuriuos
prieš
keletą
be galo yra pavojinga. NebūSkelbiami nauji įstatymai ir jų Vokietijos vyriausybė kal
stodavo
prie
muro
sienos,
ne:
(
jjppą'
—
visų
dienų,
o
kitomis
f
mėnesių
pašalino,
tų pavojaus, jei naujos sanvaržymai.
tina Ameriką ir Prancūziją,
sileizdami nė akių užrišti.
1
str.
nurodytomis
dienomis
I
Boardas
rado,
kad
kompani-1
tvarkos priešakyje būtų reskad šios prisidėjusios prie su
BERLYNAS, liepos 4. — šaudytų smogininkų vadų san
Tokiu būdu žuvo dešimtys (sausio 1 d., sausio 6 d., Vely- Ja pašalino tuos darbininkus publikonai, kurie nebežinojo
Silezijos hitlerininkas guber kalbio. Ir jei taip, tai reikala
tų žymiųjų vokiečių, kurie ki kų 2 d., Kalėdų 2 d. ir t.t. — tik dėl to, kad jie nenorėjo su- kas daryti pasireiškus ekono
natorius Helmut Brueckner, vo tos konspiracijos įrodymų.
VATIKANAS, liepos 4. — tados gelbėjo Hitleriui iškilti nuo 10 valandos ligi 13 valan- gidėti su kompanijos unija ir miniam krizui.
kai Edą ims į žemesniuosius
Šventojo Tėvo audiencijoje aukštumom Hitleris dabar dos. Pakeitimas veikia nuo dirbo savo organizacijos reikalais.
liepos 1 d.
savo vadus, puolė katalikų ku
buvo kardinolas Dougherty, jiems atsimokėjo.
nigus ir grasino juos ne tik
Pbiladelphijos arkivyskupas.
l’usoficialiai apskaičiuoja
BOLŠEVIKAI APIE HITLE
areštuoti, het ir sušaudyti, jei
Šventasis Tėvas suteikė spe ma, kad ligi pirmadienio visoj
RIO ŽUDYNES
jie nesilaikysiu bažnyčių, o iš
cialų palaiminimų Philadelphi Vokietijoj sušaudyta 69 smoeisiu gatvėn, kad kritikuoti
jos arkivyskupijos katalikams > gininkų vadai. Bet neoficialus j
' MASKVA, liepos 3. — KoChicago Surface (gatvėkaTOKUO,
liepos
4.
—
Prin
vyriausiąjį krašto vadų (Hit
i dėl jų kampanijos prieš nepa- apskaičiavimas rodo apie 400 Į
: munistų laikraštis Pravda pik- rių) linijos pasirašė naujų su
cui Salonji patariant, japonų doriįį fįim‘as.
lerį).
sušaudytųjų. Tik vienam Mani
Nacionalis Amerikos Legi- ^nas* Vokietijos kanclerio Hit tartį su konduktorių ir motorSis jo barbariškas užpuoli- imperatorius Hirohito pak
che ir apylinkėje sušaudyta jono vadas E. A. Hayes atsi lerio kruvinais darbais. Pa inanų unija Darbininkams
mas katalikų tarpe sukėlė są vietė admirolų Okada, kad su
PLEČKAITININKAI
apie 120,vadų, o Berlyne —- šaukia į visus krašto legijoni- reiškia, kad tais žudymais pripažinta 3 centai daugiau už
jūdį. Gali pasireikšti kruvinos darytų naujų ministeriu kabi
UTENOJ?
apie 60.
ninkus, kad jie visomis savo Hitleris nieku būdu neparii- darbo valandų ir jie sutiko.
netų. '
riaušės.
Hitlerio vyriausybė žadėjo pajėgomis kovotų prieš sklei- Į
savo fiek^.ju skaičiaus
Senoji .sutartis buvo pasibai
Gauta žinių, kad' pas Ute oficialiai paskelbti visų sušau
■džiamas kenksmingas doktri Hitleris šiandien šoka ant gus Tarž. 1 d.
TOKIJO, liepos 3. — Dėl nos v., PaŠirvydžio vienkiemio dytųjų pavardes. Bet vargiai
nas, kuriomis siekiama pakir savo senųjų šalininkų galvų,
jiasirciškusio finansų ministe gyv. JPr. Šaltenį buvo užėję; ji tai padarys.;
PRIEŠ NEPADORIAS
sti krašto konstitucijų. Legi- rašo Pravda. Bet Hitleris juk
rijoj skandalo atsistatydino dn revolveriais ginkluoti vy-1
FILMAS
! jonininkų pareiga yra budėti. nėra Julius Cezaris, o Vokie
premjero Makoto Saito mini- rai ir klausinėjo, kur gyvena UŽ DIREKTIJOS KRITIKA
Hayes yra naujos santvar tija — ne Rymo imperija.
apskr. viršininkas ir komen VIMĄ NUBAUDĖ 1,000 LT.
BERLYNAS, liepos 4. Pra- eterių kabinetas.
Birželio m. 30 d. įvykiai Vo- j COLUMBUS, O., liepos 3.
kos priešas.
nešta, kad Bavarijoj areštuo Spėjama, kad imperatorius dantas. Išeidami pasakę, kad
kietijoje yra tinkami tik Ek-.^k’° valstybėje prieš nepadoKLAIPĖDA. — Šilutės pri
tas ir nužudytas katalikų ku pakvies atsistatydinusį prem- įnorį padaryti traukiniui špovadoriui, sako Pravda, o Vo-, rias filmas ėmė kovoti ir val
siekusiųjų teismas nubaudė ŽYDAI RUOŠIA APIE LIE
nigas Muhler, kurs būk pei jerų, kad jis sudarytų naujų į*#.
kioti ja juk nėra Ekvadorius , atyliės boardas cenzūruoti filTUVĄ PARODĄ
vienų Pagėgių apskr. ūkinin
kęs Hitlerio valdžią. Kunigas kabinetų.
ir šie žmonių žudymai nepra- mas. Šio boardo pirmininkas,
kų sumokėti 1,000 litų pabau
nušautas kalėjime.
dr. B. O. Skinner, paskell>ė,
MELIORACIJOS
DARBAI
dos ar 10 dienų kalėjimo už J Lietuvos žydai greitu laiku eis veltui. Ateis laikas, kad kad organizacijon prieš nepa
UKMERGE. — Birželio 9 tariamų direktorijos įžeidimų Kaune, Žydų realinės gimna- dauguma smogininkų nusi
4 ŽUVO. KELIOLIKA
dorias filmas jau įstojo dau
UKMERGE. — Ukmergės į d. degė Pabaisko miestelis. Su- ir jos politikos kritikavimų. zijos rūmuose (Kęstučio g.), suks prieš Hitlerį.
SUŽEISTA
giau kaip 25,(XX) asmenų. Ir
apskrityje šiais metais galu- degė 13 trobesių. Nuostolių Tas ūkininkas kritikavo da- žada atidaryti parodų, kurioj
vis daugiau žmonių jungiasi.
LANCASTER, Tex., liepos tinai baigiami nusausinimo I per 20,000 litų. Trobesiai bu- bartinę direktorijų važiuoda- išstatys visus turimus doku
4. — Netoli Lancaster sudužo1 darbams tvarkyti Armonos ir 1 vo neapdrausti.
mas autobusu.
j mentus ir Teitus davinius, ro
Greyhound linijos keleivinis' Širvintos upelio šoninių grio-. Gaisras kilo 16 vai. Padegė
----------------------| dančius, kad jie amžių eigoje • HAGA, Olandija, liepos 4.Kas yra nuolat užsiėmęs ' labai prisirišę prie Lietuvos I Mirė Olandijos karalienės Vilmotorbusas. Busas sudegė. 4 vių kasimas. Didesnių darbų, su ugnimi bežaisdami vaikai,
asmenys žuvo ir daugiau kaip1 šiais metais nenumatoma pra-1 Trijų ūkininkų sudegė visi darbu, tam nėra laiko perkra- žemės etc. Tos rūšies paroda helminos vyras princas HenCHICAGO T R A PYKINK.
J
10 sužeista. j >11'judėti.
trobesiai.
- debesuota ir šilta.
ry, 58 m. amž.
tinėti kitų darbus.
bus, rodos, pati pirmoji.

ŠVENČIU IR POILSIO ĮS
TATYMAS LIETUVOJE

ĮSAKYTA PRIIMTI ATGAL
DARBININKUS

POPIEŽIUS LAIMINA
KAMPANIJĄ

JAPONU ADMIROLAS SU
DARYS KABINETĄ

3 CENTAI DAUGIAU PER
VALANDA

KVIEČIA GINTI KRAŠTO
KONSTITUCIJĄ

HITLERININKAI NUŽUDĖ
KUNIGĄ

SUDEGĖ

PABALSKAS

MIRĖ

KARALIENĖS

VYRAS

ORAS

J
Naujas darbininkų įstatymas aiškiai nusta- į
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turi mokėti algos, kad jis su šeima galėtų
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nęs, jos maldavo paskutinio

gūžės

3 dienai. Jis žinojo sa-1 motiniškojo palaiminimo,
vo likimų ir kitų dienų savo’
Kun. Petras Rene Rogue po
1 bičiuliui rašė laiškų: “Maty-

Jštikimiemas Katedros viccprepoz.tn. Įėjusia,n , Kapt- p revoliucijonielių valdžia va- ištikimybės pavydį.
pavydį
luli( ir užimančiam Kurijoje Kanclerio viet.), ,,, fpvrė utsilllvsti
Rata- ji kunigai buvo kalinami, iskun. Bylai buvo sunku dar ir prie Bazilikos, ,ikų Bažnyifio8 ir atsižadėti ka|tre,
uuiami arba žudomi. Kai kudarbuotis. Tai „uo penia, metų iš pareigų | talik,-ko|o tikė;il„0. Tuo me i rie kuuigai
savo pašaukimo
prie Bazilikos gerb. kanauninkas pasitraukė. tu katalikų dvasiškija du kar- pareigas slaptai atlikinėjo na-

*<•••:

Advertlatng ln "DRADO1H" brtnga best resulta.
Advertlsing rstes on m-^ilontlon.

“DBAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago

Bazilika dėlto smarkiai nukentėjo,

DIENOS KLAUSIMAI

nes

tu buvo verčiama viešai da
ryti konstitucijinę ir valsty

neteko žymaus ir nepamainomo giedoriaus.

Kan. Byla savo nepaprastai išdirbtu ir ska-

binę priesaikų, kuriąja atmeta
mbiu balsu žavėdavo ateinančius į Bazilikų Kata|įi<lj Bažnyčių ir atsižada

GERINAMA LIETUVOS DARBININKŲ

BŪKLĖ

pasimelsti.

Kristaus tikėjimo. Kun. Pet

Prieš karų, esant mažam' lietuvių giedo

ras Rene Rogue gyveno ir mi
tojų skaičiui, kan. Byla negalėdavo atsisaky rė ištikimas savo tikėjimui ir
ti nuo prašančių jį pasirodyti viešai už baž kunigystės pašaukimui.

Ligšiol Lietuvoje veikė taip vadinamas
pramonės darbininkų samdos įstatymas. Su-

uo, darbininkas pramonės įmonėj ištar-

, lig

kalėjo iki sekančių metų ge-

II ~ "I .1

giliotina turėjo kitų dienų gu-

priesaikų.
I «ai
ur sutiktL Visais mane melstis. Dėl sunkaus kry
metų kunigystės. Tos sukaktuvės tuo dar įdo kų. Jis buvo liudininkas bai- čiamų
ų priesaikų
kų.
Per trejus baisių kankinimų utžvil«iais’ sumetus palam > žiaus, kurį Dievas man davė,
mesnės, kad gerb. Jubiliatas beveik visų lai
saus teroro ir tų kruvinų riau
kų su mažais protarpiais išbuvo prie Arkikašių, kilusių tarp Prancūzijos ir bausmių metus, kun. Petras kioms aplinkybėms, mielai no-i aš negaliu pabučiuoti kiekvievdsus savo drau'j!a iš jūsų atskirai. Gerasis
tedrog Bazilikos, tei vikaraudamas, tei būda- gyventojU) kuriuo8 bedieviško- Rene Rogue davė gražiausią į rė<aau
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I

«>ei 1>,VVab Į Idyti savo galvų.
Kankinys
Šių metų gegužės mėnesį Po pradėjo kankinti visus kata- si,ne vivns kit*»
davių išnaudojimo.
likų kunigus su laisvės ir ly.'lei»- matysimės kelyje į di I kunigas praleido
paskutinę
piežius Pijus XI ėmėsi žygių
gybės priesaika. Tų pačių me- del<‘“ iniv>sto aikžtV- Savo pus- ( naktį, guosdamas kalinius ir
beatifikuoti ir kanonizuoti he
KAN J. BYLAI 40 METŲ KUNIGYSTĖS rojiškų didvyrį, kuriuom buvo tų spalių mėnesį išleistus įsta- kutint ir "‘Cllhlgi> lu,,"in"“il ■ lasydamas du luiškus, iš kutymas, baudžiųs po mirties!visu savo širdimi teiksiu tau į rių \ iename rašė šiaip: “Aš
kunigas Petras Rene Rogue
jei ir v^s*einb kitiems, kuriuos tuo į atsiduodu jūsų maldoms ir paKauno Arkivyskupijos Kurijos Kancle
Jis yra kankinys kunigas iš bausme visus kunigus,
riui kan. J. Bylai gegužės mėn. sukako 40 Prancūzijos Revoliucijos lai- atsisakytų priimti viešai ver- InoInentu galėsiu džiaugsmin- Kitikių, kad neatsisakysite už

PU* — .Olo.
Bkelbltuų kalnus prlslm 'auna įsi si kala* ua
Bendradarbiam!, lr koreapoc dentams raitų M*C«
]•! neprašoma taJ pa larytl (r neprtslUnOlAOlA tam
ul p*«to lenkių

Skelbimai

1738

nors vidutiniškai pragyventi. Tuo norima da
rbininkus, kiek galint, apsaugoti nuo darb

tadienis, liepos 5. 1934

“X

Kun. Petras Rene Rogue

tys, kiek fabrikantas darbininkui mažiausiai

Ukalna kasdien, fftakyrua eegtn&flenlua
> 'PRENUMERATOS KAINA: J Amerikos ValstybfiM:
.. MMuiiih — $6.00. Pusei metų — |3.60; Trims mcursiams
į'—- |2.00; Vienam menesiui — 7 6c. Kitose valstybėje
inumerata: Metams — 17.00; l'usel metų — $4.00.
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nyčios. Taigi tekdavo jį išgirsti bedainuo
jantį solo viešuose vakaruose ir pat’iriantį

< navęs vienerius metus turėdavo teisę gauti

10 dienų atostogų su uždarbiu. Taip pat įsta

iš publikos be galo daug dėkingumo.

tymas sakydavo, kad darbininkas, jeigu suse

Kan. Byla, darbuodamasis prie Bazilikos,

jis gimė birželio 11 dienų,
1738 metais, Vannes mieste.

1776 metais jis įstojo į semi

I Dievas leido man tribūnos tei-

«usir bičiulius”.
B ūda mas* k idėjinio, kun. Pe-

Kine matyti mano motinų, ku-

tras Rene Rogue parašė poe ( ri buvo vedama, kaipo sopu-

mų, kurioje išliejo gilius save Į lingojį motina, bet ji turėjo

jausmus, gimusius jo širdyj: i tuos iručius tikybiškus troški-

l“Kaip gražus yra mano liki mus, kurių aš pats troškau.
ktimis, nes mirties bausmė vi
mas, o mano siela yra suža Aš jūsų maldauju, melskitės
sada kabojo ant jų galvų. Taip
vėta tuo viskuo. Aš ragaunu už ja. Pasirodo, kad mirties
būta per ketverius metus. Ir ■
beribio džiaugsmo. Mano vi egzekucija įvyks dešimtų va
kun. Petras Rene Rogue slap
daus gelmės išpažįsta Viešpa landų iš ryto. Mylėkime viens
stėsi, bet šventai eidamas ku
ties gerumų ir meilę. Mano kitų dabar ir visada”. Antra
nigystės pareigas.
kančios jau baigtos ir pelnau me laiške, kurj rašė savo mo
Kūčių vakarų, 1793 metais,
laime
tinai, prašo, kud ji nesirūstaukai Šv. Viatikų nešė mirštanKovo 2 dienų jis buvo pa tų ir neatsakytų pagalbos šeičiųjam ligoniui, jis buvo pašauktas stoti prieš bedievių jinai to paklydėlio sūnaus, kurs
žintas ir suimtas. Jis buvo pristatytas į revoliucijonierių tri'tribfinos taisn'^ Didele dlW Ji išd«vė ir suareštavo,
būnos rūmus. Daugel is iŠ jo ir karžygiškumu atsakė, kad1
J r kai ėjo guldyti savo gal-

rga, ir per šešias savaites nestoja į darbų,

narijų tame pačiame jo ginibeveik visų laikų dirbo Vyskupo kanceliari- . inės mieste ir kunigu buvo' pasaulinių kolegų jį pažino ir;Bsn^kada nepadarė ir nepri ( vą po giliotina, kun. Petras

tai jis guli būti iš vietos atleistas. Be to, jam
pašelpos ar kompensacijos klausimas nebuvo

joje. Tame darbe savo akuratiškumu ir punk- įšvęstas 1782 metais. Praėjus' nesikėsino persekioti, bet no-!nns llė va,st.vbinės konstituci- • Rene Rogue, išdavėjui ir suėtualuinu yra pavyzdžiu visiems, kuriems tin keturiems metams, jis malda- rėjo jį paliuosuoti. Tada sek- JOS ln'iesaikos’ nė padarys lai- n.ėjui,

aiškiai aptartas. Būdavo atsitikimų, kad kai

ka raštinių darbus dirbti.

kurie fabrikantai darbininkui visiškai neduo

davo

būti priimtas į

Misijos liai ėjo gauti kareivių, o ben- *ves lr 1>^bes Priesaiką,

ir kaipo dovanojimo ženklų. Pa-

Per radio transliuojami koncertai atėmė kongregacijų, kurių įkūrė Šv. drai jo maldavo, kad pabėgtų. P1* 'Pažino, kad sąžiningai ėjo matęs giliotinų, prie jos arti“Ne!” atsakė kun. Petras
kunij’'st‘‘s IMire'£asr visada j nosi be baimės ir linksma šyprivačią iniciatyvų dirbti muzikos srityje.
Vincentas de Paulo. Pirma ne
“
Aš
negaliu
to
SJ
vendanias Prancūzijos rūbe J psena. Prieš jų stovėdamas kaTaip tenka išgirsti iš ne vieno mėgstančio
. g u padarė įžadus, jis
buvo Rene Rogue.
žiuose. Klaustas
apie
tuos j nkinys kunigas su atsidavimu
savo namuose pakoncertuoti. Kai nebuvo ra- , - ,
, .. , ,
.
, v .
.
skirtas mokyti teologijos gar padaryti, nes esu atsakominžmones, pas kuriuos gyveno ir i tarė Dieviškojo Išganytojo žodio, tai pas kan. Bylų dažnai būdavo rengia
šioje seminarijoje, Vannes mie goję jūsų sargyboje. Jei mane
n,i kvartetai, kvintetai, sekstetai. Jis pate!™'’ dcnuolyič proČčj,' jis1 jiaieišitč jils'’tuičitc atsakv• ' sl,''C'fi vis!! Iaik«’
'“"akė. j tižiais: “VicSpatie, į Tavo ra

atostogų, .jam nemokėdavo kompensa

cijos ir ilgai užtęsdavo algos išmokėjimų; už
tuos pinigus darydavo savus biznius. Taip

darbininkas

pat ilgesnės ligos atsitikimais

vosi

davė savo laikrodėlį,

nustodavo darbo ir būdavo be cento išmeta

mas į gatvę. Aišku, kad jis pats ir jo šeima

puikiai griežia violončele. Neblogai valdo
]nri
je dieių,' ligg'ti, apturėdami bausmę”.
j ki"1 ..... .. .....
1 tai atsakv:ti.
jis
pasakojo
smuikų. Ir fortepijonas nėra svetimas.
|
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.
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I metais, lų metų tos pačios
Dabar Lietuvos vyriausybės organai ėJr jis lauke pribūnant ka-1 |<a(j (.į(|a!lias kunigystės visas
*
•
j dienos vakarų kilo garsioji ir
mėsi tą būklę šalinti ir darbininkų padėtį
I reivių, kad ji įkalintu, mat-į pareiiras, slapstėsi vien dėl to
Šįmet sukako prof. J. Naujaliug pirma-j kruvinoji
Prancūzijos Kovo
gerinti. Vidaus reikalų ministerija jau paruo
daudanias tik vienos malonės:' kad nebūtį ištremtas.
kompozitoriui 40 metų, i i;.,,.:
T
.
šė naujų darbininkų samdos įstatymo projek jam ir garsiam ■mūsų
■
- - ---"ucija.
savun
turiu jūsų jr.
Dėl tų pnezascių, kun. Petkai yra vargonininku Kaune prie Bazilikos.
tų, kurį netrukus kabinetas svarstys.
Kai griuvo valstybinis rė mano \ iešpatį, laikau Šven- i ras Rene Rogue buvo pasmerk
Jo nuoĮielnai bažnytiniai muzikai ir bažn.
Sulig naujuoju įstatymu, darbininkui adąs arba vairavimas, liepos 12 čiausiųjį Sakramentų, kurį ne-, tas mirčiai. Egzekucija turi
giedojimui yra dideli. Yvskujiui Paliulioniui,
tostogos pailginamos dar dviem dienom. Li
dieną 1788 metais galion įve šiau mirštančiųjani
ligoniui.1 įvykti į dvidešimt keturias va
einant Bažnyčios dvasia, įvedus bažnyčiose
Aš
trokštu
atlikti
mano
šve-'landas. \ os tik baisi mirties
gos atsitikimais jis turi teisę į darbų nestoti
sta pasaulinė konstitucija ka
grigališką giedojimų, p. Naujaliuį buvo pa
8 savaites, o kartais ir ilgiau, ir fabrikantas
talikų dvasiškijai ir tuo pačiu ntas pareigas ir maldauju jū-1 bausmė buvo paskelbta, kan
vesta mokyti klierikus ir ruošti juos į kunisų leidimo tai padaryti”. Dau' kinys kunigas atsiklaupė, dėneprivalo nutraukti su juo samdymo sutar gui., mokančius grigališki, gicdojii,,,,. Kat,sikuva .Pl ieS r<‘liK'»ties. Išeinant iŠ tarnybos, jam alga ir kom
Didesnė dvasiškjjps pusė atsi-Į guma iš jų surimtėjo gerbti-1 kodamas Dievui, kad jį išrinroję buvo pavesta bažnytinę muzikų pasta
pensacija turi būti nevilkinimai išmokama.
sakė daryti scliizmatiško pobū- naja tyluma, kai kunigas pa-'ko ir skirė mirti kankinio mityti pagal Bažnyčios dvasių. Abu uždaviniu
Be to, darbininkų algos ir kompensacijos iešdžio priesaiką. Dėl to revoliu- sitraukė į šalį ir, pasimeldęs,1 rtimi už šv. tikėjimą. Tribit
gerb. Jubiliatas atliko be jokio priekaišto.
ki niai turi pirmenybės teisę prieš visas fa
suvartojo Šv. Eucharistiją.
nos teisme tarp žiūrovų ir litiBeje, su vienu priekaištu, kad N. esąs per cijonieriii valdžia juos ištrė
brikanto skolas, išskiriant valstybinius
ir
Netrukus pribuvo kareiviai, dininkų buvo ir motina kandaug bažnytinis. Bet tai jam sudaro garbę, mė. O balandžio mėnesį 1793
jiems prilygintus mokesčius.
metais
bedieviškoji valdžia kurie jį vedė į kalėjimą, kur kinio kunigo, kurs, prisiarti
ypač šiais modernizmo laikais.
įkį šiol už įvairios žaliavos sugadinimų
Gerb. Jubilijato sveikata yra gera. Tiki
ir kitus nusižengimus iš darbininko išieško
tams, kreipėsi į užsienių reikalų ministeriją, Lietuvoje be mokesčio su užsienio pasais ga
masi, kad dar gali švęsti 30 m. savo buvimo
Ii gyventi 3 mėnesius nuo sienos peržengimo
kuri paragino 'Lietuvos konsulus Amerikos
mos baudos paliekamos toje pačioje įmonėj,
prie Arkikatedros Bazilikos.
valstybėse, kad jie, duodami daugkartines vi dienos. Tačiau, gyvendami ilgiau, kaip 3 mė
o išieškomos iš darbdavių naudos, eina ligo

atsidurdavo nepakenčiamoje būklėje.

i

zas Amerikos piliečiams,

nių kasų naudai. Naujame įstatyme numaty

pridėtų prierašą,

nesius, turi užeiti pas kurį nors ajiskrities

tikas atiduodu malto siebj”, ii
nulenkė
■ • - savo galvą po giliotina, kad garbingai mirti už

šv. tikėjimų ir šventas kuni

gystės pašaukimo pareigas.

Kun. A. T. (Sąmata)
Kas moka gerai daryti, tas

vra išminčius.

Tas sau yra protingas, kas
gerai daro savo broliui,
Kas tau rupi, ar kiti ap
leidžia savo pareigas, ar ne, ar

kiti pasiekia savo tikslų, ar ne,
ar kiti veikia kų, ar nieko ne

veikia?

Jeigu esi dvasiškis, ar ru
pinies,

kad

vilko

neįleidii3

avių būrin, ar stengies daryti
tai, kų privalai daryti.
\'dtui lūpinies dalykais, už

viršininką, arba Klaipėdos krašto gubernatū- kuriuos teismo dienoje nereiks
rėdama sudaryti lengvatų atvykstantiems į leidinio tol, kol ji galioja. Be to, atvykstan- ron ir užsimokėti priklausomą papildomą už- tau atsakyti, už ką nebusi nei
Lietuvą Amerikos Jungtinių Valstybių turis-'čius iš Amerikos piliečius įspėjama, kad jie j sienio paso mokestį.
baudžiamas nei apmokamas.
Lietuves vidaus reikalų ministerija, no- jog ta viza duoda teisę gyventi be atskiro

ta, kad iš visų šių baudų bus sudarytas tam

tikras fondas, kurį globos vyriausias darbo
inspektorius ir naudos darbininkų reikalams.
=

Kun. Dr. Fr. Sawicki,

i ant mūsų gula taip pat tūkstančių metų

nemoralūs prasikaltimai.

Najo Laiku Žmogaus Siela
Vertė Vyt. Mankeliūnas

niško žmogaus sielą.

žmogus paprastai seka stipresniais 'moty

b)

tingumų. Nors nėra “skaisčių sielų”, a-

baurį,, Comte, Tassų,

pie kurias svajojo Rousseau, Goethe ir

lerį, Goethe aplenkiant Nietzschę, Iguanų,

Scliiller t. y. tokių sielų, kurios iŠ prigim

Hoelderlį, kurie baigė gyvenimų pamišę.

Visuomeninės

ir

matsrialės

sąlygos

Dostojevskį, Schil-

vais.

išorinės įtakos. Net yra teorija, kuri šią

tarp dorovinio ir ekonominio gyvenimo

Parodydami didelį žmonių valios silp

priežastį stato pinnon vieton tvirtinda

turtuose mato sielos priešą: “Iš tikrųjų

laisvas nuo palinkimo į blogą, vienok yra

numą ir paveldėtus apsunkinimus norime

ma, kad nedorumas yra tų aplinkybių pa

sakau jums, turtingam nepigu įeiti į dan

žmonių, kuriems dorinis gyvenimas neda

paroilvti, kad labai dažnai ten, kur atro

darinys, kuriose žmogus gyvena.

gaus karalystę” (Mat. 19, 23). “Bet deja

ro tiek sunkumų kaip kitiems, nes pri

do būtų pikta valia yra tik silpna.

jums turtingieji, nes jūs jau turite savo

gimtas palinkimas prie blogo pas juos

nenaikina visiškai valios laisvės, bet tik

Pirmiausia pakalbėkime apie visuo
menines ir matcriales sąlygas.

momentų,

yra mažesnis, gi veržimasis prie gėrio sti

padėtis yra rimta. Norint tai pa

presnis. Tam tikri palinkimai pereina ir

Kaip didelės įtakos turi šie dalykai
nusilpnina, gi kartais tarytum panaikina.
Šių laikų psichologija labai lengvai pa- | doroviniam gyvenimui žinome ne tik iš

doros

iš tėvų j vaikus. Čia daug reikšmės rei

teisina žmogų, tačiau net toks psicholo- f kasdieninio gyvenimo, bet net turime tam

giau kreipti dėmesį į neturtą. Dažnai gir
dima: gera kalbėti tam, kurio vargai rm

visai krikščionijos praeičiai,

gas kaip (.utberletas rašo savo veikalo j ir statistinių daviniu Statistika rodo, kad

spaudžia! Ypačiai jaučiama ekonominių

Apie valios laisvę (Die Willenfrciheit und

sąlygų įtaka šeimyniniame gyvenime

(Tęsinys)

2. Doras puCimo

priežastys

Nežiūrint šių pngerėjimo

puolimo

mių pastebime pas Rousseau, Scliopen-

Evangelija pabrėždama tamprų ryšį

METMENS

taisyti

žmonės ir netgi genijai. Patologiškų žy

tingumai ir mažiau pasireiškia laisvos valios veikimas. Statistika tik parodo, kad

yra

KATALIKŲ AKCIJOS MORALIAI

bendrai,

Esama čia ir atskirų asmeninių skir

moderniosios psichologijos daviniais. Naujais metodais ji tiesia sau kelius į moder

se kenčiančiais. Jais gali būti talentingi

reikia

pirmiausia

pažinti

ties vien tik gera daro; nors nieks nėra

kia skirti

priežastis.

tam amžinam Bažnyčios auklėjimui, kuri

a) Žmogaus valios silpnumas ir paimki
mas i L’ogį. Paveldėti savumai

sušvelnino

laukinius

pagony

įpročius.

Tas

Kita doros puolimo priežastis

?°se pačiose sąlygose pasikartoja maždaug

ihre Gegner, Eulda 1907) gale: “Jaunes- 1 tas pats skaičius kasmet vagysčių, žmog-

paguodą” (Imk. (i, 24). Tame yra amži

na tiesa. Tačiau šiandien dur reikia d«u

.r

moterystėje. Garbinama mūsų naujoji kul

Nors vienok prie palenkimo žemyn prisi

niame amžiuje matydamas įvairins pikta

žudvsčių, savižinlysčių, ir t.t. ir propor

tūra sudarė milijonams žmonių tokias są

Pirmąją doros puolimo priežastimi y-

dėjo ir visas naujų laikų žmogaus gyve

darybes jaučiau pnsibiaurėjimų ir atgra

cingai keičiantis

materialėms sąlygoms

lygas, kad jiems moterystė taj»o negali

ra mūsų žmogiškoji prigimtis, toji natūra

nimas. N'ejiaprastu greitumu plinta įvai

sų, dabar tas manyje sukelia atjautimų

keičiasi ir prasižengimų skaičius. Nedar

ma, gi daugi liui ypač iš inteligentijos ga

lapsa, vulnerata. depravata:

rūs juitologiniai stoviai, kurie vėl toliau

ir gailesį”.
Katalikų religija' veikia geriausiomis

bo ir besiplatinančio skurdo metu auga

lima tik vėlvbesniaine amžiuje, o apie šei-

nusižengimai prieš nuosavybę, savižudys

m.os gausumų netenka ir galvoti. Gerai

žmogaus \a-

tiea silpnumas ir blogumas, siaura snviiii'

la, įgimti ir įgauti blogi savumai.

doros,
savumai dar

Tai yra amžinas ir nuolatinis
puolimo šaltinis; gi

įgimti

plinta. Platinasi minties ligos siaura to
žodžio prasme t. y. psiebozai ir
<lar dau- , priemonėmis prieš valiossilpnumų;
giau plinta mišinys sveikų ir
minčių — j kurias mūsų laikų

klaidingų šv. sakianientai. Takiau
psicholo- skaityti ir šiaip įvairias

gija kreipia ypatingo dėmesio. Tokius asdės nuodėmė s. kuri silpnina mūsų valią. menis vadiname psichopatais t. y. mintv-

blogom yra liioiuį, kad šalia pirmapra

tai į tės, plinta taip )>at prostitucija.

Tačiau

čia reikia pri- iš to išeinant negalima tvirtinti, kad žmoauklėjimo prie- gus būtinai veikia išorinių sąlygų spiria-

žinome, kad gimdymų mažėjimas prasi

dėjo ne žemesniame luome, kurie di liai
vaikų gausumo net vadinami proletarais.

' mones.

Katalikų pedagogika dirba dide- mas, nes šis tikslingumas yra taikomas
liu uolumu jungdama religijos dėsnius su tik įvykių didumai, kur išsilygina skir-

(Daugiau bus)

vefvlrladietus, liepos 5.
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Įrankiu Gerinimo Laikotarpis
Rašo

A.

P.

of

Aotual

L. R. K. S. A. Seimas

Mortality

on

At

Stulga

(Tęsinys)

t

to

Erpected

73 East South SI., Wilkes
Barre, Pa.
Gentleinen:
1933 ................................ 76.7%
Attached liereto vou will
Adelė Urbonavičiūtė, rasti
1932 ................................ 19. %
find 21 šuoru Valuation Ite
,nčnesi“Garso” darbininkų algos \ ports covering the Adult and Net Rate of Interest Earned
On Benefit Funds
Matas Zujus, redaktorius Juvenile Divisions for the year
1933 ................................... 017%
ending December 31, 1933.
$200.00 per mėnesį.
1932 ................................... 038%
Antanas Navikas, linotypis
ln the* Pennsylvania Reporl
Very truly yours
tas 178.00 per mėnesį.
and those other States permit
Antanas Ambrozaitts, zece ting amortization of bonds,
ris $156.00 per mėnesį.
the lollouing results are obIrena Stulgaitis $54.00 per tained.
“Skaitlinės liudyja, kad per
mėnesį.
du metu Susiv. turtas pad idė
Ratio
of
Solvency
Už langų nuvalymą moka
1933 ................... 101.04% jų $134,580.70. Apdraudos fo
ma $3.00 per mėnesį.
ndai gerai laikosi ir auga nor
Gross

amount

Risk

Sonatina yra maža sonata;
Darant bendrąją muzikos
pažangą, buvo gerinami
ir forma abiejų yra ta pati. So
muzikos įrankiai. Visupirmiau natinų kompozitorių tarpe ge
šiai reikia kreipti dėmesį į vn- riausiai yra žinomas Muzio Cle
Dv. Vadas kJun. J. Kasakairgonų tobulinimą. Kaip jau [menti, gimęs 1752 m. ir miręs tis algos negauna.
aukščiau minėjau, Romos Ka 1832. Jis. buvo italų kilmės. Jo
Prezidentas A. J. Sutkus
talikų Bažnyčia buvo visokio muzika priklauso klasinei mo $300.00 per metus.
meno globėja. .Jeigu ne ji, a- kyklai. Jis yra parašęs daug
Vice Prezidentas Sav. Marobejotina, ar šiandie pasaulis lengvų - mažų ir gražių — so zas algos negauna.
tirėtų tokį ištobulintą, galin- natinų. Prie to, Muzio ClemeSekretorius J. B. Šaliūnas
Įgą įrankį — vargonus. Pada nti už savo garsias studijas y- $200.00 per mėnesį.
vimuose randama, kad vargo ra vadinamas “(1 radus ad Pa1932 ......................... 105.4 %
Iždininkus Jonas Moliušis
maliai. Šlubuoja tik Lėšų Fo
nai bažnyčiose buvo pradėti rūassum.”.
$95.00 per mėnesį.
ndas, kaip pirmiau taip ir da
vartoti tryliktame šimtmety.
Klarnetas
Iždo Globėjui — V. Miliaus Praeitas Seimas užgyrė pri
liu r ta pati pasaka. Bet šiaip
Tada vargonus statė ir tobu
kas ir V. T. Kvietkauskas po ncipe ir įsakė Pild. Komitetui
Klarnetas dūdų orkestroj u
lino daugiausiai vienuoliai. Vė
1933 .......................
.................. 130.4% taip laikomės.
$100.00 per metus.
Į galutinai įgyvendinti naujus
Vyrai ir moterys rei
“Pro vieną dalyką negali
liau jie buvo pradėti vartoti žinia smuiko vietą. Tai yra
1932
..................
.........................
156.3%
kalauja šviežio pasteuDr. Kvotėjui A. J. Valibui į narystės liudymus kas ir buvo
tai
gyvenamuose namuose ir įvai melodingas medinis pučiama mokama už kiekvieną aplika-1 padaryta. Naujus liudymus j- Net Rate of Interest Earned ma bus praeiti liuosai,
rizuoto pieno kasdien,
Pašalpos
Fondas.
Per
du
metu
sis
įrankis.
Klarneto
tonas
yidant turėti gerą svei
riose įstaigose. Išpradžių, aišciją,
mirties
liudvmą
ir
sirgivedant
reikėjo
būtinai
spausOn
Benefit
Funds
buvo
nedatekliaus
$20,679.59.1
katą. Jis turi svarbius
Įku, jie nebuvo tokie, kaip šia- ra išduodamas nuo liežuvėlio, mo blankas po 15 centų.
dinti Susiv. Konstituciją kas
1933
.................................
038.%
į
Praktikoje
pasirodo,
kad
be
!
elementus, kurie taip
Įnd ie. Vargonų istorija siekia kuris yra ant tenvojo įrankio
ir padaryta ir visoms kuopoms
reikalinga kovai su li
1932 ................................. 034% darbės metu nariai daug dau
Važiuojant Susiv. organiza
<laug tūkstančių metų, sekant galo. Jo tonas yra gaunamas
yra išsiuntinėta. Tad šiuo lai
gomis. Jis lengvai su
ln
Maryland
and
New
Jergiau serga negu gerbūvio lai
*jų principą. Senų senovėje, k a pučiant apžiojus klarneto lie cijos reikalais, dalyvaujant o- ku Susivienymas turi šiuos
virškinamas.
Pasakyki
sey, wbere amortization
of kais. Tad Pašalpos Fondo ba
da žmonės pradėjo dirbti švil tuvėlį ir valdant apatiniąją ficialiuose posėdžiuose, Pild. narystės liudymus t. y. ap
te savo pieniui, kad jis
bonds is not permitted,
the lansas balandžio 1 d. $6,346.23.
Komiteto nariai gauna atmo
jums
pristatytų po vie
pynes, vėliau jos buvo grupuo lūpą.
draudos klases:
following results are obtained. Šis Seimas turi labai rinitai
keti
kelionės
bilietą
ir
po
$10
Šio
įrankio
istorija
siekia
ną
kvortą
dėl kiekvie
jamos po kelias kartu ir burKlasė A — Viso Gyvenimo
no asmens jūsų šeimoj.
apie tai pagalvoti.
na pučiamos. Aišku, vargonai - 1690 in. Jis buvo išrastas Jo už kiekvieną sugaištą dieną.
Ratio of Solvency
Klasė B — 20 Metų Gyvas
Jis saugiai jį paliks
(Daugiau bus)
buvo pradėti dirbti nuo kelių , no Kristoforo Denner iš Neu- Dienpinigių negauna tik Sek
1933 ............................. 99.3%
ties
Mokėjimo
Planas.
pas jūsų duris.
švilpvnių su visai paprasta i renhurgo. Jį pagerino Stadle retorius. Atmokama tik kelio
1932 ............................. 102.3%
Pradėkite šiandien ir
Klasė C — 20 Metų Endow' I KLAIPĖDA. — Sekant Kini
Ratio of Actual to Expected
klavitūra, su paprastomis du ris iš Viennos ir dabartiniais nės išlaidos.
gerkite
kasdien ma
niento Planas.
pėdos krašto
kontrabandos
laikais
M.
Soxas
iš
Paryžiaus.
žiausia 4 stiklus pieno.
Mortality on Gross amount
mplėmis. Ant to principo da
begalis Patarėjas adv. J. S.
duomenis, aiškėja, kad pasku-j
Klasė D — Endowmento
1843
m.
Klosas
pritaisė
Bo
Jūs
jausitės geriau.
bar matome, ir girdime, gerus
Lopatto gauna per metus $300. Planas 60 Metų Amžiaus.
At Risk;
tiniu metu žymiai sumažėjo
MII,K FOUNDATION, INC.
ebm
sistemos
klapanėlius.
Da
ir galingus vargonus.
A non-proflt organization onActuary R<ob. Merriman $80
1933 ............................. 130.4% kontrabandinių prekių iš kai
Tad buvusieji užmetimai dėl
(lowi!d to give out scientftc
kartiniais laikais klarnetai y- per mėnesį.
facts on general health.
Styginių įrankių išsivysty ra dviejų sistemų: Boelim ii
1932 ..................... ..
156.3% myninių valstybių gabenimas
pirmiau buvusių certifikatų
205 W. Mackcr Drlve,
Chicago
mas yra taip pat gana senas. Albert. Geriausias Vra Boehm.
prašalinti ir bus gera dirva Net Rate of Interest Earned į Lietuvą.
Centro darbininkų algos
| Jų istorija siekia senovės ry
Klarnetas turi šešias skylu Elena Mensiskaitė, knygve naujam veikimui.
On Benefit Funds
tiečius, kelis tūkstančius me tes, kurios yra dengiamos pi
Paskelbtas vajus po Seimui
1933 ..................................037%
dė $90.00 per mėnesį.
lų prieš Kristų. Pirmoje vie rštais abiejų rankų. Kada pi
turi būti pirmoje eilėje visų
1932 ................................. 033%
Marė Vizgaitė,
stenografė
toje žymėtina smuiko ištobu ristai pakeliami vienas po ki
narių darbuotės.
ln the State
of Illinois,
$79.00 per mėnesį.
linimas. Svarbiausias šio įra to, tada pasidaro naturalė ska
Niekas negali užginčyti, kad where combined Adult an<l Ju
nkio ištobulinimas buvo šešio lė. Klarneto pirštų konstruk Genovaitė Kupstas, raštini ir paskutinieji du metai mūsų venile Reports are reąuired,
liktame šimtmety. Tada Kre- cija yra kiek komplikuota, už nkė $50.00 per mėnesį.
Susivienymo nariams buvo kri the foUoiving results are ob
Aionoje, ir kitur, smuikų iš
tat sunku dūduoti klarnetu klarnetų balansui prie misin tingi iš priežasties ekonomi tained. The 1932 eoinparison
dirbėjai buvo, kaip jau rašiau, fada> kad yra daugiau neffu
nio krizio. Auginiu narių re is missing in this instance be
ginių dūdų.
Andriejus Amati,
Antonio trys benoliai arba trys kryžiu
tai kas gali pasigirti, ypatin cause lašt year separate Ju
Stradivarijus, Guameri, Stai- kai.
gai tos organizacijos, kurios venile and Adult Statements
ncr ir kiti.
Klarnetai vra daromi įvai Sakoma, kad nevisuomet Fe- iš narių mokestis ima be re were permitted in Illinois.
Ratio of Solvency 101 8%
Maždaug tame pat laikotar- riuose raktuose. Paprasčiau odoras Šaliapinas gyveno puo zervų. Mes esame tos nuomo
Įpy žimima ir pijanino ištobu sias raktas yra B benolis, ku šniuose viešbučių kambariuose nės, kad naujų klasių certifiNet Itate of Interest Earned
linimas. Pijaninas paeina iš ris turi tą patį raktą, kaip ir ir naudojosi visokiais patogu katai bus geresni todėl, kad on Benefit Funds .037%
I klavikordos, kuris buvo pana kornetas; abu tinka dūdų or lmais. Buvo laikas, kad
Ratio of Actual to Ezpect-1 n
. • tas ru po trijų metų turės vertę ir
kestrai.
Styginei
orkestrai
y
sas artistas krovė laivus, kai leis nariui pasirinkti du būdu: ed Mortality on Gross Amount
šus fortepijanui. Tiesa, šis jra
daromi
A
klarnetai,
o
kor
po paprastas Volgos pakraš a) išmokėtas ceriifikatas ir at Risk 128.8%.
rankis buvo silpnokas su ke
b) prailgintas terminas certiliomis dešimtimis klavišių, o lietai yra ištraukiami, pailgi čiuose darbininkas.
ln the Juvenile Division, as
nant
vamzdis,
ir
tokiu
būdu
Jis
yra
kilęs
iš
paprastų
fikato būnant geram stovyje.
[aštuonioliktame šimtmety bu
Leading Muši c Store
sbown by the Pennsylvania
Jaunumečiams taip pat įgy
vo pagerintas iki penkių de- gaunamas reikalingas prideri kaimiečių, kurie nieko jam ne
Reports, the folloiving results
| šimtų klavišų. Iš klavikordo nimo tonas. Klarnetas turi sa galėjo pagelbėti. Iš pradžių vendinti nauji certifikatai. Bū
are obtained.
pagerinimo įrankis buvo pava vo ypatingą tono spalvą. Ge jis buvo batsiuvio gizelis. Bu tent Klasė B—20 Metų Gyva
Ratio of Solvency
dintas harpikordu, aišku, bu- ras klarnetistas išduoda gana vo vieno choro narys, kur tu sties Mokėjimo Planas smulk
Perkant. nepatnirSki’le KATILIAUS
rėjo progos Todyti savo balsą. meniškai yra nurodyta I\on
1933 ...................... 1101%
|vo daug geresnis už klavikor- jaukų toną.
IS riornostead. Pa. Pas jj galite pi
Jonas Bachas buvo pirmu Vėliau su keliaujančia tru stitucijoje, tad čia nėra reika
1932 ...................... 1135%
giau pirkti ant lengvų iAmokesėių vi
dą. Pagerinimas barpikordo
ską,
kas tik randasi muzikallSkų Ir
tinis
kompozitorius,
kuris
va
pe gavo progos dainuoti, loš lo ta visa atkartoti.
davė vardą fortepijano ir vė
auksinių daiktų krautuvėj.
NE NUSIMINKITE
liau pijanoforte, kurio kons rtojo klarnetą klasinėj orkes- ti ir, reikalui priėjus, šokti
Čia parsi'duoda visų geriausių 1SJQa
galite
gauti pas savo vąistinfnką
trukcija ir tono gavimas davė tracijoj, 1763 m. Taip pat pra Tokiu būdu jis laipsniškai kį
dlrbysčlų RADIO. Apie 7 iSdirbysėių
tarn nkrą TONIKĄ, kuris per Ilgą
Kad ir ekonominio krizio ' laiką
buvo vieno įžymaus Gydytojaus
Elektrlklniu ICE BAKŠIŲ, kaipo Ge
kad jau patenkino siekia- dėjo vartoti Haydenas ir Mo lo. Per debiutą Tiflise pateko spaudžiami, esame solvent, ką preskrtpclja. Tai yra tikrai gera nauneral Electric, NOROE. CROSLEY.
t
’
’
v
I
Jiena
dėl
vyru
—
tik
rslkalftuklte
iąjį tikslą. Pijanoforto istori- zartas, o nuo jų klarnetas pra į geresnes kompanijas ir vė liudyja žemiau telpantis Susiv.
ELRCTRO-LU.K. OIBRON, SPARTON
etc. Skalbiamų maSInų. Sweeperlų ir
siekia tarp 1687 ir 1711, o dėjo būti plačiai vartojamas liau pateko į Imperatorišką oprosų.
aktuaro raštas.
jo ištobulinimo meisteris buvo Mažiausiai turi būti du klar perą Maskvoje. Nėra artisto,
įtrinkime p. KATILIŲ, nos Jis yra
April 19, 1934
Mėnesinis treatmentas už DolerJ —
užsi tarnavęs mūsų paramos.
lartolomeo Cbristofori, Flore- netu, kad dapildžius pilną or kuris geriau padainuotų “Vo
pilnai garantuotas. Jeigu Jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
RA VAK PAS SAVĄJĮkncijoje. Pijaninas yra daro kestraciją, o kariškų dūdų or lga Boatman”, kaip Šaliapi- Lithuanian Roman Catholic
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai
Alliance
of
America.
bus Jums sugrąžinti
mas įvairiose formose ir įvai kestrai vartoja nuo 10 iki 15 J nas.
raus dydžio, bet pamatinė ko
nstrukcijos sistema yra ta pa
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Pittsburgho Žinių Skaitytojai!

Remkite Šiuos Lietuvius Biznie
rius, Kurie Remia Katalikų
Spaudą

Iškilimas

“Volgos

Boatman”

ANTHONY E. KATILIUS,
505

7

EAST

8th

Homestead,

Esame

Sol ven t

Nusa-Tone

ti.

SONATINA

Sonatina yra italų žodis, pa
einantis iš žodžio Sonata. Soįata reiškia bile instmmentaJio, išduodančio skirtingą' ga
rsą “kontatai“, nr vokaliai
kompozicijai. Sonatos forma
gali būti bile kokiam instru
mentui kompozicija, trijose arba keturiose dalyse; skirtin
gose temose, tempose. Dažniau
šiai yra vartojama skirtinguo
se raktuose kontrasto dėliai,
bet raktai, daugumoje, yra
vienas kitam giminingi.

AVE.,

Penna.

Ketvirtadienis, liepus 5, 1WH
w-

bėra. Žmonės kažin ko be ūpo,
žiurėjai į aavo prutų! O ar
be entuziazmo. Visuomeniniais
norėtum save vadinti bepručiu f /Aš taip gi nemąčiąu ta
reikalais niekas nebesisieloja.
'
'
Homestead,
Pa.
Jau
pra
j^įekvienas tik savęs paiso, tik
vo proto, bet nedrįsčiau vpdiupeIlkil)|iktt ,„etų> kaip be.,
Vienybė žmonių gyvenime pavojus yru pavieniams kata-l
li E 1) A K C 1 J O Si A IJ KĘSAS:
ti tave bepročiu. Kodėl! To- turėjo ir turi didelę svarbų, i likams, pavienėm šeimom, atsavim rūpinasi. Daug senų pa
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
buvau buvęs Homestead, Pa.
žįstamų radau išmirusių. Jau
dėl, kad iš tavo pasielgimų aš rpįk teu pasireiškia galybė ir skironi kolonijom ir tautom,
P. U. Box 542, Bridgeville, Pa.
Miestelio išvaizda beveik ta
noji karta palaida — neorga
matau, jog nėši beprotis. *1°*; prakilnūs darbai, kur yra vie-! Jei mes stipriau nesusiorguniKOS'l'ANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
pati. Jokių didesnių pagerini
liau, ai esi matęs bei čiųpinė- _ nybė. Turbūt esate girdėję pa- zuosinie, jei nesusiprasmie ir Į
2013 Carson Street, S. b. Pittsburgh, l’ų.
ir naujenybių nepatėmi- nizuota ir gan apt vilkusi, yTelepbone Hemlock 2204
jęs savo mintis! Ar gi tu sakų apie tėvų ir sūnus. Milda nesustosime rėmę
bedievių mų
.
pač berniukai. Žmonės apsaki
=
niekados ir nemuštai) Jeigu lntts tėvas pasišaukė sūnus ir Į spaudų savo biznio Hkvlbuuais J“IL 1,k didel* at,"am‘
nėjo, kad vargonininkas tik
neinųstytum, tai negalėtum nei pajovė jiems paprastų kark-1 ir prenumerata, jie (bedie- dau lietuvių gyvenime. Mūsų
su “paintuke” tegali prisipVa
tokio klausinio pastatyti. Tairažų, sakydamas: “Na, vai-Į viai) daugelį mūsų brolių ir tautiečių skaičius dikčiai su
šyti jaunus vaikinus priklaugi, Mikai, nematei nei savo j^ai, kuris nulaušite šį ražų!” siūčiu atitrauks nuo tikėjį- mažėjęs. Judėjimo ir bruzdė
(Tųsa 3 pusL)
J
ir jimo, kokis pirma būdavo, neJONAS SUSIPAŽĮSTA SU je padėtyje. Vieni žmonės sa proto, nei minčių, nei jų ne- , Pąėmė vyriausias — mankė, mo, padarys ištvirkėliais
ko, kad žmogus turi dūšių, čiupinėjai, o vis gi žinai, kad mankė, bet perlaužti negalėjo, palaidūnais.
AUKŲ
LIETUVIAI DAKTARAI:
■kiti, kad neturi. Kam reikia tokie dalykai pas tave yra.
|
antrasis — nieko nepadaI
Niekam ne paslaptis, kad AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
MIKAS:
Jonai, ar senai,1 Vė. jr taip paeiliui visi mėgi- tos pageidaujamos vienybės
PJAULAS: — Jonai, štai, įtikėti! Yra gabių daktarų,
perstatai! jums savo draugų, kurie padėjo daug vargo ir kaip žmonės tiki į dūšios bū- (no, tačiau nė vienas perlauž pįttsburglio "padangėje "'per- Tel. CANal 0257
Kės. PROspcct 0059
Mikų, kuris nėra blogas žmo triūso, pjaustydami žmones ir VU!X*’
>f .. .
.
ti neįstengė. Tuomet paėmė tė | dnug nesimato ,ietuvių kata.
DENTISTAS
JONAS: — Mikai, taip
drebančiom rankom
ri ų *tarpe. m
| jokiu būdu neranda dūšios:
gus, bet šilimo tikėjimo.
r se-., vas
vus uieuuuuuin
luonuin raža. ii llk
M-ūsų organizacijos
1446 SO. 49th CT., CICEKO, ILL.
Utar., Ketv. ir Pėtų. 10—9 vai.
JONAS: — laibai malonu ; nei su replėmis jos nepagau nai, kaip senas yra
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
pa-1 nupjaustė raiščius ir liepė lau- | niažaį centralizuotos ir tos pa
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
sutikti ponų Mikų ir, jei mano na, nei su mikroskopais neį saulis. Nuo žmonijos pra- iyti kiekvienų karklų skyrium. h:įOi. neskaįtjjūg05. nariais Ka. 1821 SOlTH HALSTED STREET
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.
Rezidencija 0000 Su. Artesian Avė.
tas Bematant visi karklai buvo sn talikiška spauda menkai išsipątarnavimau suteiks naudos, žiūri. Todėl yra daktarų, ku- džios, iki šiam laikui,
-z
11 ryto iki 4 popiet
Dienoms Tel. LAFayette 5793
klausimas
buvo
keliamas
ir laužyti. Tarė tada tėvas: “It p|atįnu>į Jaunoji generacija j Valandos:
tai man bus didelio malonu i rie netiki į dusių, nes negali
6 iki 8:30 vakare
Naktimis Tel. CANul 0402
j karalių luinuose ir beturčių j jūs vaikeliai, gyvenkite vie- gyvena savu, atskiru gyveni-1
mo. Todėl, Mikai, jeį turi ko ■jos rasti, nei matyti.
kių klausimų, malonėk juos I JONAS: — Mikai, radimas ! bakūžėse. Kaip mokslininkai nybėje ir meilėje-, o niekas jū mu ir nepaiso kų “seniai” da Tel. EAFayette 7650
i
svarstė ir gvildeno, taip benenuskriaus. Jei išsiskirsty
man pastatyti.
Office: 2643 W. 47th Street
Biznieriai čigonų rolę loiir matymas dūšios, tai nėra moksliai galvas šukė. Dideli site ir vienas kitam nepadė -ro...
ia;
tgn
linkj
.
ta>
kur
do
,
erU
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
... .
MIKAS: — Jonai, labai no I tikėjimas, tik
Nedėh'oje pagal sutarti
žinojimas. Bet mokslininkai ir filosofai, lity- site - išlaužys, isblaskys jus kvepia visuomeniniame darbe
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
rėčiau, kad išrišturn nors truni i mes galime žinote ir be radi rę tų klausimų, palenkė gavo gyvenimas ir laimes niekados )lėra nuo5inlu|no> gerQ susi.
4140 Archer Avenue
Office Tel. REPnbllc 7096
pai vienų klausimų: ar žmogus jam ir be matymo. Ar kada galvas ir pasakė: “Sutinkam neturėsite”. Graži pamokinau.■ klausymo> žvėrinės: vieni ie- Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare Res. Tel. GROvebUl 0617
7017 S. FAIRFIELD AVĖ.
turi dūšių! Esu labai keblio čiupinėjai bei su mikroskopu su visu tuo, kad Dievas su- ti pasaka. Reikėtų jų vykinti j
Res. 2136 W. 24th St.
aslueninės naudoS) kitį _
Tel. CAN'ai 0402
tvėrė ”
gyvenime.
!
...
I garbes. Pamatę, kad savo ego2423 VV. MARUI ETTE ROAD
MIKAS: — Ar tai Dievas j Mums, lietuviams katalika- Į iltinių norų negali realizuoti, Office Phone
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Res. and Office
VaL
2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
2359
So.
Leavitt
St.
sutvėrė dusių!
ms, tos vienybės dažnai truk- pamoja į viskų ranka, spjauja PROspcct 1028
Nedėlfoj susitarus
CANAL O7O«
JONAS:
—
Niekas
kitas
nesta.
Mūsų
priešai
—
visokios
į
tautos
reikalus,
pasiskelbia
ANT
galėjo dūšios sutverti, kaip rūšies bedieviai, tyko, laukia Į “amerikonais” esu ir, atsisėTel, CANal 6122
tik vienas Dievas. Nes dūšios Į tik progos mums skaudų, mo dę į minkštų kėdę, visiems gi-,
PHYSICIAN and SURGEON
buvimo įrodymas išaiškins raU smūgį užduoti, iš doros riasi “savo” nuveiktais “dar-|
DENTISTAS
Dievo būvimų^
] kelio išvesti. Teisybė, jų pa- bais” ir išmintimi... Priešas 2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE
HOURS:
2201
W.
Cermak Road
Dėžutės
MIKAS: — Kodėl mes ne- stangos nesugriaus' Katalikų prie vartų, o kariuomenė pa
Buteliai
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavitt St.)
12 Tabletų
24 Tabletų
Sunday by Appointment
matome dūšios?
Bažnyčios: iš kietos uolos ji laida, dėlei pakrikusios vado
DABAR
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
JONAS: Mikai, kas tiktai pastatyta; visos jų gudrybės vybės. Daugiau idealizmo, dau
Nuo 1 iki 8 vakaro
yra ueiuedžiaga, to mes nega- neparblokš tos Kristaus Insti- giau centralizuoto veikimo.
Seredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
1 lime matyti. O dūšia yra dva- tueijos, nes pats Dieviškasis Pavieniai mes silpnučiai, kaip
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
šia, todėl mes jos ir nemato- Mokytojas užtikrino jos atei
tie karklai, gi vienybėje —
Tel. CANal 6122
j
4645 So. Ashland Avė.
į nie. Pavyzdžiui, proto nema- tį. Iš to atžvilgio Katalikų Ba
Vilimas
tik mes galingi.
OFISO VALANDOS:
i tome, žmogaus minties nema žnyčiai pavojaus nėra,
Nuo 3 iki 4 tr nuo C Iki 8 rakNedėliomis pagal sutarti
tome, nei liuosos valios nema
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
IeL LAFajette 8067
Ofiso telef. BOLlevard 7820
tome. Bet dvasinės ir liuosos
Namų Tel. PROspcct 1930
2201 W. Cermak Road
būtybės Pirmoji Priežastis ne- j_______
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
Dabar Gaukite Tikrų BAYER Aspirin Žemiausiomis
gali būti medžiaginė priežaBridgeville, Pa. — TikėjiTel. BOULevard 7042
GYDYTOJA8 lr CHIRURGĄ®
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti
Kainomis Istorijoj!
stis, nes dvasia yra aukštesnė mas _ tai di'eviška šviesa; jis
Kad padarius saugumą ir grefKIA ŠIRDŽIAI. Ir kad scicnREZIDENCIJA
X—SPINDULIAI
tistai skaitą JĮ vfenu iš grei
tą veikimą Tikro Bayer Aspirin
ir tobulesnė už medžiagų. To mums parodo Imūsų vertę ir
čiausių palengvintojų nuo skau
visiems prieinamą, kaina, kurią
6631 S. California Avė.
dabar įmokate, liko sumažinta.
smo. (Pamatykite prirodymus
3051 West 43rd Str.
DENTISTAS
dėl Pirmoji dūšios priežastis kelių į laimę. Tikėjimas pnTaip žemai numažinta, kad nie
žemiau).
Telefonas RFPublic 7868
(Prie Archer Avą. netoli Kedsle)
kam nerei’kia, priimti kitą vais
būtinai turi būti dvasia, o ne liuosuoja žmogų nuo prietarų, Valandos:
4645 So. Ashland Avė.
nuo 3 ikt 8 vai. vakaro
tą vietoj tikro BAYER ASPI
Kam Bayer Aspirin
Seredomls lr nedėliomis pagal
arti 47th Street
RIN, kurio prašėte. Dabar 15c
medžiaga.
)
sutarti
kuriais visada atsižymi netekę
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
OfEw: Tel. LAFayctte 4017
už dėžutę 12 tabletų. 25c da
Taip
Greitai
Veikia
bar už butelius 24 tabletų.
MIKAS:
—
Jonai,
ar
gi
dū

Seredoj pagal sutartj
Res.: Tel. HEMIoek 6286
tos
Dievo
malonės.
Tikėjimas
{meskite
Ir didelių šeimos dydžio bu
Bayer As-i
šia negalėjo atsirasti pati per mus apsaugoja nuo visokių ap
telių 100 tabletų dar buvo su
^irin Table-I
mažintos kainos, šios naujos že
tą ) stikli
save ?
' jakimų, paeinančių iš geidu ...
•
mos kainos dabar veikia per
nę vandens.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
visas Jungtines Valstybes.
Kai pasie
JONAS: — Ar gi vežimas, lių įsigalėjimo, puikybės ir
DENTISTAS
4142 ARCHER AVĖ.
kia stiklinės
Taigi—Visuomet Sakykit
4204 ARCHER AVĖ.
dugną, jau
kuriame
važiuoji,
galėjo garbės troškinio. Kada pas
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
skirstosi.
“Bayer” Kai Perkate
Rezidencijos Ofisas: 2656 \V. 69tli SU
corner Sacramento
2515 WEST 69th ST.
pats per save pasidaryti! Ar žmogų susilpnėja tikėjimas,
Į
2
SEKUNDAS
1.A1KROValandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
Ir atsiminkite, kai prašote Ba
Eez Tel> HEMIoek 6141 Seredomis
DtUU
.'■ yer Aspirin šiom naujom že
ir Nedėliomis pagal sutarti
ba automobilis bei traukinis, jis {Milieka bevalis, prietarin Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. of
mom kainom, nereikia priimti
Tikras Bayer Aspirin Tablekitus vaistus jų vieton.
kurie bėgioja po 60 ir daugiau gas,
tas pradeda skirstytis ir vei
Valandos:
savimeilis,
pavydo Phone Hemlock 2061
Taigi—niekad neprašykite dėl
kti.
2-4 popiet; nuo 6.8 vakarais
mylių į valandų, negalėjo pats maišas, kriminalistinių palin
“aspirfn" kai perkate, bet vi
Kas Darosi Stiklinėse Da
suomet sakykite B-A-Y-E-R ADR.
JOSEPH
KELLA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rosi
Jūsų
Viduriuose
—
Ti

per save pasidaryti.
spirin ir žiūrėkite, kad gautu
kimų auka. Jo aptemęs pro
kras BAYER .Aspirin Table4157
ARCHER AVENUE
mėte.
Offlce Tel. Wentworth 6330
ta« Pradeda "Imti" Skausmą
MIKAS: — Ne, Jonai, be tas nebeatskiria tiesos nuo me
Tel. VIRglnia 0036
Atsiminkite, taipgi, kad gydy
DENTISTAS
Kelias Minutes po Paėinimo.
Res. Tel. Hyde Park 33 95
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
tojai pataria, nes jis NEKENžmogaus rankų ,ir be išminties lo, nebemato naudos nei sau,
6558 So. Western Avenue
Nedillomls pagal sutarti
......................
■
■■ i .i ■
■
negalėjo pasidaryti, nes ten nei artimui iš tų veiksmų, ku- Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
DABAR VISUOMET SAKYKITE "BAYER ASPIRIN’ PERKANT
Nedėliomis pagal sutartį
Tel. Ofiso BOCLcvard 5913—14
j reik per daug didelių kombi- rįe nega palaimų visai žmoniRez. VICiory 2343
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
nacijų.
« jai. Bažnyčia, iš kurios trikšSPECIALISTĖ
JONAS: — Mikai, dar di ta Dieviškos šviesos spindu
6900 SOUTH HALSTED ST.
desnių “kombinacijų” reikė liai ir pasaldina mūsų gyveni
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo C:30-8:3n
Valandos: 1 iki 4 po pietą, 7 Iki 8 vak.
756 W. 35th Street
jo, ka<l dūšių padaryti, kuri mų, pasirodo esanti nebereikamintija, jaučia, supranta ir inga, silpno tikėjimo žmonėĮVAIRŪS DAKTARAI
DR. VAITUSH, OPT.
turi liuosų valių. Medžiaga ms> (jaila tų vargšų, per savo
LIETUVIS
neturi nei vienos tų ypatybių, neatsargumų netekusių išmin 1
OPTOMETRICALLY AKIŲ
Ofiso Tel. CALunet 6893
SPECIALISTAS
Res. Tel. DRF.zel 9191
todėl dūšia negalėjo iš medžią ties. Bloga draugija ir bedie
Palengvins aklų {tempimą, kuris
esti
priežastimi
galvos
skaudėjimo,
gos atsirasti. O jiati per sa viškų raštų skaitymas aptem-' svaigimo aklų aptemimo, nervuotuOFISAS
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso
ve negalėjo pąsidaryti, nes dė jų protelį ir susilpnino ti trumparegystę
4729
So.
Ashland Avė.
ir toliregystę. Prlren,•••
i,
•
,
•
'
gfa
teisingai
akinius.
Visuose
atslti2
lubos
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
niekas pats savęs nepasidaro. kejimų, be kurio nėra laimė:
laimes' Rimuose egzaminavimas daromas su
CHICAGO, ILL.
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų ir
Lt CmIj
parodančia mažiausias klai
MIKAS: — Ar jausmai, nei žemėje, nei anapus grabo. elektra,
das. Speclalė atyda atkreipiama
)
OFISO VALANDOS:
visų chroniškų ligų
Padarytas
iš
rlnkti’nią
mokyklos vaikus Kreivos akys ati Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
mintys ir kiti minėti dalykai
Ir šaknelių, suplaktas
J
taisomos Valandos nuo 10 Iki 8 v.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Nodėlfoj nuo 10 Iki 12. Daugely at vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:30 vai.
kiaušinių, alyvos, uksuso
žmoguje yra dūšios darbas!
Prajusį
sekmadienį
parapi

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12
sitikimų
akys
atitaisomos
be
akinių.
Kampas 31st Street
grietinės tirštumą išskirti
valandai dieną.
JON^AS: — Kaip pažįsti jos jaunimas nutarė surengti Kainos pigiau kaip pirmiau.
nu Kraft Miraclc \Yhip
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
būdu.
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12
Tc'.efonas MIDuay 2880
medį? Iš jo vaisių ir lapų-Į du pikniku bažnyčios naudai
Phone Boulevard 7589
Taip žmogų pažįsti iš jo jau- j^ūsų priaugančioji karta pra
Phone CANal 6122
smų,
protavimo ir t.t. Gi žmo-jd(»da interesuotis parapijos rei
Night and Mornlng
Res. Phone
Office Phone
EN
Gleuond 66 41
Tltlnngle 0044
gaus kaulai, muskulai, van- kalais ir dėtis prie jos užlai
Promote a Chao, Healthy Condition
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
duo, kraujas ir mėsa negali kyino. Gražus ir pagirtinas a
GYDO AKIS
Jei akys suerzintos vėjo. dulkių ar
Ir
prirenka
akinius
4631
SO. ASHLAND AVĖ.
saulės, vartokite keltis lašus Murinę.
turėti tų visų dvasinių apsi psireiškinias.
nlsakomingai
Palengvina, stiprina lr atnaujina vie
Tel. Y A Ibis 0994
i Vai : nuo 7 iki 8 v. v.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
nu sykiu.
reiškimų, bet žmogus turi
Rez.: Tel. PLAza 2400
išskiriant
Sale for Infant or Adult. At all Druggiata.
__
Antrad. Ir Hekmail.
7850 So. Halsted Street
Valandos:
juos. Todėl, žmogus turi tu- jinai apsireiškia dvasiškais
Nedėlioję pagal sutartj
ROOM
210
Nuo
10-12
v
ryto: 2-3 Ir 7-8 v. v.
tf'riie for Free Eye Bonk Murinę Company, Dept. U. S., Chicago
2201 W. 22nd Cerinak Rd. <
rėti dūšių, kuri yra dvasia ir darbais.
K.J.V.S.
v»l.: 2-4 lr 7-9 vai. vakarą
fc{sdfci<lienia.ii nuo 10 iki 12 diena
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Dabar! Žemos Kainos
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Tikro Bayer Aspirin
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Pamokinantis Įvykis

PARAFUOS JURKUS

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

Rašo DR. S. BIEŽIS, gydytojas ir chirurgas

Port Washington, Wis. —
Si parapija stropiai rengiasi

pradėjo atitinkamų kemikalų mui vandens stoka.

Tai (dau

į jį dėti, taip Veikiai šios li- gelis žmonių kankinami trogos pranyko.
Dabar šiltinės' škulio gėrė vandenį iš lovių

Gyvendami modierninį gyvo- esti netinkamas naudoti, nes Chieagoj labai
nimų, ypač didesniuose susi- : ten randasi perų gaminančių atsitikimas.

i^^B<*^2,>2S*>2S<‘2S*>2S’>2S<* v
prie 25 m. jubiliejaus apvaikMalonių. atmosferų,
sudarė' Sčiojimo nuo parapijos jsikūApvaikSčiojiinas įvyks
PADĖKA PHILADEL- sveėidi iš S. Philadelphia, NS.Irimo.
I
Philadelphia, Itichmondo, Ca-Į rugpiūčio 19 d. Pakviestas it
PHIEČlAMS
indėno, Chesterio, Shenandoab, sutiko tų dienų Mišias šv. atMinersvillės, Baltimorės, New laikyt gerb.

Kaip greitai plės ištroško, o tinkamo gėri-

durių ligomis.

nepaprastas j gyvuliams girdyti ir šiaip jau
liūgų vandens.

Pasekmėje to

Pirni įvedimo pasteurizavi- ! porų savaičių buvo užregi
kiinšimo centruose, didmies- ' įvairias ligas. Tokis vanduo
čiuose, iškįla aibė clideliausios turi lįūti padaromas saugiu, ;luo pieno, čia labai daug, ypač struota .50 atsitikimų šiltinės
reikšmės problemų, kurios tu- kas sėkmingai atliekama įde- [vaikų, sirgdavo galvijų rū- fr dar nemažas skaičius susir

ri neišpasakytos reikšmės žmo dant atatinkamų kemikalų ir Sies džiova ir vasaros metu

kun. A. Balins

gusių kitokiomis vidurių ligo

visokiais viduriavimais. Dabar mis. Kiekvienas iš tų visų
biamiems klebonams ir mnijos tinkamai išrišamos ir pa kelis sykius į dienų. Pienas,1 to viso kaip ir nebėra. Įvedus susirgusių gėrė iš lovių arba
Scrantono ir Chicagos. Ačiū skas buvo antrasis šios para
gams už visas (.lėtas pastan
tys gyventojai kooperuoja, tai kokį ūkininkai pristato, daž-Į aštrių kvarantina, limpamos liūgų vandenį, kuris aiškus dft
visiems atsilankusiems,
taip pijėlės klebonas ir prie jo tapo
gas pramogos sėkmingumui:
galima tikėtis teigiamų pase- nai esti nesaugus, o taip va ligos nebeturi progos plėstis. lykas buvo netinkamas gerti ir
l>at darbininkams ir darbinįn- pastatyta dabartinė bažnytėlė.
per Šia linkme būtų galima prira todėl čia randama aiškios šių
kun. J. č’epukaičiui, kun. 1. kėnis iš So. Philadelphia, No, Į šį apvaikščiojimų iš anksto'^?.’
priešingai gręsia ir pa-Į dinamas certifikuotas
susirgimų priežastys.
Valančiūnui, kun. 1. Zimbliui,
plinta įvairios ligų epidemi brangus. Pasteurizaviino pro šyti dideliausia knyga, vienok
kviečiami ir kitų kolonijų bei
Philadelphia ir Kichmondo.
Šis įvykis yra praktiška pa
kun. P. Lamnakiui ir kun. J.
jos. Kad apsaugojus gyven- cesas pigus ir veik pilnai ati- čia suminėtų pavyzdžių pa
Pelno gavome arti $1,000. apylinkių lietuviai.
tojus nuo pasireiškimo epide- tinka
reikalavimui.
Užtat kaks, kad priminti, kokių svar mokinanti pamoka: Niekuomet
Zolpui, taip pat dėkojame Lie Į
Dėkojame vyrams, kurie iš
tuviu
Krikščionių
Sųryšiui,
mijų, veik kiekvienas miestas miestuose visas pienas turi bių rolę lošia sveikatingumo negerk vandens, kuris pareina
Birželio 26 d. po trumpos
j anksto priruošė žmonėms jiakurio pasidarbavimu viskas
bei valstybė turi tam tikslui būti pasteurizuojamas pirm, departamentai mūsų naudai. iš abejotinos vietos, nebent esi
įtogunių; radijo stoties garsin- ligos mirė Jurgis Skridla. Ve
Kaip visiems žinoma, gegu tikras, kad tokis vanduo yra
kuopuikiausiai įvyko. Ypatin
suorganizuotus sveikatingumo negu pristatomus vartotojams,
tojanis ir lietuvių radijo or lionis buvo aprūpintas pasku
departamentus, kurių vienin nebent tai yra certifikuotos žio 19, šių metų, Chieagoje pilnai saugus, nes labai leng
gų padėkos žodį tariame p.
kestrai, taip visiems sportini tiniais Šv. Sakramentais. Iš
Pukui, kuris parengimui vado
telis tikslas, — daboti savo rūšies. Apkrečiamos ligos pu- Union Stock Yard’uose įvyko vai galima užsikrėsti pavojin
kilmingos laidotuvės įvyko bi
nkams.
j sėtinai sėkmingai kontroliuo milžiniškas gaisras, kuris su ga liga. Geriau pakęsti tro
žmonių sveikatų.
vavo. Ačiū iš toliau atvyku
Ačiū ir tiems, kurie auko rželio 29 d. Palaidotas vieti
sioms svečiams - kunigams:
Retas kuris gyventojas di jamos kvarantina, atskirimas traukė tūkstančius žiūrėtojų. škulį, negu kad savo sveikatų
mis prisidėjo ir tokiu būdu nėse katalikų kapinėse.
Diena buvo labai karšta. Žnio- rizikuoti.
desnių miestų pagalvoja, kiek sergančiųjų nuo sveikųjų.
Paukštei, M. Daumantui,
Velionis ilgų laikų išgyveno
padidino pelnų.
,
Virbickui, J. Klimui, A. De
rimtų problemų susidaro, kad
Negalime išreikšti žodžiais šiam miestely. Buvo kilęs iš
l’avyzdižiui imkime Chica
gučiui.
pusėtinai sveikai galima būtų
Lietuvos,
Karalgirio
kaimo
to, kų mūsų širdys jaučia. Segų. Vanduo traukiamas iš Mi-.
gyventi. Pavyzdžiui: prista
Gėrėjomės skaitlinga minia selės savo maldose atmins vi- Seredžiaus parapijos. Nuliūdu
chigan ežero ‘gana toli nuo
tymas sveiko vandens, svieko
iš Chesterio ir Shenandoab; dė sį] darbininkų ir svečių geras s*us paliko: moterį, dvi dūkkranto, vienok pasirodo ap
j teris ir sūnų Pt. Washingto- pieno, dispozicija sutrų, ap
kojame gerb. klebonams už širdis.
krėstas įvairiomis bakterijo
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Jums nuoširdžiai dėkingos, 'ne, o brolį Rockforde ir gimi- saugojimas nuo apkrečiamųjų mis, nuo kurių daug susirgda
paraginimų parapijonų pare
Speciallatai Iškalime ir IšdirMligų ir t.t. Vanduo traukiamas
me viaoklų rūšių paminklu* ir
Šv. Kazimiero Seserys nes Lietuvoje.
mti kilnų paruošimų.
vo šiltinėmis ir kitokiomis vigrabnauiiua.
iš ežerų ir upių dažniausiai

ger-

Nuoširdžiai dėkojame

Mt.

Philadelphia,

Carmelio,

nių

kas iš Mihvaukee. Kun. Balin

sveikatingumui.

jis esti patikrinamas net po

Jeigu

GRABORIAI:

ROSELLI BROTHERS, INC.,

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Birželio 24 d. įvyko moterų
^(Altoriaus draugijos susirinki

WISCONSIN’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS

Vesklie paminklų reikalus tle>
•iai su poetais Išdirbėjai^

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

mas. Paaiškėjo, kad draugija

žymiai sutvirtėjo. Jau ir iž

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

das gerokai paaugęs ir narės

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

laikosi geram

ūpe.

Išdirbėjai aukštejmės rūšies Paminklu
Ir Grabnamlų

Pradžia,

suprantama, sunki. Bet su lai
ku, reikia tikėtis, ši draugija '

bus gera parama parapijėlei.
; bažnyčioje Augusio Juknialio'Draugija nutarS s„teikt a|a. ,

WiSCONSIN LIETUVIŲ
DIENA
nsino Lietuvių

--------- o--------

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chieagos dėtuvių.

Birželio 30 d. mūsų bažny

\eselninkai nuvyko čioj
Moterystės Sakramentą
rugpiūčio j jaunosios tėvelių ūkj, Maldo, priėmė Elena Rupšytė su Po

5 d., J. Baikausko darže. She-

^Ur

rengiasi. Tikimasi, kad šiemet. į

527 N. WESTERN AVĖ.

JU laukė pri- vilu Fetting iš Madison, Wis.

boyganiečiai prie to stropiai1 uo^^a Puo^a-

arti Grand Avė.

Bažnytinės iškilmės buvo la-

Pirmasis parapijos piknikas

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

, bai gražios. Per Mišias giedoj jo choras ir solistai. Bažnytė-

kaip ir kitais metais, lietuviai' jau praėjo. Sekinės geros; ge
suvažiuos iš visų kolonijų iri
'■ iė buvo pilna žmonių. Matėsi
resnės, kaip praeitų metų. An i .
k
—• 1 ir valstybės senatorius p H.
apylinkių. Nes juk Lietuvių
tlasis piknikas bus rugpiucio
J
1
AV. Bolend su savo žmona. IšDiena yra tai vienintelė proga
į 26 d., J. Baikausko darže. Ši
išsiskirsčiusiems tautiečiams,vieta yra čia pat miegtg ir y- I kilmingų vestuvių puotų iškėdraugams ir giminėms

sueiti Į siems bus lengva pasiektL

Alfred RoseUI, prea.

Rez. PENSACOLA 9011
BELMONT 8485
, Offlee: HILLSIDE S8AS
Vincent Roselll, secr.

Sugrįžo iš L. R. K. S. A. North

naujinti draugiškumo ryšius.

seimo Antanas Stauskas.

Dakota paviešėt

LACHAVVICH
IR SONOS

pas

LIETUVIAI GRABORIAI

Jis jaunojo tėvelius. Sugrįžę apsi-

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

iš tieks savo įspūdžius iš seimo
Port Washingtono. Po apeigų Taipgi bus baigti plandi pri
rengimui I.ietuvių Dienos.

Pjttsburgbo žinios
Kaip “ senovėje būta
(Tęsinys iš

4

V. N.

N. N.

nijoj.

1439 S. 49th Ot
I

V-S

SIMON M. SKUDAS

ANTANAS PETKUS

GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

GRABORIUS

718 West 18th Street

Koplyčia dykai

Telefonas MOMroe 3877

1410 SO. 49th COURT

J. F. RADŽIUS

pusi.)

chorui. Buvo laikai,

kad

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukočiau
Moderniška koplyčia dykai
AAH W. l«(b St. Tel. CAMal A174
Chicago, III.

toną visai Pittsburgho apylin
kei. Jos halsas buvo galingas

I. J. Z 0 L P

ir svarbus. I iomesteado var
das skambėjo po visa Ameri-

GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

kų. Ijaikraščiui rašė ir gyrė
žmonių susipratimų, dosnumui

Tel. BOUIevard 5208—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

ii

tautai. Šiandienų, tie praeities

dalykai, atrodo lig kokis sap
nas. Buvau užėjęs ir į bažny

tėlę. Oi, koki ji nejauki. Sie
nos pajuodavę, lig degutu iš

teptos. Naujas parapijos kle
bonas — vyras iš liemens ir

stuomens: aukštas, Įminus, energingas. Žmonės džiaugiasi,

susilaukę jauno vado ir daug'

Turistas

Phone Cicero 2109

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynčR. nuodingi gauti, lėktuvų paftovlmaa. artilerijos
griausmai, žmonių sprogdinimas Ir kitos karo baisybės aprašyta W.
T. 8CANLONO parašytoje Ir 1-ja premija Amerikoje apdovanotoje
karo apysakoje

REPublie 8340
5340 So. Kedzie Avė.

‘ DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/’
(GOD, H AVK MERCY OH VH!)

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

*

ten pusi. Orsžfls, tvfrtl npdaral. Kaina tik SI.3S, su persiuntimu
$1.35. Kelkalaukile: “Draugas", 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ifl.

<?>

(Neturime sąryšių su firnu
tuo pačiu vardu)

Ambuiance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

J.J.BAGL'iirtftS

Tel. CICERO 2»t

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už |35.00
KOPLYČIA DYKAI
t

1344 S. 50th Avė., Cicero, III.

1646 West 46th Street

skrlau

dos, padarytos Bažnyčiai

Cicero, Illinois

Ine.

ši kolonija, taip sakyti, davė

ir atjautimų kiekvienos

Chicago, 111.

Tet CICKRO M17

SKAITYKITE TR TLATIN
KITĘ “DRAUGĄ”

r?

Ii,

Cicero, UI.

Yards 1741-1742

GRABORIUS

laidotuvėse kuoplglauaia
iškilmingai buvo vienas iš VVisconsino ap gyvens Madisone, kur jauna Patarnauju
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu bosite užganėdfnti
per Mišias priėmė Moterystės skr. atstovų. Sekančiam kuo vedys eina elektrikos inžinie
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CAMal 2515 arba 251#
pos
susirinkime
Antanas
pa

riaus
pareigas
telefonų
kompa

2314 W. 23rd PI., Chicago
Sakramentų Marcelė Kučiaus3319 Lituanica Avenue

Birželio 23 d.

kiūtė su Liudviku Prath

Visi Telefonai:

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

GRABORIAI:

lė jaunosios tėveliai. Po vestuvių jaunavedžiai išvyko į'

bendrai pasilinksminti ir at-

nuo jo tikisi.

Trys telefonai:

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

Diena šiemet Į

įvyks Sheboygane,

šyli

HILLSIDE, ILLINOIS

Su virš 50 metų prityrimo

šeimyna, jaunosios gimines, su ti„kan,.( dovan, parapijos įu. i
ienge jauniesiems ir jų sve biliejiniam parengimui.
čiains iškilmingus pietus. Pa-

Shetoygan, Wis. - Wisco- y.iešė^ ‘Sheboygane jaunaved-

Vienas blokas Į rytus nuo
didžiulių vartų

Dldžiaubia paminklų dirbtuvė
Chieagoj

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Liūdnoje 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.
Ambuiance patarnavimas dieną ar naktį.

Tel. Boulevard 4139
Tel. LAFayeltc 3572

J. Llulevlčius
Graborius
Ir
Balsamnotnjas
Patarnauja Chiea
goje Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

<002 Archer Avė.

PASAUKITE:

REPublie 3100
2506 VVest 6 3 r d Street

drKTPoaA

Z

6
h? •22*22*2

'- <•

LABDARIŲ DIRVA

1

i ..

ŠIS-TAS Iš WEST
PULLMANO

Ketvirtadienis, liepos 5, 1934
kė iškilmėms pritaikintų pa
na stiprius žmones.
Pranešimai
mokslų, o parap. choras, vad.
Paveiksle: ženklas sveikatos
Bridgeport. — šv. Kazimie visam pasaulio rituly.
varg. S. Railai, giedojo mišias.
Per Offertorium ir Komunijų ro Akademijos Rėmėjų Dr-jos

labai gražiai solo giedojo, vi- 2 skyr. pusmetinis susirinki- NAUJOS ŽEMOS KAINOS
Birželio 28 d., parapijos sve
sieins žinoma dainininkė M. Ja Į mas įvyks liepos G d., tuoj po
tainėje, Visų šventųjų para
Taigi, garbė jums, brangūs
Ifi LABDARIŲ CENTRO
nušauskienė. Po Mišių sųjun- pamaldų, parap. svet., aut 2
Naujos žemos kainos ant Ba
pijos skaitlingas choras, ku
labdariai, kud mokate vienin
SUSIRINKIMO
lubų.
gietės parap. svet. turėjo pus
yer Aspirin Tabletų, žemiau
riam vadovauja muzikas S.
gai dirbti gražų darbų.
Visos rėmėjos prašomos a- sios kainos visoj Bayer kom
ryčius.
Rep.
Rakauskas, išpildė labai gra
Baigus vienų didelį darbų,
Labdarybės Centru susirin
teiti į susirinkimų ir naujų lia panijos istorijoj vakar praa
žių ir įvairių programų “N.
kimas įvyko birž. 27 d., Auš reikia ruoštis prie kito. Lab
IS VCYIŲ VEIKIMO
riu atvesti. Sesutėms sunkūs !^j0 visose Chicagos vaistinė.
R. A.” Veikalas sudarytas iš
ros Vartų parap. salėje. Susi dariai nenori būti be darbo.
laikai, atostogų metas, gyven-1 se
gražios muzikos, dainų, vaidi
rinkime dalyvavo atstovai iš Štai rengiamos! prie 2-ojo į
Cicero. — Birželio 25. d. į- t i reikia, o pajamų nėra. Tat
Pranešdami apie kainų nu
nimo. Didelė garbė priklauso
visoj kuopų. Visos kuopos pri labdarių ūkį išvažiavimo, ku
vyko L. V. 14 kp. susirinki visos prietėlkos - prieteliai žeminimų, Bayer kompanija
jaunam ir gabiam varg. S. Ra
davė atskaitas iš Vainikų die ris bus rugsėjo 2 d. Tai bus
mas, kuris buvo skaitlingas mūsų vaikelių mokytojų pra štai kaip saką? *
kauskui už veikalo sudarymų
nos ir pikniko: 1 kuopa —■ $75, riešutinis piknikas.
Po susirinkimo suruošta pasi šome talkon — rašyk i tės į A. į ‘‘Bayer visuomet palaikė sa
ir gražų choro išlavinimų, o p
Visos Labd. kuopos prašo5 kp. — $55, G kp. — $40, 8
linksminimas ir užkandis. Vy R. D. ir padėkite dirbti kilnų' vo kostumerių pastik ėjimą,
lei KoneeviZintei, kaipo vei
Kp. — $49.80, 10 kp. — $71.60. mot iš anksto gerai prisiruoš
čiai visuomet po susirinkimo darbų — rėmimą Šv. Kazimie-j (juo,jan)n jiems geriausį, vi
kalo režisorei, irgi nemaža gaŠįnict rinkliava ir piknikas t i. M. Šlikas, labd. ūkio pri
surengia kų nors naujo, kad ro vienuolyno kurs užsitarnau gaoniet vienodų produktų, ko
rbė, nes vaidinimas buvo gra
gana gerai pasisekė.
Visos žiūrėtojas paaukojo veršį. Jis
pritraukus jaunimo. Visi na ja ir pagarbos ir paramos iš jų mokslas gali padaryti. Nuužus ir kostiumai begalo puikuopos energingai darbavosi teks vienam laimingam.
riai tuomi patenkinti ir įrašo mūsų visų.
Valdyba sistatymas nužeminti kainas .
Felicija D. Siepavičiūtė, šie- kiai pritaikinti.
‘ir turėjo geni rinkėjų, taip
l>alxlarių 15 seimas šiemet
savo draugus ir drauges.
GERAS MAISTAS PAEINA -vrtt PriKarodyman Bayer koOras pasitaikė nepakenčiapat biznio prie kapinių ir Vy-^įvyks Dievo Apvaizdos parap. met gavusi bakalaureato laipLiepos IS d., kuopa rengia
NUO KITO KRAŠTO
nipanijos noro ir toliau duoti
snį medicinos moksluose Lo- maL karštas, »lėi tos priežastauto darže. Visoms kp. i»asi-1 salėj, lapkr. 18 d.
“beach party” Beverly Shores
. kogeriansį patarnavimų savo
ties ir publikos buvo nedaug.
sekė gerui uždirbti.
į
P. Fabijonaitis yolos universitete.
Indiana. Visi nariai prašomi
| kostumeriams”.
------------------------ —-------- I Gerb. kleb. A. Linkus ir pasusirinkti į klubo kambarį ne
1 Šios naujos kainos < laba r
vėliau, kaip 9 valandų ryto.
' veikia 60,000 vaistinių Jung-|
Iš čia visi sykiu važiuosim į
j tinėse Valstybėse, o vartotosavo vadu bus pakviesti pa
metinį išvažiavimų. Kaip kas
Ijams sutaupys kelis milijonus
kartoti “N. R. A.” Tada bus
met, taip ir šįmet nariams bus
kas metų.
(Skelb.)
prikimšta salė publikos.
Daugelis čikagiečių kreipia
West Side. — Nors Aušros
‘‘good time”.
Plunksna
Birželio 29 d. pasimirė jausi pas Dariaus - Girėno pa Nartų parap. metinis pikni
Garsiame
Loyolos
universinas
vyras — Kazys Šimkus,
minklo statymo komitetų ir kas dar už dviejų savaičių, bet
klausinėja apie rengiamų mil klebonas, par. komitetas, y- tete mokslo metų užbaiga įvy-l Jis tapo smarkiai saulės spindūlių užgautas. Paliko nuliūIškraustome visų savo modelių
Tie žmones, kurie gyveno
žiniškų Lietuvių Dienų ir A- pač rengimo komisija: Saka ko birželio 13 d.
aukfttų. Ir sandėlj po IA kainos.
universitetas yra pasi- dime jaunų žmonų ir tris su Gerbiamas Tamsta:—
keliuose kraštuose turi pirme 225,000 atakas turi būti parduo
viącijos Šventų. Ta šventė ti- las, Petraitis ir Linkonis, smatas negirdėtai žemomis kainomis.
žymėjęs
ypač
savo
medicinos
nūs.
Palaidotas
liepos
3
d.,
iš
Noriu
išreikšti
jums
širdin

nybę virš kitų asmenų. Jie tu Lengvais iSmokėjimals ar cash.
krai visiems lietuviam parūpo, rkiai ruošiasi, kad tas pikni
1150.00 SSklyčfų setai
kai sužinojo, kad tokio dide- kas visapusiai kuogeriausiai skyriumi. Taigi tai šiame me- ŠŠ. Petro ir Pauliaus bažny- gų padėkų už įdomius straip rėjo progos pasirinkti geriau
dicinos skyriuje pirmąjį dak- čios Šv. Kazimiero kapuose,
snius, kuriuos jūs rašote dien. sias ypatybes kiekvieno kraš
£2945
lio parengimo Chicagos lietu- pavyktų.
$145.00 Valgomų karnimrlų setai
tarystės laipsnį šiemet gavo Į Tegul Dievas būna jam gai- “Drauge”.
to.
'J
viai dar niekados nerengė ir Į
visuomenė dar nematė. TaiĮ
Draugijos i talkų
lietuvaitė Felicija Darata Šie- lestingas, nes buvo geras žmo£2945
šeštadienio “Drauge” per
Kitų tautų valgymo papro
$98.00
Seklyčioms kaurai
1
pavičiūtė
(Slilepowicz).
Yra
'
gus.
skaičiau jūsų straipsnį apie čiai yra daug geresni negu Abus tikrai nepaprastas įvykis' Visos mūsų parapijos ilrart£19.50
Sebastijono Bacho gyveninių. merikos. Pavyzdžiui, keturios
Amerikos lietuvių gyvenime, i gį jOs žada gražios talkos; kai tai duktė plačiai žinomo biz
$150.00 Miegamų kamb. setai
Laimi svarbu, kad pelnas iš kurios draugijos jau organi- nieriaus Simono Šlepavičiaus i Liepos 1 d., 9 vai. ryto, mū- Aš labai įdomauju muzikos tautos — Finland, Switzerland
Felicija
yra
baigusi
Šv.
kų
bažnyčioje
įfch
Mišias
MoP-lė
pijonieriais. Man tas daug pa Nonvay ir Canada vartoja
£2985
to parengimo eina tokiam ki- kiloja darbininkus. Štai, did
Jurgio
parapijos
mokyklų,
terų
Sujungus
Oiicagos
apsgelbės žinojime apie didžiau daug daugiau pieno negu mes;
intam tikslui: iš lietuvių tau- /Jausiu Aušros Vartų v. ir m
Skalbimui magiuos
bigli
school
ėjo
Morgan
Parke,
kritis
ėjo
bendri
prie
Šv.
Kosius muzikininkus. Aš viskų ir visos Furopos tautos varto
tos kilusių Pasaulio Didvyrių dr-ja vadovaus bufetui; orga
£39-50
renku ir dedu į “serąp book” ja daugiau visokių sūrių negu
paminklui! Kaip jau buvo mi- nizuoja ge.us darbininkus. Au paskui lankS CraDe Colle*e * /"unijos,
El<-ktrikliiės ledaunės
Gerb. kleb. A. Linkus pašaAš esu dvylikos metų mer- mes. Visos šios tautos išauginėta, toje didžiulėje šventėje gro8 Vartų m. ir m. dr-ja ves
^igus įstojo į Loyolos um£89-50
Z > *
1
gaitė, mokinuosi pijano skatn-'
dalyvaus apie 1000 musų dai- restoraną. Šv. Kazimiero dr-' yers*tato medicinos skynų,
Geležinės lovos; visų dydžių
binti ir smuiką griežti; lan
nininkų ir daug sportininkų^ ja pardavinės ir atiminės ti-|Kaip PradlBese’ taip ir aukš£3-95
kau Šv. Jurgio parap. mokyk
Aviucijos programoj dalyvaus j kietus. Mergaičių N. P. P. Š pfsn®se mokyklose p-lė Felicija
Lietuvis
Advokatas
Pilnos vatos matrasal
lų.
ir lietuvių ir žymūs Amerikos ar.ja (sodalietės) ves bingo įžymėjo moksle ir visuomet
2201
W.
Cermak
Road
£4-95
Dar kartų tariu širdingai a
lakūnai. Visi dalyviai atsidė- žaidimų; Vyčiai vadovaus bo buvo geriausiųjų moksleivių VASAROS METU ŽEMOS
(West
22nd
St.)
tarpe.
čiū už įdomius straipsnius.
KAINOS
9x12 vailokiniai kaurai virtuvėms
ję rengiasi tam nepaprastam wling alley; didysis parap.
(Metropolitan State Bank Name)
I-ioyolos universitetų: lanky
•
Su pagarba
Dabar Yra Laikas Jūsų
Valandos Kasdien nuo 9 lkt 5
£3-98
pasirodymui, kuris tikrai nu- choras patarnaus ice cream
Panedėllo. Seredos tr Pėtnyčlos
dama p-lė Felicija praktikavo
Radio
Išmainyti
Irena
Gumaliauskaitė
vakarafs 6 tkl 9
stebins ir sužavės lietuvių įr parlory ir bus veiteriais, kad
$50.00 gesiniai pečiai
Telefonas CANal 1175
šv. Bernardo, Šv. Onos ir MeMidget
Baby
Grand
su
visų kilų kitataučių žiūrovų patarnavus visiems po daržų,
£28-75
Ne viskas auksas, kas žibo. Namai: 6459 S. Rockwell St.
Police Calls
re v igoninėse.
Telefonas REPublic 9600
minias.
~
j Kitos dr-jos: Mot. Sų-gos 55
$21.00 Inner <<*ring matrasal
Kas daug kalba apie save ir
Reikia priminti, kad p-lė
£9-90
Programa rengiama ;r jan kp., Lab. Sų-gos 7 kp., MarijoPhone
£8-95
Felicija yra lankiusi muzikos 7 tūbų 1934 Baby Grand, savo darbus, dažnai atsitinka, aesiaence Phone Bushiess
Englenood 5888
EnglevvoiMl 5840
netrukus bus spaudoje paskel- į
Kolegijos Rėmėjų skyrius,
kad
jo
darbuose
slepias
kaž

$35.00 vertės, už
gimtai kitų bargenų Siame di
bta.
’
| Sv. Kazimiero Ak. Rėmėjų sk., konservatorijų, gavo piano mo
džiuliame iSpardavlme. Atsiminki
kokį
klaida.
te didžiausių Ir puikiausią rakandų
kvtojos diplomų ir dabar eina
£22-00
Lietuvi čika -ieti! kasdien ' Altorių Puošimo, Susivienymo
krautuvę Bridgeporte.
P-nas Josepli Jozaltls. vedėjas. .
skalbk -‘Drauga’- ir sek. k» kuopa. Bv. Onos, Tretininkų ir vargonininko J»reigas ftv Ka-i Boaeh 81 trfą, eonaole už
MODERN
PHOTO
PARDAVIMUI grosernė ir
8TVDIO
L______
-Z#19 50
] rengta
buČernė. Parsiduoda visas na
jis atau
pranešinės
apie tuos va™
kif°s fu-.rr
taip pat «ozAo
žada foiiro.
talkų; josi! Ktono baznv<Moj, 112 St. ir
HoIItw<«mI Šviesomis
Artesian Avė.
10 tūbų 1934 Grosi ey gra mas. Pilnai įrengtas biznis.
AUKŠTOS RUSI ES
nepaprastus pasirengimus mi- vadovaus kitokioms piknike
1'AVElKSl.AI
6S01 S. HERMITAGE AVĖ.
žiame
kabinete
už
Iki pilno medicinos kurso
lžiniškai Dariaus - Girėno pa- pramogoms. Tikimos, kad ne
Atsišaukite po 6:30 vai. vak. Mnlrauklame^lieuą ar
£3900
( liks nei viena dr-ja, kuri ne užbaigimo p-lei Felicijai dar
gerbimo šventei.
3621-23-25 South
12
tūbų
Short ir Long
ateis parapijai į pagalbą.
420 WEST 63rd STREET
lieka mokytis vieneri metai.
PAKVIETIMAS
Halsted St.
_________ _
AVave už
CHICAOO
Širdingai kviečiu visus Chi
Biznieriai su dovanomis
Atdara Antrad., ketvlrtad. Ir
4-9-00
ėežtadleni'o vakarais iki 10 vai.
cagos ir apielinkinių miestelių
West Side biznieriai, girdė-(
lietuvius,
draugus
is
senus
pa
9 tūbų Phileo 1934 už
Žįstamus atlankyti mane mano
daini, kaip kitų parapijų biz
£39-00
biznio vietoje. Užlaikau dide BANKAS
“Draugo” pikniko dovanų I nieriai įvairiomis dovanomis
Crane Coal Co.
11
tūbų
Phileo
1934
nž
lį paairinkimų. Visokių degti
laimėtojai — l inų dova:ių No.1 dedasi prie savo parapijos pi
ietuviams
nių ; visokių rūšių vyno ir
5332 So. Long Avė.
£49.00
2735* “Draugas” ir “Laivas” 1 kniko, girdėt, taip pat galvo
Chicago. III.
alaus. Pristatome aludėms.
8 tūbų 1934 Zenitb už
TEL. REPUBLIC 8408
vieniems metams; 2-ta dova ja nepasilikti užpakaly. VisiTaupykit
savo
pinigu?
Dovanos
visiems
atsilankuŽinomoji lietuvių rakandų siems.
na No. 5841, Krėslas vertės žada aukoti įvairių dovanų pi
£39-50
šiame Tanke
Roosevelt Furniture Co. krau
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
apie $35., Roosevelt Furniture knikui. Iš anksto jiems dėko
R.C.A.
Victor
Kombinacija
tuvė prisidėjo prie Lietuvos
jums mandagiai.
Co.; 3-ia dovana No. 5357, dei jame.
£49.00
HAISTED EICHAHGE
Vyčių Chicagos apskr. rengia
Kntrie perkate anglis
I#
Reikale esant, atsiminkite
mantinis žiedas $25., Rapolas
Automobilio
Radios
po
draiverių. siųskite Juos
)
mo dulžiulio pikniko — gra
Verta
įsigyti
tikįetų
iš
Žydelį.
NATIONAL
BANK
CRANE COAL CO. Gausite
Andreliunas; 4-ta dovana No.
1
£19-50
geresnes anglis, už mažiau
žia dovana. L. Vyčių piknikas
anksto
pim'gų.
V»»eahontas M. R.
3953, muzikališkas instrumen
Hafeted S t. ir191 b
NATHAN
KANTER
tiktai $7.00 tonaa.
įvyko trečiadienį, liepos 4 d.
įdedami
jums
belaukiant
FEDERAL
tas vertės apie $15.; 5-ta do
Atsižvelgiant į sunkiuosius Vytauto Parke ir Čia tarp ki
4707 SO. HALSTED ST.
KlN SUK A NCE KORPOltAClJI »S
vana No. 4312, Radio vertės laikus, įžanga į piknikų nutų įvairumų bnvo renkami po
Tel.: YARds 0801
apie $50., Joseph F. Budrik stai \ ta nebrangi: 3.>c asine- pU]jariausi abiejų lyčių lietnPOPIF.RI'OJAM Ir PENTĮ TOJ AM
Ine.; 6-ta dovana No. 483-5 kre niui. Bet dar ir čia padaryta
Atliekame visus namų dabinamo
viai Chicagoje. Vyrui laimėto
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
dito čekis už $10.00, Lipsky’š
tas. 1934 m. popieros rolė — 5e.
3417-21 So. Halsted St
PERKAM
nuolaida. Kurie tikietus
iš jui kaip tik ir teko ta Roose
INSURANCE
Muši' and Radio Store: 7-ta
JOSEPH AUOAIT1S
Tel. Boul. 8167
velt
Furniture
Co.
dovana
—
LIETUVIS
1808
S.
50th Avo.
Cicero, III
NOTARY
dovana No. 3574, kreditas pen an^8^? pirks, mokės tiktai po
.
, , . . ,
.
Tel. I4tfayette 8719
kių kanų antmnohilio grįži- 25c. Pikniko dienų prie daržo] v-rt,nga» elektnkin,. rfikymo
.MORTCAfiE RAMKERS
Radioe Programai
KUS BONUS
PUBLIC
nirnaa, Archer and California j vartų įžanga bus 35c. Taigi ’>aS]cR*aS',^T:L_U*8
W. O. F. Is, 970 K.. Ne<l?lloje
Phone Pmspeet 1854
1:00 Iki 1:50 vai. po pietų
REAL ESTATE
SIUNČIAM PINIGUS Į LTETUVĄ
Filling Station; 8-ta dovana Į įuo atžvilgiu verta įžangos ti- puošalas laimingojo kambarių. nuo
Kratus radio proeramas.
Merginai laimėtojai dovaną pa W. A. A. F. 920 k. nadlltomti
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
No. 3303, knyga - Sveika Ma i
įsigyti iš anksto. Tikiežadėjo Jos. F. Budrikas — lie 1:80 Iki 2:09 po platu.
rija;” 9-ta ir 10-ta No. 3911
..
,
Prisiraiykite į Mūsų Spnlk^. Teisingumu Pamatuotas Biznis
PA.TNTING and DECOKATING
W. H. F. O., 1420 K., Ketvergais,
.A
i . ___ — tu galima
gauti pas visų <ir- tuviškojo gintaro karolius.
HARDVVARE and PAINT STORE
nuo 7:80 Iki 8:80 vai., vakare
įr
Numeris oajkk
3655 dovana
s
2608 WEtST 47th STREET
Tel. LAFayette 1083
Siti W. OSrd Str.. OMeago
ip-aius radln programas.
XXX
knyga - “Praeities Pabyros.”'jų valdybų narius.
Kom.
į£^*222*22B*2S*32*»

DIDŽIULĖ AVIACIJOS
ŠVENTĖ

-

RUOŠIASI PRIE SAVOJO] MOKSLO METŲ UŽBAIGA
LOYOLOS UNIVER
PIKNIKO
SITETE

DIDELĖ ŽINIA

PADĖKA A. STULGAI

RADIOS

JOHN B. BORDEN

P. CONRAD

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

DOVANŲ LAIMĖTOJAI

DOVANOS L. VYČIŲ
PIKNIKAN ATSI
LANKIUSIEMS

L

tos. F. Budrik, to.

EDWARD TROST

