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PAKTO REIKALO
Socialistai sukėlė muštynes
Ispanijos parlamente
^LONDONAS, liepos 5. —
MADRIDAS, liepos 5. —
Prancūzijos užsienių reikalų Uždaryta pirmoji Ispanijos
ministeris Barthou atvyksta parlamento sesija pareiškus
Londonan sekmadienį.
pasitikėjimo premjero Ričardo
Samper Ibanez vyriausybe.
Apie jo atsilankymų visaip
kalbama ir spėliojama. Daly
Prieš i>at uždarysiant sesi
kų žinovai tvirtina, kad mini- jų socialistai atstovai sukėlė
sterio Barthou atsilankymas triukšmų. Puolė katalikus, im
yra susijęs su planuojamu ry ta muštis, tačiau kiti atstovai
tinės Europos valstybių pak radikalus numalšino.
tu, kurin turėtų įeiti ir Pabal
tijo valstybės. Min. Barthou
reikalaus, kad Anglija parem
tų Prancūzijos sumanymų, ar
ba nors nestatytų jokių kliū
čių.
WASHINGTON, liepos 5.
Kiek žinoma, Anglijos prem
— {Senosios santvarkos sena
jeras MacDonaldas yra prie
torius W. B. Borah, resp. iš
šingas rytinės Europos “LoIdabo, vakar per radijų ata
kamui.”‘ Tačiau jis išvyko
kavo naujųjų santvarkų ir vi
atostogosna, tad rninisteriui
sų prezidento Rcosevelto vyk
Barthou yra progos pasitar domų. krašto pramonės gaivi
ti su kitais Anglijos valstybės
nimo programų.
vvrais.
Anot šen. Borah-o, prezidenI to Roosevelto tvarkos negali{ma vaidinti naciiznui, nei fa

ŠEN. BORAH PRIEŠ
BIUROKRATIJĄ

NELEIDO TURĖTI PAMAL
DŲ UŽ NUŽUDYTUS
KATALIKUS
BERLYNAS, liepos 5. —
Diktatoriaus Hitlerio įsakymu
tarp daugelio kitų nužudyta
buvęs Vokietijos kancleris
Kurt von Scbleicber su žmo
na ir katalikų akcijos vadas
Heinricb Klausener. Taip pat
jo įsakymu neleista už nužu
dytuosius turėti viešųjų kata
likiškų pamaldų bažnyčioje ir
jų lavonai sudeginti, kad tuo
būdu dar daugiau paneigus
katalikybę.
Hitleris vadina nužudytuo
sius “išdavikais,” liet jis ne
paduoda to “išdavikiškumo” 1

TOKSAI PREZIDENTO
HINDENBURGO
NUOSPRENDIS

DIDŽIAUSIAS ŽMONIŲ
SKAIČIUS PRIGĖRĖ
NBW ,YORK, liepos 5. —
Vakar visam krašte žuvo 115
asmenų. Šie žuvimai šiaip pa
skirstomi :
Nuo priemoninių ugnių žuvo
1; nuo automobilių — 44; pri
gėrė 48; nuo pašovimo — 2;
nuo kitokių priežaščių — 20
asmenų.
Penki asmenys žuvo nukri
tus lėktuvui Iowa valstybėje.

įrodymų. Nužudytųjų narni- Į
škiai ir bičiuliai denuncijuoja1
šį Hitlerio piktų žygį ir pureiškia, kad šie žmonės be jokios
kaltės nužudyti. Nužudytųjų
namiškiams prisiųsta daug |
užuojautos ir suraminimo te-1

MEKSIKOS VALDOVAI
PRISIDENGIA REVO
LIUCIJA
MENK’O CITY, liepos 5.—
.Meksiku valdančioji revoliucinė partija pasiskyrė krašto
prezidentų iš savo partijos ir,
kad šiubš klas-tingus rinkimus
pridengus, ima pulti kitų par-

legramų. Tarp telegramų yra'tijų vadus, būk šie rengia renuo žymiųjų vokiečių kariuo voliucijų pri< š “teisėtų’ vvmenės generolų.
i iausybę.

BERLYNAS, liepos 5. —
Diktatorius Hitleris atlankė
prez. Hindenburgų pastarojo
dvare Neudecke. Reikalavo,
kad vicekancleris von Papenas
išeitų iš kabineto. Jo vieton
Hitleris planavo įstatyti Prū
sijos premjerų Goeringų, kurs
gelbėjo Hitleriui priešų žudy
me.
Prez. Hindenburgas atmetė
Hitlerio planų. Jis pasakė,
kad von Papenas gali išeiti iš
kabineto, jei pats Hitleris ap
leis kanclerio vietų. Kitaip gi
nieko nebus.

NORI EKONOMINĖS
DIKTATŪROS

RIAUŠĖS SAN FRANCISGO DOKUOSE

gacijos išrinktas
O’Hara, C.S.C.

kun. J. F. i

Iš Cooko apskrities iždinin-

BERLYNAS, liepos 5. —
Pasklvdę gandai, kad savo re

zidencijoj apkalintas Jo Emin.

kardinolas Faulhaber, Muniebo arkivyskupas. Šie gandai
nepatvirtinti.

LABDARYBĖS TURĖS
SUVAŽIAVIMĄ WASHINGTONE

PREZ. ROOSEVELTAS
HAITI SALOJE

lapijų, žmonių reikalai pagy- tuva pareikalaus pagerinti
vėjo. Išvesti keliai, nusausin degtukų kokybę.
tos balos, o šiais metais įsteig
PARYŽIUS, liepos 5. —
ta ir pašto agentūra.
.---------------------Mirė ponia Curie, garsi savo
i SKAITYKITE TR PLATIN darlmis radijumo išradime ir
'
KTTE “DRAUGĄ*4
vartojiipe.

NACIŲ PARTIJOJE NETVARKA

HAMBURGAS, Vokietija,
liepos 5. — Gautomis žiniomis
iš Municbo ir Berlyno, medi
nai ekspertai su giliausiu su
sidomėjimu ėmė tėmytis j
kanclerio 'Hitlerio žygius pa
Tad vicekancleris ir toliau staromis dienomis. Kai kurie
pasilieka savo vietoje. Jo san medikai yra nuomonės, kad
tykiai su Hitleriu ne geriausi. Hitlerį palaipsniui ištinka pro
Papenas yra Hindenhurgo p(> liga.
Reicbawebro (kariuomenės)
draugas, o Hitleris — niekas.
vadai generolai, kurie šiandien
kontroliuoja kraštu, gali pasi
naudoti minėtu Hitlerio silp
numu ir jį pašalinti iš krašto
į vadovybės.
Hitleris tikėjosi
j pelnyti didvyrio vardų supla

Dar laimė,, kad ir šį kartų,
Nužudyto Schleicberio arti
miausieji giminės yra atkirsti kaip ir visados tokiuose atsi
šizmu, nei komunizmu, liet pa nuo visų kitų žmonių. Uždary tikimuose, nėra kaltinami ka
WASHINGTON, liepos 5.
prastai viešiems žinomu biuro ti jiems telefonai. Matyt, Hit talikų vyskupai ir kunigai, bet — Prez. Rooseveltas pakvietė
kratizmu.
leris bijo, kad visuomenė ne tik vieni pasaulininkai, kurie konferencijotr'Yugs. 28 d. 34-ių
CAPE HAITIEN, liepos 5. j Biurokratijai definicijų šen.
patirtų tų įvykdytų skerdynių nenori šokti taip, kaip valdo didžiųjų gerovės organizacijų
Prez. Rooseveltas šiandien i Borah paduoda šiaip: “Tai
vai groja.
smulkmenų.
atstovus. Šioje konferencijo
atvyko į Haiti salų ir iš karo valdžios forma, kuriaja nuo
Katalikai planavo surengti |
je 1 jus nutarta, kaip vienin
.
I
laivo Houston išlipo' salon.
žmogaus atimamos jo teisės pamaldas už nužudytuosius.
giau ir sėkmingiau rūpintis
Prez, Rooseveltų pasitiko viešojo intereso naudai ir pats
Pati Katalikų Bažnyčia ren
bedarbių ir vargšų likimu.
didelė gyventojų minia, o sa žmogus krašto gaivinimo var
gės prie pontifikai i nių šv. Mi
Pakviestos organizacijos
los prezidentas Stenio Vin- du prislegiamas neatkeliamais
šių už nužudyto Klausenerio
yra
daugiausia labdarybės or
cent ir kiti valdininkai pasvei mokesčiais.’’
sielų. Bažnyčios atstovai kreiBRIUSELIS, liepos
ganizacijos, kurios yra daug
kino svečių.
i,
i •
u
i
• Biurokratija,
...sakė senato- P^s i Hitlerio autoritetus, kad peigų vyriausybė siekia eko- kuo prisidėjusios prie krašto
Bendrai su Haiti preziden-f nūs, sugriovė visas gyvavu- lgauti nužudytojo lavonų. Jiediktatūr08 krašte.
. Pr,8,deJUS108 P™ krasto
nomines uikuhiiiuh Kiame. gaivinimo
tu prezidentas Rooseveltas ap- sias žmonių civilizacijas.
m« atsakyta, kad lavonas jan; prįmjeras grafag de BrocgTO.
\ažiavo kelias šio miesto dalis
Kadangi jis kalbėjo nepri sudegintas ir JO palaikai (pe-Įli||e s#p|a„av0
naujosios ekoir grįžo į Houston laivų. Čia klausomybės dienų, tad pager lenai) bus pačių autoritetų pa
nominės santvarkos programą
jį revizitavo salos preziden bė konstitucijos autorius ir ,aidoti 1h, jokjų paniablų
kraštui. Tuo reikalu kreipės
tas.
tuojau puolėsi ginti pačių kon
Nužudytų katalikų lavonų parlainentan.
stitucijų, kuri juk nereikalin
deginimas gali suardyti Vati
Premjeras nori, kad jo vySAN FRANCISCO, Cal.,
PUOLA MACDONALDĄ ga apsaugos ir naujoji san
kano santykius su Vokietija.
tvarka jos negriauja.
i iausybė būtų autorizuota tvar , liepos 5. — Streikininkų riauTas yra didžiai rimtas daly
LONDONAS, liepos 5. —
kyti
mokesčius, paskolas, atly- sės šiandien ir vėl pasireiškė
(Anais metais šen. Borah
kas.
Anglijos premjeras MacDon ' pats prisidėjo prie konstitu
ginimuų, pensijas, savivaldy vietos dokuose.
aldas išvyko į atostogas. Vice cijos įlaužimo su 18-uoju prie
bių sąmatas ir kitus ekonomi
Policija prieš riaušininkus,
ATPIGS
DEGTUKŲ
grafas Snowdenas dabar ata du, kurį jis taip karštai rėmė.
nius krašto reikalus.
kaip paprastai, panaudojo
KAINOS
kuoja MacDonablų,. Vadina j j
ašarines bombas. Keletas as
darbo partijos “iš^viku” ir
Pagal Lietuvos sutartį su NOTRE DAME UNIVERSI
KULTGRĖJANTI
menų sužeista.
švedais, šįmet baigiasi nusta
konservatorių partijos pastum 1
APYLINKĖ
TETO PREZIDENTAS
tytas degtukų kainų terminas.
dėlių.
Dokuose šis tas dirbama su
PAUPYS. — Čia prieš 10 Netrukus tarp Lietuvos ir šve
NOTRE DAME, Tnd., lie streiklaužiais. Jei strrikininNUBAUDĖ MĖSININKUS metų buvo vien miškai ir ba dų tuo reikalu prasidės dery pos 5. — Notre Dame univer- ( kai per daug kenktų jų darlos. Kelių nebuvo. Tik įstei- bos. Manoma, kad degtukų siteto dvyliktuoju prezidentu bui, sakoma, Dus prisiųsta
PANEVI5JŽYS. — Apskr. gus bažnyčių, o vėliau ir pa- kainos bus sumažintos, ir Lie>- iš šventojo Kryžiaus kongre- 'valstybės kariuomenė.

Viršininko nutarimu, mėsininkas Urbanavičius už laikymų
au bakterijom dešrų, nubausiąs 200 lt., arba 10 parų. Mėsininkas Kocinų už pardavimų
neštampuotos mėsos nubaudė
100 lt. nrbiĄ 9 paras.

Hitleriui pavojus, gali susmukti
jo rėžimas

Į
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AUTOMOBILIŲ VAGYS

nuotomis skerdynėmis. Išėjo
atvirkščiai. Jis tuo būdu su
stiprino kariuomenės pozicijų.
Kariuomenės gi priešakyje
yra pats prezidentas Hindenb argas.

NAUJI SUĖMIMAI
KLAIPĖDOJE
KLAIPfiDA. — Šiaulių
apygardos tardytojo
nuta
rimu, suimtas Nidos pradžios
mokyklos mokytojas,
Horst
Uakischus. Jis priklausė prie
priešvalstybinės CSA j>artijos.
Suimtojo mokykloje
kratos
metu buvo rasta priešvalstybi
nio turinio knygų.
Suimtas Norkaičių vvr. gi
rininkas, Alfred Krueger. Jis
buvo priešvalstybinės
“So
vog” partijos Norkaičių gru
pės vadas ir aktyviai dalyva
vo 1933 metų Tilžėje įvyku
siame Goebbelso
mitinge.
Kruegeris pasodintas į kalėji
mų, kur laikomas be sąlygų.
Po tardymo policijos prie
žiūrai pavestas Žalvario giriJobann
ninkijos. girininkas,
Vongehr. Jis buvo aktyvus
priešvalstybinės “Sovog” par

tijos narys.

BERLYNAS, liepos 5. —
Prancūzijos ambasada paskel
bė formalų protestų prieš Vo
kietijos vyriausybės pasklei
stų žinių, kari sankalby prieš
Hitlerį yra dalyvavusi sveti
ma valstybė, o ši yra Prancū
zija.
Pranešta, kad Prancūzijos
protestas bus įduotas Vokieti
jos užsienio reikalų ministeriui. Bus pareikalauta aiškaus
įrodymo, arba tų spėjimų at
šaukimo.
BERLYNAS, liepos 5. —
Kancleris Hitleris laikinai lai
mėjo politiniam krašto lauke
iš pasalų puolęs ir išžudęs šim
lūs sau nepalankių vokiečių
vadų. Tačiau jis yiasirodys be
jėgis krašto ekonominiam lau
ke. įGyvuojaut tos rūšies tvar
kai, tas viskas skaudžiai atsi
liepia į krašto ekonomikų. Di
dieji krašto pramonininkai su
žnybs diktatorių.
Tačiau didžiausia prieš Hit
lerio tvarkų opozicija jiasireiškia katalikuose. Praneša, kad
katalikai imsis prieš jį tikslų
pasiekiančių priemonių ir jam
bus gana katalikų persekio
jimų.
BERT,YNAS, liepos 5. —
Nacionalsocialistų (nacių) par
tijoje pasireiškė didelė netvar
ka po kruvinojo šeštadienio.
Smogininkų tarpe kilo nesusi
pratimų, pasireiškia veikimas
prieš Hitlerį, kurs dabar gal
voja, kas reikia daryti su smo
gininkais ir kur juos dėti, jei
pasirodo mažai ištikimu
Iš nacių partijos ir Rmogininkų pašalintas buv. kaizerio
ketvirtasis sūnus princas Au
gustas Wilhelmas, kurs gelbė
jo Hitleriui iškilti į vyriausy
bės viršūnes. Jis pašalintas
tik dėl to, kad buvo daugelio
nužudytų “išdavikų” geras
pažįstamas.
Nacių partijos ir smoginin
kų organizacijos vadai sušauk
ti krašto konferencijon Flensburge, šalia Danijos pasienio.

oTu

CTITCAGO TR APYLIN
Naktį plėšikai įsilaužė Argo
ko ofiso pranešta, kad tik 47 [policija ir vėl atnaujino puo- State bankan. Didžiosios kon- KES. — Šiandien iš dalies denuoš. mokesčių už 1932 m. an-llimų prieš automobilių vagius, kreto ir plieno spintos suskal- liesuota; maža temperatūros
dyti nepajėgė.
atmaina.
trųjų dalį sumokėta.
Keliolika areštuota.

Cooko apskrities prokuroro
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Šventasis Raštus, pasireiškė jau net saulės sias. Nes ir ji turinti uždavi kad be pasikeitusių santykių
garbintojų grupės, o kūno geiduliai nevaržo nį žmogų ugdyti ir formuoti. su Vokietija daugiau nieko nė
mai ėdė tautos širdį. Tai bedievybės pasėkos,1
Bet visų amžių, o ypač po ra įvykę kas galėtų ypač pu
o šios jisekos privedė tautą prie skerdynių f
karinė* Euiojmjs politika rodo, sunkinti Lietuvos padėtį tarp
— įvyk ilsiojo kruvinojo šeštadienio.
1 kad šis “menas” dažnai kupi- talitinėje politikoje. Natūralu,
Nei skerdynėmis, nei kuų kitu nebus tau-, nas priemonių, kurias pavadi- kad lenkai apsidžiaugė mūsų
tai ir kraštui grąžinta tvarka ir laimė. Rei nti kilniomis kultūros žmogus visuomenės smulkios daleles

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave^ Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
BEDIEVYBĖS PASĖKOS

kad šiuo keliu galėtų susitar

yĮ>aėį^os atsiliepimų.

šu kova krikščionybei, o šu katalikybe visiš gesiui suteikti formą, tai šito vos splendid isolation.
Tat
kai nesiskaityta. Imta dirbti už kokią taj kia charakteristika dera ir po buvo padaryta Lietuvai pagąnaują germanišką krikščionybę — naują li litikai. Šia prasme ir politika zdinti, tarsi mūsų politikai Im
gonišką tikėjimą. Atvirkščiai imta aiškinti esanti menas, ir dargi kilniau tys nežinotų
ir nesuprastą,

LITHUANIAN DAILY FBIEND
—

nes

supuvimas davė progos iš nomis kalbėjęs Drezdene vo- į šiais laikais sunkus gyvenimasI
kilti nacionalsocialistų partijos (nacių) dik kiečių Scenos Draugijos na nervingam žmogui.
tatūrai, kuri rūpinosi daugiausia savo įsiga riams apie teatro uždavinius
Lenkai, bebaigdami svaigi-1
lėjimu, bet ne tautos dorove. Tad nacių dik naujoje valstybėje, tvirtino, ntis savo labai efenieringų pa
tatūros metu pakilo veikti juodžiausiejį ir kad jei meno kūrimas reiškia sisekimų alkoholiu, buvo viepurviniausieji tautos gaivalai. Paskelbta vie ne ką kitą, kaip beformiam il ni iš pirmųjų paskelbę Lietu

lkl ll:ti vai.

priimami

bar “drauginga” valstybė. To klausimu gulėtų sustiprinti sa-

“Europaeisclie

tis. Šis moralis

oi paito tankių.

Skelbimai sekančiai dienai

siekinius, nes tai juk kalba da-1 tijos valstybes, kad Vilniaus

dėl mūsų tvirtinimų įrodymui Į vo atsirėmimą. Ir Lenkija piAlgirdas Daumantas
______________
(čia ĮNttieksim keletą pačių elia-■ riuiuu siekusi vadovaujamo
Vokietijos propagandos mi- tad dalykas šaltai ir ne pas-1 rakteringiausią vokiečių spau' vaidmens Baltijos valstybėse,

gumais. \ idujinis jos vudų supuvimas ne tik

Ir knraapoc dsntarn* raitų nerra)ei ntpnJoius tai padaryti tr n«pr£sium!iauia tam

priima — auo Uita

pagrindais.

Deja, tauta nusikratė tik paviršutiniais blo

75c. Kitose valMybėns
Pusei moty — |4.0«.

teB•o4ra<la^bUlll•
Badaktcrloa

tikrais krikščioniškais

gijimas

(kAlblmų kainos prlslunčfanios pareikalavo*

i*

INTRIGŲ PAUNKSMĖJE
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rVokietljos istorijoj pasiliks tragingiausia ir
juodžiausia dėmė. l’er ilgiausius amžius liu-

ir laimę.

ju šeštadieniu. 1934 metų birželio men. 31) d.

• diktatūrą, nesiskaiėiusią su Dievo įsakymais
į ir; krikščionybe.
Prezidento Roosųvelto specialus pašinu

dien yra Londone, apie įvykius Vokietijoj pa-

1

“Be galo traginga. Nė viena tauta, kuri

kumas,

jai.

tuo būdu žudo savo tautos vyrus, o ypač mo

Atgimimas tegalimas tik grįžus krikščio

teris, negali tikėtis išlikti gyva. Tikrai bai

ny bėn ir Dievą pripažinus Visagaliu — lai

sūs įvykiai ir nitkas
to pasireikš tolia i.

mės šaltiniu. Tikrosios krikščionybės centras

negali pasakyti, kas iš

yra Vatikane, kur dieną ir naktį budi Kris

/“Vokietija nebuvo reikalinga tos rūšies

kraujo liejinio. Jei Hitlerį remia visa tauta,

taus Vietininkas, kad Bažnyčią apsaugojus
nuo paklaidų. Visa’žmonija privalo klausyti

kaip jis sakosi, tai jis turėjo progos ir rei

Rymo popiežiaus nurodymų, įspėjimų ir pa

kiamų pajėgų “išdavikus” išgaudyti ir pa

mokinimą ir pildyti Dievo ir Bažnyčios įsa

šaukti juos teisman, bet ne kraugeringai žu

kymus. Tada

dyti. Hitleris juk galėjo naudotis konstitu

varžymasis už pirmenybę ir neįvyks smerk

cinėmis teisėmis, bet ne barbariškuoju savo

tinos žmonių skerdynės.

nebus reikalingos diktatūros,

tuo keliu Europoje laisvė bus triuškinama,

asmenyje Lenkija rado sąjun

gininką savo troškimams, nu

kreiptiems

prieš

vadinamąjį

mažąjį Baltijos bloką (be Len
kijos). Bet daugiausia “švie

sos” įneša Vokietijos oficijozas “Voelkiscber Beobaelitcr”
149 num. V. 29 d. Jis deda srr.

“ Polen

der Baltischo

und

Block” — savo koresponden
“Deutsche Allgemeine Zei to pranešimai apie Seljamos ke
tung” 237—238 num. V. 2G d. lionę į Varšuvą. Seljama no

savo korespondento pranešimą rėjęs Varšuvoje sužinoti, kiek
tai j) užvardina: “Polen
und trys Baltijos valstybės po jų
Estland gegen Baltiscben Sta- susijungimo galėtų tikėtis Va

Ergebnis ršuvos paramos. Iš savo vizi
der \Varscbauer Besprechung- to jis galėjęs padaryti išvadą,
atenblock. — Das

en. — Das Ende ines litauis- kad Lenkija tuo klausimu e-

cben Plans ’. Atpasakojus es- šauti linkusį parodyti toli ei-

tų užsienių reikalu ministerio nančio nuolaidumo. Estų
........
.
.
t...................................
*

vy/

siartinnna su savo siaurės kai. .
■ , • 1 Kelione j Varšuvą, duodamas , riausvbes įniciaiatyva Varsu, .
.
I savo rinkas Baltijos sviestinį .
...
. .
kslo realizavimas. Dabar pasi

; eksportuoti, taip pat nepasili
ko neaktiūga dėt Lietuvos me
morandunio galimų pasekmių.

jo pareiškimas spaudai,

...

.i . •

...

kad voje buvo džiaugsmingai pri-

Estija niekuomet neprisidėsiu j,,,ta (aišku!), nes ji visiškai

nti jjrie susitarimo, kuris ga- atitinkanti

ligšiolinės

lenkų

lėtų būti nukreiptas prieš tre- politikos Pabaltoje liniją. Varodė, kati šis Lietuvos žygis
Medžio skaptuotojai vienoje. įstaigoje di ne visų buvo pageidaujamas,
Ta pati Vokietijos spauda čiąją valstybę. Korespondento'ršuvoje tikimasi palenkti I ne
rbdami pasidarydavo
žmonišką gyvenimą. kad jis daug kur bloga valia atidengia ypač daug ‘‘paslap-, pranešimu, šis pareiškimas Va: tuvą atsisakyti nuo jos prie
Darbininkai ir darbdaviai buvo patenkinti. buvo suprastas ir aiškinamas. I čių” apie intrigų žaidimą su-' ršuvos politiniuose sluoksniuo- šinimosi Lenkijos politiniams
Paskiau jų vietą užėmė mašina. Ji atlikdavo Daug kur išsisklaidė gerų no trukdvti Baltijos valstybių su-• st vertinamas kaip Estijos at- planams. Beckas tikrai paža
astuonių žmonių darbą. Mašinai patarnau rui mitai, o pasirodė — menkų siartininią. Del to ji parodo' sisakymas nuo Lietuvos pasiū- dėjęs Seljamai, kad Lenkija
davo kelios mergaitės, kurioms buvo moka konkrečių darbų faktai. Kili- nemaža neslepiamo džiaugsmo. | tymo (!). Užsienių politikoje sutinka pasiimti garantuoti vi

tai reikės visupirnia kaltinti angliškai kalban

čių žmonių apsileidimą savo pareigose, kad
palaikius pasauly demokratinę tvarką.

Vatikano laikraštis “Osscrvatore Roma

no” pareiškia, kad žmonių žudymais Vokie
tija nenufdkratys pasireiškusiu krašte krizių.

ma po 20.centų už darbo valandą. Tokiu bū nto žmogaus akiračiui susida-į Jos pareiškimų nenorėtume į Lietuva šiandien
esanti ižo-į
du mašina įsigalėjo, o skaptuotojai neteko rė padėtis be galo paini, ne-[ laikyti visai nerealiais, kai ji, liuota, ir suprantama, kad ji į
darbo. Šiandien gi ta darbo įstaiga neribo aiški, net pesimistiška. Reikia rašo apie Lenkijos politinius norėtų pririšti prie savęs Bal- Į
tam laikui uždaryta.

6is krizis yra giliui suleidęs savo šaknis į
tautos vadų nemoralų'gyvenimą. Šis nemora
lumas ypač reiškiasi nacių diktatūros metu.
l’ Smogininkų vadų ir kitų išžudymu tvarka

tuos žudy

naujais žu-

dyntais.
Po,didžiojo karo pasaulis reiškė sąjaus-

jei Baltijos paktas remsis Ke
ti jos vyriausybės pageidauja

kuriais uždrausta su mašinomis pakeisti dar kurių juk negalima ką nors įsigyti. Kai nė
bininkus iki kol darbininkams nėra užtikrin ra pinigų, nėra pirkimo pajėgos, o be šios pa

tės darbas, bet mašinų suvaržymo įstatymas

mu

tas kitokis darbas. Šis įstatymas yra girti jėgos negali pramonė ir įmonė plėstis. Kraš
nas ir teisingas. Toks įstatymas reikalingas to vyriausybė ne visados turės fondų viešie

šinomis, turėtų mokėti atitinkamus mokės

ji-

Amerikai, kur mašinos iš darbo pašalino i siems, arba civiliniams darbams. Šis šaltinis
Tiesa, mašinos mums visiems duoda daug

buvo

Tad ir sakoma, kad kraštui šiandien dau

pagrindu (Daugiau bus

Kas iš pramonininkų nenorėtų skirtis su mn

čius.

Gerai rūpinkies

saiaisiaB

reikalais ir apsišvietimu, o suKai kas sakytų, kad tas vykdyti negali-Į prasi, kad dulkė esi, ir nepri-

ma. Bet kas daryti su milijonais bedarbių ? , \ alai

milijonus darbininkų ir sukėlė didelį nedarbą. į turi dugną.

nio vokiečių tautai, kuri tikrai nežmoniškai

dabartinę sienų neliečiamybę,

giausia yra reikalinga ne 30 valandų savai

Kai kuriuose kraštuose įvesti įstatymai,

sakyti, kas gali įvykti Vokietijoj rytoj, už

sišką Baltijos valstybių nepriklausomybę
ir tų valstybių

laisvo laiko, tačiau jos neduoda pinigų, be

gražinta tik paviršutiniai. Niekas negali pa

perdaug aukštintis sau

lygi ii ir žemesnių tarpe.

Jie negali badauti turtingam krašte.

nvčios pareiga yra rūpintis sielų išgany

kaip rašo vienas pranefizų autorius, skel

išsipildė šie žodžiai. Ir šio didžio Vokie

reina prie didmiesčių gyvenimo laisvės ir

mu tačiau ji visada užsiimdinėjo socia

bia neturtingiems, o patys pokyliauna su

tijos sostinės apaštalo karstą lydėjo tūks

triukšmo.

liais ir labdaringais darbais. Tas darbas

turtingaisiais. Į tokias sielas kelią rasi

tančiai įvairių pažiūrų žmonių.

šių dienų ganytojui dar labiau verčia su

me tik per socialius ir labdaringus dar

sirūpinti ir tai dėliai dviejų dalykų.

bus. Nors tai betarpiškai m-veikia religi

Nuo medžiagnių ir socialinių dalykų

čius. IŠ vienos pusės reikia naikinti blo

Pirma priežastimi yra tai jau minė

niai moralinio gyvenimo, bet nuostabiai

pereiname prie vienlaikės dvasinės kultū

gas įtakas, gi iš antros daryti įtakos ben-

tas dorinio gyvenimo priklausomumas nuo

šių krikščioniškos meilės darbų šilumoje

ros.

dralaikei kultūrai.

materialių gyveninio sąlygų. Gerai rašo

pabunda ir religinis ir dorinis gyvenimas.

mokyklas, teatrą, kino, radijo ir t.t. Ne

krikščioniškoms idėjoms, nešti jas į nau

Dr. Sonnenscliein: “Daug yra mūsų did

Gerai 1927 m. vokiečių katalikų ^uv-^i-

tenka plačiai kalbėti apie tai, kaip didelę

jų laikų gyvenimą ir pagal išgalę pozity

miesčiuose neopagonių, tačiau nevisuomet

vinie pasakė Dr. Sonn<*nschein apibudin

įtaką doroviniam gyvenimui turi bendra-

viu darbu tverti krikščionišką kultūrą.

Gimdymų mažėjimas priklauso ne nuo į pasilieka tokiais todėl, kad nenorėtų būti
materialiiĮ sąlygų bet dėliai stokos pasi- į krikščionimis. Jie norėtų būti krikščioni

damas savo darbuotę: “Laikas mus šau

laikė kultūra. Nors kiekvienas paskiras

Paskutiniais metais daug rašoma apie kri

kia prie labdaringų darbų. Vien sausų žo

žmogus prisideda prie jos kūrimo, taz-iau

kščioniškos religijos santykius su nauju

mis, norėtų taip pat gyventi moterystėje

džių apologetika mūsų didmiesčių netikin

jau pats žmogus gema tam tikroje kultū

laikų kultūra ir bendrai su pasauline kul

nors kas kart daugiau reikšmės čia turi 1 pagal Dievo įsakymus, bet skurdas jiems
neleidžia. Gėdinčiau* kalbėti apie Dievo
ir ekonominiai dalykai.
Kartai- esama

čių tarjH> yra bevaisė. Tai bevertis popie-

rinėje sferoje ir žmogus tampa receptyvus,

tūra; tartasi ur krikščionybė būtinai nr

ris. Vieną tik jie supranta ir pažįsta.: krik

jis ją pasisavina. Dvasinė kultūra žmogui

tik

įsakymus, jei visomis jėgomis nesidėčiau

ščionišką meilę pažhitą nnt savo kūno,

yra kasdieniniu maistu ir atmosfera, ku

pasauline kultūra norint tyrą išlaikyti re

prie materialių sąlygų pataisymo, kurio

ant savo sielos, ant savo neturto.

ria kvėpuojame.

liginį ir dorinį gyvenimą, ar grįsti į kn

mų, ko negalima tikėtis iš paprastų žmo

se jie jau galėtų pildyti Dievo įsakymus”.

sujaudina tai, kad krikščionis, katalikas,

Yra tikra, kad visa dvasinė kultūra

takombas (Katakombenchristentumi, kuri

nių. Dorinis gyvenimas reikalauja tam ti

Nemažiau svarbi yra antroji priežas

kunigas rūpinasi jais, nors jie netiki, bet

ir tai nevien religija, bet taip pat ir filo

neniekina pasaulio, bet priešingai religi

tis. Daug žmonių šiandien iš tolo laikosi

rūpinasi jų vargšai^ ir ligoniais, našlė

sofija, mokslas, menas ir dailioji litera

niame gyvenime siekia grožio ir puiku

tos vietos, kur betarpiškai jie yra dorina

mis ir našlaičiais, girtuokliais ir nedorė

tūra gali turėti tam tikrą įtaką doriniu

mo; ar galima ir būtina nuosava krikščio

pi i<- nedorovingų priemonių vartojimo, gi 1 mi ar mokomi tikėjimo tiesų* Jie netiki
tas ąžiningiems žmonėms pridaio sielvar- l arba jų tikėjimas yra labai abejingas, o

liais, kad ir sūnui palaidūnui suranda ge
rą žodį. Tokiam kunigui jie atskleis savo

atžvilgiu. Veikia čia ir bendralaikė kui

niška kultūra, ar paskiros kultūros sritys

tūrn, tačiau greičiau priešingu atžvilgiu.

turėdamos savo siekimus vienok luti at-i

tų

sielą; ir eis visos sostinės netikintieji pas

Žinome kaip sunku gyvenant kultūrinėse

žvelgti aukščiausio gyvenimo tikslo ir t t.

kui jo karstą jei jis supras savo religinę

sąlygose nepasiduoti jos įtakai. Lengviau

Jau

siai tam pasiduoda tie, kurie iškarto pe

Kun. Dr. Fr. Sawicki,
&

j Becko pasitikimas su pompa,
Gyvas paskutinio meto pa Į skiriama tik didžiųjų valstyvyzdys — Baltijos Sąjunga,
ibių atstovams pasitikti, jjernepastangos išplėsti ir sustipri
lvg gerai parodė, kas šiuo atnti trijų mažųjų valstybių be- !
! veju lenkti siekiama ir pasie
ndradarbiavimą. Pražydo vi- i
kta. Iš antros pusės Vokieti
sas sodrių intrigų daržas, kai
ja, džiaugdamosi p. Ulmanio
Lietuvos vyriausybė balandžio
I draugingumu vokiečiams, ma25 d. memorandumu pagaliau'..
. .
. ,
,
...
! ziausiai pageidaudama Balti
pirmoji žengė oficijalų ir konjos valstybių susiartinimo ir
kretų žingsnį į glaudesnį su-;',
,
' .
.
...
.
. . s
..
, . be galo ankstai
vertindama

retų sekti seniui geidžiamo ti

MAŠINŲ PROBLEMA

Pasiuntinys Davis dar pabrėžia, kad jei

• - pergalėtojų buvo spaudžiama. Tauta

estų užsienių reik. ministerio

tartiufizinas,

mynais, po kurio- galėtų ir tu

palinkimu”.

^savaitės, urba keleto mėnesių. Į
mus, be abejonės, ftus atsakyta

brėžia, esą reikia sutikti, kad

lus gamtos pasireiškimus garbina, o žmonių nymai yra ir buvo ardomi, kaž konkrečių žygių eigą. Estų mi | šitos nelaimingos mažos valspikiam protavimui reiškia gilią pagarbą. Tai kokioms paslaptingoms ran nisterių pp. Seljamos ir Lare-.; tybės pečių Vokietija gavo
tei kelionė į Varšuvą ir pulk. naują sąjungininkę (!).
vis šaltiniui, iš kurių veržias nelaimės žmoni koms diriguojant.

Europai, Norman 11. Davis, kurs šian

reiškia:

240 num. V. 25 d. taipgi pa

melas. ypač Talline įkalbinėjimais, manio perversmas galutinai
Kuone visų kraštų vadovaujančios poli Mūsų valstybė dar neseniai gy patarimais ir net spaudimu pa palaidoja visus Baltijos fron
tinės srovės yra nukrypusios ne tik nuo kri vena, o šios suktos politikos raližuoti natūralią Lietuvos to planus, kurio Rusija jau kekščionybės, bet dar ir nuo Dievo. Savo egzis jau ne kartą buvo paliesta. balandžio 25 d. memorandumo i h mėnesiai siekė. Lietuvos izotenciją remia klastingo mokslo pagrindu. Ak Geriausi ir būtiniausi suma svarstymo ir iš jo sekančių I liacija darosi vis didesnė: už

*dyš,-kad Vokietija yra gyvenusi barbarišką

tipys

ti su Lietuva. Tačiau tuo tar

“Lettland pu ji taip išlygino savo san
tykius su Vokietija ir Sov. Ruįst gleiebgescbaltet ”, kai beda
,sija,
kati Baltijos valstybių
mas apie Latvijos perversmą,
atžvilgiu jos padėtis yra daug
pareiškia, kad tikroji jo funk
stipresnė, negu pirma. Iš ant
cija buvusi užsienio politikos:
ros pusės, jos įtaką, ypač Es
Latvija tuo būdu įeinanti į
tijoje, yra tokia stipri, knd
vokiškąjį Baltijos kursą (f).
Estija niekuomet neprisidėsiaEsą, jau savo atsakyme į Ma-1
nti prie susitarimo, kuris dar
skvos Baltijos pakto pasiūly-i
gi tik atrodytų esąs nukrelpmą Ulmanio vyriausybė dau
tas prieš Lenkiją. Šiomis ap
giareikšmiškai prasitarė ver
linkybėmis Lietuvos inicijatytinanti Vokietijos
bičiulystę.
| va, idėja įgyvendinti Baltijos
, šliejimosi prie Vokietijos ka
valstybių bloką, turinti būti
rsui labiausiai prieštaravę La
laikoma žuvusi (!).
tvijos
socijalistai.
Vokiečių
“Berliner Boersen Zeitung”
spauda dabar skelbianti, kad
nuni

kalingas yra tautai dorovinis atgimimas, pa sunkiai drįstų. Brutalus jėgos dekadansu V ilniaus ginču klau išstūmus Latvijos socijalistus,
remtas tikrosios krikščionybės amžinais dės smurtas, plėšikavimas, klasta, simu. Taip pat yra pal inka- į galimumai pastoviam bendraniais. Ne vienai vokiečių tautai šis atgimi provokacija, įvairaus kalibro1 mui davinių tvirtinti apie len- darbiavimui tarp Vokietijos ir
mas yra būtina sąlyga, kad atsiekus ramybę kaukės, zigzagai, savanaudiš kų išvystytą akciją Rygoje ir Latvijos vėl yra sukurti. Ul-

Vokietija pagaliau pasižymėjo kruvinuo

193 t.

Nanjii Laiku Žmogaus šiela
Vertė Vyt. Mankeliūnas
KATALIKŲ

AKCIJOS

MORALIAI

METMENS

(Tęsinys)

aukojimo ir pasitikėjimo Dievo apvaizda

sąlygų, kur

reikalauja

krų

užlnikimas

viršžmogiško heroizmo veiks

medžiaginių sąlygų. Nesveikos eko

numinės

sąlygos

nuolat

labiau skatina

dažnai

Iš čia

via

Dievo įsakymų

kįla Pmžnyėiai

Bažnyčios nekenčia ir todėl, kati

|wireiga dirbti ' taip mažai rūpinasi jų skurdu

32-;nini darką. Nors tiesioginė Baž

laikyda

miesi arčiau kapitalizmo ir kad kunigai,

Įiareigą ir jai pašvęs visas jėgas”.

Juos

c) To laiko kultūros įtaka

Prie jos priskaitome religiją, spaudą,

Dėliai to katalikybe turi dvejopus už

davinius:

apsaugojamuesius ir veikian

Reikia taisyti kelias

pripuolamai turi vengti santykių su

(Daugiau bus)

Penktadienis, liępos 6 d., 1934

I

Katalikiškųjų Laikraščių Vajai
Neperkokia garbė, katalikams, jei katalįkiški laikraščiai kovoja su mirties pavojumi
ir priversti daryti po vajaus vajų, ka;L nuo
mirties išsigelbėtų.
Daug katalikų daro “ekonomijų” ir at
sisako prenumeruoti katalikiškų laikraštį,
tumu tarpu suranda ištekliaus užsimokėti už
nekatalikiškų, dažniausiai, bedieviškų laikra
štį. Be to niekuomet jiemR netrūksta ištek
liaus “burnelei išplausti.”

Yra, žinoma, iš tikrųjų neturinčių ištek
liaus užsiprenumeruoti laikraštį,
bet tokių
yra nežymus nuošimtis.
Ferdhug yra ir tokių, kurie dėl ekonomi
jos nei jokio kito, nei katalikiško laikraščio
neprenumeruoja. Tokia ekonomija arba tau
pumas yra neišmintingas ir ne vietoje. Žino
ma, gali jie neišgalėti daugelio katalikiškų
laikraščių apsimokėti, bet vienų kurį nors
gali ir turi. Kaip gi katalikas gali išauklėti
savyje i katalikiškųjų dvasių., kaip jis jų stiprins ir palaikys; kaip jis žinos, kas dedasi
katalikų pasaulyje, jei jis neskaitys nors vie
no katalikiškojo laikraščio, ypač dienraščio!

to nelaimingojo supasaulėjimo, su kuriuo eina kartu netekimas tikėjimo ir sielos pražu
dymas.
Katalikų skaičius J. A. Valstybėse būtų
daug daug didesnis, jei daugybė katalikų dėl
neskaitymo katalikiškųjų laikraščių nebūtų
praradę tikėjimo ir nebūtų atpuolę nuo Ba
žnyčios. Dėl tų atpuolėlių ir pražuvėlių, ir
dėl žymaus skaičiaus apsileidėlių, neskaitan
čių katalikiškųjų laikraščių ir neapsipažinusių su katalikų reikalais ir darbais, kalalikų
įtekmė viešame gyvenime nepadaro tiek gero,
kiek padarytų, jei tų kenkiančių gaivalų ne
būtų.
Žmonija šiuose laikuose lal>ai sumaterialėjus: ji priprato dabar viskų vertinti pinigu
ir žemiška gerove. Ji dėl savo aklumo, kurį
pati sau dar idSdina skaitant tik supasaulėjus,
materialistų laikraščius, ima nematyti ir ne
pajėgia jau įžiūrėti, kokių žemiškų, o ypač
amžinų gerovę teikia tikėjimas ir gerai ap
•
rūpinti sielos reikalai. Bet štai — Bažnyčia
neduoda pinigų, ir dar pati jų reikalauja, dėl
to daugeliui ji niekai. Ji neduoda “gerųjų
j
,
laikų, dar nuo jų sudraudžia, tai jų apšaukia laisvės priešininke. Bažnyčia smerkia

Katalikas be katalikiško laikraščio jokiu
būdu nežinos savo katalikiškųjų reikalų; jis kenksmingus tikėjimui, dorovei ir dėl to pavisuomet bus pasilikęs užpakalyje skaitančių- 1
eiam diušių išganymui, materialistų, bedievių
jų ir dirbančiųjų katalikiškus darbus.
pramanytus ir, rodos, velnio padiktuotus su
Daug lietuvių katalikų, net pamaldžių, manymus, kaip va — kėlimus “tautinių reli
nesiduoda save įtraukti į “Katalikų Akcijų” gijų,” gimdymų kontrolių, l>ergždinimų ir
vien dėlto, kad jie neskaito jokio katalikiškio panašių, tad jų apšaukia pažangos trukdyto
laikraščio ir neturi net menkiausio suprati ja, o katalikus tamsuoliais ir atsilikėliais.
mo apie tų “akcijų.” Tokiems tenka dova
Bet Bažnyčia ir katalikai su ja atmena,
nai įbrukti katalikiškų laikraštį j rankas nors kaip velnias gundė pirmuosius tėvus: “jūs
kaip kada, nors vajaus metu. Nevienam tuo •būsite kaip dievai.” Jie siekė būti dievais,
būdu atidaromos akys ir jis paregi naujų pa o liko baisiausiais vargšais ir kitiems tos ne
saulį, naujus dalykus ir sukrunta veikti.
laimės pelnė.
Materialistai nori būti “dievais” ir jie
Priešingi katalikų tikėjimui, jų dvasiai,
patys
nusisuks sau sprandus ir nusuks dau
jų dorovei dalykai skleidžiami visokiais ke
gybei kitų.
liais, ne vien spauda. Neskaitųs katalikas
Gyvenimas tai rodė, rodo ir įrodys.
prisigaudo priešingų savo dvasiai, savo tik
Su materializmu kovojo ir kovoja kata
slui, net savo išganymui dalykų per radio, I

I

IV

,H

>

1 metų iki 5 metų 2 a i i M L
skusijų, nes pasirodo, kad į
diskusijas nekreipiama dfcme- proc.

L. R. K. S. A. Seimas

šio. Tai parodė sekretoriaus

(Tęsinys)

A. Sutkus ir sekr. J. šaliūias

raporto

priėmimas.

Sugaišta

Viso 394 n r 1(X) proc;y

“Mano statistiški
rasta rimtų
priima kekta valandų,
parodo, kad apie (a)
pastabų, o vis dėlto raportas
mas.
Daugiausia paklausimų
centai mirčių nuo
“Visados lengviau yra nu
priimtas be pastabų. Molu?»o,
sukėlė sekretoriaus raportas.
1932, iki balandžio 1,
tarti negu išpildyti. Visa mū
Diskusijų neužbaigus, nutaria •ždo globėjų, kontrolės komi vo tarp 50 iki 55 metų
sų registravimosi kliūtis, tai
sijos raportai priimti kaip jie
ma eiti pietauti ir susirinkti
(b) 16.8 procentai mirčių
deficitas Lėšų Fonde. Defici
jjerskaityti be klaiisimų ir pa
2 vai. po pietų.
ko tarp 55 ir 60 metų amfl^H
tas mažinamas laipsniškai ir
stabų.
Beje, rezoliucijų komisija
(c) 16.6 procentai mirčiai
jeigu visi nuoširdžiai padirbę
Daromi klausimai dr. kvotė ko tarp 45 ir 50 metig^H
patiekė
sveikinimų
tekstus
Asime šiame vajuje, tai lengvai
pcštališkųjam Delegatui Va jui dr. Velybui. Jis Į juos at
būtų galima visiškai deficitų
Kitais žodžiais, mūsų organ
šingtone, vietos vyskupui, Pre sakė ir raportas priimtas.
išnaikinti. Čarterio registravi
(Tęsinys 4 pusi.) |
IŠ daktaro kvotėjo raporto
zidentui Rooseveltui (jis svei
mas Mass. ir Conn. valstybėse
kinama dėl krašto cerovės gai paduodu įdomesnius statisti
Pild. Komitetui labiausia rū
vinimo programo) ir Nevvarko kos davinius. Jie yra:
pi.
majorui.
Lietuvis
Advo
mas

čarterio klausime

25.d^m
balanai
193^^

Pirmininko raportas

H

JOHN B. BOROEN

Real Estate

Popietinė sesija prasidėjo 2

“Brooklyn, N. Y. Praeitas vai

Ir vėl daroma vardošau-

Mirusių narių anžis nuo ba
landžio 1, 1932. *ki bąląs
džio 1, 1934

Seimas nutarė, kad būtinai bu k's. Tęsiama ilgos diskusijos,

tų pertaisytas. Tas padaryta bet jos įdomios. Daug kas pri
geriausiai kaip buvo galima,
°
.
Tačiau džiaugtis nėra kuo; tų

pa,Žino, kad raport ’ose yra ne

padarius daugiau rūpesčių, ne

lėšų fonde. Tas deficitas j ra

malonumų,

dargi numatoma

“75 metų ir aukščiau 7 ar
1.7 proc.

iki 75 metų 5

aiškumų. Didelis deficitas yra
portų

įrašyta

komplikuotai.

nuostolių ateityje. Šis Seimas

Dėl to ir kįlo daug paklaust

būtinai privalėtų instruktuoti

r įų ir ginčų. Be to daug da

1.2 proc.

6.80 proc.
;<0 metų iki 65 metų 47

1 iproc.

tn, kų centras veikė, kati su

lC.i5C proc.

greičiausia kaip galima.

“Akron, Ohio. Viskas stovi
vietoje ir esami ten morgičiai,

laikyti narių skaičiaus mažė-

į ;i rų, neparašyta, ar

centras

W.

Oermak

(West

22nd

(Metropolitan State
Valandos Kasdien
Pagedėlio, Seredos
vakarais 6

P >ad

St.)

Bank Name]
nuo 9 Iki t
lr Pėtnyčica
tkl 9

Telefonas CANaI 1175

li r Mamai:

6459

S.

Rockwel

St

Telefonas REPubllc 9800

65 metų iki 70 metų 27

Pild. Komitetų, kad Brooklyne lykų į raportus neįrašyta. Pra
esamų nuosavybę
parduoti) ieista narių stovis, į.epažym?

2201

5J metų iki 60 metų 66

Reetaence Phone
fSpalevuml 5840

Business Pboni
-,SI

P. CONRAD
MODERN PHOTO
STUDIO
Įrengta

Hnllyw<MNl šviesomis

CM) metų iki 35 metų 98

25 •'(» proc.
4C metų
16.6 proc.

AUKŠTOS RŪŠIES
PAVEIKSLAI
Nutraukiame dieną ar
vakare

tų 65
'•k'
I vedė kokių nors akcijų, kad
kuriuos gavome iš ten esamų,
420 WEST 63rd STREET
auginti organizaciją. Net pra
gyventojų nėra pasekmingi,
43 metų iki 45 : etų 30
CHICAOO
leista prieš kėlėt.), mėnesių panes nemoka nuošimčių, aiš
skelbtasisi Sus-mo vajus. Cen 7.6 proc.
Ar Jūs Esate Supančiotas
kinasi blogais nedarbo laikais.
iki 40 metų 21
tras turėjo bylų teismuose, pa
Ir su "suirusiais'' nervais — Jau'i
“ Wilkes-Barre, Pa. Nelaimė
tės ir pavargęs — tik pusiau
daryta išlaidų, bet raportuosi 5.3 proc.
gus. Jeigu taip. štai' yra geras .>
« tai su išrendavimu esamų ka
kas, suteikiantis geresnes dienas
nitų 3
iki
nei pirmininkas nei sekreto
iš savo aplinkinių žmonių kalbų ir iš mato- likų laikraščiai. Kad nors visi katalikai juos
mbarių.
Vis
begalo
sunku
yra
mų ir girdimų pavyzdžių, ir kaip jis visų tų uoliai skaitytų, susiprastų, tai jie neitų talrius nieko nepasakė. Nežiūrint 00.75 proc.
kolektuoti
rendas.
Tik
tas
ži

kon
materialistarns-bedieviams
;
patys
nepa

25 metų ki 30 metų 8 ar
“mėšlų” supras išmesti iš savęs, jei jis ne
to, sekretoriaus raportas pri
siduotų
apsisvaiginti
save
materialistų
pūs
no padėtį, kas turi patsai nuo imtas, kaip skaitytas. Tai pa 2 05 proc.
skaito katalikiško laikraščio, kuris aiškiau
yra užvardinimas TONIK1
ii
siai rodo, ko reikia iš dabartinių naujenybių tais muilo burbulais ir dar prisidėtų prie savybes. ’ ’
dytojas Specialistas ISrado, lr
20
metų
iki
2b
metų*
5
ar
rodė, kad kai kuriems delega
dabar parduodamas visose vali
vengti ir aip katalikams iš tikrųjų reikalin veiklių katalikų stabdyti liedievių pragaištin
fiiose. NUGA-TONE yra komblr
Toliau išklausoma raportai tu, ns ne labai daug rūpėjo tas 1 2 proc.
tam tikrų tonikų alteratlvų, kv
gų darbų.
ga daryti.
stimuliuoja, atgaivina visus organS
iždo globėjų ir įvairių komi klausimas, kaip centras dirba
2C
melų
5
sr
15
metų
Katalikams reikia atbusti, skaitant atsi
duoda naują gyvenimą lr ene^l
Dabar žmonija apskritai smarkiai page
sijų. Raportų priėmimas ati ir kokius raportus išduoda.
JOs valgysite gerlaus, — mieflfl
1.2
proc.
dėjus
katalikų
raštus.
nėja. Jos dvasia, jos dorovė, jos privatus ir
saldžiau. Tūkstančiams vyrų
l
tapo pagelbėta.
Trisdešimt
Taip darydami susilauks bedievių kriti dėtas kitai dienai.
C0 metų iki J5 metų 4 ai torų
viešas gyvenimas smarkiai tolsta nuo krik
Daroma trumna pertrauka.
dienų treatmentas už V feną DNffl
kos, pajuokimų, niekinimų, net persekiojimų,
Tuo pirmoji diena baigia.
gaukite tlkrąJĮ — garantuotas.
ščioniškosios dvasios.
Po pertraukai J. Mačiulis l.Cl proc.
Nuo jos neatsilieka nei lal>ai žymi kata bet to neprivalėtų nusigąsti. Bažnyčia su sa Pirmoji diena praė jo ran'ini Jaro siūlymų, kad' pdininko
5 metų iki 10 u etų 1 ar
10 PIECE COSMEI K
likų dalis, ypač neskaitančioji katalikiškųjų vo .uoliais ir susipratusiai veikiančiais kata ir daug padaryta.
Į įMolušio raportų priimti be di 90.25 proc.
likais
sustabdė
ne
viėnų
baisių
audrų,
kuri
laikraščių.
SĖT »1.97
This la s Famona Vlvaal Sat
Nį
Daug katalikų laimi supasaulėjo. Vadi gręsė nelaimėmis ir sunaikinimu visai žmo-1
Ctodoa faoa powdar, »1.0S; Roujo, 75'«
Antroji
diena
Susivienymo
pinigai
ant
checking
oocount:
Tįsaus Croam 11.00, Dopjlatory lt.®
nasi, jie susidomėjo ir domisi tik pasauli nijai, sustabdytų ir šių.
Pgslat Xatrlna.ni 51.75. Bath Salt l.i
'
W»»or fl.n. Porfuma |1 75. Br
niais ir materialiais dalykais, visiškai atidė
Bažnyčia sunaikino pagonijos kruvinus
Antroji seimo diena prasi
-..
i,r'"
Uąhttoa 75c. Rkin Whi»onar 75c. Tei
“First National Bank cash balansas..........
falus t ĮLOS. Spartai prlca. $1.07 for i
ję į šalį dvasios ^reikalus ir visokius kilne persekiojimus. Ji sustabdė mokometanizme dėjo nustatytu laiku, būtent
tąa placaa to latrodaoo this llaa.
First National Bank outstanding čekių ..................
4,050.00
snius idealus.
plitimų; ji pergyveno politinių ir tikybinių
•»aasoe««oo»***
Vardas
9:30 vai. ryte. Dai on a varcioKas dabar didelei daugybei katalikų la revoliucijų žiaurumus ir baisumus. Iš tų bai
šaukis. Skaitomi lelegramais First National Bank balansas taip kaip statementai 5,821.25
Siunčiama pąr paltą COD
bai rūpų jei ne “good time,” net nuodėmin sių, tų audrų padaryti) griuvėsių, Bažnyčia
/'■$tnt<a1 grąžinami. Jei
.'d i ners Saving Bank cash balansas .................
7,836.74
game pavidale ir sporto dalykai, ypač jau laimingai kėlė žmonijų į laimę ir vedė jų j ir laiškais prisiųsti sveikini
aspstOnUBtaa.
1,895.14
mai, iš kurių pažymėtini: nno Miners Savings Bank outstanding čekių ...v....
nuomenei! J įvairius kilnius, iiSealus veiki išganymų.
•ąą Van 580-7.h A
-•
■’ i '
'. - 1 . *
’ /
mus ir darbus jų jokiu būdu neįtrauksi. Taip
Lengvai tas darbas jai eitų, lengvai ji Kv. Kazimiero seserų vienuo
Miners Savings Bank balansas taip kaip statementai 9,731.88
pat vargiai iš jų išgausi aukų kilniems, dva naujų pagonizmų sustalslytų, jei visi katali lijos, Federacijos centro pirmi
Wyoming National Bank cash balansas ..................
4,252.12
siniams idealarns-reikalams, o teatrams, spor kai skaitytų katalikiškus laikraščius, taip su ninko dr. A. Rakausko, SusWyoming National Bank outstanding čekių.............
1,325.67
tams ir “geriems laikams” jie visuomet do siprastų, veiktų išvien su Bažnyčia ir nekemo Cbieagos apskričio pirm.
lerių turi.
liaklupščiuotų naujiems šių laikų materiali.'. Mickeliūno, kun. J. Vam.fi- Wyoming Nat. Bank balansas taip kaip statementai 5,577.79
Katalikų laikraščiai tam leidžiami, kad stų-pagonių pastatytiems stabams.
r.o, kun. dr. J. Navicko, kan. Dime Bank Title and Trust Co. balansas taip kaip
katalikai juos skaitydami apsisaugotų nuo
Kun. V. Kulikauskas M.J .C.
statementai ...............................................................
20,863.24
F. Kemėšio (kinis yra Sus-mo
Pasaulinėje Pramonės Paro- žengimuose, tarnautojai atlei garbės narys), Studentų Ka Penn-Liberty Bank and Trust Co. balansas taip
kaip statementai ..........................................
942.75
doje Tel-Avive, Palestinoje, džiami iš tarnybos,
talikų organizacijos pirm. Mo
dalyvauja 12 firmų iš Lietu
rkūno, Brooklyno Inikr. “Vie Visų 5-kių bankų cash balansas .........................
35,666.10
Cbieagos WGN radijo sto
- ■
,
-»ė)
vos.
Lietuvus valstybės biudže nybės” ir visa eilė kitų. Prie Visų 5-kių bankų outstanding čekių .....................
7,270i8l
ma,
piotsAanoml
ties orkestrą savo koncerte bi
tas 1934 metams, ministeriu pasveikinimų prisiusią ir pi
libėrimato,
■ ga
rželio 10 d. patiekė Rimsky Visų
5-kių
bankų
halansas
taip
kaip
statementai
Iv
kitais
odoa
negerumais
Lietuvos geležinkelių stočių kabineto priimtas š. m. gegu nigų.
•Auk gydanti aatlsaptlką
Korsakovo ‘Dance Lithuanine’
balandžio 1, 1934 in................................................ $42,936.91
tarnautojams griežtai uždrau- žės 24 d., siekia, mūsų pini
Toliau eina pal: la maniai ir
Susivienymo turtas buvo balandžio 1, 1932 m. .. $1,089,883.92 Miima Aptlekoee. I5e.. «•<
“Lietuviškas šokis” — ma
sta imti nuo klijentų gratifi gaiš, $39,987,598 — beveik 40 diskusijos dėl centro valdybos
Susivienymo turtas padidėjo per du metu ....
84,580.70
zurką. Muzika šiek tiek lietu
kacijas (tips) už patamavi- milijonų dolerių.
raportų.
Paklausk.'!; gana
viška — gana lėta, aštriai ak
mus. Pastebėti tokiuose nusiEduardas J. Kutaitis daug. Į juos atsakin.'jo pirm Dabartinis Susiv. turtas iki baland. 1, 1934 m. $1,174,464.62”
OR SKIN lŠRiT«TiOM'
centuota, ne greita ir ne “su

lu

LITHUANIANA

UM-

Imo

žemo

kt iniška”.
Londone gegužės 22 d. mi

IN OUR OFFICE *

rė J. Sinipsonas, Edinburgho

universiteto profesorius. Lietu

viams jis buvo gerai žinomas,
nes jo paveikslas randasi ga
rsiame

“Lietuvos Albume

Prof. Sinipsonas daug pasida

rbavo po karo Lietuvos ir La

tvijos sienų nustatyme.
Lietuvos

spauda

praneša

kad Cbieagos parartoje

Rip-

ley’s “Ortditoriume” iš Lietu

vos dalyvaus (“rodos”) 5 as
menys: dvi neūžaugos mergi
nos (mirtgets), rnngikas Čekanavičius ir du fakirni.
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L. R. K. S. A, SEIMO
IŠKILMĖS

.K.S.*. SEIMAS
[(Tęsinys iš 3 pusi.)

Penktadienis, liepos

HVA^RKfK KNYRfl^

dirba taurios lietuviškos dva trūksta nei tautiškos nei ku- Mexico vyskupijai, kurios vynigiškos dvasios.
! skupas Gerken dabar yra 18-į
sios prisilaikydamas.
Praėjusių savaitę parapija I vykęs į Komų. Grįžus vysku- >
Vakarų surengimu daugiau
sia rūpinosi A. JStanšauskas,

šventė savo globėjų Sv. Petro pui, bus paskirtas darbuotis

8v. Trejybės parap. vargoni
Newark, N J. — Kur įvykĮa seįmas, vietiniams veikė- ninkas. Jo gausingas choras pačioj šventųjų dienoj buvo j Mexico. O, gal, dar vyks į Ka
gitikėtino gyvenimo iš 58 janis sudaro nemažai vargo, scenoje pastatė ir gerai j>asta- j gražios, iškilmingos pamaldos, talikų universitetų, \Yusl ting
operetę “Ramink- į kurias lankėsi gana gausin tone, D. 1). laipsniui gauti.
Tas parodo, kad mūsų rūpesčio ir darbo. To viso ne- I tė . sunkių
.
Leo
...
, • x.
,,
retus ir Malūnininkas” (M. Pe gai žmonių. Buvo ir svečiu
Ū miršta anksčiau, negu truko
ir newarkiecianis. Daug
.
. .
&
"
flebo trausko)- Parinkti iš choro a i kunigų: Ig. Kelmelis, Neuar
ingumo Lentelė (Experi- rūpesčio padėjo vietos klebo
ll’able of Mortality) atvai- nas kun. Ignas Kelmelis, ku ktoriai dainininkai savo roles j ko klebonas, Stonis, Patersogerai atliko. Programų pama- no klebonas,
Vaiciekauskas,
lis stengėsi svetelius maloniai
rgino ir Jonas Čižauskas .iš Harrisono klebonas, jaunas k u
Mano nuoširdžiausias pa-pr nuoširdžiai priimti. Jo pa
Detroito, plačiai pagarsėjęs i nigas Kemėšis, kuris yra asltinas yra, kad mūsų nariai i stangos nenuėjo veltui. Visi
I dainininkas. Tai buvo antros I stent u prie airių parapijos ir
Pittsburgh. Pa. — Kad sek
du kartu į metus pasi- buvo pasitenkinę.
seimo dienos vakaras.
i kun. Karužiškis iš Clevelan mingai vedus mokykloje išga
it ų tinkamo medicinos gySenas ir uolus Susivienymo]
ningų darbų; kad įskiepijus
Tretįjį vakarų, birželio 27 j do.
ojo fiziškai egzaminacijai. narys J. E. Žemaitis, seimo
Beje, Šv. Petro ir Povilo pa 'uikucių širdysna tikjimų ir
patarimas itin tinka tiems' rengimo komisijos pirminin- d., surengta šaunus bankietas
rupija
yra viena iš seniausių j Dievo meilę, seselėms reikali
sų nariams, esantiems tarp kas, tur būt, didžiausių nešė
Jur8»° dr-jos salėj. Žmoir 60 metų amžiaus. Žino- atsakomybę. Ačiū jo nenuil-|nių buvo ’Jaug' Kakarui vado- liet. parap. Amerikoj. Šiemet nKa medžiagine pagalba. Tos
vavo A. Sutkus iš Waukegan, ji minės 40 metų sukaktuves pagalbos karts nuo karto gt
, kuo anksčiau liga paste- stančiam darbui, visi parengi
111., buvęs Sus ino pirm. Dai-I nuo savo susiorganiaavimo. Be J ^širdžiai žmonės nesigaili su
Bk tuo geriau, nes lengviau mai puikiai pavyko.
navo muz. J. Čižauskas, p-nia abejonės, ta proga “Draugo” Į Teikti ir tuo priduoila seseriasi pagydyti ir nusikraApie
bažnytines
iškilmes
sei
j
urkaitienė ir mergaičių due-Į skaitytojai plačiau bus supa- lems daugiau lipo darbuotis,
b

PADĖKA UŽ DIDELĘ
PARAMĄ

d., 1934

į ander. Vertė Broliai MarijoI nai pusl 188; kaina
25

MI I UUO

Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus

Mųstymai apie Svč. Jėzaus

širdį. Iš italų kalbos vertė

Novena. Kaina 10c.

Sv. Teresė Vaikelio Jėzaus

ir Povilo dienų. Išvakarėse ir Į žmonių sielų išganymui j Neu I Vaišnoras, .M. 1. C. Pusl. 208;’

gali tikėtis mirimų raĮug žemiau vidutiniško-

6

Parašė Dr. V. Padolskis. I’usL

kaina 35c.

Švenčiausiojo Jėzaus Vardo 112; kainu 50c.

dr jos Įstatai. .Vertė kun. P.

Mišių Auka. Parašė
kuu
Saurusaitis, su apdarais. PusL Juozas .Jusevičius.
Pusi. SS;

120; kaina 60c.

kaina 25c.

Gyvenimas šv. Juozapo, l’u

DRAUGAS

PUB.

CO.

slapių 56; kaina 15c.
Misijonieriaus Užrašai.

2334 So. Oakley Avė.

Pa

rašė kun. Ricbard AV. Ak*x

Chicago, III.

f-,

mų pradedant jau buvo rasy- j

nariai nuo balandžio
32, iki balandžio R, 1934

čižauskui akompa-

ta. Jos buvo įspūdingos ir gra navo komp. J. Žilevičius, pI žios. Pamokslininko kun. J. niai Jurkaitienei — A. Stan-

lig pomirtinių dydžio)

f

jjaįn

Pomirtinės

gas veikėjas, gilus lietuvis pa

1,00 — G5 arba 16.5 proc.
F, —
K) — 9 arba 2.4 proc.

gęs vyras, tačiau gyvena ir

triotas. Nors ir Amerikoj au

0 — 124 arba 31.4 proc. jimo, arba Artelio Sclerosis, ir
įO — 53 arba 13.4 proc.
aukšto kraujo spaudimo (Hyi0o 140 arba 35.5 proc.
pertension arba High Blood
iso — 394 arba 100 proc.
Pressure). Priede, širdies ir

*o balandžio 1, 1932, iki
£ balandžio 1, 1934)
įerų — 14L arba 35.7 proc.

inkstų

Nephritis)

yra atsakomingos

už kai kurias mirtis. Nuo vė

žio, cukrinės, plaučių uždegi
mo irgi kelios mirė.

Visos šios ligos yra išven

— 253 arba 64.3 proc.

įso 394 arba 100 proc.

ligos (Myocarditis ir

giamos, bet gydymas ir patari

su

Elizabetbo lietu-

NE BE TAS KAS BUVO

p''

I.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I.
ASAULĮ“ arba kelionė į

•

C. “KELIONĖ APLINK
“EUKARISTINJ KONRESĄ AUSTRALIJOJE
su autoraus paveikslu ir paaulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
ik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
įrašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
;
II.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga ‘ KELIO£ PO EUROPĄ” ir ypač-. LAISVOJE LIETUVOJE,
domi ii paveikslų net 48. Knyga turį pusl. 187. Audeklo
iptaisais $1.50.
III.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS
SPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, šiaurinėj Afrikoj,
icilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
alijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
Vokietijoje, Lietuvoje.
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
įražių ir aiškių 300 paveikslų.
Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas knys begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais,
iai na tik $2.00.
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime
8 $3 50.
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laišutį tuojaus siųskie mums.
čia nuplėšti

■rl.l.iHiai "Draugo" Arliui n (struti Jai.
Sim-filu su Šiuo laišku $................. už kuriuos praftau kuogrei'čiausla
siųsti man nekančlus Kelionių knygas;
VYSK. P. I’. BOČIO KELIONĖS — $1.00
KUN. I'R. J. VAITUKAIČIO
—
1.50
KUN. J. A. PAULIUKO
—
2 00
ha

Siunčiu |3-50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.

Mano adresas:
■

Vardas, Pavardė ........................................................................................

SUSILAUKĖME NAUJA
KUNIGĄ

liras', ku<

į Mūsų

SIUNČI AM PINIGUS Į LIETUVĄ

Spulkų.

WEST 47th STREET

A G EN T Ū R A

Teisingumu Pamatuotas

DR. A. J. JAVOIŠ

šias, Šv. Juozapo bažnyčioje,

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Mahanoy City, Pa., surinkta
rinkliavoj $393.93.

4140 Archer Avenue
Vai.:

šias. Kelios iš jų bu\ęo pirmo

sios choristės šioje parapijoje
kavimo. Ir kunigu tapęs jis prieš aštuoniolikų. metų. Žmo
muzikos neapleido. Dėl to vi- nės labai nustebinti, kad jos
saį natūralu, kad Vargoninin taip gražiai gieda.
Tikimos,
kų Sųjunga jį apsirinko dva- kad toliau išgirsime dar gra
sios vadu ir šiandien jis stovi | Hau giedant, nes dar yra tik
priešakyje naujo judėjimo — Į pradžia.

„. , .
, _
.
,
Viešnia iš Los A. Svečiavosi pas savo motinų

didesnieji lietuvių centrai kas Dnų Mikolaitienę, 814 Cum-

2—4 ir 7—9 vai.

vakare

Res. 2136 W. 24th St.

Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėli'djc pagal

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CANai 0402

Office Phone
PROspect 1028

Res. and Office
2359 So. I,cavlU SU
CANAL. 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS

Biznis

Tel. LAFayette 1083

sutarti

Office Tel. REPubiic 7606
Rea. Tel. GKOvehill 0617
7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

2423 AV. MARQLETTE ROAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai. 2-\ ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlfoj susitarus

Tel. CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS

PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

DENTISTAS

OFFICE HOURS;
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1

DR. STRIKOL’IS

iki 8 vakare

Seredoj pagal sutartj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

J )ėk ingos,

Tel. CANai 6122

4645 So. Ashland Avė.
Šv. Pranciškaus Seserys

DR. S. BIEŽIS

OFISO VALANDOB:
Nuo 1 Iki 4 lr nuo ( Iki 8 vak.
Nedėllomla pagal sutarti
Ofiso telef. BOLIevard 7820

IeL LAFayette 8057

Namų Tel. PROspect

DR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

11)30

Valandos 1—3 lr 7—8 vak.
Tel.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAI

BOCLcvaril 7012

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartj

DR. C. Z. VEZEL’IS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

DENTISTAS

(Prie Archer Are. netoli Kedsie)
Valandoe: nuo J lkt 8 vai. vakaro
Seredomli lr nedėllomla pagal
■utartl

Telefonas REPubiic 7868

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartj

DR. A. P. GURSKIS

Ofiso: Tel. I.Alayctte 4017
Res.: Tel. HEMIock 6286

DR. J. RUSSELL

DENTISTAS
4294 ARCHER AVĖ.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Rezidencijos Ofisas: 2656 \V. 6#tli SU
corner Sacramento
2515 ĮVEST 69th ST.
tes. Laimingai susidėjo, kad niolinienė su savo dukrele LiValandos: »10-12 lr 8-9 vai. vak.
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. Qf
Rez Tel HEMIock 6141
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti
Elizabetho liet. parap. vargo- liana. Prieš dešimtį metų poniet organizuotų dainų šven- mings Avenue, duktė Ona To-

nininkauja vienas rimčiausių

nai Toniolinai gyveno Rose

mūsų tautoje muzikų komp. J. lande ir turėjo barzdaskutykŽilevičius, kuris drauge
sn lų. Dabar tų i»atį biznį laiko
kun. Simonaičiu darbuojasi ir I Los Angeles, Calif
judina ne tik Nev Jersey pa

Bingo
Šv. Onos moterų ir mergai

rikos kolonijų. Tai yra gražus

čių draugija buvo surengus bi

judėjimas, kurį turėtų stipriai

ngo party

ja puikiausia sutvarkyta. Įsi-1

gyta naujų nuosavybių.

DR. SUSANA A. SLAKIS
EIGŲ

6900 SOUTH IIALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų, 7 Iki 8 v&k.
T5f.trvr.is Rftrnflnm.

PRIMICIJOS

ir jo darbštumui, Elizabetbo
kolonija yra atgijusi. Parapi-'

I Office Tel. Wentworth 6380
Res. Tel. Hyde Park 3396

MOTERŲ IR VAIKŲ
SPECIALISTĖ

Lietuvaitė

DR. VAITUSH, OPT.

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

Philadėlphia, Pa. — Birže

Lie- lio 17 d. Šv. Andriejaus baž-

tuvių mokykla, seserų Pranei- nyčioj įvyko primicijos kun.

Palengvins akių jtempimą, kuris
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų karfttj, atitaiso
trumparegi ste lr tollregystę. Prlren-

ir | dJ^į^ė^tyd*

Amerikoj.

Žmonių pamaldu Chestnut Hill, Pa.; birželio 19

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos
CHICAGO. ILL.

DR. KARL NURKAT
GYDO

Kun. Vaščila priklauso New

AKIS

Ir prirenka nkinlus
atsakoralngal
Vai : nuo 7 iki 8 v. v.
iėsklriant

darbo srity klebonui daug pa Aušros Vartų viltoj, Elmburst,

tas Jonas Kinta, kuriam ne-

valandai dienų.
Tft'.efonas MIDvvay 2880

Phone CANai 6122

bažnyčioj,
mas pakelta iki žymaus laip d. — Šv. Jurgio
snio ir jis palaikomas.
Šioj Shenandoab, Pa., o birž. 21 d.
deda jaunas kunigas asisten Pa.

Tel. VIRginia 0636
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m.
NedSIlomls pagal sutarti
Tel. Ofiso BOULcvard 5913—14
Rez. VILtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:80

756 W. 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI

buvo

nu iš geriausių lietuvių chorų Mišias šv. Juozapo bažnyčioj,

4157 ARCHER AVENUE

LIETUVIS

OPTOMETRIUALLY AKU
SPECIALISTAS

škiočių vedama daug naujos ; V. R. Vašeilos. Per Mišias šv.
ir kilnios dvasios įneša į visos gražų pamokslų pasakė kleb., £TO»^^LJ^nTvi^Ud*roma?lįu

J. Žilevičiaus vedamas yra gau I go’giminės ir svečiai,
singas ir galima skaityti vie- !
Birž. 18 d. kun. Vaščila laikė

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį I
I

parapijos naudai.

paremti visa plačioji mūsų vi Pelnė $40.00.
suomenė.
klebonui

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
6558 So. Western Avenue

rapijų chorus, bet visų Ame

Ačiū kilnadvasiui

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

Phone Hemlock 206L

OFISO VALANDOS:

KUS BONUS

L A I V A K O R Č I Ų

Dienoms Tel. LAFayelte 5703
Naktimis Tel. CAMal 0402

vaikus. Kreivos akys ati Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4
sn- mokyklos
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 ▼.
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:30 vai.
nuo 10 iki 12. Daugely at
parapijos ir vis labiau užsi-1 ruošti iškilmingi pietūs, ku- Nedėlfoj
sitikimų akys at įtaisomos be akintų.
vakaro. Nedėltomls nuo 10 Iki 12

LIETUVIŠ

IE \ L ESTATE

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
6 iki 8:30 vakare

Už šią gausią aukų seselės

veninių. Draugijos šliejasi prie i palaiminimo salėje

PERKAM

PUBLIC

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6000 So.,Artesian Avė.

DR. F. C. WINSKUNAS

nioja jai gelbėti. Choras komp. riuose dalyvavo jaunojo "kuni- Kainos pigiau kaip pirmiau.

1OTARY

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

dai birželio 17 d. per šv. Mi

III. — Gerb. kle širdingai dėkoja didž. ger'?.
Ęlizabeth, N. J. — Kam te
bonas kun. J. J. Čižauskas ga klebonui P. C. Čėsnai, vienam
ko pagyventi šioj lietuvių ko- j
vo žinių nuo J. E. kardinole iš didžiausių ir prielankiausių
lonijoj prieš keliolikų metų ir
sav,
! Mundelein, kad parapijai at mūsų geradarių, kuris
daliar jų pamatyti,
pastebi
siunčia vikarų, šį pavasarį į duosnia auka prisidėjo. Ypa
daug skirtumų. Ši kolonija ir
tingu būdu šia vasarų jos sa
švęstų į kunigus V. Urbų.
tautiškai ir religiniai
buvo
pasimels
už
Nuo geg. 27 d. iki liepos 1 vo koplytėlėje
apmirusi. Ijaisvamaniškoji —
kun.
P.
C.
Čėsnų
ir
Šv.
Juozą
d. kas sekmadienis klebonui į
saliūniškoji dvasia jau giliai
pagalbų at važi uoila vo Tėvai po parapijos prietelius.
savo šaknis buvo įleidusi ir
Pasijonistai.
Lai Gerasis Ganytojas, kuriu
dėl to paraližiavo visų veiki
garbei šie geraširdžiai aukoto
Naujas choras
mų.
jai tiek daug prisidėjo, tūksLaikai pasikeitė. Prieš apie
Kadangi mūsų parapijoje st
tanteviouai visiems atlygina!
dešimts metų čia atvyko jau- kmadieniais esti ketverios Mi

eina prie suorganizavimo pa... .
,
. I
rapijimų chorų sųjungos
n Į
veda stiprių propagandų, kad

DENTISTAS
1446 SO. 49lh CT., CICERO, II.L.
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10 — 9 vai.
8147 ht). HALSTED ST., CHICAGO
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Šv. Pranciš-Į Tel. LAl-’ayi-lte 7650
kaus vienuolynas, kada jų nau

Koresp

kolonijos tautinį ir religinį gy- kun. Čepukaitik Po Mišių

.Street

rSURANCE

DR. P. Z. ZALATORIS

Wauk|egan,

mažens jis rimtai studijavo,
mokėsi muzikos, vargoninin

DR. P. ATKOČIŪNAS

Kės. PKOepect 0659

ramų susilaukė

mai turi būt pradėti anksčiau,
Iš moterų daugiausia uj
nas, energingas kunigas Juo- §įos, taigi varg. Žylius šutvė
negu vėliau.
imo apoplexy arba Ųelebral
zapas Simonaitis, kuris nuo rė “Old taimerių” (vienų mo
įbrrbage, arterijų sukietėll
(Daugiau bus)
pat ma^ų dienų suaugo, supra
terų) chorų, kuris gieda sek------------------------------------------- — to su bažnytiniu darbu.
Iš madieniais per 6 valandų Mi

įaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Tel. CANai 0357

Labai didelę pagalbų ir pa

viais ir jų parapijos istorija.

Simonaičio žodžių nei delega šauskas. Kalbėjo net kelioli I
tai nei svečiai niekuomet ne ka kalbėtojų.
Rap
užmirš. Tai jaunas, energin

).00 — 0 arba 0JX) proc.
1.00 — 3 arba 0.8 proc.

rimų rata tarp vyrų ir
moterų

žindinti

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Antrad

Nedėlioję
2201

W.

Ir

Sekmad.

pagal sutartį

22nd

Cermak

Rd.

Rea. Phone
ENGIcvvood 6611

Office Phono |
TRIangle 0014

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210
Vai.; 2-4 lr 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. CALumet 68S3
Res. Tel. DREzct

9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Nedėliomis lr ftventadienlafs 10—12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAlUls 0991
Rez.: Tel. PLAza 2400
Valandos:
Nuo 10-12 v ryto; 2-3 lr 7-8 v

v

Nadaldieniata nuo 19 lkt 12 diena

TVnktadienis,

liepos

6

d.,

1934

P R A P O A S

— j—

Linkime mylimam klebonui i se, tai tuoj ir atsisako. Sako,
Keun Avenue ir 87 Street. Ten rb. klebonas H. J. Vaičūnas 1 fesijonalai į išvažiavimų lie. Įdirbkite patys. Jaunime, jei
bus išvažiavimas Lietuvių Im- surišo moterystės ryšiu Stelių ‘ pos 8 d., Marųuette parke. Bus geriausios sveikatos.
kiekvienus dėl savęs dirbsimu
provenient klūbo liepot 8 d. Rimkutę su Antanu Sturr. Al- virvės traukimas, kurį orga
CICERIEČIAI JAU SUKĖLĖ .Jeigu oras bus palankus, va- torius buvo papuoštas gėlėmis, nizuoja Valuckis. Pelnas — pa
Birželio 28 d. iris mūsų kle kas bus! Dėl tos priežasties
$220.75
bonų viešėjo kan. F. Kemėšis. apmirė ir L. Vyčių 4 kuopa.
žinosime visi. Kus neturį sa-1 Šliūbas buvo iškilmingas. So- rupijai.

IŠ ALTASS SUSIRINKIMO

+ A

A.

FRANCISKUS
A. RA3HINSKAS
Mirė lupos 4 d. 11)34 m. 11
\ul ryto, nublukęs 72 metų am
žiaus. Kilo IS Kauno rody bos.
Raseinių apskričio,
Kaltinėnų
parap. Amerikoje išgyveno 50
metų
l'uliko
dideliame nuliūdime
sūnų Juozinių, marčių Barbo
rą, dvi dukteris: Kophle JJlock
h- žentų Walter, onų Overllngus
ir žentų Antanų: du brolius.
Jonų lr brolienę Ievų, Juozapų
ir brolienę Marijonų; penkis anūkus, du pusbrolius: Juozapų
i’r Jonų Raslnnskius lr jų šelluynas ir gimines.
Kūnas pašarvotas
Mažeikos
koplyčioj, 331!) Lituanica Avė
Laidotuvės jvyks fteStadienj, lie
pos 7 d., iš koplyčios K vai. ry
to bus atlydėtas J Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielų. 1V> pamaldų
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero
kailines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-nias dalyvauti šiose lai
do! u vėse.

Sūnus,

Nuliūdę:

Abu atlankė pasaulinę paro-

vo automobilio, galės važiuoti'lo “Avė Maria’’ giedojo Mor

Cicero. — ALTASS vietinis busais. Bus net du. Juos pa 'ta Kutaitė.
sky liūs laikė susirinkimų, bi aukojo Sclnvartzel. Tai didelė)
Vestuvių puota buvo jaunorželio 27 d., kuriame, be kitko, uu|{u jr visiems naudinga. Tad sios tėvų namuose. Rimkai y

vakuro, kuris

p yko gegužes l njeĮ<us

nepraleiskite

progos,

ra žinomi Ciceros gyventojai
mėn. pradžioj, renginio komi- , Būkite laiku prie parapijos ir seni “Draugo” skaitytojai.
sija išdavė galutinų sportų, Į gVetainės. 11 ir 1 valandų bnJ vestuves atsilankė daug
iš kurios paaiškėjo, kad pelno sai įsvaziuos.
giminių ir draugų; dalyvavo

liko $27.00.
Vietos biznieriai, “tavernų”

ir gerb. klebonas H. J. Vai

Skyriaus valdybų taipgi iš savininkai turės išvažiavimų čūnas, kun. J. Kloris ir varg.
davė raportų, iš kurio paaiš liepos 24 d., Dambrausko far- Mondeika. Jaunajai porai su
kėjo, kad iki šiol ALTASS moj. Tų dienų bus praleista dėta daug gražių linkėjimų.
Dalyvavus
centro ižtian priduota $108.25. labai šauniai, nes jie turi daug

Šiam susirinkime, per ant draugų. Tai nors vienų kartų
rojo skridimo rėmėjus, priduo, į metus visus šauniai pavai-

ta sekančiai:

Dukterys,

Uruliai ir Giminės.
1 .aidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas YARds 1133.

Kasulaitis $3.00

pernykštes vaišes. Tai

G. Pocius $2.50.
K. 1’. Deveikis $5.ūo.

šaunios iškilmės! Jeigu svei

parengimo

$27.00, pasidaro $37.50,

buvo

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

pa

Tg. Albavičius ir P. Varaku
lis. Todėl, jaunime, jei

nori

būtį doru ir pavyzdingu, pri

Mūsų

kolonijos

Nebeužilgo mūsų

jaunimas

kažkodėl pradėjo snausti. Jei je prasidės Šv. Onos novena.
užima kokį nors darbų, arba Visi laukia. Šv. Ona visiems

toli — Bergmans grove. Ren- j niininkaviiiio, jon vieton išri‘tuvių seserų dr-! ginsi dideli ir maži. O kas ten likta Auškalnienė.
Tautiškoi
Mūsų gerb. klebonas kun.
Praeitų savaitę, birž. 21—25Į
bus, tai bus. Aš tikrai būsiu. Į
Iee cream aukojo ir dirbs Tg. Albavičius sunegalėjęs lieĮ gijos $75.00. Viso $220.75.
d., Congress viešbutyje buvo
Tai tiek Ciceros kolonija iki
; Pr*e jot M. Karaliūnaitė. O pos 1 d. vakare išvyko pasiseimas Lambda Kappa Sigma
šiam laikui davė antrųjai Li
Penktadienio vakare, Šamo Augaitė, K. Veckiūtė; bufete: Į gydyti į Šv. Juozapo sanatoSorority.
U
tuanikai.
J. T. to svetainėj susirinkimas Rau- J. Gudijonis. Kviečiami visi1 rijų, VVedron,
Žada grįsti
Ši draugija dar nėra lietu
donos Rožės klubo. Nariai ste- parapijonai, biznieriai ir pro- liepos 8 d.
viams žinoma, todėl ne vienas
ATOSTOGAUJA
ngkitės būti. Žiūrėkit, kati
įdomaus, kas jį per viena.
duoklės būtų užmokėtos. Tai
Laimia Kappa Sigma,
tui
Cicero. — Šiomis dienomis* svarbiausia. Ištikus nelaimei,
yra vienintėlė pasaulyje mer
dr. Gusenas
ir vaistininkas nėra jokių kliūčių. Tas jau
ginų ir moterų draugija, ku
Keserauskas su šeimomis ap patirta. Per savo apsileidimų
rios yra baigusios Pharmacijos
leido Cicero porai savaičių. Jų kelliarnas triukšmas ir kitus
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklą
(vaistininkvstės) kolegijų. Drlr Grabnamių
įstaigos pasilit'ka atdaros. Jei kaltina. Kas laikosi tvarkos,
jos kuopos yra visose valsty
kam būtinai reikės dantų tai tiiin jokių kliūčių nėra ir ne
bėse, kuriose tik randasi vaisDidžiausia paminklų dirbtuvė
syti, tai atliks dr. Bložis. Ži bus. Taipgi, tam susirinkime
Cbicacd)
tininkystės kolegijos; viso a--------- o-------noma, reikės susitarti. Mergai išgirsite raportų iš buvusio piSuvirš KO metų prityrimo
pie 40. Chicagoje yra dvi kuo
tė kasdienų bus ofise, patars , kiliko ir basebolės lošimo. Jau
---------- o---------pos, būtent Gamina — kurio
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr
kas daryti. Keserausko vais- ni vyrai stokite klūban, nes
taupykite pinigus
je priklauso mokyklų dar latinę prižiūrės patyręs vaistė Į tai vienas didžiausių klūbų vi
--------- o-------, nkančios ir Delta Delta — mo
Mes atlikome darbų daigeliui žymes
ninkas Tubutis.
'soj apylii
nių Chicagos Lietuvių.
kyklų baigusios. Dr-ja pa va
t
" .
. .
Vietos didžiausia dirbtuvė,
Dr. Gusenas su vaistininku
dinta grekiškai.
Taigi šiame seime dalyvavo' Kcscrausku žada aplankyti ke AVestern Electric kompanija,

GRABORIAI:
■Bk

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ

527 N. WESTERN AVĖ.

suvirš 10d merginų ir moterų A“tų valstybių, pažįstamų, gi-(visiems
savo darb,„inkams
iŠ įvairių krašto miestų. Ke-į !1,inilė Pirmiausiai sustos Cic-j duoda dvi savaites atostogų

velande, paskui Omaha, pas-pu pilnu apmokėjimu.

Vi

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartaa.

Veskite paUnlilų reikalu*
•iai su pačiais Išdirbėjai*

Telefonas SEEley GI 03
Chicago, Illinois

kui VVilkes-Barre, o iš ten pa-: paleis IG <1. liepos. Grįš darban
suks į New Yorkų, Brooklynų 30 liepos. Per tas dvi savaites

Prie progos malonu pranešti

čia viskas bus apmirę, biznio
lietuviams, kad ir mūsų tauta ir Niagara Pails. Grįštant navietos užsidarę. Taį bus tik
buvo puikiai penkių atstovių j 1,10 sustos Detroite.
ros atostogos. Pereitais metais
reprezentuojama. Visos gyve
visi
turėjo 3 savaites. Tas bu
Daugelis iš musų turime ana Chicagoj, būtent: Jadvyga
Telefonas
YARda
1138
vo dėl depresijos. Šiemet jau
tostogas
praleisti
ant
vietos,
(Skindcraitė) Koszleiko, kuri
pasitenkindami vietos parkais j atrodo daug gyviau. Paleistų
struotų pharmaeisčių (vaistiarba piknikų daržais. Iš jų kai j darbininkų daug yra grųžintų
LIETUVIAI
GRABORIAI
GRABORIUS
goniriėje.
kurie dulkini, bet kai kurie: atgal. Jiems atostogų nebus. Patarnauju laidotuvės* kuoplriausia
Thore«a O’Britis, Ifelen Pli
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užganėdfntl
kinte, S. Balkcvičiūtė ir Jad I ir labai švarūs. Pirmų kartų Turės dirbti.

GRABORIAI:

LACHAWICH
IR SONOS

D

vyga Leščiauskaitė, kuri veda 1 teks
savo

matyti

Bovšis

1439

pat yra pasižymėjusi plaukikė,

port Pharmacy, 33 PI. ir Mo
University of Illinois College

2314

GRAŽIOS JUNGTUVĖS

vaistinę vardu Bridge-:

rgan St. Visos yra baigusios

Tel. OANal 2515 arba 25l«

grove,

laimėjusi net keletu dovanų iš

Cicero. — Birželio 23 d., po Į

Rep. piet, Šv. Antano bažnyčioj ge-

i Illinois kolegijos.

of Pharmacy. P-lė II. I’ilkiūtė

%

baigė šių vasarų.

kambaryje,

49th

PL,

Gt

Chicago

Cicero,

Įdomu žinoti, kad J. A. Val
stybėse ir Kanadoj

randasi

2,(HM) merginų ir moterų regi

pliarmacistų.

ninkių).

I. J. Z 0 L P

(vaisti

Avenue

ANTANAS PETKUS

Tel. BOl Ievard 5208—8413

Jonas

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

Mikulėnas, ‘Birutės’

daržo savininkės Mikutėnienėa
sūnus šiomis dienomis susitūokė su Eleonora Baclier iš Su

mmit, III. Po gražių vestuvių
.jaunavedžiai išvyko j New ()r-

lenus.

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynės, nundlngt garnį, lėktuvų pašovlmaa, artilerijos
griausmai, žmonių sprogdinimas ir kitos karo baisybės aprašyta W.
T. RCANI.ON'O parašytoje Ir I-Ja premija Amerikoje apdovunotoje
karo apysakoje

‘ DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/’

Mikntėnienės duktė Ona. bai

gusi

beauty kultūros mokslų

dabar darbuojasi La Šalie vie

(GOD,

„avi; .mekcy

ON I S!)

400 p«ir1. GraŽflu. tvfrll nprlnrnl Kaina tik $1.25, ru parsiuntimu
$1 3.5. hetkalauktle: "I>ruuguH”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

šbuty, vidurmiestyje. Jį tuip A

-Jy

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmą
tuo pačiu vardu)

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Koplyčia dykai
1410

SO.

49th

COURT

J.J.BAGDONAS

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109
Tel. CICERO 291

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už $35.00
KOPLYČIA DYKAI
1344

S.

50th

Avė.,

Cicero,

III.

1646 West 46th Street

SUSITUOKĖ

Alfred Rosclll, pres.

GRABORIUS

GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJA8

Delta

Trys telefonai:
Rez. PENSAOOLA 9011
BĖLMONT 8485
, Office: H1IJAIDE 8t4«5
Vincent Roselll, secr.

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

Chicago, 111.

ORABORIUS tr BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

Ine.
LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už $25 00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
W. ISth Ht. Tel. CANai «I74
Cbicago, III.

I

J. F. EUDEIKIS

Lituanica

3319

J. F. RADŽIUS

Congress

HILLSIDE, ILLINOIS

reikalams. Kaina prieinama.

Tel. CICERO 5*27

SIMON M. SKUDAS

Vienas blokas | rytus nuo
didžiulių vartų

STANLEY P. MAŽEIKA

Dl.

Telefonaa MONroc 3377

viešbutyje.

struot ii

S.

23rd

MOUNT CARMEL
. KAPINĖSE

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

718 West 18th Street

.Seimas puikiai pasisekė^ ir,
baigės puikiu bankietu Joseph Į

Urban

W.

d*,

Visi Telefonai:

arti Grand Avė.

Visus

DIBBZJAI

Specialistai Iškalime lr Išdirbime visokių rūšių paminklus Ir
grabnamlus.

,

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

lifornijos.

Rap

29 d. šio mėnesio ir visai ne-į Kėkštaitei atsisakius nuo šei- žnyčiai.

miau priduota $108.25.

turios atstovės buvo net iš Ka

bažnyčio

gijos
išvažiavimo komisijos sirašyk prie L. Vyčių 4 kuokokių svarbių vietų draugijo- teikia gausių malonių.
Didelis kermošius rengiamas j sus-mas įvyko birželio 29 d.,'pos, kuri dirba Tautai ir Ba-

pelną
Kir

Nekalto Prasidėjimo sudalė

dų. Svečias po to išvyko į Tho-

cijos mergaitės rengia “beach
čių 4 kuopos perorganizavimo| mpson, Conn., aplankyti TT.
party”, kuris įvyks liepos 8 tt,
sus-mas Dalyvavo apskrities' Marijonų kolegijų. Liepos 20
Sami Dunnes. Komisijoj yra:
valdyba: J. Poška ir Brazaus d. grįsta atgal į Lietuvų.
O. Pužauskaitė ir S. Vištarkaitė. Išrinkta komisija, kud
taitė. Sako, svečiams jos pa-Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 5
sušauktų visus senus ir nau
gaminsiančios lubai skanaus
skyrius jau pradėjo ruoštis
jus narius.
valgio.
prie centro išvažiavimo, kuris
Tos naujos dvasios 4 k uo
įvyks rugpiūčio 19 d. Skyriaus
Visiems gerai žinoma veikė
lios sus-mas Įvyks liepos 13
pirm. Ivanauskienė pardavinė ja Konstancija Vickiūtė bu
d. Sus-me žadėjo dalyvauti ir
ja tikietus, taipgi verbuoja vo sunegalėjęs; kaž kas į ko
Centro Valdyba: kun. Valan
darbininkes, Buividienė pirmu jų įsimetė ir negalėjo net
čius, C. Savickas ir apskričio
tinė pažadėjo aukų Centro pi eiti. Pašauktas d-ras Zalato
valdyba: J. Poška ir Brazan
knikui. Laukiame daugiau to ris. Dabar, ačiū Dievui, jau
skaitė. Į perorganizavimo ko
kių geradarių.
geresnė ir pradėjo vaikščiotu
misijų įeina: S. Šimulis, kun.

Apaštalystės Maldos drau

kata, oras leis ir vėl būsiu.

Viso $10.50.
Pridėjus

NEPAPRASTAS SEIMAS

šins. Aš labai gerui atsimenu

Birželio 28 tl. įvyko L. Vy

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel.

Boulevard

4139

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.
Ambulanee patarnavimas dienų ar naktį.
PASAUKITE:

Tel. I.AFayettc 3572

J. Liulevičius
Graborius
Ir

IlsiKamuoto Jau
Patarnauja Chica
goje ir apylinkėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4092 Archer Avė.

'

REPublic3100
2506 VVest 63rd Street

Knktadienia,

liepos

6

d.,

193

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
I

I

NEDELIŪJ, LIEPOS (JULY) 8 DIENĄ, 1934 M.

Maloniai užprašome visus parapijonus,, kaimynus, prietelius ir gerb. bi

znierius į mūsų parapijos piknikę.

Vytauto Darže, 115 St. tarp Crawford ir Cicero a v.
ĮŽANGA 35c-

KLEBONAS ir KOMITETAI

PRADŽIA 11 VAL. RYTO

sekmadienį, parapijos darže ir. amžinus narius, pasiųsdama daus užkandžio. Nariai visi Pereito bunco vakaro rapor Susirinkimas baigtas malda
$100 seserims. Daugiau tokių privalo dalyvauti piknike. Pa. tų išdavė K. (Hobis, Pranešė, ir tvirtu pasiryžimu rengtis
visuomenės darbuotei ir palai
narių. Seserys ir 3 skyrius dė ėmę serijas, prašomi priduoti kud liko pelno.
( čių iš kitų kolonijų.
Penktadienį 7:30 vakare pa-':
Raporteris kingos poniai Turskienei.
tų dienų pinigus ir serijas.
Aptarus bėgamus kuopos kymui lietuvių kalbos mūsų
maldos prie Širdies Jėzaus su
lėlius
Dr-jos susirinkimas įvyks reikalus, išrinkta atstovai įl jaunime.
įstatymu Švč. Sakramento. Po
liepos 8 d., 1 vai. popiet. Nau- L. Vyčių organizacijos metinį
pamaldų įvyksta susirinkimas' 1IAI I mnor. riIMlIKU I
į
t
- jų 1 skyriaus skaitlingas sus- jiems nariams, nuo 16 iki 25 seimų, New Yorke,, rugpiūčio
Apaštalystės Maldos draugijos
1 mas įvyko liepos 2 d. Kalbėta m. įstojimas dykai; senesni iki mėn. 7, 8, 9 d. Išrinkti pirm.
North 3ide. — šv. Mykolo
mokvklos kambarv. Parapijos! Town of Lake. — Liepos 8,
.
v. .
.. 40 metų moka pusę įstojamo L. Gritis ir kun. Anastazas
parap. choras, kaip kitais me
,
....
. ... i, . ,
apie kuopos išvažiavimų liecnoro susirinkimas svetainėje, d. jvyks didelis piknikas Šv
mokesčio.
Valančius,
L.
Vyčių
organiza

, pos 15 d. į Marąuette parkų.
tais, taip ir šįmet, turės išva
----------t Kryžiaus parap., Vytauto dar.
. . .
, , .
Piknikas
prasidės
3
vai.
po

cijos
dvasios
vadas.
žiavimų liepos 8 d. Centennial
, „ . .
, ..
v
.
. Daugiausiai tame darbuojasi!
Sv. Kazimiero Akademijos ze. Piknike bus visako, taip
K. Gedvilienė, E. Ogintienė, piet. Kviečiami vestsaidiečiai
Kastas Zaromskis pareiškė beach, Naperville, III. Trokaa
12 skyrius šios Įiarapijos sve pat gera muzika. Piknikui anJurgaitė, Kalvaitė, Laurins- ir kitų kolonijų lietuviai.
padėkų kuopai už užuojautų, išvažiuos po pirmų Mišių 9
tainėje įsikūrė siuvimo ratelį. kas produktais nuo biznierių
kaitė, Ogintaitė, Razbadaus
parodytų jam sergant prieš vai. Visi kviečiami susirinkti
Moterys ir mergaitės siuvinė ir parapijonų renka: K. Ged
kaitė. Išklausyta raportas a
laiku.
Kares tė
keletu mėnesių.
jimo. pratybų atlieka antradie- vilienė, V. Katauskienė, Ragpie centro išvažiavimų rugp.
nių ir ketvirtadienių vaka-' donienė ir Radminaitė. Visi
Svečiai susirinkime
19 d., į Marąuette parkų. Sky
rais.
Į prašomi prisidėti ir visi kvieSurprizų suteikė susirinku
rius pasižadėjo išplatinti tikie
•'Dar tiktai apie trys mene- fiami “‘važiuoti i pikniką,
Visiems, kurie praėjusį tre
siems atsilankymas svečių: Atų ir nutarė turėti savo būdų.
Brighton Park. — L. Vyčių gotos ir Onutės Milaskevieių čiadienį - Liepos 4 <1. atsilan
šiai kaip tapo suorganizuotas
Šv.
Pranciškaus
seserys
pri3G kuopos pusmetinin susirin iš Dayton, Ohio, 96 kuopos na kė VYTAUTO daržan ir pa
šis skyrius, o jau turi virš
40 narių. Garbė gerb. mūsųf.s^un^ 3 skyriui gražų (card
kiman, liepos 2 d., parapijos rių, ir Stasio Piežos. Svečiai dėjo LIETUVOS VYČIŲ Chi
klebonui kun. Vaitukaičiui, ku Table), staliukų, rankomis piemokyklos salėje, atvyko labai gražiai pakalbėjo. Ypač S. Pie cagos Apskričio Išvažiavimų
rio iniciatyva ir pasidarbavi- ^ų, kuris dabar leidžiamas so
skaitlingas būrys šios koloni ža entuziastiniai pabrėžė, kad padaryti tokiu pasisekusiu
garbė yra jaunimui priklausy kaip kad jis buvo — visų Chi
mu tapo ši draugija suorga- rijomis.
West Side. — Dr-ja Aušros jos jaunimo.
Malda susirinkimų atidarė ti L. Vyčių organizacijai. Atei cagos L. Vyčių vardu širdin
nizuota.
r
-- --------- •
Vartų vyrų ir moterų rengia
----------P. Turskienė, 4639 So. Her- piknikėlį liepos 8 d., parap. pirm. L. Gritis.'Po to sekė raš nančiam susirinkime jis pats giausiai dėkoju.
Juozas Poška,
Parapijos piknikui, parapi- mitage Ave., ilgametė narė Rūtos darže. Piknikėlis bus tininkės G. Kupraitės skaity. su savo žmona ir draugais ža
jonai ir parapijos darbuotojai Šv. Pranciškaus Vienuolyno nepaprastas. Grieš gera muzi mas nutarimų, kurie vienbal dėjo įsirašyti į kuopą, kurioj Lietuvos Vyčių Chicagos
seniau abu veikė.
.
apskr. Pirmininkas.
jau prisiruošę. Piknikas įvyks Rėmėjų 3 skyriaus, įstojo į ka. Bus šalto gėrimo ir gar- šiai priimti.

SO. CHICAGOS ŽINUTĖS į syetainėje. Laukiame daug sve

i VISI Į PARAP. PIKNIKĄ |. *;■

CHORO

IŠVAŽIAVIMAS

Rengėjai

PAVYZDINGAS JAUNIMO
SUSIRINKIMAS

AČIŪ

Raporteris

RENGIA PIKNIKĖLĮ

4

Pranešimai
Brighton
Šv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolyno Rė
mėjų 2 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks liepos 8 d.,
2 valandų popiet, parapijos
mokyklos kambary. Visi rėmė
jai prašomi atsilankyti į susi
rinkimų. Taipgi atsiveskite ir
naujų rėmėjų.
Valdyba
Park.

—

Tikrai darbštus žmogus įleprasižengia klaidingais prota
vimais.

DIDELE ŽINIA
Iftkraustome visą savo modelių
aukStą. Ir sandėl) po 1/, kainos.
>25,000 atakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Lengvais Išmokėjimais ar cash.
1150.00 Seklyč/ų setai

£29.45
>145.00 Valgomų kambarių setai

£29 45
>08.00 Seklyčioms kaurai

H9 5O

>150.00 Miegamų kamb. setai

{12985
Skalbimui maSlnos

£39 50
Elektrikinės ledounės

£8950
• »4 . f

s

Geležinės lovos; visų dydžių

)3 95
Pilnos vatos matrasai

V *3

'p(įį^^na

£4.95
0x12 vallokiniai kaurai virtuvėms

S3 98
>50.00 gesintai pečiai

£28.75

t-

>21.00 Inner spring matrasai

£895
.

Man, cigaretas yra

geriausias parūkymas. Tai
yra trumpas parūkymas ...

r.

□82

* i

ir apart to lengvesnis.
“Aš patėmijau, jog tu
ir rukai Chesterfields. Jie

Šimtai kitų bargenų ftiame di
džiuliame lftpardavlme. Atsiminki
te didžiausią ir puikiausią rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-nas .loscpli Jozaltls. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.
3621-23-25 South
Halsred St.
Atdara Antrad.. ketvlrtad. Ir
ftefttadlenio vakarais Iki 10 vai.

man labai patinka.’

Crane Coal Co.
5332

So.

Long

Chicago, III.
TEL. REPUBLIO

MM

Katrie perkate anglis Ift
dralverlų. alųsklte Juoa
)
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, u* mažiau
pinigų.
Pocabontas M. R.
tiktai >7.00 tona*.

s c.

4.

Ave.

(&■

v-

J

POPIERUOJAM tr PENTUOJAM
Atliekame visus namų dabinėmo
darbus. Darbas pigus lr užtikrin
tas. 19 34 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITTH
ĮSOM 8. 50tI» Ar*.
Cicėno, III.
Tel. Lafayctte <71S

"Turėjau lovą

devintaPhtone Prnspect

ME miegojimo vagone. Buvo sunkus trū
kis ir šaltas vakaras—snigo—ir aš pamislinau apie trūkio inžinierių. Garbinu
ir. godoju lituos vyrus”

1854

EDWARD TROST
• 1W4. ItaaarT • Mnaa Tobacco Cm,

PAINTING and DECORATING
HARDWARE antį PAINT KTORB
Sllt W. SSrd Str.. (SUcago

