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VISAM KRAŠTE NĖRA
RAMYBES
Hitleris šaukias taikos ir
podraug grasina

PRANCŪZUOS UŽSIENIO REIKALŲ
KOVA PRES
MINISTERIS LONDONE
NEPADORUMĄ

VATIKANAS
PRIEŠ HITLERĮ

SODAUECIAI NUSPREN

ŽADAMA PASKELBTI DO
KUMENTUS DEL KATALI

KŲ ŽUDYMO

LOKARNO PAKTAS UŽTIKRINTAS

DĖ KOVOTI PRIEŠ NEPA
KATALIKAI

NETURI

LEI

DORIUS RAŠTUS

PRANCŪZAI VETERANAI
ĮSPĖJA VYRIAUSIBĘ

LONDONAS, liepos 9,. —
Iš šiandien įvvkusiųjų Prancū
zijos užsienio reikalų ministe
rio Barthou pasitarimų su An
glijos vyriausybės nariais su
žinota, kad Anglija remia 1925
metais padarytų žinomų Ix>ear
no paktų ir žiūrį kad to pak
to sąlygos tikrai būtų pildo
mos. Tokiu būdu Prancūzijai
nė nereikalingas koks kitas
specialus saugumo paktas.

Sodaliečių konferencijoje
VATIKANAS, liepos 9. — STI, KAD KUNIGAI BŪTŲ
KARALIAUČIUS, M. Lie
BERLYNAS, liepos 9. —
! Palnier namuose nutarta veSKRIAUDŽIAMI
Per bažnytinius autoritetus
Vokietijoj nėra -ramybės. Are tuva, liepos 9. — Kanclerio
' sti i kovų ne tik prieš nepa
,Muniche Vatikanas protestuo
BAMBERGAS, Vokietija,
štavimai vyksta visam krašte Hitlerio ministeris Rudolfas
PARYŽIUS, liepos 10. _
dorias filmas, bet taip pat ir
ja dėl nužudymo kun. E. Much
ir podraug rimti įvykiai vy Hess sakė per radijų ypatingų lerio, vokiečių katalikų akci liepos 9. — ns miestas yra prieš nepadorias knygas, žur Prancūzų karo veteranų gau
vadinamas “Vokietijos Ry
prakalbų, matyt, norėdamas
stosi.
'
jos vado, taip pat prieš tai, mas,’’ nes gyvena kuone vie nalus ir kitų literatūrų, kuri singas susirinkimas sekmadie
Vokietijos vyriausybė neduo tuo būdu nustelbti vokiečių
kad žudomiems nacių vadams ni bavarai katalikai, tarp ku šiandien plačiai, ypač tarp jau nį nusprendė, kad dar kartų
da patenkinatmo atsakymo j tarpe pasireiškusį sųjudį dėl
įspėjama premjero Doumerkatalikams paneigta paskuti rių pasireiškia katalikiško so į nimo, skleidžiama.
Prancūzijos protestą dėl na Hitlerio įvykdyto kruvinojo
gue vyriausybė, kad ji veikiau
nių Sakramentų teikimas.
lidarumo dvasia visuose jų
cių iškelto įtarimo, kad nužu šeštadienio. Ilga prakaltu jis
imtųsi savo “naimių valymo,”
Municho arkivyskupui sta darbuose.
dytų smogininkų vadų ir kitų pasakojo apie karo žiaurybes,
kad iš vyriausybės viršūnių
Vakar čia įvyko nepapra
“sankalby” prieš Hitlerio vy Įspėjo dėl gręsiančio naujo ka čiai ciniškai aiškinta antruoju
būtų pašalinti visi sukčiai val Nėra žinoma, ar nin. Barriausybę yra dalyvavusi Pran ro, grūmojo tiems, kurie kė dalyku. Pažymėta, kad nužu stos iškilmės. Minėtas arkivy
dininkai. Karo veteranai pa Lhou patenkintas tuo Anglijos
cūzija. Tad prancūzų amba sintųsi įsiveržti -Vokietijon ir dyti katalikai nebuvę verti pa skupo Jacobus von Hanck 50
reiškia, kad jei tas nebus pa nusistatymu. Pasitarimai dar
metų kunigystės jubiliejus. Iš Visoj Chicagos arkivvskupisadorius vyksta į Paryžių. Sa kvietė Praneflzijų, kad ji dau skutinių Sakramentų.
daryta atitinkamuoju laiku, vyksta.
kilmėse dalyvavo ir Municho j j°j imita organizuoti Padorukoma, jis savo šeimų paliks giau isigilintų į Vokietijos sto
Pranešta, kad Vatikanas
patys veteranai imsis to dar
arkivyskupas, ’ Jo Eminencija jnio legionų kovai prieš nepanamie — Prancūzijoj, o pats vį ir su ja susiartintų.
renka liudymus apie katalikų
bo — vyriausybės valymo.
LONDONAS, liepos 9. —
Kalbėdamas apie karo bai žudymų /Vokietijoje. Sakoma, kardinolas F|uJhaber, kurs, dorias filmas.
vienas grįš Berlynan.
Atvyko
Prancūzijos užsienio
Vokiečių vyriausybė žada iš sybes Hess nurodė, kad karas šiuo reikalu bus išleista oficia šiandien daugiau kaip kas ki-1 Visose bažnyčiose sekmadie Karo veteranų parado me reikalų ministeris L. Barthou.
tas kovoja prieš nacių pago- nį vyrams išdalinti lapeliai. tu komunistai su socialistais
leisti platų paaiškinitmų apie yra vienas vargas ir nelaimė li “baltoji knyga.”
Nurodyta, tuos lapelius pasi planavo sukelti riaušes — kru Jam draugauja keletas pran
nizmų.
pastarųjų dienų įvykįuR kra ne tik kariaujantiems, bet vi
cūzų valstybės vyrų, tarp ku
Pontifikalinės Mišios laiky rašyti ir grųžinti savo klebo vinąjį sekmadienį. Jiems ne
šte, po to kancleris Hitleris sam pasauliui.
tos atvirame <4re, katedros aik nams, arba stačiai pasiųsti ar pasisekė tai įvykdyti. Buvo rių yra ir karo laivyno miniJis įspėjo visus tuos, kurie
leisis jūron atostogosna. Ne
steris Pietri.
v
štėje, dalyvaujant apie 70,000 kivyskupijos kanclerio ofisam
žinia, kas užims jo vietų, Pa kėsintųsi įsiveržti Vokietijos
per daug policijos i<* nepaken
• •. ■-«-.
tikinčiųjų. Įvyko įspūdingos
Ministeris Barthou šiandien
žemėn. Sakė, prieš tokį įsiperiąs, ar Goeringas.
čiama šiltuna.
vaikštynės.
ir
rytoj turės pasitarimų su
Berlynui trūksta bulvių ir veržimų pakiltų visa tauta, sePamokslų sakydamas kardi
: Anglijos vyriausybės nariais
nesulaukiama prisiunčiant iš n*
Jaunb vyrai ir motenolas visiškai nesivaržė. Pa
japie svarbiuosius tarptauti
provincijos. Gyventojai labai . rys» *r atkakliai kovotų su
BERLYNAS, liepos 9. —
žymėjo, kad Katalikų Bažny
nius reikalus, ypač dėl sudanerimsta.
priešu.
Vokietijoj skleidžiamas atsi
čia daugiau kaip kas kitas rei AVASHINGTON, liepos 10.
iymo jnilitarinės ir politinės
Taika gi kol kas nėra užtik
šaukimas, kad ne vieni kata
kalauja, kad aukštieji valdi — Kitados senato komitetas,
valstybių sųjungos, kuriaja
rinta ir naujas karas lyg ko
likai privalo kovoti prieš na
VATIKANAS,
liepos
9.
—
ninkai visados pasižymėtų pa tyrinėdamas oro linijų reika
būtų galima suveržti Vokieti
kia baisi šmėkla apgaubia Eucių vykdomų terorizmų. Nacių
Šventojo
Tėvo
Pijaus
XI
au

prastu ir doroviniu gyvenimu. lus, pripažino kaltais Northropų. Tuo tarpu taikos labai
jąžygiai yra nukreipti prieš vi
diencijoje
buvo
Philadelphijos
Pareiškė, kad niekam nėra west Airways viceprezidentų
Anglija pakartotinai yra papageidauja vyriausias tautos
sus krikščionis, tad visi krikš
arkivyskupas,
kardinolas
Doureiškus,
kad ji nenori tokios
pilnai žinoma, kaip šiandien L. H. Brittin ir advokatų W.
vadas (Hitleris) ir nacionalčionys — visas krikščioniškas
PARYŽIUS, liepos 9. —
Katalikų Bažnyčia Vokietijoj P. MacCracken už nepristaty- gherty.
sąjungos.
socialistų partija. Dirba tai
pasaulis, privalo susijungti
Prancūzų spauda skeptiškai
yra
įžeidžiama.
kos naudai ir tiesia dešinę
Po audiencijos Jo Eminen
mų dokumentų ir nubaudė po
prieš tų priešų ir bendromis
atsineša į hitlerininko Hesso
Prancūzijai ir kitoms valsty
cija pranešė, kad Popiežius
Kardinolas ragino tikinčiu.) 10 dienų kalėti.
pajėgomis prieš jį kovoti.
pasakytų prakalbų Karaliau
bėms, kad jos stengtųsi susi
Apkaltinti kreipės vyriau- leido vartoti savo vardų vedaŠis atsišaukimas į visus sius, kad jie' neleistų, kad jų
čiuje taikos reikale.
artinti su Vokietija, kad iš
krikščionis yra atspausdintas kunigai būtų kryžiuojami, nes sian Columhįa distrikto teis- moj kovoj prieš nepadorias
Vieni prancūzų laikraščiai
ISTANRULAS, liepos 9. —
vengus naujos katastrofos.
vengrų laikraštyje Pester katalikų kunigai yra Kristaus man. Šis patvirtino senato filmas. Popiežius nuoširdžiai Iš rytinės Trakijos dalies bė
spėja, kad tas padaryta kruvi
Taikos palaikymui svarbiau
Kunigai
privalo nuosprendį. Tada Brittin pa remia Amerikos vyskupų kam ga žydai, kurių dauguma at
Lloyd, kurs, nepaisant drau tarnai.
nojo šeštadienio atminimo nu
sias pagrindas turi būti visa
dimo, Vokietijoje platinamas. kovoti prieš pasireiškiančių sidavė ir atliko sau skirtų panijų prieš nepadorumų.
stelbimui, kiti pareiškia, kad
vyksta Istanbulan. Sakoma,
me kame lygybė.
pragaištingų naujovinę dva bausmę, o adv. MacCracken
taikos prakalba Karaliaučiuje
ten paskleista prieš žydus pro
Karaliaučiaus naciai rodė VOKIECIŲ KARO KAVALE sių. Jie dirba ištikimybės ir apeliavo.
PREZIDENTAS
įpasakyta sąryšyje su Prancū
paganda ir m.usulmonai ne
savo ištikimumo Hitleriui. Ke
PASIGAILĖJO
Dabar minėto distrikto ape
patriotizmo darbų, nežiūrint
RIJOS PARADAS
zijos ministerio Barthou lan
rimsta.
lėtas tūkstančių rusvamarškiliacijos
teismas
nusprendė,
gyvenamų
sunkių
sąlygų,
ka

kymosi Londone.
Turkijos vidaus reikalų mi
nių surengė vaikštynes, kurio
KAUNAS.
—
Šių
metų
bir

kad
senatas
neturi
teisės
bauda
viešieji
autoritetai
visakain
MIUNTCHAS,
Bavarija,
lie
Hesso prakalboje negali bū
1
nisteris išvyko į Trakiją, kad
se savo delegatus, kaip sako pos 9. — Čia surengtas didin-Įvykdo politinį perversmų
želio
20
dienų
karo
lauko
tei

sti
žmones.
Jis
yra
įstatymų
ti nuoširdumo, jei nacių spau
ištirti dalykų stovį. Jam drau
ma, turėjo kiekvienas šios Ma
smas
nagrinėjo
Druskio
Vy

gamintojas,
bet
ne
teismas
ir
gas
vokiečių
karo
veteranų
ka
da veda priešprancūziškų kam
gauja tų plotų generalinis in
žosios Lietuvos miestas ir kai
NUGRlAUS VISAS
tauto
Kosto
ir
Gerdžiflno
Ste

žmonių
teisimas
nėra
jo
ju

Valerijos
paradas,
kuriam
da

panijų — pažymi prancūzų
spektorius.
mas. Hitlerio atstovai įvairio
po
bylų.
Teismas
pripažino
LŪŠNAS
risdikcijoje.
lyvavo
tik
žemesnieji
kariuo

laikraščiai.
Turkijos vyriausybė pata
se Kafaliaučiaus dalyse sakė
juos kaltais tuo, kad jie, ben
menės vadai. Nehfcivo nei kanc
ria žydams, had jie grįžtų į
prakalbas.
KAUNAS. — Kauno mie NERODYS BLOGOS GA drai veikdami su kitais, šių savo sodybas, kur jie bus ap
lerio Hitlerio, nei apsaugos
PRAMONEI BUS GRĄŽIN
metų birželio naktį iš 6 į 7
MYBOS FILMŲ
ministerio gen. Blombergo, sto savivaldybė nutarė šių va
TA LAISVE
saugoti, o propagandos prieš
RESPUBLIKONŲ IŠKIL
dienų, karo stoviui esant, ak
sarų nugriauti visas lūšnas
nei kitų aukštųjų vadų.
žydus skleidėjai, juos susė
MES CHICAGOJ
Lietuvos filmų cenzūros in- tyviai dalyvavo ginkluotame į?'“" .....
Šis paradas surengtas ry- Laisvės aliejoj, neR tie menki
NEW YORK, liepos 9. ~
,...
. t. .
i ' kur, bus aštriai nubausti,
Krašto .respublikonų parti simu su kavalerijos veteranų ir pasenę trobesiai gadina j stitucija yra nusistačiusi atei- sukilime esamai Lietuvos vai- j
Praneša, kad krašto vyriausy
bė tnri jau sudarias planų, ku jos vadai turi iškilmes Chica metiniu reunijos suvažiavimu.! miesto išvaizdų, o jų savinin-, ty neleisti demonstruoti užsie- džiai nuversti, ir nusprendė
Kankakee upėje prigėrė trys
ninių blogos gamybos filmų. nubausti juos abu mirties bau vaikai iš Chicagos, su kuriais
riuo visai pramonei bus grą goj. Dalyvauja ir krašto ko Prez. Hindenburgas prisiuntė ( kai — pasiturintieji žmonės,
Bus žiūrima ne tik turinio, bet sme sušaudant Jiems pada motina Mrs. Herman, 7027 So.
---------- -----------žinta laisvė tvarkytis taip, miteto naujas pirmininkas H. sveikinimų.
STATYS DR. BASANAVI ir pastatymo bei tonfilmų kal vus malonės prašymus, J. E.
kaip jai tinkamiau. Kodai P. Fletcher. Tai pastangos
Morgan gat^ buvo atostogose.
ponas
Respublikos
Preziden

ČIUI'PAMINKLĄ
iais.
MRS.
ROOSEVELT/
partijų
atgaivinti,
sukoordibūsiu žymiai pakeisti.
tas mirties bausmę pakeitė
CHICAGOJ
nuoti ir sustiprinti.
sunkiųjų
darbų kalėjimo bau
PABĖGO 5 KALINIAI
KAUNAS. — Kauno ap
AUTOMOBILIO AUKA
sme: Druskiui 11 metų ir GerNEW YORK, liepos 9. —
Chicagon ir pasaulinftn pa- skrities viršininkaR įregistra
CHICAGO IR APYLIN
Šv. Kryžiaus ligoninėje mi Nubaustas puspenktiems me rodon atvyko prezidento Roo vo draugijų, kurios tikslas ku Iš McHenry apskrities kalė džiūnui 10 metų,
KĖS. — Debesuota; numato
rė E. Hildebranski, kurs buvo tams kalėti bankininkas J. W. sevelto žmona. Sakosi, tai joR rioj non, Kauno aikštėje pasta jimo Woodstoc.k pabėgo penki
automobilio sužeistas biri. 24 Harriman, 62 m. amž., išvež atostogos ir. neturi čia jokio tyti Lietuvos patrijarchui dr. kaliniai išpiovę geležinius vir VILNIUS. — Pilsudskis at mi griausmai, lietus; maža
vyko į Pikeliškes atostogauti, temperatūros atmaina.
balus lange.
tas kalėjimam
specialaus darbo.
Basanavičiui paminklų.
d.

KATALIKAI ORGANIZUO
JAMI LEGIONAN

VISŲ KRIKŠČIONIŲ REI
KALAS KOVOTI PRIEŠ
NACIUS

SENATAS NEGALI UŽIM
POPIEŽIUS LEIDŽIA VAR
TI TEISMO VIETA
TOTI SAVO VARDĄ

PRANCGZAI NEPASITIKI
HITLERININKAIS

ŽYDAI BĖGA Iš TRAKUOS

ORAS

/

PRA

o

“DRAUGAS >»
ttotna kasdien. Išskyrus se^madJenlns
FRENIIMFKATi S KMNk
i
\
. V^ivi/'ee:

ganizavo ir rėmė kooperatinį judėjimą Lie
tuvoje. Beje, yra buvęs Kauno kalėjimo ka
pelionu. Gyvendamas Kaune dirbo prie Sv.
Kazimiero Spaudos draugijos kaipo jos se
kretorius. Paskutinius savo gyvenimo metus
velionis praleido Mažeikiuose ir Pašvitiny.
Vyskupo pakeltas kanauninku, rodos, prieš
dešimts metų.

IT

pA8

Antradienis, liepom 10 d.. 1931

Susisiekimas Lietuvoje

tais paleido mažu.',
liu.'.

\ u. i i luun.i -

traukinė

,iu("iimt liras

ii

didelio nuovargio. .-laiuliun

Girtinos gyventojas pn

kelia-

Tai gyventojams labai pato- ! valandas gali padaryti did"• tloo. Vienam mėnaalul --- 70
K ii,..-.- »a.niyL.»ne
Maždaug prieš 20 metų Lie- seniau pustatyti plentai ir ge gu, ypač kad jomis sdsisieki- žiausių kelionę ir greitai atli
T—llinsrata: Uulama
t uu. i us. I
)* 0*
tavus — .•*«.
tuvoje susisiekimas buvo mar ležinkeliai yra taisomi, lygi- ,ma* Jau jr«i >ra /mui iSv>8‘ kti savo reikalus.
■keltoms kalno* prlslundfajnoe narsi kais t na
Bendradarbiams Ir korespoi lantanu rasiu negru
žai sutvarkyta, patys keliai narni, kad jais galėtų žmonės1 v^^as’* d*e Pantais ir geies■to, }el neprašoma tai padaryti I' uspnalunčlama tam
■toto pakto kasikių.
blogesni ir nebuvo tobulų su groiČiau susisiekti ir mažiau niais keliais vaikšto labai da‘ Bekektortae ertuna — nuo įisa tu 11 • • rai.
sisiekimo priemonių. Mat ta gestų įvairios susisiekimu priefžnB'> «ri'itai ir P«lyrin«>»al u«
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
nebrangių kainų. Paskutiniuo
Senesnieji veikėjai viens po kitam aplei da rusų valdžia dabartinę Lie mooSs
B vaL po piet
džia mus, palikdami didesnę atsakomybę jau tuvų laikė visos imperijos pa Buvę paprasti keliai - vieš ju laiku autobusų susisiekimų;
kraščiu, taigi, ir jos žmonių keliai dabar daugumoje jau prižiūri susisiekimo ministeri- ■
nesniems.
“DRAUGAS”
žvyruoti ir prilyginti net i“ ‘f
gerove beveik nesirūpino. Tie
LITHUANIAN DAILY FBIEND
Mūsų tautos dainiaus Jono
sa, ir tada buvo eilė geležin užsieniniams keliams. Gal tiki visiškai neleidžia kursuoti. Tai
KAIP SOCIALISTAI LAIMĖJO
Pub'iafced Daily. Kaeept
•tTNCRrPTH
>NH One Tsei — »• •«: 81x Months
•U J
kelių, keli plentai, tačiau jais vienoje Suvalkijoje vieškeliai dar°",a todėl’ kad ncbatll di' Maironio - Mačiulio ir rašyto
M: Tkree Montha —
Ona Month — Tie.
dėsnių katastrofų.
jo Tumo - Vaižganto palaikai
Šre—
‘ —k»aOne Tsar — |T.tt: ton Montha — 14.M:
SLA. vairų laimėjo socialistai. Vadina susisiekimas buvo labai sun yra blogesni, nes čia juos daug
aSvertiaton Ln “DRAUGAS" bnnga bent reeulta
mieji tautininkai ir sandariečiai tos organi kus, nes retai vaikščiodavo sunkiau taisyti dėl to, kad rei-; Vandens susisiekimas Lietu- ligi šiol buvo padėti Kauno
Jtoeartlnln* ratas on applloatlon.
traukiniai, o kifų greitesnių kia kietesnę kelių medžiagų v0Je palaikomas tik Nemunu (bazilikos rūsiuose, čia jie il‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av% Chicago zacijos seime prakišo visu frontu. Taip įvy
ko dėl jų susiskaldymo ir dėl kitų priežasčių, susisiekimo priemonių, be pa- _ žvyrą, akmenis vežti iš ki- nuo Kauno ligi Klaipėdos. Ki-. sėjosi tik laikinai. Dabartiniu
apie kurias “S-dara” savo vedamam straips- prasto ūkininko vežimo, nebu tur. Šiaip jau vieškeliai yra! ^os “P4“*8 yra 1Hažos ir todėl laiku Maironio - Mačiulio karvo. Patys keliai- - vieškeliai, platūs, pravesti per žymesnius; j°lnis nei keleiviniai, nei trans-j stas jau perkeltas į specialių
ny taip rašo:
DIENOS KLAUSIMAI
apylinkių centrus ir visiškai j poriniai garlaiviai negali kriptų bazilikos šventoriuje, o
“Keisčiausia yra, jog į finansų komisijų ypač pavasario ir rudens lai
sudėti vien asmeniški iždininko vasalai arba ku, buvo beveik neišbrendami. patogūs įvairiausiam susisie- plaukioti. Ši susisiekimo šaka Tumas - Vaižgantas netrkuA. A. KAN. J. DABUŽINSKIS
proto baudžiauninkai, kurie ir matydami ne Sukūrusi savo nepriklauso kiniui, net sunkioms masino- Į nėra dar Kukamai išvystyta ir kus bus palaidotas Vytauto
aptarnauja tik mažų panemu- Didžiojo bažnyčioje.
Tik kų gavome žinių, kad birželio 22 d. tvarkų bei trūkumus neišdrįs viešai apie tai mų gyvenimų, Lietuva pradė ms
Poetas Maironis - Mačiulis,
mirė Pašvitinio klebonas kan. Juozapas I)a- išsitarti. Šitie “yes, ma’am” iždo prižiūrėto jo daug daugiau, negu carų Paprastiems keliams taisyti n®s £yvent°ju Kalį. Oro susivartojamos
tam
tikros
mašis
*°kimas
taip
pat
neišplėstas!
prieš mirdamas, buvo pareiš
jai paskirti vien tam, kad išlaikyti formalu Rusija, rūpintis krašto žmo
bužinskis.
ir
gyventojų
didelė
dauguma
’
nos.
Žynoma,
prie
šio
darbo
kęs noro būti palaidotas bazi
A. a. kan. Pabužinskis - Dabužis buvo mų ir laiks nuo laiko paskelbti visuomenei, nių gyvenimu ir jų ekonomine
juo
dar
nesinaudoja.
proporcingai
turi
.prisidėei
ir
likos šventoriuje. Pildant šį
lačiai žinomas ne tik Lietuvoj, bet ir pas jog SLA. turtas “pavyzdingai“ tvarkomas, padėtimi. Buvo suprasta, kad
Turėdama
jau
neblogus
ke
visi
krašto
gyventojai.
Nežiū
keliai
ir
įvairioš
susisiekimo
jo narų, šiemet šventoriuje
mus, Amerikoj. Velionis buvo žinomas kaipo tikrenybėj, jokios rolės nesuloš, nes jie juk
priemonės
krašto
gerovei
kelti
rint
visų
kelių
taisymų
sunkuKus
ir
visokias
susisiekimo,
buv0 pVajgta statyti kriptų.
yra paties iždininko patepti toms vietoms.
arnalistas, veikėjas ir politikas.
“Dabar susivienijimui patekus į kraštu- yra būtinos ir pirmos eilės da-1 mų ir brangumo, Lietuvos gy- priemones, Lietuva gali leng. Kriptos projckt4 pa,larė įinži
1913 metais kan. F. Kemešiui apleidus
viau kiltį ekonomiškai ir sti- nierius Rudokas. Rūsy padary
tiniųjų rankas daug kas pasikeis ir ne į ge lykas. Tad ir imtasi seniau ventojai džiaugiasi, kad dabar
“Vilties” redaktoriaus padėjėjo vietų Vil
rųjų pašę. Socialistų-komunistų ir kitų revo buvusius neišvažiuojamus ke turi jau daug žmoniškesnį sn- į Pr*nti krašto žmonių gerovę. tas iš juodo marmuro sarkoniuje, buvo paskirtas kun. Pabužinskis, ku
liucinių gaivalų blokas, kuris dabar turi SLA? lius taisyti ir gerinti. Per vi sisiekiinų negu ankstesniais Dėl patogesnio susisiekimo į fagus į „kurį padėtas karstas.
ris energingai gynė lietuvių teises ir kovojo
savo kontrolėj, lietuvybei yra taip tolimas, sų nepriklausomąjį gyvenimų laikais. Net į tolimiausias Lie sparčiais žingsniais Lietuvoje jeiti į rūsį gannia koridoriusu mūsų krašto lenkintojais.
kaip ir mėnuliui. Jie pasiskubino pakeikti Lietuvoje, tiesa, buvo nuties- tuvos vietas dabar traukiniais vystosi prekyba bei pramonė, Inį Sarkofagas matomas pro
“Vilčiai” perėjus j kitas rankas, 1914 patį čarterį ir išmesti iš jo visus tautinės
Tik trys geležinkelių lini- ar autobusais galima nuva o greta to, ir žemės ūkis. Be langų — paties karsto nema
metais atvyko į Ameriką. Keletu metų klebo- dvasios pėdsakus. Dar neprasidėjus seimui jų jos, du plentai ir dabar ruo- žiuoti. tik per kelias valan to, tai didelis patogumas tiek tyti. Rūsys labai gerai izo
avo Neivark, N. J. lietuvių parapijoj, kur žmonės Detroite, nutarė, kad atidarant sei šiamųsi statyti trečių Kauno - das, tuo tarpu, kai anksčiau vietos gyventojams, tiek į Lie- liuotas, kad neprieitų prie kauoliai rūpinosi žmonių religiniais ir tauti mų nėra reikalo dainuoti Lietuvos himnų. Ir Klaipėdos plentų. Tačiau ir reikdavo net ištisų savaičių. tuvų atvažiuojantiems svečia- rs(0 jr yarkofago drėgmė,
geležinkeliais ms. Vietoj anksčiau ilgesnėms j .Rašytojas Tumas - Vaižganiais reikalais. Trumpai darbavosi Bostono tik įrašyta konstitucijoj eilutė privertė anuos tiek sulig Lietuvos didumo jau Lengvindama
liet uvių parapijoj ir bendradarbiavo “Dar nusileisti ir himnas buvo sudainuotas. Tai tik yra žymus pagerinimas. Be to, susisiekimų, Lietuva šiais inc- kelionėms sugaištų savaičių, n(as savo testamente buvo
pareiškęs norų, kad jį palai
bininko” redakcijai. Be to, a. a. kun. Juo pradžia ir pirmas žingsnis naujon kryptin.
“Iš Mass. valstijos atvyko delegatas, žy-<
Mūsų
susivienijimas
gimęs
ir
augęs
taudotų arba Svėdasuose, iš ku
zapas aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių
“Socialistų-komlnistų ir jiem panašių ko
mus profesionalas. Jį tuojau pradėjo sekioti rių apylinkės jis yra kilęs, aralicija
laimėjo
tik
ačiū
tam,
kad
jie
atsivežė
Kškoj
šeimynoj
pirmų
sykį
patenka
po
dvie
religiniame, tautiniame ir visuomeniniame gy
du agentai. Delegatas tuomet perspėjo kairių-1
venime. Buvo Amerikos Lietuvių Tarybos kelius desėtkus pasamdytų ir apmokėtų dele jų internacionalų pastogės. Čia jį glamonėja, jų štabų, kad prašalintų žvalgybų, nes kitaip 1 ba Vytauto Didžiojo bažny
čioje, kurių jis taip mylėjo ir
narys. 1918 metais, gegužės mėn. taryba jį gatų, kurie sulig paduotos komandos kėlė vilioja ir žada jam daug gerybių. Pradžioj ta žvalgyba galinti nukentėti.
nnkuria labai rūpinosi. Vaižga
išrinko vykti Į Europą drauge su prof. F. rankas, triukSnravo ir neleido kalbėti lutų'mte» suvienijimas nedrįsta priešintis, ir
“
Pastangomis
Bagočiaus-Gugio-Mickevinto koibitetbs hutarė įvykdy
Mastausku iv dr. K. Pakštu rūpintis ‘Lietu pažiūrų žmonėm. Delegatų samdymas buvo""'!t' ve*dil nuo *1 nenuosir zių taisin ojų.
čiaus buvo suvežta iš Illinois valstijos dideli ti jo šitų norų ir pradėjo ruo
daromas
beveik
viešai
per
laiškus
ir
specia-!
Jis
{ia
‘
bandyt,naujas
aplmkybes.
vos nepriklausomybės reikalais. 1919 m. bir
per laiškus ir specia ..
.
. .
., ,
, . o .
būriai delegatų. Maistų ir pastogę jiem ap šti jam amžino poilsio vietų
pvas,deda “trl- Susi
želio mėn. buvo paskirtas Lietuvos valstybės liūs verbavimo agentus. Tokie dalykai lig TaiP Praeina metA
rūpino tie už kuriuos jie balsavo.
Vytauto Didžiojo bažnyčioje.
delegatu prie Taikos Konferencijos Paryžiu šiolei nebuvo praktikuojami susivienijimo gy vienijimas pamažu pajunta, jog jo globėjai
yra
ne
kas
kitas
kaip
išnaudotojai.
Jis
pri

“
Kiekvienų
vakarų
juos
suvaryda

Šiuo metu bažnyčioje daroma
je. Vėliau darbavosi Lietuvos atstovybėj Pa venime ir jeigu jie nebus panaikinti, tai šios
ryžiuje kaipo patarėjas. į Ameriką nebegrįžo. organizacijos vardas ir garbė nupuls iki pat simena savo seėų Šeimynų ir jo galvoj kyla vo į atskirų salę ir “aiškindavo” jiems kų kripta. Palaikai į šių vietų
jie turės daryti sekančių dienų. Šitos “lekci bus perkelti dar birželio mė
Drauge su kitais mūsų delegatais, pa dugno. Laimėjimas buvo atsiektas grafto ir mintis grįžti atgal — į gimtinę.
muštai s Europon Lietuvos reikalais, velionis demoralizacijos keliu. Čia jie pritaikė senąjį j
i
“Nereikės gal nei dviejų metų iki SLA. jos” buvo taip pasekmingos, kad į trumpų nesį.
gabiai ii nuoširdžiai darbavosi. Amerikos Lie principų, jog tikslas pateisina priemones.
nariai pastebės, jog tie naujieji vadai ir jų laikų sulipdyta klusni, akla ir fanatinga mi
tuvių Tarybos delegacija suvaidino labai sva
— Kovai su gyvulių mirtin
“Kas pradėta neteisėtu ir suktu būdu, užpakaliniai dirigentai yra tik žiauri, egois nia.
rbų vaidmenį kovose dėl Lietuvos nepriklau tas negali išsivystyti į garbingų, kilnų daly tiški politikieriai, bet ne darbuotojai”.
“Bet kas bus kuomet ši minia atsikratys gumu Lietuvoje vis daugiau
somybės. Kan. J. Dabužinskio vardas turės kų. Kraštutiniųjų administracija, pasigriebu
Kitoje vietoje tas pats laikraštis taip ra ažmesto hipnotizmo? Tada turėsim antrų bol priduodama reikšmės.
Šiuo
ševizmo bangų”.
būti įrašytas į mūsų tautos istorijų kaipo si SLA. vadovybę, neiškęs nepasukus į krei šo:
metu su apkrečiamomis gyvu
žmogaus, kuris daug dirbo savo tėvynei.
Prie to, kas čia pasakyta, nedaug kas lių ligomis kovoja 46 veterina
“Kiek metų atgal kairieji reikalavo, kad
vus kelius. Išleisti delegatų atvežimui pini
Kan. Juozapas Pabužinskis gimė 1878 gai turės kaip nors sugrįžti. Už suteiktų pa Lietuvoj būtų panaikinta žvalgyba. Tai, esu, bereikia pridėti. Nei bent tų, kad tautininkai rijos gydytojai, veterinarijos
kovo 10 d. pasiturinčių bajorų šeimoje Še galbų laike balsavimų, reikės atlyginti bolše smerktinas dalykas, priešingas laisvės prin ir sandariečiai, kuriuos socialistai “sumur departamento tarnyboje 62 gy
dė” patys
kalčiausi. Jie socialistams pa vulininkystės technikai paski
duvos parapijoj, Šiaulių apskr. Mokslus ėjo vikams ir kitiems. Jau vienam jų žmogui — cipui.
“Bet Detroite “pažangieji” turėjo .su taikavo, vienu frontu vedė kovų prieš kata rti po visų kraštų padeda ve
Šiaulių ir Rygos gimnazijose. J kunigus įšve komunistų vadui, suteikta svarbi vieta ųpntintas Kauno seminarijoj 1902 m. Kunigavo švietos komisijoj. Neužilgo, iš SLA. centro darę ne tik žvalgybų, bet tikrų ‘črezvičaikų’. likus, padėjo jiems įsigalėti ir dėl to patys terinarijos gydytojams. Be ve
Dotnuvoje, Kaltinėnuose, Josvainiuose ir Jo pastebėsim net keletą raudonų šviesų, kurios Kur nepasisuk ten rasi vienų žiopsantį šnipų, šiandien skundžiasi ir verkia, kati socialis terinarijos technikų dar dirba
tai jiems ant sprando atsisėdo.
24 feldšeriai. .
Tsb.
kuris klausos kų priešinga pusė kalba.
nišky. Ginta parapijinio darbo jis uoliai or- rodys kelių vedantį į Maskvą.
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Viena aristokratiška ponia, kuri ilgai di venimas be sielos yra bevertis, tai gyve- i
rbo norėdama atsakyti į šį gyvenimo klau nimas be prasmės, nors išoriniai ir turė
simų, pripuolamai buvo mokykloje kate tų didžiausius pasisekimus; siela kilnina
kizmo pamokos metu. Iš karto išgirsta net paprasčiausiose ir vargingiausiose są
Vertė Vyt. Mankeiiūnas
atsakymų, kurio ieškojo ilgai pas šio pa lygose. Taigi žmogus yra pats sau tikslu.
saulio gudruolius: “Kuriam tikslui esame Bet neprivalo gyventi vien sau, bet ir vi
KATALIKŲ AKCIJOS MORALIAI
žemėje?” Vaikas žino tai ir atsako: “E- suomenei ir galutinai Dievui, šie aukštes
METMENS
same tam žemėje, kad pildytume šventų ni ir žemesni tikslai tarp savęs sutinkh,
Dievo valių ir per tai gautume atlygį da ir net vienas kitų papildo. Tobulu ir lai
(Tęsiny s)
nguje”. Nėra gilesnio atsakymo, tačiau mingu netampa tas, kurs visame kame
buvo didelis įspūdis, kari kariais viešpa jame viskas glūdi paslėpta. įteikia tik jo vien savęs teieško, bet tas, kurs pantirštie o kapų tyla tartum pačios amžinybė’
turinį išaiškinti naujų laikų žmonėms su dan.as save pašvenčia gyvenimų Dievui ir
artimui. Kas mažiausia laimės ieško grei
įkvėpta. Tačiau visus tas įspūdis prislėgė,
prantamu būdu.
nes kalbėtojas, anas nuoširdus ir gilus
Jš katekizmo žinome, kad aukščiausiu čiausiai jų ras.
galvotojas, baigė referatų skaudžios reziTik paviršutiniai gyvenimas yra be
tikslu yra Dievas. Aukštesnio tikslo neži
gn.’K-ijoa žodžiais: esama įvairių kilnių
nome. Tačiau žmogus visų pirma trokšta prasmės. Bet pesimizmui priskiriame tiek
tikslu, tačiau galutino
gyvenimo tikslo savęs tobulumo ir laimės. Katalikų tikėji tiesos, kad ir geriausiu atveju tai, kų že
'nežinome Kaip imtų gera, ruso man viemas patenkina ir šį pagrindinį žmogaus mėje gyvendami gauname, yra netobula
na> draugas, kad iš tos pat katedros bū troškimų. Gerai Kantas sako, kad žmogus ir negalutina, laikinis gyvenimas niekuo
tų prabilęs vienas mūsų katalikų pašau* kaipo protinga esybė turi būti pati sau met mūsų nepatenkins ir liks j«slaptirni.
lietui inint\!ojų ir panašiai kaip anas ge tikslu. Tai pripažįsta ir mūsų tikėjimas. Todėl kiekvienas kas 6k ieško gyvenimo
nialu
psichologas būtų
išdėjęs amžinų Jam žmogus yra bent artimesniu, nors ir tikslo šiame gyvenime turi tapti pesimis
krikščioniškos gyvenimo filosofijos tiesų.
ne aukščiausiu gyveninio tikslu. Pačiame tu arba skeptiku. Reikia mums iš aukš
I\;ifalikų tikėjimas duoda pagrindinį žmoguje aukščiausiu tikslu yra jo siela, tybių šviesos. Šioje šviesoje pažinsime ko^atsakymų pirmame katekizmo puslapyje. tobulumas, gerumas, sielos šventumas. Gy • dėl jame tiek sunkumų ir aukų. Gražiai
Kun.

Dr.

Fr.

Sawicki,

Hat nLaiku Žmogaus Siela

apie tai rašo Krasinskis; “Ir aš ne ant
rožių! jėgų kaskart mažiau, gi darbo, var
go, sielvartų ir nusiminimų kas kart (Jau
giau. Tačiau gyvenimas toks yra. Jeigu
jis būtų kitoks, tai nebūtų keliu vedančiu
prie aukštesnio galo, bet pats būtų galu.
Tiek mes būsime nemirtingi ir skirti gar
bei, kiek čia mes buvome neramūs, nepa
sitenkinę, nepatenkinti. Mūsų skausmas,
mūsų menkumas parodo mums, kad eina
me toliau, kad atgimsime, kad mūsų lau
kia gyvenimo atbaigimas”.
c). Naujoji etika. Visų vertybių
perkainojimas

Pažinome teorijas, kurios dorinę tva
rkų arba visai atmeta arba laiko labai
abejingu dalyku. Bendrai naujų laikų fi
losofijų pripažįsta moralę santvarkų. Nau
jų laikų žmogus veržiasi prie didesnės do
rinės laisvės, bet šį tikslų galima atsiekti
taip pat kuriant naujų etiką. Tai yra ma
žiau skaudus įvykis atsakąs moraliam nu
jautimui.
Šios naujos etikos šūkiu pagal Nietz-

sobe turėtų būti
vertybių perkaino
jimas ir nors pats Nietzsche šios progra
mos nepravedė, tačiau naujų laikų etiko
je ji esminiai pasikeitė. Svarbiausios nau
jų laikų etikos yra šios žymės:
visų

a) Formaliu atžvilgiu svarbų spaudi
nių daro moralės nepriklausomumui (au
tonomijai). Nuo pat žmonijos istorijos pra
džios moralė teisė buvo laikoma dieviš
ka. Naujų laikų etika laiko tai beteronomija, kuri neatsako žmogaus vertei ir ne
gali uždėti moralinių pareigų. Žmogus kai
po asmeninė, protinga būtybė turi teisę
naudotis savo protu ir savo valia. Kan
tas, kuris davė doros autonomijos šūkį,
dar pripažįsta dorinę tvarkų kaipo die
viškų, tačiau jo manymu tas nesaisto žmo
gaus kaipo Dievo įsakymas, bet tik kaipo
proto postulatas. K$l filosofai visai atpalaidoja dorų ir tada etika tampa ateis
tinė.

(Daugiau bus)
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dar tebesančius gyvus gar
gus ir daug Lietuvai nusip
niusius žmones nufilmuoti
rsine filmą, šį tą duoti iš
gyvenimo, kad ateities ži
galėtų apie juos ne tik
Kiekvienais metais retėja tyti, bet ir jų darbus nors
garbingų Lietuvos visuomenės moję savo akimis matyti,
veikėjų eilės. Kas nežino lie be abejo turės daug auklėj
tuvių tautą, kovojo už lietu mos reikšmės dabartinei
vių išsilaisvinimą, kurie buvo nuomonei ir būsimoms
tremiami Sibiran, šiandien to toms.
kių gyvų Lietuvoje jau visai
maža tėra. Palyginti per tru
mpą laiką Lietuva jau neteko
Basanavičiaus, Vileišio, Mai
ronio, Vaižganto, Banaičio,
Kriščiukaičio ir daug kitų ga
rbingų žmonių, kurie lietuvių
tautai daug nusipelnijo. Vieni
savo raštais kėlė tautą iŠ ve Ligi šio laiko Lietuvoje vei
rgijos miego, skelbė tautos lai kė apie 30 smulkių žemės ri
svės idėjas, kiti praktišku da kio šakų organizacijų. Jos ša
rbu tas idėjas vykdė. Šiandien lia* kultūrinio darbo visuome
tie garbingieji vyrai statomi nėje dirba ir grynai praktiš
visiems Lietuvos gyventojams ką darbą, turi daryti preky
tikru pavyzdžiTi, o jaunuome binio pobūdžio patarnavimus
nei liepiama eiti jų nurody ir t. t. Vadovauti visą tų or
ganizacijų bendresniam veiki
tais keliais.
mui buvo jaučiama tam tik
Dažnai įvairios organizaci ros įstaigos stoka. Prašalinant
jos sukaktuvių proga rengia šį trūkumą neseniai Lietuvoje
tokių garbingų vyrų minėji
Sėdi: Marijona Skirmontakė, Stanislova Buračiūtė, Valerija Petraitytė, kun. A. Jeskevieius, vikaras, kun. J. Mačiulionis, klebonas,
įsteigta smulkių ūkio šakų or
Bronė Šimkūnaitė, Philomena Pagojiūtė, Marijona Markevičiūtė.
mus arba jiems visuomenė pa ganizacijų sąjunga. Ši sąjun
Stovi I eilėj: Mykolas Legeckis, Raimundas Poremskis, Petras Saluska, Albina Milkentaitė, Aldoną Sakalaitė, Sopliia Maženytė,
stato paminklus. Čia žmonėms
ga aiškins, kurių prekių ir
M i 1d reda Vukelieh, Antanas Kavaliauskas, Juozapas Abromavičius, Antanas Krikščiukaitis.
tik papasakojama apie tų gar
kiek įsivežama iš užsienių, ku
Stovi II eilėj: Juozapas Račiūnas, Jonas Kulikauskas, Jeronimas Balsevičius, Kazimieras Tamkus, Jonas Godžius, Petras Vukelieh,
bingų vyrų darbus, parodo
Andriejus Lazauskas ir Povilas Jocius.
mos jų fotografijos, paveiks rių galima čia pat pasigamin
PIETARIO ALGIMANTAS
tas drausmės jausmas. Jis ak- su šautuvu pagal visus statuto lai. Tačiau plačioji visuomenė ti ir darys žygių, kad visko,
pati savo akimis nematė jų ko galima pasigaminti vietojo
lai klauso įsakymo ir tas kar reikalavimus.
Kai medicinos viršininkas gyvų ir neturi supratimo apie tikrai būtų pasigaminama. Be
tais atima iš jo iniciatyvą.
Šios gadynės jaunesnieji ir
to, sąjunga rūpinsis sudaryti
Anglas, ilgą laiką išgyvenęs (priešą, bet vargu parodys Taip, baidus žemės drebėjimas kreipėsi į dalies viršininką visą jų gyvenimą.
senesnieji daugiausia yra lin- Japonijoje, dalinasi su “Deili; aukščiausią pašaukimą, susiti Japonijoje 1*923 metais metu, į prašydamas pagalbos (pačiam
Paskutiniuoju laiku Lietu- palankias sąlygas parduoti sa
kę skaityti noveles. Jos yra1 Rerald” skaitytojais savo 'kusi su- rimtu priešininku, j kai Jokohamos gatvės buvo jam tas net neatėjo į galvą), voje jau keliamas sumanymas vo gaminiams.
Tsb.
musų eros pobūdis. \ ieni j įspūdžiais apie japonų kariuo-į Strategišku atžvilgiu joje nėra , apverstos lavonais ir mirstan- šis sutiko išsiųsti kareivius
skaito dėl įdomumo, liuoso lai- 1Ilenę_ Tai — “robotų” ka- į to, kas karo mene vadinama .čiais ir gydytojai dirbo dieną gelbėjimo darbams tik po to,
ir naktį griuvėsių tarpe, nu kai buvo pataisytas telefonas
ko praleidimui, antri kad ra-. riuornenė, gų vienodu mediniu! “įkvėpimu.”
sti atsilsį nuvargusiam, kūnui, kareiviukų mechan*iškumu pa-' Japonų kareivio patriotiz statytomis valandomis kariška i ir jis galėjo gauti oficialų
Ar. V.
treti serga tokia liga, kad ne- j raduojanti kareivinių aikštėse mas neturi ribų. Kai straip dalis darė aikštėje pratimus leidimą iš Tokio.
gali apsieiti be romano arba jr mįrštanti kautynių laukuo- snio autorius kalbėdamasi su
bent kokios apysakos.
ARBA
japonų karininkais pasakojo
se.
Su gerai veikiančio automa apie tai, kai buvo malonu karo
Pietario Algimantas yra ištorinė novelė. Kaip žinoma, to tikslumu ji gali sutrinti metu, kai dalis pasikeisdavo ir
nueidavo Įiailsėti j užpakalį,
Algimantas Lietuvos Istorijo
Parsitrauk Tris Knygas
Thompson, Conneeticut
je tryliktame šimtmetyje buvo gaus psichologiją, todėl įdo jie traukė pečiais ir negalėjo
Vedančias Tobulybės Keliu
vienas iš žymiausių didvyrių. mus jo charakterio nupieši suprasti, kaip galimą džiaug
Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai
Autorius savo veikale apibudi mas. Vietose sutinki jumoro, tis dėl pasišalinimo iš pozici
čiams, tūri Conneeticut valstybines teises.
Parašė Kun. dr. KAZ. MATULAITIS, M. I. C.
na tą asmenį, supažindina prilyginimų, paralelizmų. Tiek jų, vienintelės vietos, kame
Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni metai:
T knvga:
skaitytoją su to laiko visuo palyginimais tiek neigimais yra visiškas galėjimas užsitar
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo
Keturi Metai High School — Keturi Metei College.
mene; taigi visa novelė cen- įspūdis be galo puikiai pasi nauti garbingą kario miytį.
aptaisais $1.25.
truojagi apie Algimantą. Ta seka sustiprinti.
Tikyba
žurnalistika
Filosofijos Isto
Literatūra
II knyga:
Bočių tikyba mokina juos,
Politika
Sociologija
rija
Muzika
me tikrais dramos dėsniais,
SIELOS
TAKAI
TOBULYBĖN,
pusi.
269,
audeklo
ap

Gyvenimas parodo, kad tas kad kritęs kautynių lauke tuo
Matematika:
Kalbos:
FlloHoflJa:
Istorija
taisais $1.25.
Pietaris atvaizduoja visus ku kas patinka žmogui, turi dau jau pat persikelia į dangų,
Algebra
Lletuvti,
Geografija
Logika
Geometrija
III knyga:
Prigimtis:
Kritika
Anglų
nigaikštį ištikusius pasiseki giau įtokos. Kadangi šitos ga kame jo laukia visokios malo
Anatomija
Ontologija
Trigonometrija
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie
Lotynų
Kosmologija
mus Bei nelaimes. Iš pradžių dynės asmenys mėgsta skaity nės. Tas fanatiškas tikėjimas
Biologija
Menas:
Graikų
loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Astro n*$mlja
Psi’chologija
suvaržytas nelaimių glėbyje, ti romanus ir noveles ir y tin daro iš japonų kareivių didvy
Gražbylybė
Prancūzų
Chemija
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00
Etika
Dramailka
Fizika
Teo-llceja
Čia nuplėSk
nelaisvėje, Algimantas su tau tokius, kurie patenkina žmo rius, visiškai abejingus mir
Italų
tiečio pagalba išsiliuosuoja, gaus smalsumą tai jie beabėjo čiai nuo priešo kulkų. Taip
Visais informacijų reikalais kreiptis:
Gerb. ''Draugo” Administracijai:
atsimena kelius įvykius iš kū tų žmonių akyse išrodo girti- pat reikia atsiminti, kad ner
Siunčiu Jums $............... uit kuriuos atsiųskite knygas:
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, audeklo aptaisais. $1.25
dikystės apie degančią pilį, tė ni, populiarūs. Pjetario Algi vų ligos Japonijoje visiškai
SIEI/<8 TAKAI TOBITLYRftN. audeklo aptaisais. $1.26
DORYBES, audeklo aptaisais $1.25.
vą ir motiną, persitikrina ir mantas kaip tik pasotina tą!nežinomos vyrų tarpe ir opeArba: Siunčiu $3.00 ui kuriuos prlsiųsklte visas tris KUN. K. MA
knygas, audeklo aptaisais.
įsigijęs laisvę pasirįžta nuveik žjnogaus geismą. Todėl Pie-į racijos beveik visuomet daro- TULAIČIO
Mano adresas
ti priešus ir deda visas pa tario Algimantas tarp jaune-, mos be priemonių, nuo kurių
Vardas, Pavardė ....................................................................................
stangas atgauti savo užgrobtą sniųjų yra populiariškiausiar? nejaučiama skausmo.
paveldystę, garbę ir viešpaty iš lietuvių kalbos knygų.
........................................................................
Street
Iš kitoR pusės, japone kra
Thompson, Conneeticut
stę. Ant galo iškilmingai pa
M. Smigelskis.
štutiniame laipsnyje ištobulir.
siekia savo tikslą ir, kaip pa
prastai, kiekvienoje novelėje
aukščiausios dramos vaidinto
IN OUR OFFICE
jai susituokia ir laimingai pra
1
leidžia paskutines dienas.
AUftROB VARTŲ PARAPIJOS MOKYKLĄ BAIGUSIEJI MOKINIAI 1934 M., OHIOAOO, ILL.

FILMUOS LIETUVAI NU
SIPELNIUSIUS GYVUS
SENELIUS

LIETUVOJE ĮKURTA SMU-I
LKIĮĮ ŪKIO ŠAKĮ! ORGA
NIZACIJŲ SĄJUNGA

Japonų Kariuomenė

SVENC. MARUOS KOLEGIJA

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMUI

MARIANAPOLIS

Kolegijos Kunigas Direktorius

MARIANAPOLIS

,

Autoriaus stilius lengvas,
lakus, laiko skaitytojo dėmesį
perdėm, taippat gamtos reiški
nius Pietaras puikiai apibrė
žia. Gyvi tipiški charakteriai
susiklijuoja su to laiko visuo
mene; be to, tie ti|>ai gražiau
si lietuviškai klasiški. Teigia
mus tipus labai sukilnina,
sudidvyrina kaip antai — Al
gimantą, Virpšą, Ivoną, nei
giamuosius —^.ršusis su žmo
na, Papas-Kastas ir kitus.
Pietaris gerai supranta žmo-

z

_____

J

Antradienis, liepos 10 d., 1934

D H A TT O A S
Redaktorius

:UN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
WATERBURY, CONN.

Administratorius

ŽINIOS

NAUJOSIOS ANGL.

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATKRBURY,

CONN.

==
nkų Sųjungos atstovas, prof. i kuriam dalyvavo įvairių ko- įvairių parapijų chorai, vado- jos gimnastikos salėj įvyko žmonių. Mutyt, visi buvo palonijų dainininkai-ės muzikaiĮ vaujant jų vargonininkams. Į šokiai. Muzika buvo teikiama tenkinti dienos parengimais
B. Vitkus.
Mandatų komisija išdavė sa ir žvaigždės! Jų tarpe matėsi Dainų Šventės dirigentu buvo garsiakalbiais
ir programa.
aria.na.po1 i s — Pereitų sa* stud. A. Micifuias, 2 sekretovo darbuotės pranešimų, iš ku tokių artistų, kaip J. Olšaus komp. Ą. J. Aleksis, o prog
Užsibaigus dienos progra
plačiosios lietuvių visuo rius — E. Ignotuitė.
rio sužinota, jog seime daly kas iš Detroit, Mich., bro. J. ramos pranešėju Šv. Juozapo mai, žmonės ėuiė nenoriai skiri
akys buvo nukreiptos į1 Sveikinimų komisijų, sudarė
vavo 184 delegatai ir arti 25 Banys, M. I. C., varg. J. Že parapijos (Lowell, Mass.) kle
stytis. Spėjama, jog Lietuvių SKAITYKITE IR PLATIRLrianapolio kolegijų, kur į-',— stud. J. Kuprevičius, N. A- svečiai.
kun. P. Strakauskas
maitis iš Worcester, Mass., E bonas
Dainų šventę užbaigus, bu- Hienoj dalyvavo apie 10,000 į
I
keletas svarbių įvykių. I leksis ir P. Parulis.
Padaryta pusvalandžio per Rovaitė iš Rocliester, N. Y., ir
įvykiai buvo visų sekami,1 Rezoliucijų komisijon
trauka, po kurios centro rašti kiti. Programos vedėju buvo vo teikiama pietūs ir užkand- --------------------- - —— '
[s jie lietė ne tik patį Maria- į '(alumnų) kun. J. Kripas, kun.
ninkas perskaitė pereitų metų organizacijos pirmininkas, J. žiai. Kas norėjo galėjo gauti
polį ir tuos, kurie čia buvo P* Kariūnas, prof. J. Čenys, protokolų. Jį seimas užgyrė C. Morkūnas.
gardžius pietus kolegijos val
Tel. CAN ai 0357
važiavę, In-t jn s,.k,nės tari prof. P. Galiais (studentų), V. kaip taisyklingai ir nuowk|iaį
Res. PROspeet 6659
Delegatai išsiskirstė pilni gomajam kambaryj, o užkan
pelės svarbos į visų išeiviją. Sabas, V. Klimas, Rambutis ir1 surajytjJ
džius
prie
kurios
kolonijos
stagražių įspūdžių, entuziastiškai
DENTISTAS
Pauliukonis.
Vakare atstovams-ėnis įvyko 1 nusistatę įvykdyti padarytus i lo pikniko lauke. Popiet svie- 1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL,
i iepos 2 ir 3 dienomis Maria
Mandatų komisijon paskirti (semi-formal) šokiai. Sendrau kilnius nutarimus ir praplati dinio lauke įvyko sviedinio
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
x)lis turėjo garbės turėti po
>147
SO.
HALSTEM
ST.,
CHICAOO
1821 SOUTH HALSTED STREET
□• .
.,.
.. .
—stud. J. Dambrauskas, stud. i . , .
- ,
žaidimas tarp Norvvood, Mass.1 Paned. Sfered. lr Subat. 2—9 vai,
_,o stogu ir džiaugtis Anie.
...
; gai taiposgi laike savo posėdį, nti organizacijos veikimų.
Rezklenclja 6600 So. Arterian Avė.
ir So. Boston, Mass., Vyčių
l:os Lietuvių Katalikų Stu< Z . „ _ ,
,
įkuriame svarstytas ir pravesValandos: 11 ryto Iki 1 popiet
.,
•
giutė ir P. Paulauskaite.
,
,
... -• , ,
.
ratelių. Žaidimas baigėsi nor- Dienoms Tel. LAFayette 6793
- ntų ir Alumnų Seimu.
•
tas konstitucijos klausimas.
t Iki 8:80 vakare
Naktimis Tel. CANal 0402
vvoodiečių naudai, 3 prieš So.
Toliau sekė sveikinimai. Ku
Antrų seimo dienų atidarė
Liepos 4 d. tūkstančiai žmo
Seimas prasidėjo kapos 2 d.1
Tel. LAFayette 7660
2. Tenka pažymėti,
nigas dr. J. Navickas džiau kun. J. Jakaitis malda. Seimą nių iš visų rytinių valstybių Bostono
7
\ ;t iškilmingomis pamaldo- ;
jog ir pereitų metų Lietuvių
giasi galįs užleisti vietų to sveikino A. L. K. Sus-jinio pi
suvažiavo į N. A. Lietuvių
Šv. Mišias laikė organi
kiam garbingam ir gausiam su rm., A. L. R. K. Federacijos Dienų, kuri įvyko Marianapo Dienoj, Norvvoodo ratelis nu Vai.: 2 Iki B popiet, 7 Iki 9 vak.
neijos dvasios vadas kun. J.
Nedėlfojc pagal sutarti
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
važiavimui ir jam palinkėjo ge sekretorius, “Draugo” redak lio kolegijos parke. Diena pa galėjo YVaterburio tymų. Tuo
■Tipas iš Waterbury, Conn.
riaušių pasėkų išnešti naudin- j torius L. Šimutis, kuris ragino sitaikė begalo graži, taip kad pačiu metu, kitam sporto lau Office Tel. REPublic 7696
fJ
asistavo kun. S. Vembrė
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Tel. GROvehUl 0617
gų rezoliucijų bei nutarimų. J seimo dalyvius aktualiai daly jau ankstį rytų žmonės ėmė ko gale įvyko eilė lenktynių Res. 7017
8. FAIRFIELD AVĖ.
5 AVorcester, Mass., — dija,
Kunigų Marijonų vardu svei vauti viešam visuomenės gy atvažiuoti. Didelę žmonių mi ir žaislų.’Sporto olinipijada rū
Tel. CAN ai 0402
>nu ir kun. J. Petrauskas iš
kiną kun. J. Jakaitis, Ameri-: venime ir naudotis tomis prie- nių atvežė du specialūs trau pinosi Marianapolio kolegijos j
I ‘ockton, Mass., — subdija2423 W. MARQL'ETTE ROAD
kos Marijonų provincijolas.1 monėmis, kurių teikia prityrę kiniai (vienas iš AVaterbury ir mokytojai J. Pilipauskas ir J.»
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Rea and Office
Office Phone
I >nu. Turiningų ir pritaikinTuomi baigėsi pirmasis posė-1 mūsų išeivijos vadai. L. Šimu- New Britain, Conn., o kitas iš Kundrotas. Sporto lenktynių Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto PROspeet 1028 2359 So. Leavltt Sk
i pamokslų pasakė kun. P.
NedėlfoJ aualtarua
CANAL 0706
dis. Padaryta pertrauka pie- tis šiai studentų organizacijai Bostono ir Norwoodo, Mass. bei žaislų laimėtojams buvo
I\ rlonas iš New Britain, Con- •
tums ir paveikslų traukimui. žadėjo savo moralinę ir ir me puses). Kiti atvyko pasamrv- teikiamos atatinkamos dova Tel. CANal 6122
ii- t., pasirinkdamas Šv. Raš-1
nos.
Popiet tęsiamas posėdis. Sei džiaginę paramų.
tais autobusais arba nuosa
io žodžius: “Tcnesigiria išmi
PHYSICIAN and SURGEON
Didžiausia dienos malonumų
mų sveikino kun. P. Kartonas
Sveikinimo komisija prane
vais automobiliais.
ntingasis savo išmintimi; tesuteikė “Lituanica III”, ku
iš New Britain, Conn.; organi- šė, jog ji išsiuntusi pasveiki
DENTISTAS
i sigiria tvirtuolis, savo tvir
Programa
pradėta
iškilmin

OFFICE HOURS:
rių valdė ir demonstravo la
zacijos dvasios vadas kun. J. iniinus: J. V. Prezidentui, Apa2 to 4 and 7 to I P. M.
tybe; tenesigiria turtuolis sa- TZ .
.„ ... . ,
, v.
_ v
>
r • vie•
gomis šv. Mišiomis, kurias lai kūnai .Jonushis ir Baltrušiū(Kampas Leavltt St.)
, . ; , ,..................Kripas įs AVaterbury, Conn.; i staliskam J. V. Delegatui, vi
Hunday by Appolntment
vo turtais, bet tesigina tasai . „ .. ...
.<T. .. i .. ,
■ ■
Valandos:
Nuo
9
Iki
12
ryto
kė
Lietuvių
Dienos
garbės
pinas.
Vėliau
iškilus
suvirs
3000
>r
.
.„
. ,
A. Kneižys
Kneizys laikraščio “Darbi- 1 tiniani vyskupui
yskupui ir Conn. vr
val
įradęs Mane, jog Aš esmi Vie-'
Nuo 1 Iki 8 vakare
ninko” ir L. D. S. vardu; prof. stybės gubernatoriui. (Seimas rųiininkas, Šv. Trejybės para- pėdų aukštyn, A. Gaputis iššpats”.
Seredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
Į dr. B. Vitkus Lietuvos Atei- gavo atsakymus nuo visų mi pijos (Hartford, Conn.) kle- šoko parašutu ir laimingai nubonas, kun. J. Ambotas, asis- ■ sileido ant žemės. Žmonės gePo pamaldų, seimo atstovai-. tininkų Sųjungos vardu; kun. nėtų, išskyrus prezidentų).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuojant
kun.
J.
Švagždžiui
iš
rėjosi
ir
sveikino
lakūnus
už
Tel. CAN’al 6122
ės ir svečiai susirinko posėd- J. Bakšys iš Rocliester, N. Y.;
Rezoliucijų priimta arti 20.
4645 So. Ashland Avė.
žiams. Posėdį ■ atidaTė organi-^Run. J. Petrauskas" iš Brock- Jos liečia ne tik pačios orga Brockton, Mass. — dijakonn, jųjų įdomių ir sėkmingų deOFISO VALANDOS :
Nuo I iki 4 lr nuo I Iki 8 vak.
zacijos dvasios vadas *kun. J. ton, Mass.; prof. P. Galinis iš nizacijos ir žurnalo reikalus, ir. kun. Kneižiui iš Norvvood, monstracijų.
Nedėliomls pagal lutartj
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
Ofiso telef. BOL'lerard 7896
Kripas malda, po kurios ofici- So. Boston, Mass.; kun. S. Ve- bet kaikuriuos kitus visuome Mass. — subdijakonu. Pritai Užsibaigus visoms demon
Namų Tol. FROspect 1930
jaliai atidarė, pasakydamas į-: mbrė iš AVorcester, Mass.; Ce- nės klausimus. Ryžtasi su ki kintų dienai pamokslų pasakė stracijomis, buvo vėl teikiama
žanginę kalbų. Gerb. pirminin-1 ntro valdybos iždininkas, inž. tais šalies ‘kryžiuočiais’ kovot Šv.. Kazimiero parap. (Provi- užkandžiai ir vakarienė. Kole
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
Tel. BOULcvard 7042
dence,
R.
I.)
klebonas,*
kun.
J.
kas bendrais bruožais atvaiz- Barziliauskas; D. Overka, N. prieš nepadorias filmas, iŠ
gijos valgomajam kambaryj, Seredomis ir Nedaliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA
davo, kaip lietuvių tauta ii-Į A. Vyčių apskrities vardu,
vien darbuotis su Federacija Vaitekūnas.
šeimininkės buvo paruošusios
gus amžius vargo, skurdo iki
Vėliau žodžiu sveikino kun. Vilniaus vadavimo reikalais, ir
Per šv. Mišias giedojo Šv. ‘lietuviško kugelio su rūgštu
DENTISTAS
iškilo aukštumom Bet ir čia K. Urbonavičius, kun. J. Bal- keletu kitų. Griežtai priešta Juozapo parap. (VYąterbury, pienu’. Po vakarienės, kolegiTelefonas RFPublIc 7868
4645 So. Ashland Avė.
jai gręsė didelis pavojus — iš- kūnas, kun. kan. Kemėšis, ku- rauta įnešimui talpinti Stude Conn.) choras, vadovaujant
arti 47th Street
Vai.; nuo 9 iki S vakare
Ofiso: Tel. LAFayette 4017
TeL LAFayette 8067
tąutėjimas. Čia kjlo kitas tau- nigas P. Skruodenis, M. I. C., ntų Žody straipsnius anglų ka varg. A. Aleksiui. Solo giedo
Seredoj pagal sutarti
Res.: Tel. HEMloek 6286
tinis judėjimas. Kai kurių mūs' kun. J. Švagždys.
jo prof. Cižauskas iš Detroit,
lba.
-dėk8’. suor&ani
Seimų raštu ir telegramai* j Naujon centro valdybon iš- Mieli.
zuota riejos Jogos ,r jaun.mas
Ateitini„kQ , rinkti sie
garbės pi.
ąYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Šv. Mišioms pasibaigus, ko-, GYDYTOJAS tr CHIRURGĄ*
legijos parko aikštėje įvyko
ir o.oa u iu. ulinio ir vo ^j,jungOS centr0 valdyba, ia rm. Ia Šimutis, pirm. J.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak."
kietmimo srovėmis. Nors skau'
Rezidencijos OfUas: 2656 W. 69th St.
rkūnas
iš
Rocliester,
N.
Y.,
pij
šventė,
kurioj
dalyvavo
Romos stud.
Šaulys, iš Lie
(Prie Archer Ava. netoli Kedsle)
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak.
džiai Lietuva nukentėjo, visValandos: nuo 2 lkt B vai. vakaro
rmas
vice
pirm.
Budrevieiūtė
j
Seredomis lr Nedėliomls pagal sutarti
tuvos buvusis “Studentų Žo
Beredomls lr nedėliomls
gi atsigavo ir pražydo jos gy
sntarti
džio” redaktorius ir adminis ir V. Sabas, protokolų rašt.
venimas. Amerikos Lietuvių
tratorius B. Laučka, buvusis stud. A. Miciūnas, finansų ra
Katalikų Studentų Organiza
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
centro valdybos vice pirm. K. st. E. Rovaitė, iždininkas P.
cija organizavosi panašiose są
4157
ARCHER AVENUE Office Tol. Wentworth 8280
Vengras, M. I. C., ir V. An- Barziliauskas, vyriausias re- j
Tel. VIR0nla 0036
Res. Tel. Hyde Park 8396
lygose. Šioj šalyj mūsų tautai
Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m.
driuška, M. I. C., Rocliester. dak torius kun. K. Urbonavi Buy gloves with what
N edeilomls pagal sutarti
gresia pavojus — anglieizmo
čius, redaktorius J. Pilipaus
N. Y. studentų kuopa.
corner Sacramento
ir ištautėjimo. Čia vėl tiesias
it savęs
-14
(Antrų seimo dienų, gauta kas ir administratorius stud.
_________ ____________________
Rei. VlCtory 2343
Nereik mokėti 60c. ui
garbingų vadų pagalbos ran
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
pasveikinimų iš J. E. Apašta J. Gudanavičius.
dantų m ošti. Llsterlns ToSPECIALISTE
kos. Bematant imtasi priemo
oth Faste gaunama po 25a
Phone Hemlock 2061
Šis seimas į savo garbės na-,
liško Delegato, M’ashington,
Tėmyk. kaip fceral Ji vei
6900 SOUTH HALSTED ST.
nių ir jau sėkmingai kovoja
kla. Jų vartotadamaa per
D. C., J. E. vietiflio vyskupo, rių skaičių pakėlė didžiai ge-,
DR.
JOSEPH
KELLA
Ofiso
vai.
nuo
1-8;
nuo
6:30-8:80
Valandoa:
1 Iki 4 po pfetų, 7 IKI 8 vak.
metus sutaupai 82.66.
ma su šiuo slibinu. Reikia tvi
Conn. valstybės gubernato rb. provincijolų, kun. J. Ja
TAnIrvvn*
rčiau vienytis ir palaikyti ko
DENTISTAS
LISTERINE
riaus, M. Zujaus, “Garso” re kaitį, kun. J. Bakšį iš Rochesvos frontų.
ter, N. Y. ir dr. Aukštakalnį
daktoriaus ir keletas kitų).
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
TOOTH PAŠTE
Toliau sekė rinkimas jvaiProf. Vitkus seimui dficija- iš Waterbury, Conn.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso Tcl. CAIiUmet 8863
Sekantis
organizacijos
sei

rių valdybų ir komisijų. Gar liai perskaitė ir įteikė 1933
Res. Tet DREzel 9191
mas
bus
vėl
Marianapolyj.
Tjai
bės prezidiuntan pakviesta di Lietuvių Ateitininkų Sųjungos
OFISAS
A
džiai gerb. provincijolas kun. ’ir Amerikos Lietuvių Katali kų nuskirs centro pirminin
2 lubos
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
J. Jakaitis, M. I. C., Mariana kų Studentų Organizacijos be kas.
CHICAGO. ILL
Po visų posėdžių, vakare įpolio kolegijos direktorius ku ndradarbiavimo pasižadėjimo
OFISO VALANDOS:
nigas dr. J. Navickas, M. I. C., aktų, ant kurio buvo pasirašą vvko grandijozinis koncertas,
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:80 vai.
žymusis vi/uonienės vadas
1933 m. Kaune įvykusio Atei
LIETUVIS
vakaro. Nedėliomls nuo 10 Iki 12
Kampas 3lst Street
OPTOMETRICALLY AKIU
poetas kun. K. Urbonavičius * tininkų kongreso valdybos na
valandai dienų.
SPECIALISTA8
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Štai yra specialia pranešima a. kuris
_____
Palengvina aktų Įtempimų, kuris
Jonas Kmitas ir gerb. svečias riai ir A. L. K. Studentų Or bua
Nedėliomis Ir tventadlenlafs 10—12
Telefonas MIDvray 2880
įdomus kiekvienam vyrui, kuris'. ,,,
.„'v.
__n
esti nriežajirim't
galvos skaudėjimo,
pasiek* ••vldura.nll” Ir Jauėla retkn' JVa,rimo aklu
svaigimo
aktų
aptemimo,
nervuotuprof. B Vitkus, Dotnavos Že ganizacijos atstovai (stud. V. tingumų tam tikro gafvlnanflo TO-1
PsInkile JĮ f S ml mo. skaudamų akių karėti, atitaiso
NIRO Kad sutelkti galimumų tūksJ'™'
_ trumparegyste Ir tollregyste. Prlrenmės Ckio akademijos mokyto Šaulys ir stud. K. Vengras). tankiams, kurie dėl kokloa nors prie-1 Inn.lojr per penkias valandas, atns<'a teisingai akinius. Visuose atsiū
Office Phone
Res. Phone
žaatlcs atidėlioja ulalsakytl
ta palengvinimų. Vartotas milijonų klmuooe egsaminavimas daromas su
Pirm. J. Morkūnas prof. Vit
TRIangle 0644
KNGIevvond 66 41
per
25
metus.
Rekomenduotas
Siy•'"Rtra.
parodančia
mailauslaa
klali dytojų Ir slaugių.
da* Bpedalė atyda atkreipiama
J
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
J
Darbo komisijon pateko — kui oficiuliai įdavė A. L. K
mokyklos valkus. Kreivos skys atltalsomoa Valandos nuo 10 tkl 8 v.
pirm. J. Pilipauskas; 1-sis vice K Gi'gnn'nacijos ir L. Ateit-kų
Nedėli'oj nuo 10 Iki 12. Daugely atTel. YARd?iH»»4
tiesiog nuo dlatrlbutorlų. fl| Gydyto
HiUkimų akys atitalsnnsns be akinių.
OYDYTOJAB ir CHIRURGAS
pirm. — prof. J. Kundrotas; Sų-gos pasižadėjimo aktų, ku- jaus
Rea.: Tcl. PTAta 2 400
Kalime pigiau kaip pirmiau.
preskri'pclja dabar parduodama
vaistinyčiose. Vienas Ddleris
Valandose
2-sis vice pirm. ponia Barzi- rį pasirašė sto seimo ir cent- visos*
ui mėnesio treatmentų — būkite sa
ROOM 210
Nuo 16-12 r. ryto: 2-1 Ir 7-8 v. v.
vito! gaukite buteli ilsndlen — ga
liauskienė; 1 sekretorius — ro valdybos nariai ir Atritini- rantuotas.
Vai.; J-4 U 7-1 vai. vaAara
Msdildieniais nuo 11 Iki 12 diena

SVARBOS ĮVYKIAI

Miciūnas

A.

K.)

((L.

[tę.

KITB

“DRAUGI"

įėjo-

LIETUVIAI
LIETUVIŲ

AMERIKOS

DAKTARAI:

DAKTARŲ

DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. I. ZALATORIS

N.

A.

Lietuvių

Diena

DR. A. J. JAVOIŠ

Office:

2643

W.

47th

Street

DR. F. C. WINSKUNAS
4140

Res.

Archer

Avenue

W.

2136

24th

St.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KŪWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

2201

W.

Cermak

2403

W.

63rd

St., Chicago

Road

DR. S. BIEŽIS

.

DR. A. RAČKUS

Mo-

3051

Wost

43rd

W.

6031

S.

Cermak

Road

DR. G. Z. VEZEL’IS

Avė.

California

DR. A. G. RAKAUSKAS

X—SPINDULIAI

C.

2201

4142

ARCHER

DR. J. RUSSELL

AVĖ.

Str.

2515

WEST

69th

ST.

V.

Of.

ir

Rea.

V

DR. T. DUNDDUS

DR. A. P. GURSKIS

a

Tel.

1

a

HEMloek

n d

o

s

6141

:

2-4 popiet; nno 6.8 vakaraiu

DENTISTAS

4204

Vai.:

nuo

ARCHER

9 v.

AVĖ.

ryto iki 8 v.

vak.

Tcl-

ow»

uovLcvara

DR. SUSANA A. SLAKIS

5912

DR. A. J. BERTASH
756

6558

So.

Western

W.

35th

Street

Avenue

ĮVAIRŪS

m.

i

25‘

DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL

k

Don’t
neglect

4729

So.

Ashland

DR. A. A. ROTH

Avė.

Moteriškų,

visų

DR.

VAITUSH,

Vyriškų,

chroniikų

Vaikų

ir

ligų

OPT..

Ofisas

3102

Se.

Halsted

St.

ir

VYRAI

—

ATYDA!

DR. MAURICE KAHN

jas.

N u sa-To n

DR. A. R. McCRADIE

4712

SO.

Phone

ASHLAND

Boulevard

AVĖ.

7589

7850

So.

Halsted

Street

4631

SO.

ASHLAND

AVĖ.

Antradienis,

liepos

d.,

10

DRAU O A S

1931

i E.

L. R. K. S. A. Seimas
K.

R.

48

SUSIVIENYMO

SVARBESNES

SEIMO

IV.

Dariaus

-

■

Girėno

paminklo

reikalu

RE

ir

rašt.

vietos

V.

6.

Lukofiifl-

vargonininku

svarbesni

Seimo

Pildomas

Naujas

Seimų

2.

nu

išrinkti

nutari

ir

Komisijos

Purickis,

Juozas

Forest

Komitetas

Konstitucinės

inalonU

48-to

jubiliejinį

49-50

tarta laikyt Chicagoj.

A.

Į Stanšausku, Seimas dėkoja ui
atstovų priėmimų, vai
šingumų ir už didelį triūsų.

PRIIMTOS

ZOLIUCIJOS

nu

Žemaičiu,

* -

birželio

28

kp.,

. ĮVAIRIOS ŽINIOS

■----- '■*"
• (■
— Birželio 9—11 dienomis
1 Kaune įvyko Lietuvių - Lat-1
vių vienybės dešimtasis jubi
1. J urgis Tumasonis, 134 liejinis kongresas. Ta proga,
iš Latvijos į Kaunu buvo at
kp., Brooklyn, N. Y.
2. Petras P. Muliolis,* 8 kp., važiavę apie 100 latvių visuo
menės atstovų ir Latvijos stu
Cleveland, Ohio.
3. Elzbieta Paurazienė, 171 dentų chorus, kuris Kaune va
lstybės teatre turėjo koncer
kp., Detroit, Mich.
tų.

3. Juozas Mačiulis, 135 kp.,
Brooklyn, N. Y.
Statutų

posėdy

2

Pa.

City,

8 tam,

d.

Komisija:

PADfcKONt

A.

T
t

A.

ANTANINA MANKAITĖ

Kuri mirė birželio 23 d., 1334
1933 m. liepos 15 d. du spa
m. ir tapo palaidota birželio 2 8
d., o dabar ilMial Sv. Kazimiero
rnuoti lietuviai — lakūnai
, Dvasios Vadus — kun. Juo
kapinėse amžinai nutilusi lr ne
gulėdama atidėkoti tiems, ku
rius ir Girėnus lėktuvu “Litu
zas Kasakaitis, 7 kp., Pittston,
rie suteikė jai paskutini pattarnavnuų ir palydėjo Ja į tų am
anica” išskrido per Atlantikų,
Pa.
žinybės vietų.
Mes atmindami ir apgailėda
mūsų tautos var1. Žymiai pakeisti Pašalpos
Prezidentas — Leonardas
mi jos praslėulinlnuį. iž alūnų
tarpo dėkojome įuūaų dvasiš
Kadangi LRKSA. Centro dų ir garbę ir jie garbingai Skyriaus paragrafai- nustatan- j Šimutis, 163 kp., Chicago, 111.
kiams: gerb. kun. kleb. Valčūnul, kun. Juškevičiui Ir kun.
Valdyba yra paskelbusi naujų'atlikę savo žygį, žuvo Vokie- ’. tys pašalpų mokėjimo termi- Vice-Prezidentas — Juozas
Urbai, kurie atlaikė Įspūdingas
pamaldas už Jos sielų ir pasa
narių prirašinėjimo vajų, k u- (tijos miškuose. Seimo dalyviai nūs. Pašalpos bus mokamos už Stulgaitis, 14 kp., Wilkes — Birželio 10 dienų šakių
kė pritaikintus pamokslus, baž
1.
Vladas
Palūpis,
7
kp.,
nyčioj ir ant kapinių, ir sese
ris tęsis iki 1935 metų sausio atsistojimu pagerbė jų garbin- didesnį skaičių dienų, tik mo-j Bar r e, Pa.
Naumiestyje atidengiamas mū
lėms Sv. Kazimiero už papuo
Pittston,
Pa.
šimų altorių lr už aplankymų
gų atmintį ir nuoširdžiai ragi- kėjimas suskirstomas kitokiais 1 Sekretorius — Juozas B. Sa
pirnios dienos;
sų tautos himną uutoriui dr.
namuose. Dėkojame dalyvavu
2.
Samanas
Galinis,
30
kp.,
siems vargonininkams: MondolKadangi yra gyvas reikalas na kuopas remti paminklo sta periodais, kad ‘ amžini ligo- liūnas, 209 kp., Kingston, Pa.
Vincui Kudirkai paminklas.
kal, Daukšai ir Janušauskui,
Scranton,
Pa.
šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Iždininkas — Vincas T.
susirūpinti organizacijos ge tymo fondų, kuris visoms lie- niai” neturėtų galimybės iš
Ta proga, Šakių Naumiestis
Dėkojame Sv. Vardo draugijos
3.
Saveras
Marozas,
183
kp.,
grabnešiams lr Nekalto Prasi
tuvių kartoms Amerikoj pri- tuštinti Pašalpų Fondų.
Kvietkauskas, 17 kp., Wilkesrove ir jos ateitimi;
pavadintas Kudirkos Naumie
dėjimo dr-jos mergaitėms da
Pittston,
Pa.
lyvavusioms laidotuvėse ir vi
2. Nutarta rūpintis čarterio Barre, Pa.
Kadangi jau oficialiai įves
sčiu. Kudirkos pagerbimas įsiems, kurie dalyvavo mūsų du
krelės laidotuvėse, ir tiems, ku
registracija Mass. ir Conn. stei
Iždo Globėjas — Juozas Jo
ta nauji skyriai su specialiu
vyks netik Naumiestyje, bet
rie paguodė mus mūsų nuliū
dimo valandoje. Dėkojame gratuose ir tuo tikslu pavesta Pil neika, 7 kp., Pittston, Pa.
1. Kun. Antanas Milukas, ir visoje Lietuvoje. Numatoma
jaunimo reikalams sųlygoms
bariui A. Petkui už gražų lr
mandagų patarnavimų,
domam Komitetui be atidėlio Iždo Globėjas — Kastas A. Brooklyn, N. Y.
pritaikintu skyrium;
visose vietose sušaukti visuo
le, lai Oailestingas Dievas sujimo išlygint Lėšų Fonde esa Vencius, 222-52 kp., Lawrence,
O tau. mūsų mylima dukre2. Tarnas Šeimis, 33 kp., Chi menės ir organizacijų susirin
» Kadangi jokio organizacija
teikia amžinų atllsj.
LRKSA. 48-tas Seimas dė mų deficitų. Taip‘pat nutarta Mass.
cago (Roseland), III.
Nuliūdę liekame;
tegali turėti ateities, jei jon
kimus, kuriuose bus skaitomi
Tėvai, Seserys lr Giminės
koja Amerikos Lietuvių Kata- ir pavesta Pildomam Komite Daktaras Kvotėjas — Dr.
3. Kun. Juozas Simonaitis, eilėraščiai raštai.
jsidės jaunimas;
Kadangi mums lietuviams: likų Studentų Organizacijai už tui įregistruoti čarterį Michi- Vincas Krikščiūnas, 77 kp., 3 kp., Elizabeth, N. J.
Svvoyersvillę, Pa.
rūpi mūsų jaunime palaikyti Į nuoširdų sveikinimų ir reiškia gan ir Wišconsin stekuose.
GRABORIAI:
3.
Jaunamečiai
nariai,
pil

tikėjimo ir tautinė dvasia, dėl džiaugsmo, kad einantis aukš
1. Petras Montvila, 134 kp.,
Redaktorius — Matas Zujus,
to nutarta:
Į tesnius mokslus lietuvių jau- nai užsimokėję duokles, per
Brooklyn, N. Y.
1 kp., Kingston, Pa.
; nimas susiorganizuoja į rimtų sikėlę į Pilnamečių Skyrius,
2*Juozas C'eškys, 7 kp., Pitt
ROSELLI BROTHERS, INC.,
organizacijų, kurioj auklėja po 30 dienų įgyja pilnas tei
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
ston, Pa.
savo jėgas ateities religiniam sės prie pašalpų, pomirtinių
Specialistai Iškalime Ir Išdirbi
1. Antanas Vaitkevičius, 17
3. Vincas Miliauskas, 2 kp.,
ais visokių rūšių paminklus
Ir
ir tautiniam veikimui Ameri tuose laipsniuose į kuriuos pe kp., Wilkes-Barre, Pa.
Forest City, Pa.
grabuamlua.
kos lietuvių tarpe. Seimo at rsikelia, ir įgyja kitas pilna
Mūsų šeimyna specializuoja šia
stovai taip pat laukia, kad mečio nario teises ir privile
me darbe per šešias kartas.
organizuotoji Amerikos lietu gijas.
Veskite paminklų reikalu) tie*
šiai
su pačiais išdirbėjais
4. Nutarta, kad pasibaigus
vių studentija domėsis LRKS•
v
A. ir aktyviai dėsis prie jo Seimui, Centro Valdyba IS
Iš anksto dėkoja Amerikos veikimo.
1 spausdintų visas konstitucines
Išdirbėjai aukštesnės rūšies PanŲnkJų
lietuvių plačiajai visuomenei
pataisas ir nutarimus atski
Ir Grabnamlų
už duotų paramų šiame svar
ram lape ir išsiuntinėtų kuo
Vienas blokas | rytus nno
Didžiausia paminklų dirbtuvė
biame mūsų kilnios organiza
poms.
didžiulių vartų
Chicagoj
cijos auginimo, stiprinimo ir
5.
Žymiai
pakeistas
konstiSus-mo Seimo dalyviai, iš
Suvirš BO metų prityrimo
jos ateities užtikrinimo darbe, kiauSę organizacijos garbės na tucijos str. 20, par. 1, kurs■ o-----------Trys telefonai:
skamba:
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir
gerb- kun- Antano Miluko
taupykite pinigus
Res. PENSACOLA 9011
Pomirtines narių, pilnai už
kalbų apie didįjį mūsų tautos
o-----------BELMONT 3485
Perskaičius Vilniui Vaduoti
Mes atlikom*; darb* daugeliui žymes
i Office: HILLSIDE 3866
veikėjų rusų baisios priespau simokėjusių mėnesines duok
nių Chicagos Lietuvių.
X
Alfred Roselll, pres.
Vineent Roselll, secr.
Sųjungos Komiteto vice pirm. dos laikais Petrų Kriaučiūnų, les, ir asesmentus, jiems mi
ir Vilniaus Geležinio Fondo garsųjį aušrininkų, jo vardo rus, Susivienymas išmokės jų
pirm. ir mūsų organizacijos
dienos išvakarėse atsistojimu legaliai paskirtiems pašalpgagarbės nario kan. F. Kemėšio
arti Grand Avė.
Visi Telefonai:
pagerbė jo šventų atmintį ir viams, pažymėtiems jų apdr^
sveikinimo laiškų, kuriame pra susikaupę tautinėje dvasioje, dos certifikatuose tokiu būdu:
Telef onaš SEEIey 6103
soma didinti akcijų dėl Vil pasiryžo kovoti dėl lietuvybės visų klasių $150.00 ir $250.00
niaus vadavimo, ir išklausius
Chicago, Illinois
idealų ir vesti Susivienynių ta pilnų sumų už tuos narius, ku
prof. B. Vitkaus patrijotiškos
%
pačia dvasia, kuria gyveno mū rie išbuvo nariais šesis kalen
kalbos, Seimo atstovai, žino sų tautos pionieriai ir vedė dorinius mėnesius nuo dienos
dami, kad šiais istoriniais lai tautų per skausmus į garbę — jų priėmimo Susivienymo Ce
GRABORIAI
kais mūsų tauta neturi dides į nepriklausomų ir laisvų gy ntre”, iš šio paragrafo išsinio rūpesčio, kaip Lietuvos so venimų.
LACHAVVICH Telefonas YARda 1138
stinės — Vilniaus atgavimas
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
ir kad kiekviena organizuota
IR SONOS
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
tautos jėga turi pridėti tam
GRA&ORIUS
Vietos klebonui gerb. kun.
Iš to matosi didelis pagerilaidotuvės® kuoplglausta
reikalui savo darbų ir pasiau Ig. Kelmeliui, Seimo rengimo, nimas narių ir jų pašalpgavių Patarnauju
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdinti
kojimo dalį, dėl to Seimas nu komisijai su jos pirmininku J. naudai.
Tel. OANal 3616 arba 2516
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LIEPOS 18 d., 1934 m.
S. S. BREMEN ekskursantai, važiuodami į
Lietuvų, bus persodinti į s. s. Stuttgart Bremerhavene.
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A. 8. TKPCIOKAS
197 Adenu St.. N.w»rk, N. J.
JOHN SBKYS
4J) Park St., Hertfnrd, Conn.

vtbnVbb

TRAVEL BUREAU
19) Grand St, Brankiyn. N. Y.

C. A. KYBĄ

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., VTortrrtrr, Mara
K. SIDABRAS.
)42
B'uay. Se. Beatoa, Maaa.

MR. PAUL MOLIS
17)0—24th Se, D.troit, Mich.
LITHUANTAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
17)9 S. Halatad St.. Chka<o. III.
OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
•620 Suparior Avė., Clavalaad, O

MR. C. J. 9POSHNER
201) Canon St, Pittahur*h. Pa.
MR. A. VA RASIUS
206 All Natinna Bank Buildiaa
1200 Canon St.,
St.. Pittahurgh,
Pittsborah, Pa.

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

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

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS

GRABORIUS

GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus
West

18th

Koplyčia dykai

Street

1410 SO. 49th COURT

Ine.
LIETUVIU ORABOniUS
Palaidoja už $25.00 tr aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
•68 W. 18th St. Tel. CANaI 6174
Chicago, III.

I. J. Z 0 L P
ORABORIU8 ir LAIDOTUVIŲ
virni!' i a m
1646

West

46th

J.J.BAGDONAS

Cicero, Illinois

J. F. RADŽIUS

Tel.
PETER BARTE EVT CIUS
S78 N. Mala St., I
tilo,

III.

Tel. CICERO 6B97

Phone

Tel.

Cicero

2109

*

CICERO 294

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

S.

50th

Avė.,

Cicero,

IIL

Street

BOUIevard 5203—8413

Del informacijų kreipkite* j
COSMOVOtTTAN TKAVBL
SERVICB
ėrop. J, AMBRAZIEJUS
IM Grand St., Braoklyn, N. Y.

J. F. EUDEIKI S

Avenue

Lituanica

UI.

Telefonai MONroc 3377

Populiariu Espress Garlaiviu

ATLANTIC TRAVEL SERVICB
kos

S.

718

9

Amerikoje.

kinų

Chicago

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoie

Federacija

pripažinta

Nepadorių

ragina

DIDELE EKSKURSIJA

kc-operuo

darbe

PI.,

viešas

visas

reikalu

to

1439

pasai ir ženkleliai bū

pramogas,

d.,

apie

pareigų

nariais

Vilniaus

Fondo

opinijų

narių

ondo

tų

iškeltų

23rd

prieinama.

Kaina

Chicago,

kuopos

susirinkimuose

W.

visokiems

automobilius

reikalams.

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangutno laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sųryšių au firma
tno pačiu vardu)

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

•

I

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo jūpesčius.
•r S
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side,
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.

Tel. Boulevard 4139
Tel.

PASAUKITE:

LAFayetto 3572

J. Liulevičlus
Orą bortus
ir
Ral.HsmiuiUiJa.
Patarnauja Chica
goje lf apylinkėje.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4093

Archer

Avė.

REPublio 3100
2506 West 63rd Street

s

Antradienis, liepos 10 d., 1934
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SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 15 D., 1934
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VYTAUTO DARŽE,
115 St. tarp Crawford ir Cicero Ave.

Įžanga 35c

Pradžia 11 vai. ryte

Širdingai kviečiame visus parapijomis kaimynus, drauges-us, prietelius, rė
mėjus ir gerb. biznierius į mūsų parapijos pikniką. Už Jūsų visokeriopą
paramų mūsų parapijai tariame širdingiausiai ačiū.
KLEBONAS ir KOMITETAI.

. gramas tvarko ir vadovauja gerb. klebonams, kurie mielai Sao Paulo, 1934 m. birželio
aukojo šiais sunkiais laikais mėn. 1 d.
J. A. Kr ūkas.
savo stambinęs sumas. Sao
------------------ l
Paulo lietuvių bažnyčios sta-į
i Šį vakarų reguliariai 7 va!.
tybos reikalams.
-f
WGE8 stotis, 1300 kiloeykles,
vos įstaigoms pavyko surašy
Kun. B. Sugintas parvežė
perduos gražių "lietuvių radijo SAO PAULO LIETUVIŲ
Trečiadienio vakare, liepos ti, kiek iš viso Lietuvoje yra
programų. Dalyvaus H. BėrKATALIKŲ SV. JUOZA keturis tūkstančius šimtų tris
ISkraustome visą savo modelių
11 d., 8 vai., įvyksta A. L. R. valstybinėse ir savivaldybių įdešimts dolerių ir 41 centų, oukėtų
1 tusb, O. Skeverifltė, J. Kušlei
Ir sandėlį po l/„ kainos.
PO VAIRDO BENDRUO
>25,000 stakas turi būti parduo
K. B'ederacijos Chicagos aps staigose tarnautojų. Pasirodo,
kurie yra iškeisti ir {judėti tas negirdėtai Žemomis kainomis.
ka, A. Čiapas, Peoples radijo
MENĖS
krities svarbus susirinkimas, kad valstybės įstaigų tarnau
bankan — bažnyčios statybos Lengvais išmokėjimais ar cash.
duetas, kvartetas ir kiti. Da
$150.00 Seklyči’ų setai
į kurį kviečiame atvykti visų tojų šiuo metu visoje Lietu
lyvaus ir juokdarys ‘‘Čalis
Nepaprasto visuotino lietu fondan.
#2945
skyrių, organizacijų apskričių voje yra 28,224
Šių metų gegužės mėnesio Kepurė”. BuR „„minos ir sma
Valdininkų
vių katalikų bendruomenės su Su surinktomis aukomis Lie 9115.00 Valgomų kamtttrių setai
atstovus ir veikėjus pasitarti skaičius nuolatos auga Per pradžioje visų Lietuvos kredi- gio„ „lnIikos, daug žinių ir
sirinkimo, įvykusio š. m. gegu tuvoje fondas jau turi 83,702'
#2945
dėl busimojo Federacijos kon paskutiniuosius penkerius me .to ištaigų bendra indėlių su- pranešimų. Tas programas nuo
žės
20
d
,
įgaliota
lietuvių
pa

>08.00 Seklyčioms kaurai
milreisų.
. . . ...
. . ....
c* mnlržv
i L t n ii n 1 t 4 i v
. greso ir kitais svarbiais rei tus, jų
skaičius padidėjo 2,124. ma siekė 225 milijonus litų. (Jat jau „ metaj ^idžia Peoples rapijos valdyba šiuomi reiškia
#1950
kalais.
Visiems broliams Kristuje |
Visi Lietuvos valstybinių įstai • Daugiausia indėlių buvo Lie- jįakandų Išdirbystės kompanisavo giliausių padėkų Ameri
>150.00 Miegamų kamb. setai
mes niekuo kitu dabar nega
™,L lltV, jos krautuvės, 2536-40 W. 63rd
Šis susirinkimas turėjo įvy gų valdininkai yra paskirsty-,tuvos ,)anke ~
kos lietuvių visuomenei ir at
#29.85
lime atsiteisti, kaip pavesti
atskiromis ministerijomis. zenies banke 2- mil. lt. ir tau117009 Awur iro p™
kti praėjusių savaitę, bet iš ti
Pasirodo, kad daugiausiai va- POmosiose valstybės kasose
•
'
A . P o skiriems asmenims, lygiai ir Juos gerųjai Jėzaus Širdžiai.
Skalbimui mašinos
priežasties liepos 4 d. šventės,
#39.50
nukelta į šių savaitę. Valdyba Idininkų turi susisiekimo mi- v*rš 39 milijonų lt. Visuose akKun. B. Sugintas
nisterija, būtent 7,940. Toliau' ciniuoSe bankuose indėlių buElektrikinės ledaunės
Liet. Šv. Juozapo Bendr-nės
eina švietimo ministerija su vo ^8 milijonai litų.
,
#89-50
vardu,
Tuo pačiu laiku bendrai iš
6,462 valdininkais, valaus rei
Geležinės lovos; visų dydžių
Sekr. Vacį. Kamantauskas
kalų ministerija su 4,665 vald., duotų paskolų suma siekė 380
I
#395
milijonų litų. Lietuvos bankas
i -___________________ _—West Side. — Besiartinant žemės ūkio ministerija su 4,Pilnos vatos matrasal
REIKALINGAS anglių pametiniai!,! - dideliam parapijos 'M v aid., teisingumo ministe- i buvo išdavęs apie 82 milijo#495
piknikui, viri suskato dirbti,
W Grąžto apsaugos i ">i
^mės bankas 122 mil.
rdavėjas - salesmonas. Prašo
PHILCO ir kitų žymių išdirbysčių, jau iškrautos ant Pa me pasakyti ar prityręs šiame 9x12 vallokinlai kaurai virtuvėms
rengtis, kad ta., pikniką, kuo- ministerija - 1,406, finansų !»- taupomoms valstybes karodos, BUDRIKO KRAUTUVĖJE 3417 S. Halsted St.
#3 98 •
geriausiai pavyktų. Pikniko1 ministerija - 1,241, ir mažiau “°s 35 m,L lt., akciniai bankai
darbe ar ne. Atsišaukite laiš
Taip
ištobulintoR,
kad
pagauna
tolimesnius
kraštus.
>50.00 gesintai pečiai
rengimo komisija jau aplankė,8““ valdininkų turi užsienių 1,7 mlL u-> ^įtarpio kredito
ku:
GERESNINCBALSAS IR GRAŽUS KABINETAS
draugijos
virš
11
mil.
lt
ir.
#28-75
B0X NO. 301
veik visus savo kolonijos bi-Įre’kaN ministerija
190, ii
Kainos »2O.00 ir aukščiau. Radio ir Victrola Kom i
kiti
bankai
1
mil.
litų.
>21.00 Inner spring matrosai
į "Draugas” 2334 S. Oakley av.
znierius su kvietimais. Aušros į val®tybės kontrolė
163. Sa- Į
binacijos
po
ir aukščiau. Dabar, vasarų, prieš ra
Lietuvi
banko
įsiskolini

Vartų m. ir m. dr-jos, kuriai vivaldybęs įstaigų valdininkų •
Chicago, III.
#895
dio
sezonų,
jas
.parsiduoda
pigiau.
Senų
radio
priimame
į
žinios
y
ra'surinkto*
tik
iš
(fiį mas kitoms kredito įstaigoms
pavesta restoranas, komisija
šimtai kitų bargenų Siame di
t
___ ~ Išviso jų y-{siekia
'
džiuliame ISpardavime. Atsiminki
džiosios
Lietuvos.
23
milijonus
litų.
Visi
mainus.
*
x
iš Šliogerienės, Šaulienės ir
te didžiausią Ir puikiausių rakandų
krautuvę Bridgeporte.
bankai
yra
daugiausiai
įsiskora
3001.
Jų
skaičius
taip
pat
Zalatorienės jau pradėjo lan
P-nas Joseph Jozaltis. vedėjas..
Lietuvis Advokatas
linę
Lietuvos
bankui.
SKALBKYLOS
IR
PROSINIMO
MAŠINŲ
auga.
Per
pastaruosius
penke

kyti biznierius ir prašyti au
2201 W. Cermak Road
PASIRINKIMAS
Lyginant Lietuvos bankųj
kų valgyklai. Tikimosi, kad rius metus, jų skaičius padi
(West 22nd St.)
f <.
"v?
' *
. ' nei vienas neatsisakys. Kai dėjo 400. Daugiausiai tarnau- balansus matyti, kad kredito! Maytag, Westinghouse, Thor, Apex, po $40.50
(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
kurie biznieriai, kurių vardus tojų turi Kauno miesto savi įstaigų būklė tuo tarpu yra Į
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos
DYKAI 26 šmotų sidabrinis stalo setas tiktai trumpam
daugiau
pastovi;
su
nežymiais)
valdybė,
būtent
561.
Šiaulių
vakarafs 6 Iki 9
3621-23-25 South
paskelbsime, žadėjo ne tik nuo
laikui. '
Telefonas CANaI 1175
savęs aukoti, bet ir dar gauti1 savivaldybės — 327 ir Pane-1 pasikeitimais. Be to, pastebiNamai: 6459 S. Rockwell St.
Halsted St.
paskolos di
Įmokėk tiktai $5, pa to po $1 į savaitę, taip, kad
aukų iš kitų šaltinių. Tai labai vėžio 235. Mažiausiai tarnau- I) nia,. kad hipotekos
Telefonas
REPnblic
96OO
Atdara
Antrad.. ketvirtad. ir
.
..
.
_
2__
J skalbykla pati išsimokės
Seštadiem'o vakarais iki 10 vai.
tojų
turi
Trakų
apskrities
sa1
deja,
o
komercinės
laikosi
viegraži tų biznierių talka pikni
Resldence Phone
Business Phone
ko rengėjams. Jau baigiami vivaldybė — 58, Zarasų — 63 toje ir tik atskirais sezonais
Englewood 5893
Englewood 5840
kiek padidėja. Iš kredito įstai
organizuoti visi pikniko dar-pr Kretingos 84.
Naujos Skalbyklos po
Crane Coal Co.
gų balansų nematyti, kad šiuo
bininkai. Draugijos taip nusi- '
5332 So. Long Ave.
metu būtų didesnis ekonomiMODERN PHOTO
stačiusios kokias piknike turės
Chicago, 111.
STUDIO
#49.50
j nio gyvenimo judėjimas. Tai
įrengta
pramogas. Jaunimas ir oldtai
Hnllvw«td Šviesomis
' daugiausįai dabar esančios emeriai organizuojasi sportui:
AUKŠTOS RU8tES
ir aukščiau
PAVEIKSLAI
.
konominės
kripės
pasekmės,
Vyčių 24 kp. tymas, kuris
Nutraukiame dieną ar
vakare
Į nors jau pamažu Lietuvoje ir
laimėjo Chicagos Vyčių čem
Anksčiau laukų sausinimas matyti tos krizės mažėjimo ir
Katrie perkate anglie Ift
420 WEST 63rd STREET
pijonatų, sako nepasiduosiu
dralverlų. siųskite juos
}
ir
drenažas
Lietuvoje
buvo
ekonominio
krašto
gyventojų
oldtaimeriams. Jaunimo pasi
CRANB COAL CO. Gausite
CHICAGO
geresnes anglis, už mažiau
lyg ir pamirštas. Tačiau pas gyvenimo gerėjimo žymės.
linksminimui paimta gera or
pinfgų.
Pneahontas M. R.
tiktai >7.00 tonas.
kutiniuoju laiku laukų drenaTsb.
kestrą.
vimu Lietuvos ūkininkai pra
Prašinamos Mašinos (mangLaukiame liepos 15 d.
PARYŽIUS, liepos 9. —
deda vis daugiau domėtis.
ler) po
PO>IERUOJAM Ir PI’NTUOJAM
R. K Daugelis jų įsitikino, kad nors Įvyko tarptautinis moterį) su
Atliekame visus namų dabinfmo
#49.50
KOMERCINES PASKulAS
drenažas už nusausinimų at važiavimas. Reikalauta mote
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.
ir aukščiau
DUODAME ĮSI AIGtllHSl
virais grioviais yra branges* rims lygių darbo teisių su vy
VARGONININKAI IŠ
JO8EPH AUGAITIS
Vartotos skalbyklos po
nis, tačiau žymiai naudinges rais.
REMIAM IES JŲ REKORIH
1808 8. 50 th Ave.
Cicero, m.
VAŽIUOJA
Tel. lafayette 871
nis.
#9.00
*
PAKVIETIMAS
Rytoj"įvyksta Chicagos pro
Kad ūkininkai gagėtų leng
Phone Pnoepcct 1354
Širdingai kviečiu visus Chi
vincijos vargbnininkų metinis viau drenuoti laukus, jiems
cago*
ir
apielinkinių
miestelių
L.
'
išvažiavimas. Visi vargoninin- žemės ūkio ministerija duoda
Halsted
ir 19th PI
lietuvius, draugus is senus pa
kai ir jų šeimos suvažiuoja į kreditų. Šiais metais drenaže žįstamus atlankyti mane mano
PAINTINO and DECORATING
Cicero pas Mondeikus lygiai darbams pravesti yra paskirta biznio vietoje. Užlaikau dide
HARDVVARE and PAINT STORE
SIU W. 83rd Str.. Chh-agn
9:30 ryto, o iš ten sykiu va 400,000 litų. Kreditai teikia- lį pasirinkimų. Visokių degtirūšių vyno ir
ir
,
. nių; visokių rusių
žiuos į Powers Jvake, WTs.
nu paskolos keliu 1.) metų uz ajau8e Pristatome aludėms.
Tel. BOUlv. 4705-8167
Rep. labai mažus procentus.
Dovanos visiems atsilanku

SUSIRINKS TARTIS DĖL1 KIEK LIETUVOJE YRA
VALDININKŲ
FEDERACIJOS KON
GRESO
Neseniai tam tikroms Lietu

mo drenažu projektai, kurie
numatomi įvykdyti ateinan
čiais metais. Prie drenažo ga
vo darbo apie 400 darbininkų.

PADĖKA

DIDELĖ ŽINIA

LIETUVOS KREDITO ISTAI
ty INDĖLIAI IR PA
SKOLOS

1935 RADIOS

VISI SUSKATO DIRBTI

I

JOHN R. BORDEN

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO,

11____ 1-1 _

P. CONRAD

ŠIEMETINIAI DRENAŽO
DARBAI LIETUVOJE

F HALSTED BCHANtE

Jos. F. Budrik,

EDWARD TROST

3417-21 So. Halsted St.

Pranešimai
Bridgeport. — Dr-ja Palai

mintos Lietuvos pusmetinį su
sirinkimų. laikys liepos 11 d.,
8 vai. vak., Chicagos Lietuvių
Auditorijoj.
Valdyba

siems.
Šiais metais numatoma išJūsų ŽYDUKAS patarnaus
drenuoti apie 130 ūkių. Vidu jums mandagiai.

tiniškai skaitant vieno hekta
Reikale esant, atsiminkite
ro nusausinimas drenažo kaš žydelį.
tuoja apie 350 litų. Šiemet nu
sausinti numatoma apie 1200 NATHAN KANTER
hektarų. Be to, bus sudaryta, 4707 80. HALSTED ST.
Tel.: YARdi 0801
dar 2000 hektarų nusansini-

Rakandų - Elektrikinių Refrigeratorių
Krautuvė
BUDRIKO RADIO PROGRAMAI—
W C
F L 970 K. nedėliomis nuo 1:09 iki 1:30 vai.
W A A F 920 K. nedėliomis nuo 1:30 iki 2:60 vai.
W H F C 1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vai.

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIŠ

PUBLIC

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2808 WEST 47th STREET

Tel. LAFayette 1083

