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Taip pat bus paskelbtas ir

Lietuvos valstybės reikš
mingumas rytų Europoj

NĖRA TAIKOS GIRIA VOKIEČIŲ MINISTERIO BARTHOU LANKYMOSI
SPAUDA
LONDONE REZULTATAI
DOKUOSE

KRUVINASIS ŠEŠTADIE NUMATOMI NAUJI STREI
NIS SUARD’E JAM NERVUS
KININKŲ SUMIŠIMAI

LONDONAS, liepos 11. tDaily Herald skelbia, kad Vo
kietijos kancleris Hitleris ser
ga dideliu nervų suirimu, kas
pasireiškė po kruvinojo šešta
dienio. Ši liga, kaip patirta,
neleis Hitleriui per ilgą laiką
eiti savo pareigų. Jo vietą,
matyt, užims ne vicekancleris
Papenas, bet Rudolfas Hess,
kurs yra ministeris be tekos
ir oficialus nacių partijos va
do pagelbininkas.

BET NUTYLI, KAD JI YRA
CENZŪROS ŽNYPLĖSE

BERLYNAS, liepos 11. —
SAN FRANCISCO, Cal.,
liepos 11. — Prezidento Roose Kanclerio Hitlerio propagan
velto skirtas .arbitražo boar- • 4oa,ministeris Goebbels, kurs
das veltui dirba, kad streikuo smerkė užsienių spaudą dėl
jančius dokų darbininkus su ‘“melų” skelbimo apie Vokie
taikius su kompanijomis. Abi tiją ir grasino išvaikyti visus
pusės griežtai laikosi savo nu- užsienių korespondentus, nu
sistatymų. N umatomi nauji rado, kaip pavyzdingai teisiu
gas žinias apie dalykų stovį
sumišimai.
paduoda vokiečių spauda.

Hitleris teisinasi dėl savo
priešų žudymo
PARYŽIUS, liepos 11. —
LONŪDONAS, liepos 11. —
Prof. Alfred J. Pearson iš Amerikoniškų laikraščių kore
Dės Moines, Iowa, kurs lan spondentai daro tokias išva
kosi Vokietijoje, turėjo pasi- das iš Prancūzijos užsienio
kalbėjimą su kancleriu Hitle- reikalų ministerio L. Barthou
riu.
lankymosi Londone.Hitleris teisina savo žygį 1 Anglija pripažįsta Prancūdėl smogininkų vadų žudymo, zijos planą, kadi stabilizuoti
Nužudytieji sankalbiavo prieš taiką Europoj, sudarant regiovyriau8ybę tikslu ją sugriauti, nalius paktus savitarpei val
s Hitleris taip pareiškęs pro stybių apsaugai.
fesoriui Pearsonui:
Taip pat pripažįsta Pran
‘‘Buvo tik vienų viena Išei cūzijos nuoširdumą to plano
tis, tai yra, juos visus visiškai daryme, kad rytų regionalin

KAUNAS. — Pirmadieni
birželio 25 d. 10 vai. ryto iš
skrido iš Kauno aerodromo
Lietuvos karo aviacijos lakū
nai su trimis lėktutais j kelio Liepos 6 d. pabuvęs kolegi
nę po .Europos sostines. įlėktu joj keletą savaičių, Čikagon
vų eskadrilei vadovauja karo, grįžo didžiai gerb. provinciTačiau ministeris Goebbels
aviacijos viršininkas pulkim jolas kun. J. Jakaitis, M. I. C.
nutyli apie tai, kad vokiečių
Gustaitis.
Su juo sykiu automobiliu at
laikraščiai yra perdėm varžo
Pirmuoju lėktuvu skrenda vyko Šv. Juozapo parapijos
mi ir cenzūruojami ir paduo
pulk. Gustaitis ir majoras Na- (Lovvell, Mass.) klebonas kum j v A RARA Ali Ii nnirx riA|
PORTLAND, Ore., liepos da tik tokias žinias, kokias
ANIJ A rnltd f AM“
mikas, antruoju lėktuvu kap.1 P. Strakauskas su savo moti11. — Šalia dėkų streikuojan- pats min. Goebbels nurodo.
pašalinti, taip kad jie toliau Pak,an l'alraukus Vokieti),.
IJorentas ir leitn. Marcinkus, na. Kun. Strakausko vietą1
tieji darbininkai pikietininkai' Ta<l mį„. ,goebbels pasako- ,iegai5tų Mt 'kenksmingi. Mn- Anglija priima prancūzų
trečiu lėktuvu leitn. Mikėnas 1 laikinai užima kun. A. Bftbmegino pulti policijos saugo- jimai yra daugiau kaip nai- gų akcija apsaugojo Vokieti- argumentus, kad taikos plair mechanikas RamkevičiuB.
j jyS< yj I. C.
,MADRIDAS, liepos 11. — jamą prekių traukinį. Keturi vus.
1
ją nuo civilinio karo tragedi nan įeitų ir sovietų Rusija.
Skridimo tikslas pagarsinti
Ispanijos vyriausybė pradėjo jų pavojingai pašauti.
Bet Anglija rezervuoja mi
jos, kuri būtų sukėlusi dide
Lietuvos aviacijos pasiektus
kampaniją prieš savo krašto
lius nesusipratimus ne tik -na nisterio Barthou pasiūlymą,
laimėjimus ir pačią valstybę
kad 1925 metų Lokamo pakfašistus, kurie sankalbiavo
mie, bet visoj Europoj.”
svetimuose kraštuose. Pirmas
į tan įtraukti ir sovietų Rusiją,
prieš krašto tvaiką. Pirmuo
Toliau, Hitleris sakęs:
kelionės tarpas Kaunas —«
šiam pasiūlymui Belgija yra
“Vokietijos vyriausybė ne
Stokholmas (Švedijos sostiWASHIN<3T0N, liepos 11 ju užsimojimu suimta 240 fa
JACKSONVILLE, III., lie vi ukryps nei kairėn, nei deši griežtai priešinga.
nė). Pulk. Gustaitis pareiškė _ 37 valstybės pripažino 21- šistų su vadais. Tarp suimtų
UNIVERSITY, Va., liepos pos 11. — Pereitą naktį torna nėn, bet žengs tiesiu keliu Iš to visa pasirodo, kad.
išskrisdamas, kad jei skren- q jį konstitucinį priedą, kuriuo vadų yra ir buvusio diktato
min. Barthou kaip tik nieko
dant j jūrą nebūsią labai di- atšaukta prohihęicija — 18-as i s riaus P rimo de Rivera sūnus, 10. — J. W. Davis, 1924 m. do ištiko šį miestą ir apylin kaip praeity.”
nelaimėjo Londone, išėmus
kandidatas j krašto preziden kes. 8 asmenys sužeista ir didėlių priešais vėjų, tai skris priedas. Bet ne visose yra
yra Paskiau žymi dalis areštuotų
draugingumo užtikrinimą. O
tus iš demokratų partijos, kai-, deli medžiaginiai nuostoliai
tiesiai nenusileisdami. Iš Kau ieįsta piliečiams parduoti ir jų paleista.
tas draugingumas — tai 1925
liejo (Virginia universiteto vie padaryta.
no į Stokholmą yra 720 klm. vartoti svaiginosius gėrimus.
metais padarytas Lokarno pak
šųjų reikalų institute. Šis nu
Viesului draugavo nepapra
Jei bus didelia vėjas, tai nu
tas, kuriuo garantuojama
Kai kurios jų, lygiai kaip ir
sivylęs su savo kandidatūra stai smarkus lietus. Daug na
sileis Palangoj benaino papil
Prancūzijos sienų apsauga.
demokratas jau ilgą laiką puo mų sugriauta, kiti neteko sto
dyti. Tą kelionę padaryti tiki visos likusios, dar kamuojasi
PANAMA
CITY,
liepos
11.
la savo partijos
si per 3 bu puse vai. Ijėktuvai šiuo klausimu. Vyksta balsa
* kitus vadus, gų, išlaužyti ir išrauti medžiai — Panamos perkason atvyko
kuriems geriau sekasi krašto ir stulpai, sukeltos liūtys ir
nenusileidę gali skristi 900 vimai ir perbalsavimai. Jų
prez. Rooseveltas karo laivu
dauguma,
be
abejonės,
bus
pa

PEIPINGAS,
Kinija,
liepos
politikoje.
susisiekimai nutraukti.
klm. Didžiausias greitumas
Houston. Surengtas iškilmin
liktos “sausos,” ypač tos, 11. — Žiniomis iš Hsinkiang
Šiandien čia, į nukentėjusią
per valandą 300 klm.
Čia kalbėdamas J. W. Da
gas priėmimas. Atvyksta į šį
Kelionėj eskadrilė užtruks kur yra įsigalėję ‘‘sausieji” provincijos, tenai plėšikai pa vis puolė krašto administraci apylinkę, atvyko gubernato miestą.
grobė keliais automobiliais vy
IVIENA, Austrija, liepos 11.
ilgesnį laiką ir padarys dau fanatikai.
ją, kari įsiveržė į atskirų val rius Horneris, valstybės poli
Rytoj laivas Houston su
kusį
švedą
tyrinėtoją
Sven
— Vokietijoj įvykęs kruvina
giau kaip 10 tūkstančių klm.
stybių vidaus reikalus ir tuo cijos lydimas.
prezidentu įplauks Pacifikan
Hediin,
kuriam
draugavo
10
sis šeštadienis žymiai susilp
Aplankys žymeshes sostines
būdu paneigė demokratiją.
ir leisis Hawaii salų link.
palydovų.
nino nacių (hitlerininkų) pozi
išskyrus Berlyną, ir Varšuvą.
Anot jo, šiandien demokrati
Prieš atvyksiant Panamon,
ciją Austrijoje. Jų įsigalėji
Lėktuvai yra paties inž.
Hsinkiang yra kinų Turkes jos atstovybė jau smaujpama,'
prezidentas aplankė Kolombimas staiga gavo smūgį ir nuo
pulkn. Gustaičio konstrukci
tane, kur privisę daug bandi kad ji duotų vietos vis ryškiau Į
jor miestą Kartageną, kur sa
to palengvėjo Austrijos vy
WASHINGTON, liepos 11. tų.
jos. Motorai 500 arklių jėgos.
pasireiškiančiai biurokratijai.
kė prakalbą. Jis pareiškė, kad
riausybei, kurios darbams pir
Padaryti mūsų aviacijos dirb — Teisingumo departamentas
Amerikos žemynų žmonės gy
Nors p. Davis pasisakė, kad j
miau hitlerininkai statė rimtų
PLIUDURUO J ANČIOS
tuvėse ir vadinasi “Ambo aiškina, kad, tie visi asmenys
vena naują gadynę ir aušta
jis nieko bendra neturįs su •
kliūčių.
1 NEW YORK, liepos 11. —1 ,
.
x
..
STOTYS LĖKTUVAMS
IV.” Tokiu lėktuvu pulk. Gu ir kompanijos, kurie pasirašė
naujaja santvarka, taip pat I
.
.. . ’
.x
dar geresne, ypač savitarpiuo
Austrijos vyriausybė palei
' J
, 1 Elektros srityje garsus išrastaitis pernai darė kelionę po NRA kodus ir vartoja mėly
se valstybių santykiuose.
anMtin«a
prez.
Roosevelto
,^
Niko]a
Tesla>
.
78
do iš kalėjimų visą eilę socia
nuosius arus, yra išsižadėję
NEW YORK, liepos 11. —
Pabaltijo valstybes.
energiją, tačiau jo visa kalbai
,
,
, ..
.»
listų vadų, kurie raštu pasišuv
konstitucinių teisių ir krašto Šio miesto aviacijos komisio- ,
’ .
, „
.
1 nmz., paskelbė, kad jis yra iš
TURKAI KALINA ŽYDŲ
buvo nukreipta prieš vvnau, .
...
. ,
[dėjo nesikišti į krašto politi
URBŠYS — POLITINIO
vyriausybė kaip tinkama gali niorius F. W. Zelcer turi su .
‘
.... radęs tam tikras spindulių gaPRIEŠUS
sybės
vykdomą
krašto
gaivi-1..
..
,
.
,,
DEPARTAMENTO
ką.
kontroliuoti jų visus reikalus manymą, kad miestas padirb . .
1 lingas pajėgas, kurių pagalba
nimo programą.
, . ,_
— gamybą, kainas ir kt.
r
r
valstybes gali apsaugoti savo
dintų pliūduruojančias stotis
DIREKTORIUS
ISTANBULAS, liepos ll.
LENKUOSE IŠARDYTA
Kitaip mano NRA admini jfiroa lėktuvams East upėje, PALIKS TIK 800,000 SMO-'™"“ "u“ PriaSo lakf"'lį
— Turkų vyriausybė areštavo
ORGANIZACIJA
KAUNAS. — Lietuvos at stracija, pažymėdama, kad tie šis jo sumanymas, sakoma,
rriMiMv-iT
• veržimo.<.Patekę j tų spindu ir apkalino 60 asmenų, kurie
GININKŲ
' savano- bus vykdomas greitojo šelpi
stovas Rygoje, įgaliotas mini-[pasirašymai vra
lių ruožus lėktuvai iki vieno
puolė Žydus rytų Trakijoj.
M
VARŠUVA, liepos 11. —
Bteris, p. Juozas Urbšys, at riai
mo administracijos fondais.
BERLYNAS, liepos 10. — bus sunaikinti, nors jų tūk
Be to, vyriausybė paskelbė
Lenkų vyriausybės įsakymu
Naujas smogininkų pusmilita- stančiai skristų.
šaukiamas į centrą ir skiria
atsisišaukimą j tuos visus, ku
HAVANOJ STREIKAS
išardyta tautininkų radikalų
GAISRAS IŠTIKO UNIVER rinės organizacijos vadas Vic
mas Užsienių Reikalų Mini
Tešla savo išradimą žada
rie plėšimais įsigijo žydų daik
(jaunųjų lenkų nacių) organi
SITETĄ
sterijos politikos departamen
tor Lutze skelbia, kad iš pateikti Ženevos konferencijai
tus, kad juos tuojau grąžintų.
HAVANA, Kuba, liepos 11.
zacija, kuri veikė prieš žydus
to direktorium. P. Urbšys
2,000,000 smogininkų šioje or pasaulio taikos reikalais.
Kitaip gi bus nubausti ilgu
BERLYNAS, liepos 11. — ganizacijoje bus palikta tik
ir maršalo Pilsudskio dikta
grįš į Kauną ir pradės eiti sa — Paskelbtas generalinis vieSpindulių sukėlimui bus rei
kalėjimu.
tūrą.
vo naujas pareigas apie lie noR paros streikas, kuriam da Freiburgo garsus universite- apie 800,000 ištikimiausiųjų kalingi dideli elektrikiniai apa
’
lyvauja
apie
50,000
darbinin[tas
šalia
Juodojo
šilo
daug
nu

pos vidĮurj.
Hitleriui narių. Jie bus nu ratai kas 200 mylių visais pa
WASHIN0T0N, liepos 11.
kentėjo nuo gaisro. Įgriuvo ginkluoti ir jų visa pareiga sieniais. Su tais aparatais ir
Streiko vadai reikalauja, centrinė kupolą. Sunaikinta bus tik vykdyti tvarką bet ko bus dirbama galinga tų spin
— Karo laivyno departamen
MANILA, liepos 11. — Fi
lipinų salos turės konstituci kad vyriausybė paleistų iš ka daug senovės knygų ir moksli kiuose vokiečių patriotiškuose dulių uždanga. Pačius spin
CHICAOO IR APYLIN tas paskellč, knd dirižablis
nį susirinkimą. Išrinkta 202 lėjimo politinius kalinius, ku nių instrumentų. Dalis knygy susirinkimuose, arba suvažia dulius sudarys kokios tai jelek KES*. — Nepastovus oras; Los Angeles jau nėra tinka
rie sukėlė alkio streiką.
no išgelbėta.
delegatai.
į
vimuose.
mas skrajojimui.
trintos dulkytėa.
kiek vėsiau.

SUGRĮŽO MARIJONŲ
PROVINCIJOLAS'

PAŠAUTI KETURI STREI
KININKAI
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KAMUOJASI SU PROHIBIC1J0S KLAUSIMU

DEMOKRATAS PRIEŠ
DEMOKRATUS
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PREZ. ROOSEVELTAS
PANAMOJ
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PAGROBTAS KINIJOJ
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esanti priešinga perdėtam as- Vokiečių tauta žino, kad jos
ir bendrai lietuvių visuomenės reikalų. Jie,
menvbės kultui.
1 padėtis rimta; ji jaučia ekonopasisakydami dirbsiu dėi Vilniaus atvadavi
Itoina. kasdien, lftakyrus sekmadienius
“
Ne
propaganda
padaro
diI minį krizį, ji taip pat jaučia
PHEM .M) K.\ i’08 KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metalus
1-j OO. Pusei metų — fS.IO; Trims mėnesiams mo, nutarė kooperuoti su A. L. R. K. Fede
■— |2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
džius žmones: jų veikimas juos netobulumus, atsiradusius dčl
racija Vilniaus pasų ir ženklelių platinimo
. .............. rata: Metams — ,7.00; l’usef metų — ,4.00.
Papeno kalbos ištraukos
stybe, kur materija liiiės verty
Kojjiis
.OSc.
paskubomis ir sunkiose sųlydarbe. Jie pagerbė didvyrių lakūnų — Da
Skelbimų ksin-ia prisiunčiamos parelkalavua
bės saugomos nuo religijos. iškelia ir jų vardus įrašo į
Marburgo universiteto drauUeiidradarblams ir korespondentams raitų negrąžina,
gose išleistų įstatymų, bet y
Kada iš plačiųjų visuomenės 1 istorijos lapus. To dėsnio ne
jei nepruAomn tai padaryti lr neprisiunčiama tam tiks riaus ir Girėno atmintį, paragino kuopas dė-Į
lui pašto ženklų.
lis prie pastatymo jiems paminklo; jie nu- įjo8^vente8 proga reic^°
| sluogsnių yra reikalaujama gali pakeisti'nė bizantizmas pač ji atjaučia tai, kas bent
Kedaktorfus priima — nuo 11:00 iki 12:00. .vai.
-kancleris
Papenas
birželio
.
.
. .
,
...
tarė remti lietuvių jaunimų, gražiai pasveiki
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
tik vienos vienintelės religinės. Kas kalba apie prūsiškmną, kiek atsiduoda smurtu, ir ne
kukliai tar teisybe, ir juokiasi iš klastinno besiorgunizuojaučių Amerikos lietuvių ka mėn.'17 d. pasakė garsiųjų ka bazės, reikia jiems priminti, piinnaUMa turi
5 vai. popiet.
1
lbų
apie
vokiečių
revoliucijos
talikų studentijų ir profesionalus.
jog negalima pamiršti, kad to nauti tai idėjai, ir tik paskiau- j gų pastangų parodyti jai vissiekimus.
“
Rytas
”
paduoda,,.
,
. .
Iš to aišku, kad L. R. K. S. A. yra artimi
.......
• ,
kių bazę jau mes turim, bū siui, o geriausia — ir visai ne- kų per roiavus akinius Orga“DRAUGAS”
\
‘
. .......
visi lietuvių religiniai, tautiniai ir kultūri svarbiausias tos kalbos vietas.' tent,
krikščionybę. Krikščiony galvoti apie kokias nors kom- Į nizacija ir propaganda, kad ir
LITHUANIAN DAILY FRIEND
j kažkokiu ji bebūtų, negalės ilniai reikalai.
Reikia pasakyti teisybę
Published Daily. Except Sunday.
bės mokslas, yra religinė Va pensacijas.
SUBSCKIPTIONS: One Year — ,8.00: Slx Months
Kariškos
drausmės
pritaiky
! gai palaikyti krašte pasitikėji
Mūsų manymu, seimas išrinko tokių cen
— ,3.50; Three Months — ,2.00; One Month. — 76c.
karų1 galvojimo forma. Reiche
Pradžioj
vice-kancleris
paEurope — One Year — ,7.00: Slx Months — ,4 00;
tro valdybų, kuri sugebės tinkamai vesti ir
prasidės kova, kuri turės nu mas kolektyviam tautos gyve mo. Aš stebėjau iš kito taško,
Copy — .03c.
|
reiškė,
kad
jis,
kaip
vienas
Advertising ln ‘'DRAUGAS” brlngs best reeults.
tvarkyti organizacijos reikalus ir j» augintų #
Evoliucijos vadų,, ***«• « »•»)«* reieta— tu- nimui neturi kliudyti žmogaus kaip kiti, propagandos kamAdvertising ratea on appllcatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago I valdybų .r konusųas ,ejo nokt,nia, žmones,
..
ris būti krikidioniikas, ar jis palinkimų. Kiekvienas žmogus Į panijų prieš vadinamus kritiis visų didesnių Amerikos lietuvių centrų.td
lvrin-t; • dllI,i;iint: Vn.’ turės paskęsti pseudo religi turi turėti laiko, kurį galėtų i kuojus. Ne audringais kiršiniTai žymiai padės organizacijai augti, nes iš- .
.
J
..
niame materijalizme. Bet ko- l)asku'ti *avo šeimai, rek rea I mais, kaip kad dažnai daro
nyks
įtari,nai,
kad
b.
K.
K.
S.
A.
yra
vienos
k,et
'?
os
«
vol
'
u
««Į
.... ,
eijai, sau pačia,,,. Manymas, , jaunimas, ne grųsinimu tam
DIENOS KLAUSIMAI
u., im-, d., ™ kie vyi iausybės bandymai pra J
...
n«
t ,X vesti brutalias reformas pad«-1
taOU
stlTieny’i u tlkri>,ns visuomenės grupėms
kurios apylinkės organizacija.
i
Chicagiečius tur būt labiausia džiugina Z'uHrpmsfdėZ įtemptam !‘i tik d«r labi““ ai«unkintų;
mą ir viltį, o tik laisvai, nuo
tas faktas, kad jubiliejinis Sus-mo seimas
taip pat nieko neišeitų ir priedarbui,
kuris
turi
didelės
is

širdžiai ir atvirai pasisakant”.
Mūsų dienraštyje gana daug buvo rašy nutarta laikyti Chicagoje. Tai bus 1936 me
varta brukant tų ar kitų ri
torinės
reikšmės,
pasirodo,
kad
ta apie Lietuvių R. K. Sųsivienynio Ameri tais. Seimas daug prisidės prie išjudinimo
N
tas pradėtas milžiniškas dar-1 kėJlIn$
koje 48-tųjį seimų, įvykusį birželio 25—28 šios organizacijos vakaruose, kur sulygina
Preitais metais Vytauto
Badgti klasių kovas!
dienomis, Newark, N. J. Aprašant seimo ei mai nedaug tėra narių ir kuopų veikimas ge bas yra suterštas dėmėmis, ku
“Aš apibrėžiau vokiečių re Didžiojo muziejuje buvo įre
gų paduota daug žinių ne tik apie seimo nu rokai yra apsnūdęs. Chicagos apskričiui ir rias reikia nuvalyti.
Tuojau po to Papenas nu voliucijos iškeltas problemas, ngta tik centralinė salė, kuri
tarimus, bet ir apie šios organizacijos narių kuopoms teks gerokai padirbėti vajaus me Nuvalyti tas dėmes reika švietė dabartinę situacijų, ko tuip pat parodžiau ir savo nu jau perduota krašto apsaugos
ir finansinį stovį. Mes teikėme informacijas tu, kad kiek galima daugiau narių prirašyti lauja laisva ir drųsi viešoji nstatuodamas, kad tarp dva sistatymų jų atžvilgiu; tai pa ministerijos karo muziejui.
apie Sus-mų, manydami, kad mūsų plačioji ir tinkamai seimų prirengti.
nuomonė; šiandien vokiečių sinės vokiečių revoliucijos va dariau dėl to, kad kalbos apie Prie šios salės buvo įrengti
visuomenė turi būti gerai informuota apie
lios ir kasdieninės jos prak antrųjų bangų, kuri turės už ir tarnybiniai kambariai. Ta
Naujajam L. R. K. S. A. Pildomajam Ko spauda jos neparodo.
šių gausingiausių Amerikos lietuvių katalikų mitetui linkime geriausio pasisekimo vesti
Jeigu viešosios nuomonės o- tikos esanti nepereinama sie baigti revoliucijų, vis dar ne čiau muziejaus patalpos, į
organizacijų.
šių garbingų miisų organizacijų tokia kryp rganai netinka ar negali ap na.
sibaigia. Kas nejausdamas jo- kurias bus perkelti dar esan
Iš Pildomojo Komiteto raportų seime (jų timi, kad būt išlaikyta jos konstitucijoj pa šviesti tų mistiškų šešėlių, ku
Tokio atsiribojimo prieža. ‘ kios atsakomybės svaido to- čių kitų muziejų eksponatai,
sutrauka buvo “Drauge”) pastebėjome, kad brėžti religiniai ir tautiniai idealai, kad ji rie šiandien dengia vokiečių slis yra perdidelis nutolimas kkxs ndrdds> neturėtų pamirš- dar nsutvarkytos ir nebaigtos
L. ĮR. K. S. A. yra stipri organizacija, kad augtų nariij skaičiumi ir turtu.
tautų, tai čia turi įsikišti val nuo dvasinio ir socijalinio gy t i, kad po antrosios oangos ga įrengti. Prie dabartinių sta
•
*
•
jos stovis yra geras ir ateitis užtikrinta. Tie
stybės vyras if pavadinti dai veninio. Kų šiuo metu galėtu li ateiti ir trečia, kad tas, ku tybos sųlygų Lietuvoje galu
Kapitalistų užlaikomoji spauda būtinai ktus tikraisiais jų vardais. mėm pasakyti apie vokiečių ris grąsina giliotina, pirmas tiniam šio muziejaus užbai
sa, pastebėjome, kad lėšų fonde yra gana di
delis trūkumas, kuris trukdo čarterio įre norį įkalbėti Amerikos visuomenei, kad prez. Toks laikymasis turėtų įtiki- revoliucijų, nebėra naujas da papuola po jos peiliu. Aiškiai gimui dar trūksta 600,000 li
gistravimų Massachusetts ir Connecticut val Ropsevelto vedamoji krašto gerovės gaivini- namai parodyti, kad vyriau lykas. Panašiai yra buvę su, nesimato kur ta “antroji ba tų. Priimdama naująjį valsty
stybėse, bet, manome, kad Pildomų.jam Ko mo programa vra sočiaiistiška. Taip dary-įSybė pakankamai tvirta, kad Į visomis revoliucijomis. Užtat nga” mus galėtų nunešti. bės biudžetų, Lietuvos vald
mitetui ir kuopoms smarkiau padirbėjus, tos dama nori pakirsti dabartinės vyriausybės galėtų pakelti svfeiką, kritikų, i šio sąjūdžio vadovybė, kuri Daug kalbama apie didžiųjų žia muziejui paskyrė 300,090
kliūtys bus galima pašalinti. Tam reikės tau turimų žmonių pasitikėjimų. Reikia manyti, įr kad reikia prisiminti seną šiandien stovi valstybės pry- sočiai izaci jų. Ar mūsų anti- litų pašalpų. Tokiu būdu dar
pumo ir išvystyti platesnę akcijų apskričiuo- kad tos spaudos pastangos bus tuščios. Vi dėsnį, jog tik silpnieji bijo kri šaky, turi budėti, k^d nekiltų;,narksifsting revoliucija buvo f trūksta 300,000 litų. šiuos pinaujos klasių kovos ar tam itam Padar>’ta> kad realizuotu-Į nigus surinkti tikimąsi iš visuomenė netikės nieku neparemtiems paska- tikos.
se ir kuopose.
Netenka nė kalbėti, kad tik f panašūs reiškiniai.
m£‘m marksizmo programų! Romėnės aukų pavidalu. Tam
lams. Prez. Rooseveltas ne socialistiškų proGana liūdnai atrodė valdybos praneši
Juk marksizmas yra bandy- ^tikslui rinkliavoms visoje Lie
mai, kad per praėjusiu dt-.įjjįįūs iš Sus-njo;
tas teturi teisės kritikuoti, kuvyriausybė 'nori visos tau
mas išspręsti socijalinį kiau į tuvoje yra paskirti liepos, ruria lojaliai prisidėjo prie na tos ,abo; pripažindama kiek.
išsibraukė virš poros tūksMHRij narių. Tai
bo žmones nuo kapitalistų išnaudojimo ap cijonalsocijalizmo darbo ir ku vicnam Mmeniui jo nuopcinus simų sukolektyvinant nuosa gpiūčio, rugsėjo ir spalių mė
gyvas organizacijai nuostolis ir ženklas, kad
nesiai.
saugoti.
rĮs^a," parodė savo visišk, . tautaj, # atmcta
g.g(em^ vybę.
reikia griebtis visokių galimų priemonių su
•
*
Tauta, norinti pastoviai e
ištikimumų
stabdyti narių skaičiaus mažėjimų. Amerikos
kuri
nori
padalinti
tautų
vi
gzistuoti istorijoj, negalį gy . Pastaruoju laiku Lietuvos
Brooklyno laisvamanių laikraštyje vėl
lietuvių katalikų visuomenė visa turės susi
siems
laikams
į
dvi
dali
—
į
venti nuolatinėj revoliucijoj. jaunuomenė pradėjo vis dau
rūpinti, kad padėti mūsų Susivienymų augi rašo Kunigaikštytė S. Ji daug pamazgų už Paskum vice-kancleris kal privilegijuotuosius ir tuos, ku
Reikia, kad kartų baigtus re giau rūpintis sportu. Jauni
pila ant kan. Kemėšio, kunigų ir bendrai ka bėjo apie religinius nesusipra
nti. Tai nebus sunku, jei suprasime, kokį sva
rių teisės susiaurintos.
voliucinis sąjūdis, kad būtų į mo organizacijų skyriuose
talikų, kurių ji, matyti, labai neapkenčia. Tš timus Vokietijoj.
rbų vaidmenį Sus-mas vaidina mūsų gyve
Vyriausybė nėra kurios nors vesta stipri socialinė organi steigiami atskiri sporto klu
nime. Reikės visiems įsikinkyti į darbų, kad jos rašto pastebima, kad ji ir pati savęs ne “Valstybė turi apsispręsti.
zacija ir kad galų gale vals- bai, kuriuose tų organizacijų
kenčia, nes histeriškai šaukia nežinodama dėl Į
Ji turi pasakyti, ar ji nori bū grupės įrankis. Tikros tautidabai vedamus naujų narių prirašinėjimo va
ko taį daro. Ar nenueitum, gerbiamoji, pas
ti religinga, ar laicistinė. Isto- nės bendruomenės valstybėj tybėj įsikurtų nešališkas tei- nariai nuolatos mankštinasi.
jus pasidarytų ne vieno kito, bet mūsų visų
gydytojų, kad nesveikųjų galvelę apžiūrėtų iijos logika reikalauja, kad li jau turi kartų nutilti politinių Bingumas .
,Kai kuriose sporto šakose
reikalas. Dėl to buvusia seimas matė reikalo
ir
gerų
vaistų
prirašytų.
vidaus
kovų
šūkiai.
Kiekvie

Lietuvos jaunimas jau yra
beralinę ir laicistinę 1789 m.
pabrėžti savo priimtoj rezoliucijoj apie va
nas
gali
pasirinkti
kų
tinka
prancūzų revoliucijos sukurtų
Jeigu norima sujungti vie pasiekęs genį rezultatų ir net
jų, kad ne tik patys nariai dirbtų, bet kvies
mas,
tačiau
tas
pasirinkimas
nos tėvynės vaikus, jeigu, tru įžymių rekordų. Lietuvoj ytų į talkų visus, kuriems tik rūpi organiza
Socialistai patys jau pripažįsta, kad Pa-! valstybę pakeistų ant religijos
cijos gerovė ir šio krašto lietuvių ateitis. Vi saulinė] Parodoj Chicagoj šiemet nebus lie- pamatų pastatyta vokiečių turi eiti normalioms vėžėmis. mpai tariant, norima krašto ’ patingai prigijęs ritmiškas ir
Teisingumas visada buvo val vienybės, nereikia permažai futbolo sportas. Anksčiau fu
siems talkininkams seimas iš anksto jiadėko- tuvių dienos, bet paprastas socialistų kon- kontr-rcvoliucijos valstybė.
jo.
vertinti tautos protingumų ii tbolas kiek šlubuodavo, tačiau
oertas. Vis dėlto gaila, socialistai užbėgo už Nereikia sumaišyti religinės stybės pagrindas”.
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Taip pat vice-kancleris pa įžvalgumų, o reikia į jiasitikė ‘paskutiniaisiais metais jis pa
Sus-mo seimo atstovai, pirmoje vietoje j akių Chicagos lietuvių visuomenei suorgani- valstybės, pagrįstos tikėjimu j
gyvųjį.Dievų, su laicistine vai- reiškė, kad reicho vyriausybė i jimų atsakyti pasitikėjimu. sitaisė.
Tsb.
rūpinsis savo organizacija, nepamiršo tautos zuoti lietuvių dienų parodoj.
Kun.

Dr.

Fr.

Sawicki,

Naujo Laiko žmogaus Siela
Vertė Vyt. Mankeliūnas
KATALIKŲ

AKCIJOS

MORALIAI

METMENS

-------
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(Tęsinys)
3) Jei autonomizmas atmeta Dievo
reikalų, tai taip pat turi atmesti ir žmo
gauc įsikišimą j moralę. Amžina kova tarp
pavienių valios ir visuomenės valios pas
kui i niais dešimtmečiais dar labiau paaš
trėjo. Juk dabar tiesiog yra kalbama apie
auTr.tcto
nes jau nenorima nusi
boki i Bažnyčiai, valstybei, mokyklai ir
krūtį,

1 • vums.

Ypatingo dėmesio yra verti vaikų san

tykiai

su

tėvais.

Priaugančioje jaunuome

nėj. brendimo laiku pabunda kažkoks pa
jautimas, kuris stoja kovon su tėvų lei

šėmis. Tas buvo visuomet. Bet naujų lai
kų jaunuomenė aiškiai, paskelbė’ kovą tė

vam-, mokyklai ir bendrai vyresniajai ku

riai. Tuo tikslu susikūrė atskiros “laisvo
jaunimo” organizacijos, fttai jų progra
ma: “Mes patys norime išspręsti savo gy
venimo klausimus nuo niekeno neprigulmingai ir patys spręsti apie savo tikslų,
(iarsioje Hasenclevero dramoje Sūnus skai
tome šiuos pilnus kartumo ir neapykan
tos žodžius: “Panaikinti šeimų, tų pūliuo
jančių visuomenes votį! Panaikinti ketvi
rtų įsakymų. Duokit mums laisvę, tą bra
ngiausių' žmogaus turtą!” ftiuo kraštuti
niu veržimusi jaunuomenė pasistatė sau
naujus prie sveikos sintezės beeinančius
planus, nors autoriteto krizis ir toliau pa
lieka.
Mūsų uždaviniu bus stiprinti tuos
sveikus siekius ir platinti naujų tos pagar
bos supratimų. Katalikų Bažnyčia nepa
prastu vįišžmogišku savo rimtumu yra
prieplauka visokios pagarbos ir tai ka
talikų pedagogika gali sau semti iš dvie
jų tūkstančių metų patyrimo. Tačiau mū
sų pedagogika turi būti suderinta su nan,ių laikų žmogaus psichika ir tai dvejopu
žvilgsniu.
ftiandien daugiau negu kada nors an

ksčiau yra žiūrima į Dievo ir žmonių pa
galiais kėlėjų vertybę. Nenoriai paklūs
tama tam, kuris šaukia vien formaline
savo teise ir neparodo Vidaus vertybės.
Ypačiai jaunuomenė mažai kreipia dėme
sio į pagarbų kaipo tokių, bet noriai pa
siduoda imponuojančiai asmenybei ir ri
nktiniams savo vadams yra tiek atsida
vusi, kad net su jaunuolišku užsidegimu
pasiryžusi ir ugnį pereiti. Auklėtojai tu
ri pirmiau rūpintis suformuoti asmenybę,
o ne žiūrėti į suteiktą jiems autoritetų.
Be to reikia atsižvelgti į kas kart vis
labiau augančių naujų laikų žmogaus sa
vijautų. Kiek galima daugiau jam reikia
palikti laisvės ir autonomijos; o taip pat
ir priaugančiai jaunuomenei laipsniškai.
Juk žinome, kad bendrai auklėjimas sie
kia žmogų vesti prie tokio subrendimo,
kurs jwds save pajėgia valdyti. Auklėto
jams pavyzdžiu turi būti šv. Povilo nuo
statas, kur jis su visu savo apaštališku
autoritetu linki korintiečiams iš visos šir
dies, kad jie jau nebūtų jo perspėjimų rei
kalingi ir noriai pripažino jiemR valios
laisvę kiek jie jau buvo pastovaus būdo:

“Jūs jau esate sotūs, jau pralobote, be
mūsų viešpataujate”. Kad gi ir vieš}>ataotumėte. kad ir mes viespatautumėm au
jumis!” (I Kor. 4, 8).
j) Prieiname prie naujos etikos turi
nio. Čia išsikiša pirmiausiai neriboto nau
dojimo ir išsivystymo idealas. Naujų lai
kų žmogaus siela vra panaši į Fausto, ji
yra kupina nepasotinamo ilgesio, ji siekia
neriboto, nebaigto. Joje yra neribotas gei
dulys naudotis ir vystytis, ftis geidulys
turi taip pat filosofinę etikų.
Naudojimo etika kaipo tokia skriau
džia gyvenimų. Jai gyvenimo tikslu yra
gyvenimas (vok. ausleben),’gi gyventi vra naudotis patogumais. Kas nesinaudoja,
negyvena. Dėliai to žmogus tik turi ven
gti perviršijimo saiko, kuris prieš laikų
naikina jo jėgas, čia ir yra dorybė. Čia
atgimė naujoje formoje senovės graikų
Aristipo ir Epikūro hedonizmas.
Tai menkiausios vertės etika. Nesun
ku prirodyti, kad žmogaus gyvenimas tu
ri aukštesniu tikslų ir kad žmogus ieško
damas vien smagumų nepažins tikrosios
laimės.

Geresnė yra ta etika, kuri idealu sta
to išsivystymą pasiekiant aukščiausios
žmogiškos didybės, jėgų ir laisvės. Kraš
tutinė naujų laikų etika pripažįsta pavie
niam asmeniui savo gabumų ištobulinimo
siekti neatsižvelgiant kitų jį pančiojan
čių teisių. Tokia yra Nietzsches etika. Sva
rbiausias Nietzsches antžmogio pažimys
yra tvirta valia, kuri pasireiškia stipria
me, žvėriškame natūralių palinkimų iš
vystyme, kurių nevaldė jokia aukštesnė
teisė, jokie papročiai, nei joks atsižvelgi
mas į artimų. Kenčiame “pančių” ligų,
kurių reikia parblokšti! Pagrindinė šios
etikos tiesa štai kaip skamba: “Kas yra
gera? — Viskas, kas padeda pažinti jė
gos pajautimui, jėgos valių ir pačių jė
gų. Kas yra bloga? — Viskas, kas iš ne
galios paeina”. Tai “didžiūnų dora” tik
aukštesniems žmonėms, gi krikščioniško
ji dora su savo paklusnumu, nusižemini
mu, pačio savęs atsižadėjimu — tai nega
lios dora, “belaisvių moralė”.

(Daugiau bus)

Ketvirtadienis,

liepos

12.
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Lietuvos

metus,

esant, aktyviai dalyvavo
ir Komentorių pridėjo vyskušauliai irgi pasiryžę įvykdyti
kluotame sukilime esamai Lie- pas Juozapas Skvireckas, plonemaresnius Žygius ir nudirb
tuvos valdžiai nuversti ir nu- nais popieriniais aptaisais kai*
Lenkų priešlietuviška poli- mokyklos negalėjusios veikti
ti nemažesni kultūros darbą,
__ .................. . .
. , i sprendė juos abu nubausti mi- na $3.00.
tika Vilniaus krašte ir bend todėl, kad nebuvo tvirtinami kaip kad nudirbo lig šiol. Jie
— Vokietija visiškai sustab-; ...
x , . XT
,
. Irties bausme, sušaudant. Nu- Vadovas* Sakyklai. Trečioji
rai istorijos bėgyje visados lietuviai mokytojai. Tie mo ateityje stengsis įvykdyti šį
dė gyvulių ir mėsos produktu.......
, . ,. .
°
rteistieji padavė Lietuvos Pre- knyga, Pamokslai apie Dievo
iš lenkų administraeibuvo ir, gal būt, ji pasiliks kytojai
įvežimą
iš
Lietuvos ir tranzi-1
.
......
t
.
...
.. šaulių sąjungos kūrėjo Vlado
Malonę, Sakramentus ir Mal
....
....
per
Vokietiją.
Si,
Vokieti.
!
Z
‘
d<
'"
tU1
tokia pati dar ilgiems lai nės valdžios negalėjo, , gautu...
Putvinskio paliktą vieną reik.
,
v •
•
I iną, kuris jiems bausmę pakei- dą, Antrasis padidintas leidi
Paskutiniuoju laiku, Lietu jos
liu- , . .
. T. x
. ..
vy
riausvbės
žygis
pnešta’ . .
... . ... ,.
kams. Jausdami savo instink- taip vadinamų moralybes
x
!šmingiausių Lietuvos šauliams
...
°T T. x-. 'te vienuolika ir dešimčia me- mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
voje
pradėjo
siausti
eibės
įvai

rauja Lietuvos - Vokietijos
tyvišką neapykantą lietuviams dųimų. Tačiau tie patys mo- jo testamentų: “šaulio vardas
tų sunkiųjų darbų kalėjimu. kas. Kaina $1.50.
rių
plėšikų.
Jie
dažniausiai
te

prekybos ir laivininkystės suir sirgdami didybės manija, kytojai, nors ir neturi mora gimė mūsų laikinoje sostinėrorizuodavo ramius Lietuvos tarčiai, kuri dar 1928 metais — Dabar ligi šiol kiek orga
lenkai 1920 metais ir pagrobė lybės liudijimų, įt lenkiškas va • Vvtauto kalne 1919 metais '---------------------------------------------Pust
pradžios mokyklas ?
»y .
...
’ ūkininkus ir juos apiplėšdavo. buvo pasirašyta. Toje sutar nizuotesnis žuvies suėmimai Juozapas Skvireckas.
Vilniaus kraštą. Nuo to laiko lstybines
,
.. .
krikštą gavo susidurdamas ra*,. * , .
, .,__ . . , .
ir
pristatymas
Lietuvos
var

620;
kaina
$1.25.
o ~
n
.Ūkininkai neturėdami ginklų, tyje buvo aiškiai nurodyta,
to krašto gyventojams lietu buvo priimti.
r
F. O. W.,’ kovose
su
Bermon.
'negalėdavo, kaip reikiant, nuo kad abi šalys netrukdys jokio totojams bnvo tik Baltijos pa
Lenkų mokyklų vadovybė
viams ir prasidėjo sunki bei
tu, Želigovskiu ir vaduodamas'
jūrio srityje. Tolimesnėse vie-. Laisvai vertė kun. Zajančkau
skaudi lenkų kraunama tauti jau nebeišgalvojo tinkamesnių Mažąją Lietuvą, o sutvirtini plėšikų apsiginti, o policija tarpusavio prekių judėjimą tose marių žuvis vartotojus
skas, M. I. C. Pusi. 55; kaina
dėl per mažo jos tinklo, nega Matyti, kad Vokietija šią su
būdų kovoti su lietuvių švie
nė tragedija.
mą gaus mūsų tikroje sosti
tai kada tepasiekdavo. Esant 10c.
Vilniaus krašte • lenkai did timu, ji dabar ėmėsi naujų nėje Gedimino kalne, o kuriais lėdavo visados plėšikų greitai tartį sulaužė, norėdama, Lie blogai organizuotai žuvies prc
žiausią nutautinimą tenykščių priemonių — netvirtinti kurj metais — pareis nuo mūsų vi pagauti. Dėl to banditai taip ' tuvai atkeršyti už priešvalsty kybai, negalėjo, kaip reikiant
drąsiai siausdavo Lietuvoje ir binių gaivalų valymą iš Klai
lietuvių varo per bažnyčias ir laiką lietuviškai mokyklai mo sų, tautiečiai’*.
vystytis ir žvejyba. Dabar šis
DRAUGAS PUB. OO.,
todėl jų vis naujų taip dažnai pėdos krašto.
mokyklas. Jie žino, kad žmo kytojų, kad vėliau galėtų tą
reikalas
jau
tvarkomas
tąių
2334 So. Oakley Avė.
Tad budėdami Lietuvos lai pridvgdavo. Sekmingesniai ko
nėms šios dvi dvasinio gyve mokyklą, kaip neveikiančią,
Kaip daugelis Europos tikros Klaipėdoj įsteigtos
nimo priemonės yra labai rei uždaryti. Čia kaip tik ir bus svės sargyboje ir stiprindami vai su banditizmu Lietuvoje, valstybių, taip ir Lietuva šių cinės bendrovės, kuri rūpin
kalingos ir todėl per jas yra tokios lenkų švietimo valdžios krašto vidaus apsaugą nuo į- vidaus reikalų ministerija į- metų birželio 15 dienos Jung sis Lietuvos žvejų patiekiamą Ir su "suirusiais” nervais — Jaučia
ir pavargęs — tik pusiau žmo
geriausiai varyti ištautinimo politikos pirmieji žingsniai, vairių gaivalų, Lietuvos šau sakė apskričių viršininkams, tinėms Amerikos Valstybėms, žuvį paskirstyti vidaus rinko- tės
gus. Jeigu taip, fttai' yra geras toni
kas, suteikiantis geresnes dienas.
kuriais, žinoma, administraci liai ruošiasi sėkmingai ir kar kad šie nedarytų jokių varžy karo skolų ra tos nesumokėjo.
Lrba.
je.
nė valdžia prie savęs gyven žygiškai įvykdyti šį savo kū mų ūkininkams, kurie nori įsi- ■ rTa proga Lietuvos vyriausybė
Lenkai ypač didelį dėmesį
gyti ir laikyti ginklus. Gink-.
rėjo testamentą.
tojų nepavilios.
. . . ..
.
.y i Vašingtone iteike Amerikos
:reipia į lietuviškas Vilniaus
lai ateity ūkininkams bus iš-.
®
.
yra užvardlnlmas TONIKO, kurj Gy
,
'Jungtiniu Valstybių vvnausykad mokykrašto mokyklas. Gavę laisve Argi nenuostabu,
dytojas 8pectallstas Iftrado, Ir kuris
\
ir duodami be jokių sunkumų , .
. .
.....
— Lietuvos Motinoms „
dabar parduodamas visose vaistiny,
.
x
•
•
•
-i
•
•
i
•
bei
pareiškimą,
kuriame
nuro

tojas
su
visais
reikalingais
pa
TT
..
.
,
..
snes rankas, jie 1927 metais .
člose. NUGA-TONE yra kombinacija
T
x -v, •
, -Vaikams globoti organizacijų tais atvejais, jeigu ūkininkai ., \
tam tikrų tonikų alteratlvų, kurios
.
.
. . „ pasižadės, kad juos vartos tik 1 do, kad Lietuvos vyriausybė
uždarė vienintelę Vilniaus lie siruošimais, lietuviškai moky- i sąjunga
stimuliuoja, atgaivina visus organus,
prie savo muziejaus
duoda naujų, gyvenimų ir energiją.
tuvių mokytojų seminariją, vė klai lenkų valdžios nepatvir-, Kaune, yra sumaniusi įsteigti savo saugumui. Praktika pa- visados yra pasirengusi tartis
Jūs valgysite gerlaus. — miegosite
Tūkstančiams vyrų ir |nolesniais laikais uždarė kelis tinamas, iš jo reikalaujama skvrių kovaį . 8U prietarais, rodė, kad ginklus turinčius ū- dėl Lietuvos skolų Jungtinėms Naujojo Įstatymo, su Vulga saldžiau.
teirų tapo pagelbėta.
Trisdeftlmties
dienų treatmentas už vfeną Doler},
Įi|(slui >u renkam08 a. kininkus, banditai terorizuoti Valstybėms mokėjimo sutvar tos tekstu, Antras Tomas, plo gaukite
šimtus Vilniaus krašto lietu tam tikrų moralybės liudijitikrąjį — garantuotas.
kymo, kuris atitiktų Lietuvos
Lietuvos
|jaudyjo
į
viškų mokyklų, o jų vieton mų, kurių tie mokytojai jokiu nios apU
___ r___
...... vengia ir nuo jų šalinasi. Be
nais popieriniais aptaisais kai
steigė savas, lenkiškas. Pas būdu negali gauti iš tos pa-, sjgaigjusįūs prietarus, kurie j to, lengviau gaudami ginklus, medžiagines išgales.
na $3.00.
kutinėmis dienomis vėl teko čios valdžios. Gi pn ingai, )įe(\įa motinų ir vaikų higieną Lietuvos ūkininkai padės val
MIm M. Kata* •( Breehlye. M. T.
— Birželio 20 dieną Lietu
VTttoe: "I»« BMd KreMhin for the
patirti, kad lenkų švietimo va kai toksai mokytojas nepatvi-^ sveikat, v«iau Sie prie. stybės administracijai sėkmin vos karo lauko teismas nagri Naujojo Įstatymo arba Testa
pešt 4 montJ&a ead here not eely leot M
peends bet feel «• aeeh better la orory
ldžia uždarė dar G Gardino rtinamas lietuviškai pradžios tarai bus atvaizduoti plaka giau kovoti su įvairaus tipo nėjo Vytauto - Kosto Druskio mento su Vulgato tekstu, Ket
trey. Broa fer geegto who deni saro te
redeee, Kreaohon U vondorfal to keep
the ijrtont heelthy. 1 betas e sene
apskrityje esančias lietuviškas mokyklai, tai jis be jokių mo tuose ir piešiniuose.
ir Stepo Gerdžiūno bylą. Tei virtas Tomas, kaina $4.00.
' plėšikais.
•heeld keetr for I rę tried m ateay
thlagi bet ealy Kreeehee eaavered »U
pradžios mokyklas: Randamo ralybės ir kitokių liudijimų
smas pripažino juos kaltais
>erpeeee." (May U, 1M».
Šventasis Raštas, Senojo
TO Iom fet SAVBLY and HARMLBSSnyse, Mardasave, Grutėje, Bi- gali būti patvirtintas lenkiš
tuo, kad jie bendrai veikdami Testamento III. Psalmių kny
LT, tako a half teespoonful of ltr nestien
Skaityk
Kelionių
Aprašymus
Tų,
Salto
ln a giau of hot vater ln the
žuose, Ratnyčioje ir Kapiniš- kai mokyklai.
moralas bafore breakfaot—don't misa a
su kitais, šių metų birželio iš ga, patarlių knyga, Eklezias
moralas—« bottle that laito t eeeki
Kurie Yra Toli Keliavę
kėje. Lenkų švietimo valdžiai Aišku, kad tokia lenkų šviecooto bet a trlflo—got Kraaehen Salto at
6
į
7
dienos
naktį,
karo
stoviui
tikas,
Izajo
pranašystė.
Vertė
any drugitore in Amorlia. If not X>7I.
nurodo, kad šios mokyklos už-i timo valdžios politika Vilhiaus
felly tatlafied aftor the flrtt bottle—
daromos todėl, kad jos nevei-j krašto lietuviams deda tik jukusios per paskutiniuosius 3 ngą ant kaklo. Ar ilgai taip
arba kelionė į
.mėnesius. Gi iš tiesų, aukščiau bus, ar ilgai lietuviams užteks
su autoraus paveikslu ir pa
sužymėtos lietuvių privatinės kantrybės!
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
Tsb.
ym • |, $ • j» 7* *• : i,
.
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
ARBA

LENKAI VĖL UŽDARĖ 6 LENKŲ MOKYKLAS

LIETUVOS ŪKININKAI

ĮVARIOS ŽINIOS

gin-

GALĖS LAIKYTI

GINKLUS

t»

Naujas

Jėsaus

Testamentas.

Širdis

ir

Vertė

Jaunimas.
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“DRAUGO”KNYGYNE

ak

Ar

Jūs

Esate

Supančiotas

-

Tsb

Nusa-fone

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA
Raštas,

šventasis

Šventasis

Vyskupo

P.

P.

Bučio,

M.

I.

C.

PASAULĮ“

GRESĄ

“KELIONĖ

TO LOSE FAT

KON

ŠVENČ. MARUOS KOLEGIJA

AUSTRALIJOJE“,

n.

labai įspūdinga
ir ypač.
Šių metų birželio 24 dieną sauga, sanitarija, tautinės, vaĮdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
Lietuvos Saulių Sąjunga šve- Į lstybinės šventės, paskaitos,
aptaisais $1.50.
nčia savo gyvavimo 15 metų' pramogos, ekskursijos, kursai,
m.
sukaktuves. Šaulių sąjunga kū vaidintojų kuopelės, dainos
Begalo įdomūs
rėsi pačiame Lietuvos nepri gaivinimas, liaudies universi
Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj,
klausomybės kovų įkarštyje. tetai ir plačiu inąstu literatu
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
Pirmojo Kauno Šaulių būrio ios skleidimas.
Vokietijoje, Lietuvoje.
steigiamasis susirinkimas bu Kai kurie šaulių būriai jau
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
vo 1919 metų rugpiūčio 8 die- yra toki stiprūs, kad net įsigražių ir aiškių 300 paveikslų.
ną. Per trumpą laiką Šaulių; gijo savus namus, kurie laiKitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
sąjungos idėja išsiplėtė po vi komi visos apylinkės visuomegas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
są Lietuvą, o pirmiausiai ten, jninio, kultūrinio darbo naKaina tik $2.00.
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime
kur virė Lietuvos laisvės ko-j nais.
už
$3.50.
Iš kiekvieno Lietuvos šau
vos. Šauliai daug padėjo jau
Naudokis
reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
nai Lietuvos kariuomenei ko lio reikalaujama, kad jis bū
kutį tuojaus siusk ie mums.
voti su vidaus ir išorės prie tų drausmingas, punktualus,
Čia nuplėšti
sąžiningas, darbštus, taupus, Gerbiamai “Draugo” Administracijai:
šais.
Siunčiu su ftiuo lnlftku t............ . . už kuriuos praftau kuogrefčlausla
Svarbiausia, Šaulių sąjungos karštas, bet sąmoningas pat- atsiųsti man sakančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P. BOČIO KELIONES — $100
nkiolikmečio žygiai yra: sla rijotas, privalantis kitiems
K1TN. TR. J. VAITUKAIČIO
—
1.50
•
KUN. J. A. PAULIUKO
—
2.00
1
skiepyti
tėvynės
meilę,
doro

arba:
ptos lenkų karo organizacijos
Siunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.
P. 0. W. likvidavimas, Ber- vingumą, auklėti savo ir jau
Mano adresas:
monto - Avalovo gaujų sunai nosios kartos gerąsias būdoj
Vardas, Pavardė ..................................................................................
kinimas, karžygiška kova su savybes.
.Street
Žengdami į savo gyvavimo
1920 metais Lietuvos įsiver
žusiais Lenkijos raiteliais. Vi
sų tų žygių vainiku yra 1923
metų sukilimas ir Klaipėdos
7N OUR OFFICE
krašto atvadavimas, kuriame
dalyvavo beveik visų Šaulių
būrių stipriausios jėgoa.
Kun.

NĖ

PO

Pr.

J.

ĮSPŪDŽIAI“

“KELIO

Vaitukaičio

LAISVOJE

EUROPĄ“

Kun.

Aprimus Lietuvos laisvės
kovoms, maž daug nuo 1923
metų Šaulių sąjunga daugiau
siai dirba visuomeninio ir ku
ltūrinio darbo dirvoje. Šau
liai supranta, kad organizuo
tos visuomenės aukšta kultū
ra yra didžiausia ginklo atra
ma. Dabartiniu laiku, šaulių
sąjunga be kariškų pratimų,
nemažai dėmesio kreipia į
sportą. Taip pat Šauliams rūpi
ugniagėsyba, priešcheminė ap-

ir

Senojo

APLINK

“EUKARISTINĮ

LIETUVOS ŠAULiy SĄ JUNGA ŠVENČIA 15 METŲ

Raštas,

Senojo

J

.A.

Pauliuko

LIETUVOJE.

“KELIONĖS

MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut
Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai
čiams, turi Connecticut valstybines teises.
*.? *
Mokslo

ir

auklėjimo

kursas

aštuoni metai:

Žurnalistika
Sociologija
Filosofija:
Logika
Kritika
Ontologija
Kosmologija
Psichologija
Etika
Teodicėja

Filosofijos Isto
rija
Istorija
Geografija
Prigimtis:
Anatomija
Biologija
Astro iMjmlja
Chemija
Fizika

-t < - - •
VISADA
UŽMIRŠTA

Keturi Metai High School — Keturi Metai College.
Tikyba
Politika
Kalbos:
Lietuvių
Anglų
Lotynų
Graikų
Prancūzų
Italų

•

▲r žinot, kodėl Joe ne
mėgo?
Ji pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvus
priežastim, nee blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie?
nok visi tą gali pažaUntl.
ftargatiuok su Listerlno ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Me vaistas atlieka
greit, ko kiti
padaro par 4 dlec

Literatūra
Muzika
Matematika:
Algebra
Geometrija ,
Trigonometrija
Menas:
Gražbylybė
Dramatlka

Visais informacijų reikalais kreiptis:

LAMBERT PHARMAOAIt

Kolegijos Kunigas Direktorius

OOMPAKY
8t. Louis, Mo.

MARIANAPOLIS

LISTERINE

Thompson, Connecticut

promptly onds odorg ordinary
ontl»o$»tl«a can't hido la 4 day*
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Šv. Vanlo draugija, nežiū mūsų žemiškas gyvenimas bai
rint vasaros karščių, praeitų gsis. Mirties valandoje netu
sekmadienį skaitlingai ėjo be rės reikšmės pasaulio gudry
Pittsburghieeiai, organizuo tik patys neiti į mūvės, bet ir
ndrąi prie šv. Komunijos. Tai bės, turtai, sielvartai bei pato
ki m ės ir stiprinkime savas po kitus drausti, susilaikyti pa
svarbus ir malonus reiškinys, gumai.
REDAKCIJOS ADRESAS:'
Mirties
valandoje
zicijas, kol priešas dar mums kol nebus nušvarintos. Antrų
ku.žėiania,
į
rodallt
i
s>
kad
vyrai
ir
j
au
'
n
i
.'
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
1 nepadarė “šacho”.
Vilimas svarbų nutarimų padare, kad
. , viri. i r/in .iomo J ’ vinin I . . — . .
.
.
.... mums gali padėti tik Kristus,
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
i
•
*
*
n
’
.
“
Pittsburgho
Žiniose
zmujįkaičiui
rūpinasi
gyvu
religijos!Kurs
vienas tegali suteikti
skyrius ateitų į pagalbų b. L
KOSI'ANT AS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
R. K. A. per vajų ir padėtų ne tik iš musų kolonijos, bet gyvenįmu jr bendrai pareis- mums tokių laimų kokios Sis
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
pUgarb1į bei nuošir- pasaulis niekam negali duoti,
kuodaugiuusiai į susivieniji ir iš kitų Pittsbuiglio dalių. jtįa
Teiephone Hemlock 2204
Niekas nepaminėjo Sv. Vince dų prisirišimų prie Eucharis- į Todėl visiems svarbu yra ormų prirašyti naujų narių, y
Sekmadienį, liepos 8 d. po pač, kad kuodaugiausiai jau nto mokyklos užbaigimo ir kle tijoj esančio Kristaus, Kuris1 ganizuotis ir labiau gilintis į
sumos Šv. Kazimiero mokyk nuolių ir suorganizuotų Vaikų! bono kun. J. Vaišnoro vardu mums yra brangesnis ir myli-' religinio gyvenimo sritį. Lai
/ir
los svetainėje įvyko Federaci skyrių. Paskui atgaivinti St vių proga šaunaus parengimo mesnis už visas šio pasaulio. kiekvienas geras parapijomis
įvykusio pastangomis seserų i
jos 52 skyriaus skaitlingasssuMIKAS:—Jonai, labai man geno, pasidarys visiškai nebe sirinkimas. Ikišiol skyrių su Casiniir’s Lyceum at kų pana Pranciškiečių.
brangenybes. Metas po metui
(Tųsa 3 pusi.)
šaus
sutverti
jaunimui.
Šis
su

buvo malonu pasiklausyti ta- (tas: pasidaro skystas vanduo, darė: Šv. Kazimiero parapija,
Šv. Vincento parapijos kle
TTPTTTVTAT TIAKTAPATvo aiškinimų apie sielos būvi- Į kuris gesina ugnį. Kodėl taip S. L. R. K. A. 158 kuopa, Šv. sirinkimas, tai buvo vienas iš bonui ir parapijonams nema
rimčiausių susirinkimų. Ant
nių. Bet tai yra tokia didelė yra! Nežinome, bet taip yra.
Jėzaus Vardo draugija, Mole- ; ?alo j Federacijo8 (,entr0 va, žai rūpesčio pridarė susprogi
Tel. CANal 0267
paslaptis, kad aš negaliu nei į Todėl, visas mūsų gyvenlRes. PROspeet 6859
rų-Kijjungos kuopa, Rūtos klū-;dyb|( pirstatyta sekantieji: Le nėję bažnyčios tinkai (plassuprasti.
i mas susideda iš aplinkybių,
bas, Tretininkų kuopa, Sv. Į onardas SįrautiS) Adolfas Pa- ter), kurie nei iš šio, nei iš
DENTISTAS
JONAS: — Mikai, perdaug kurios yra vien paslaptys. Ži Ražančiaus draugija, Sodalie- leckis> kun M UrbonaB> Kas. to pradėjo gabalais kristi že 1448 SO. 4BLU
CT., CICERO, ILL.
nori, jei nori viskų' suprasti. nome tik, kad taip yra, bet
Utar., Ketv. ir rėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS
myn.
Bandyta
lopyti,
taisyti,
tės
“
Marijos
Vaikeliai
”
,
Sv.
;
Us
vaišnoras,
Juozna
TanikeS147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
1821 SOUTH HALSTED STREET
Mes patys esame paslaptis ir kodėl! Taigi palikime toliau I Vincento draugija, Sv. Pran- ■ viz.iu3) kun Jona5 BalkQnas bet vienų gabalų sutaisius, ki Paned. Sered. ir Subat. 2—9 vai,
Rezidencijų 6600 So. Artetdan Avė.
gvildenimų. Tat ir mūsų siela
paslaptyse gyvename.
eiškaus Vienuolyno Rėmėjui ir Kadangi skyrius gali net dvy. toje vietoje pradėjo kristi. To
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
MIKAS: — Nu, kaip tai ga yra paslaptis, bet žinome, kad Šv. Kazimiero parapijos cho
Dienoms Tel. LAFayette 6792
dėl
saugujno
deliai,
nutarta
vi

• iki 8:30 vakare
.
Naktimis Tel. CAkai U4V2
likų perstatyti, tai palikta sky
li būti, kaip tai paslaptyse gy yra.
ras. Šiame susirinkime dar j- riaus valdybai surasti kitus ti sų bažnyčių išmušti tam tikra
vename!
Tel. LAFayette 7660
stojo Propertininkų draugija nkamus žmones Federacijai ir medžiaga. Bus daug išlaidų ir
JONAS: — Mikai, labai
ir Šventadienio klūbas. Tat 'vigam katalikiškam veikimui ,Jarbo’ vienok «eri 1“™^
DR.F.C.WINSKUNAS
žai težinome net apie tuos da
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.
Federacijos skyrius žymiai pa I vadovauti. Mūsų dvasios va. nai matydami tikrų reikalų,
Nedėlfojc pagal sutarti
lykus, kuriuos mes matome ka
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
didėjo ir sustiprėjo, šių dvie j JaB kun Kaz6nas> dabartinis gausiai aukoja savo maldnasdieną. Pavyzdžiui, iSaužta ry.' L-ep<)s k(,tvirtog djen()s pi[(.
jų draugijų įsirašymas į Fede.■ centr0 valdybo5 iždininka9> mio pataisymui. Kadangi čia Office'Tel. REPublic 7698
las ir vėl ateina vakaras, fetai,' nikas Cast,e
Tel. GROveliUl 0617
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
racijos skyrių įneša daugiauI griežtai atsisakė žiemet kandi. nėra stambių aukotojų, tai rei Ree. 7017
S. FAIRFIELD AVĖ.
diena ir vėl ateina naktis. APranciškiečių naudai, praėjo jėgų, didesnio gyvumo. Už tat
kia kad daugiau žmonių pri
Tel. CANal 0402 '
teina, vasara, ruduo, žiema ir dideliu pasisekimu. Šimtai au tuojau vienbalsiai nutarta lie datuoti į centro valdybų.
sidėtų mažomis aukomis. Ma
pavasaris. Žiemų medžiai ne
21^5 W. MARQliETTE ROAD
Atkalbėjus maldų, susirinki- noma, kad kurie iki šiam lai
tomobilių atvežė būrius žmo- pos 22 d. surengti išvažiavimų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Office Phone
Res. and Office
gyvi, jų lapai nubirę, atrodo nių iš visos apylinkės. Gražiai į Adomo sodų. Rengimo dar-1 mas uždarytas.
kui dar tam tikslui neaukojo, Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto PROspeet 1028 2358 So. Ijeavitt
Nedėlfoj susitarus
visiškai negyvi. Ateina pava
CAN1L 0706
buvo reprezentuotas South bas pavesta skyriaus valdybai
trumpu laiku prisidės savo
saris ir vėl visi atgija, žaliuo
Side, West End, llomestead, ir parapijos komitetui. Šaltaaukomis ir kilnus darbas bus Tei. CANai 6122
ja ir neša vaisių.
DR. J. J. KOW ARSKAS
Bridgeville, Braddock ir kitos i košę ir užkandžius pasižadėjo
sėkmingai padarytas.
MIKAS: — Nu, tai yra ga
PHYSICIAN and SURGEON
vietos. Suvažiavo daug biznie-' pagaminti moterys sųjungiemtos taip nustatyta, todėl
: rių ir šiaip įžymesnių vyrų ir tės. Joms vadovaus Paulina
L. It K. Susiv. A. 35 kuo
DENTISTAS
taip yra.
OFFICE HOUR8;
moterų. Iš kunigų atvyko: ku-1 Martinaitienė, kuopos pirminiAnų dien einu pro nezaliež pa, perskaičius A. L. R. K.
JONAS: — Tiesa, taip yra
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas
Leavitt
St.)
nigas Vaišnoras, kun. Jurgu-;nkė, ir Petronėlė Blažaitienė. ninku kirkužę; žiūriu, ant du Federacijos apskričio atsišau
Sunday by Appointment
gamtos nustatyta, bet kodėl
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
tis, kun. Vasiliauskas, kun. Jos į pagalbų pasikvies treti rų prikaltas didelis paskelbi kimų Vilniaus vadavimo rei
taip yra, o ne kitaip! Kodėl
Nuo 1 iki 8 vakare
Skripkus. Po gražų sesučių ū- ninkus ir kas joms bus reika- mas - raštas su užrašu,: “Slie- kalu, nutarė paaukoti 5 dol.
medis pradeda žaliuoti pava
Seredoj pagal sutartį
kį mačiau besisukinėjančius: linga. Sodalietėms prie kito rif Sale”. Na, sakau, kas čia iš kuopos iždo badaujantiems
sarį o ne rudenį, o ypač čia> r
,
. i, . , ,
,
x
,
i Paleckį Grebliunų, Tamkevi- kių darbu vadovaus jų pirmi dabar pasidarė mūsų “para Vilniaus krašto lietuviams še
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
musų klimate! Paimk sausų v.
.v
.1,
Tel.
CAKat
6122
ninkė
A.
Pociūtė,
E.
Jaškūnai,.
. .
.
.. cių, K. Vaišnorų Stravinskų,
pijai”?.. Einu artyn, nugi iš- lpti. Ši auka priduota Federa
medį, sodink kur nori, ar jis
:
tė^gO. Pakrosniūtė, A. Nauje- tikrųjų “Slrerif sale”. Kiek cijos apskričiui pasiuntimui
OFI8O VAJLANDO8:
au^t WKttnk į-gėr?
iki 4 ir nuo < iki 8 vak.
, .
. mų, Pivoronų, Verbickų, Ra laitė, V. Simonavičiūtė, J. Po paskiau sužinojau, kad skolų Per Federacijos centrų vilnieNedėliomis
pagal sutarti
gų žemę, rudenį ar pavasarį,
. .
1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiao »elef. BDIJ levard 7898
tihų ir kitus, visiems žinomus. ciūtė ir kitos. Tatai, galima nemoka, tai Jurgis Meškiūnas čhuns. Girtinas 35 kuopos dajis supus, bet nežaliuos.
Namų Tel. PROspeet 1930
žmones. Jaunieji šoko, suaugę, •tikėtis, kad šis išvažiavimas ir atidavė sukolektuoti, bet rbas.
MIKAS: — Dėlto nudžiūvęs
kuriems metelių našta jau a- bus labai įdomus ir gerai pa kad jų iždas tuščias, tai nuo
Valandos 1—3 tr 7—8 vak.
medis nežaliuos, kad jis neturi
tėmė kojų vikrumą, pasakojo ruoštas. Tų dienų nieks netu savybė padėta pardavimui. savųjų ir svetimtaučių akyse. Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį Tel. BOCLcvard 7042
gyvybės.
REZIDENCIJA
pasakas, pine ateities planus, rėtų namie pasilikti; visi va Tas aiškiai rodo, kad mūsų
Kaip tasai “Sherjf sale” įJONAS: — Tiesa, medžio “meškeriojo”, bingo lošė ir t. žiuoti į Adomo sodų, nes ža
nelaimingi nezaliežninkai jau vyks kitų sykį parašysiu.
DENTISTAS
paslaptis yra gyvybė. Bet kas t. Nuotaika buvo labai jauki dama paruošti taipgi ir įvai prilipo liepto galų. Gaila, kad
Telefonas RFPubiic 7868
tų gyvybę laiko ir kaip, vėl įr ūpas visų pakilus. Daug rių žaislų, lenktynių ir t.t.
jie- seniai nesusiprato grįžti j
arti 47th Street
didelė paslaptis. Kodėl vienas darbo ir karštos saulutės spi
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
Ofiso: Tet. LAFayette 4017
leL
LAFayette
1067
Šiame susirinkime aptarta, Tikrųjų Bažnyčių, tai nebūtų
Seredoj pagal sutartį
Res.: Tel. HEMIoek 6288
medis neša saldžius vaisius, o ndulių glamonėjimo prisiėjo
kad uoliai prisidėti prie pro- reikėję tokios gėdos patikti
kitas rūgščius, augdami toje pakelti pačiom sesutėm, bera
pačioje žemėje ir vilgomi tuo ginant svečius išmėginti savo
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
pačiu lietumi! Kur via toji laimikį.
X—SPINDULIAI
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
mašinerija, kuri permaino tų
S051 West 43rd Str.
Rezidencijos Oft-sas: 2666 W. 6»tlt Sk
Seniau
čia
bebuvusiems
tuoj
Remkite
Šiuos
Lietuvius
Biznie

(Prie Archer Ava. netoli Kedaia)
pati vandenį į rūgštų ir į sal
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
j tir, R vai. vakaro
krito į akį gražūs, naujai pa
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį
Saredomla ir nedėllomle pagal
rius, Kurie Remia Katalikų
dų! Kaip toji mašinerija vei
antarti
kia! Tai vis gili paslaptis. A- daryti keliai apie vienuolynų
Spaudą
pie gyvų daiktų paslaptis, kas ir kapelionui gyventi pareng
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
yra gyvybė, kaip ji mainosi, tas namas. Dievuliui padedant
•«
•*
ir
geriem
žmonėm
prigelbsOffice Tel. Wentworth 6330
kaip laikosi, nėra ko nei kal
Tel. VIRglnla 0086
Res. Tel. Hyde Park 2398
tant,
Apvaizdos
kalnas
iš
lėto
Ofiso vai.: 3—4 ir 6—8 p. m.
bėti. Net ir negyvi daiktai tu4204 ARCHER AVĖ.
Nedėliomis pagal sutarti
ii savas paslaptis. Pavyzdžiui, puošiasi ir keičia savo išvaizTel. Ofiso BOLI^vard 6818—14
Šio vienuolyno istorijoje bus ,
paimk šaukštų jūrinės drus
Rez. VlCtory 2343
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
PITTSBURGH. PA.
kos, egzaminuok kiekvienų ga įrašytas auksinėm raidėm ge-1
8PECIALISTĖ
Užlaikau pirmos rūšies mėsą. Ir
Čia taip pat parsiduoda laivakor
Phone Hemlock 2061
balėlį, atrasi tikrai panašumų rb. kun. J. Skripkaus vardas. kitus valgomus produktus. Malo
tės Į Lietuvą ir bilietai ant Greyhound busų po visą Ameriką.
vieno į kitų. Paskui, įdėk tų Tai ypatingo pasišventimo vy- nus patarnavimas. Išbandykite.
DR. JOSEPH KELLA Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:30-8:20 Valandos: 1 iki 4 po pfetų. 7 iki vak.
tarta surengti Adomo sode pi testo prieš nepadorius teatrus
knikus rugpiūčio 19 d.
(movies). Visi pasižadėjo ne
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CARSON
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Pa.

756

W.

S5th

6900
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So.

Western

EAST

8th

Hoincstead,

AVĖ.,

DR. CHARLES SEGAL

Ofiso Tet. CALumet
Res. Tel. DREiel Bl»l

OFISAS

DR. A. A. ROTH

4729

So.

Ashland

Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

Penna.

Ferkant, nepamlrSlu'te KATILIAU8
IS Hotneetead, Pa. has jį galite pi
giau pirkti ant lengvų iftmokeeėių vi
eką, kas tik randasi mueik&llftkų ir
auksit^ų daiktų krautuvėj.

Čia pareMuoda visų geriausių ifidlrbysčlų RADIO. Apie 7 IMlrbysėlų
Elcktriklnlų ICE BAKSIU, kaipo Ge
neral Electric, NORGE. CRO8LEY,
ULtXJTRO-LUX, GIBSON, 8PARTON
etc. Skalbiamų maSInų. Hvvoeperlų ir
prosų.

Itctnkitnc p. KATU,IV, nes Jis jrra
nžsitamavęs mūsų paramos.

DR.

VAITUSH,

OPT.

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris
•sti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo, nervuotu(Do. akaudamą aklų karėti, atitaiso
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gta teisingai aklniua Visuose atsiu
simuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama J
mokyklos valkus. Kreivos akys atltatsomoa Valandos nuo 10 Iki t v.
Nedėltoj nuo 10 Iki 12. Daugely at' si tik imu akys atitaisomos be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712

SO.

£

Phone

8

DAKTARAI:

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

Leading Music Store
505-7

ST.

Avenue

ĮVAIRŪS

ANTHONY E. KATILIUS,

HALSTED

Tėakvvn.a Haradoma

Street

DENTISTAS
6558

ASHLAND

AVĖ.

SAVAS PAS SAVA.U.

hydrogeno ir vienų dalį oksi- ndradarbiavimo reikalas ir nu-

popiet; nuo

d

DR. SUSANA A. SLAKIS

Sacramento

6e8eli«

tirps ir nebematysi jos, tik [rovei- Kiek {la J1S i^0 darbo
vanduo bus sūrus. Vėl pradėk dų.
tų vandenį virti, tegul išgaruo ir savo prakilnios sielos, tik
ja visas vanduo ir vėl atgausi vienas Dievas težino.
visų druskų, tiek, kiek įdėjai
Liepos 5 d. pas kun. Vaiš
ir vėl bus tokie pat krištolai,
kaip ir pirma. Mikai, mes ži- norų buvo suvažiavusi L. R.
nonų*. kad taip yra, bet kodėl! K. Federacijos Pittsburgho apskričio valdyba pasitartų
Paslaptis, liet taip yra.
Dar paimkime vienų iš pa šios apylinkės lietuvių kata
prasčiausių mūsų kasdieninių likų reikalais. Be vietinio kle f
dalykų — vandenį. Vanduo sn bono, susirinkime dalyvavo*,
sideda iš dviejų dalių hydro- kun. Kazėnas, kun. Jurgutis,
geno ir vienos dalies oksigeno Tamkevičius, Paleckis ir K.
(il. 2-0). Abu tie gazai, tiek Vaišnoras. Sutvarkyta Vil
hydrogenas, tiek oksigenas, po niaus pasų ir ženklelių daly
vienų paėmus, yra labai grei kai, svarstyta jaunuomenės ii
tai deganti, o sudėk j krūvų abeloai katalikų tikybinio į- j

n

6141

General

DR. A. J. BERTASH

stiklę- vandens,

ST.

AVENUE

ARCHER

STREET,

2013

į

1«

69th

HEMIoek

Krautuvė

Pittsburgh,

druafc,

a

Tel.

DENTISTAS

Insurance

2331

OR. T. DUNDULIS

WEST

Rez.

V

DR. A. P. GURSKIS

Avė.

Ashland

DR. J. RUSSELL

AVĖ.

Of.

— - ■ ■

Avė.

Kuo 8

Praeivis

DR, A. RAČKUS

Ashland

So.

4645

Boulevard

7589

• OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:20 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
valandai dieną.
Telefonas MIDvray 2880

Ree. Phone
ENUievvbod tėti

Office Phone
TRIangle 0044

Rusas Gydytojas Ir Chirurgai
Moteriškų,

visų

Ofisas

Vyrišku,

chroniškų,

3102

So.

Vaikų

ir

ligų

Halsted

St.

Kampas lįst Street
Valandos: 2— popiet, 7—8 vai. vak.
Nedėliomis ir iventadlenlsi'a 10—12

4

DR. MAURICE KAHN
GYDYTO J A8 tr CHIRURGAS

DR. A. R. McCRADIE
OTDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
7850

So.

Halsted

Street

ROOM 210
Vai.: 2-4 D 7-» vaL vakarą

4631

SO.

ASHLAND

AVĖ.

Tet. YAIMa O0»4
Rez : Trl. I’I.Ara 8400
Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-8 v. V.
Nsdėldieniai* nuo 10 iki 12 iltwm

Ketvirtadienis,

TRIJŲ

liepos

METŲ

12,

1934

Į NORTH SIDE PASUKUS

MIRTIE6

ALL

-

STAR

MANAD2ERIS

SUKAKTUVĖS

liais. Dalyvavo ir kleb. kun. 26 metų sukaktį vedybinio gyJ. Mačiulionis.
Beje, toje veninio ir tiek pat metų, kaip
pačioje vietoje tų pačių dienų biznyj. Užaugino sūnų Petrų
West Side. — “Visi važiuo buvo išvažiavimas ir Šv. Jur- ir dukterį Albinų.
simo į parapijos piknikų, \ y- gį0 pUrap choro. Bendrai Bu Pp. Paliuliui visados prisitauto daržan, liepos 15 d.! sėjus, visas ežero pakraštys bu deda prie gražių darbų. Ir da
Taip dabar kulba visi vestsai- vo užimtas lietuvišku jauni bai* žada stambių aukų meti
dieėiai: ir paprasti darbinin mu. Popiet buvo atvykęs ir niam parapijos piknikui, liekai ir biznieriai, ir profesijo- pral. M. Krušas. Dienu bega pos 15 d., Vytauto darže.
liniai. \ iena dėlto, kud tai me-^ įo ^nugiui praleista,
tinis parapijos piknikas,
o
Birželio 30 d. Paliuliai iš
kita, kad tame piknike bus
kėlė gražias vestuves savo du
progos suseiti su savo pužįstakteriai Albinai, kuri susituo
niais, kurie yra išsikėlę į ki
kė su M. Taruliu. Šliūbas bu
tas kolonijas gyventi. Bus pro
Aušros Var vo Šv. Jurgio bažnyčioj, BriWest Side.
gos su jais pasilinksminti ir tų jiarapijos ribose randasi 1001 dgeporte, kur ir tėvai buvo
smagiai diena praleisti.
lietuvių biznierių. Visi jie ma surišti moterystės ryšiu. Ves

“VISI VAŽIUOSIME!”

Cukraite, Al. Dovetis su J.
Soriūte, St. Lackavičius su A.
Šauliūtė, S. Lamb su
Šauliūte, B. Tarulis su G. Bendoriūte, J. Lėkis su Br. Vertelkaite. Po vestuvių jaunieji bu
vo išvykę į Crescent Lake,
Rbinelander, Wis.
F.

North Šia*. — Bevažinėda
mas imi Pittsburgho apylinkę,
anų tlienų užsukau į North
Side. Ši dūlis miesto man buI vo visai svetima. Nė nežino.
į jau, kad ėia yra lietuviška pa.
rupija ir gyvena didokas bftI rys mūsų tautos žmonių. Savo
seno pažįstamo prašomas, ėia
Žagarės Lietuvių klūbo su
1 Įiasisukinėjau porų dienų. Nosirinkimas įvyks liepos 12 d.,
i rthsidiškiai papasukojo apie
8 vai. vakare, Juškos svetai
. savo vargus, prietikius ir iūnėj, 2417 W. 43 St. Visi žaga
Jau sukako trys metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
pesėius. Visi nusiskundė netu
riečiai, kurie įdomaujate klu
mūsų tarpo mylimą •motiną.
Netekome savo mylimos mo
ri žmonių, sugebančių vadobu, malonėkite atsilankyti ir
tinos liepos 13 d.,
1931 m.
I vauti katalikams ir ginti juos
Nors laikas tęsiasi, mes jos nie
West Side biznieriai žada loniai priėmė kvietimų į me tuvių puota buvo Juškos sa įsirašyti. Šis susirinkimas bus
kados negalėsime užmirkti. Lai
nuo bedievių atakų. O lų guJonas Brenza, Metropolitan piknikui stambių aukų. Rengi tinį parapijos piknikų, liepos lėj, 2417 W. 43rd St. Liudi pirmas. Tat nauji nariai bus
gailestingas Dievas suteikia jai
amžiną atilsį.
cicilikėjusių, sulaisvamanėju- i State Bank prezidentas, mana- mo komisija iš anksto visiems 15 d., Vytauto darže. Kviečia ninkais buvo šios poros: O. priimami į klubų. Įstojimas vi
Mes atmindami tą jos prasišallnimą iš mūsų tarpo, yra
šių, pakrikusios doros lietu- I džeriaus “Old-timerių’’ lietu
užprašytos gedulingos šv. Mi
mi taip pat ir visi buvusieji Norvainaitė (nuiid of bonor), sai mažas dėl draugiškumo ir
dėkoja.
šios už jos sielą liepos 13 d.
vių
čia
esųs
tikras
skrusdyvių
All-Star
baseball
tymui,
Gai nimo Panelės Šv. Marijos pa
Aušros Vartų parapijiečiai, da P. Paliulis su A. Varaniūte, labdaringiems tikslams. Dėlt<\
rapijos bažnyčioje,
Murųuette
nas.
Jie
visi
organizuoti,
su-'kurs
stos
prieš
Lietuvos
Vyparke, 7:45 vai. ryto.
Praėjusį sekmadienį parap. bar gyvenantieji kitose kolo-1 A. Miliauskas su J. Paliulvte, žagariečiai, atsilankykit į šį
Kviečiame
visus gimines,
čių
24
kuopos
čempijonus
Au

sisĮiietę
į
draugijas,
o
katali

draugus, kaimynus ir pažysta
choro savybės išvažiavimas Ce nijose. Tikimos, kad jie bus Al. Tupikaitis su F. Seknukai- susirinkimų.
mus dalyvauti šiose pamaldose.
šros
Vartų
parapijos
piknike,
kai
—
palaida
masė.
Kviečia klūbo erganiz.
te, Al. Nekrošius su E. Ma
Nuliūdę: Sūnui ir Dukterys
dar Lake buvo gražus. Su cho- I piknike su savo draugais.
Vytauto darže, liepos 15 d.
žeikaite, Al. Spitlius su EL'
ristais sykiu linksminos ir dau
Sekmadienį buvau nuėjęs į;
gelis šiaip vestsaidiečių, at- 1
bažnytėlę išklausyti šv. Mišių nus tėvelius Krosnos parapi važiavusių savais automobiGRABORIAI:
Bažnyčia mūrinė ir gan erdvi, joj ir pasigrožėti Lietuvos ga
West Side. — Biznieriai Pe
bet žmonių sumai tesusirinko
'■
jama.
Visos
seserys
ir
aš
esa

tras• ir Barbora Paliuliai veda«
tiktai saujalė. Klebonas - se- Į Linkime jam linksmos ke
me labai dėkingi ir prašysi du bizniu: vienų adresu 2301
ROSELLI BROTHERS, INC.,
nelis, apie 80 metų. Aišku, to lionės ir laimingai atgal su
me gero Dievulio, kad visiems S. W estern ave., kitų 2320 S.
kio amžiaus žniogus, prie ge gristi į Anierikų.
(Tęsinys iš 4 pusl.)
Specialistai Iškalime br Išdirba
šimteriopai atlygintų.
Cicero ave.
riausių norų, kalnų nebenu- Laivakortę ir viyus kelionės
me visokių rūšių paminkau
Ir
Kun. J. V. Skripkus
tampa geru Šv. Vardo draugi
P-nai Paliuliai šiemet mini
grabuamlua.
vers. Kaip ten nebūt, šios ko- dokumentus parūpino Pittsbujos nariu kad sėkmingiau ga
Mū.-ų šeimyna opevlallzuoja šta
lonijos lietuviai katalikai ne- rgho teivakweių agentas K. J.
me
darbe per šešias kartas.
lėtumėm atsispirti tikėjimo
turėtų nuleisti rankų ir laukti ĮVaišnoras
‘
Veskite pakinklį reikalu* fe.
priešams ir kad visi bendrai geresnių laikų... Kol saulė už-1
šiai su pūčiais išdirbėjai.
.galėtumėm reikšti pagarbų ir tekės, rasa akis išvs. Savo pa
meilę Didžiųjam Vadui — Kri jėgomis jie galėtų dvigubai,
stui Karaliui.
Išdirbėjai aukštesnės rūšiai Paminklą
trigubai padidinti narių skai
lr Grabnamių z*
• I
čiumi parapijoje veikiančias Visos Šv. Pranciškaus Vie- i
Šv. Jurgio Kareivių draugi katalikiškąsias draugijas; ga-nuolyno seserys šiuo nori iš-;
Vienas blokas J rytus mm
Didžiausia paminklą dirbtuvė
didžiulių vartų
ja praeitų sekmadienį turėjo lėtų plačiai paskleisti katali-1 reikšti giliausių padėkų viChicagoj
— o
savo metinį piknikų.
ikiškus laikraščius ir užkirsti siems, kurie prisidėjo prie Lie
Suvirs S0 metu prityrimo
----- o------Į kelių bedievių šlamštams.
J tuvių Diends, kuri įvyko lieTrys telefonai:
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr
Bingo parapijos naudai įvy Tatgi, northsidiškiai, dau- pos 4 d. jų ūkyje. Svečių su
taupykite pinigus
Re*. PENSACOIiA 2011
-■
o------------BELMONT 3485
ksta kas šeštadienį mokyklos ginu vieningo darbo, daugiau, važiavo labui skaitlingai, toMes atlikome darbą daugeliui žymes
, Office: HILLSIDE 88«5
nių Glileagąs Lietuvių.
svetainėj.
Artimas meilės savo tikybai, daugiau dėl ir sekinės labai gražios,
Alfred RoseUl, pres.
Vineent .Roselll, seer.
jiastangų riusikrafyti'paklydęAčiū visiems gerb. klebolių globos.
Turistas
nams, kurie ne tik gražiai jmkvietė savus parapijomis, bet
arti Grand Ave.
Visi Telefonai:
ir patys atsilankė. Ačiū PittsBridgeville, Pa. — Išdidūs
Telefonas SEEIey 6103
burgbo Federacijos ir S. L. R.
žmonės neturi tikrų draugų.
K. A. apskrieiams, kurie uo
Chicago, Illinois
Jie nuolat save girdami, aukš
Charleroi, Pa. — Liepos 3 liai rėmė ir energingai darba
tindami ir neužtarnautos gar
d. Švedų laivu Gripsholm ap vosi. Ačiū visiems rėmėjams
bės ieškodami, kitus erzina ir
leido Anierikų Ignas Kavaiiau ir darbininkams irivisiems at
trukdo sutartinų darbų. Jei
G R ABO RIA I
skas, senas ir nenuilstantis lie silankiusiems į Lietuvių Die
pas katalikus nėra susiklausy
tuvių tarpo darbuotojas.
nų.
kaltas yra išdidumas —
LACHAVVICH
Dabartiniu laiku gerašird
Ignas Kavaliauskas išvyko
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
puikybė. Dėlei tos ydos dau
į Lietuvų aplankyti savo se žių parama yra labai įkainuoIR
SONOS
gelis apsileidžia ir savo tiky
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
binėse pareigosė, nebelanko
Patarnauju laidotuvėm kuopiglausia
Reikale meldžiu atstftaukti. o mano Turiu automobilius visokiems
šventadieniais bažnyčios, skai
darbu būsite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
TeL CANaI 2515 arba 251«
to bedievių laikraščius, pri
klauso jų draugijom. Puikybė
ne vienam įkalba, kad jis ne
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
Tel. CICKRO 5227
toks, kaip kiti: jis esųs moky
4605-07 So. Hermitage Avenue
I
tesnis, išmintingesnis, turtin
gesnis, daugiau už kitus iš1
GRABORIUS tr BALSAMUOTOJAS
nanųs ir suprantųs. Todėl, ne
Patarnavimas gerus ir nebrangus
Koplyčia dykai
su jokios galimybės suklaidin-,
Telefonas MONroe 3377
1410 SO. 49th COURT
ti tokį vyrų. Jis kartoja tų pa
Cicero, Illinois
čių pasakų, kurių vakar apsa
Phone Cicero 2109
kinėjo Baltrus ir Barbė, nete
Ine.
kę šiandienų tikėjimo įr doros.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Tel. CICERO 224
Palaidoja už $25.00 ii* aukščiau
Arba, kieno kaltė, kad mūsų
Modemiška koplyčia dykai
««8 W. 181h st. Tel. CANaI 6174
SYREVVICZE
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
vyrai taip atsargiai, nenoriai
Chlcago, III. ,
GRABORIU8
rašosi į Šv. Vardo draugijų!
savo rūpesčius.
LaldoUivima pilnas patarnavimas
galimas už $35.00
Jiems mat puikybė įkalba, būk
KOPLYČIA DYKAI
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
GRABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ
vyrui nepritinka eiti išpažin
<«' T | |> f A a •
Plačiai
biznį
varo
MODEL
DAIRY
CO.,
ties sykį į mėnesį. Vargšai,
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side,
2003 VV. 181 b PI. Sėkmingai veda biznį nuo
tos biaurios ydos apjakinti, ne
Tel. BOUIevard 3208—3113
A. MASALSKIS
1918 metų. Pienų išvežioja 22 elektrikiniai au
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
bejaučia savo menkumo ir rei
tomobiliai su gerais draiveriais, kurių tarpe
GRABORIUS
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
kalo ieškoti* pagalbos iš vir
rantlasi lietuviai L. Cavelskis, Martynas Itis,
3307 Lituanica Ave.
šaus, nebeapčiuopia tikrosios
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.
Petras Kazėnas, Viktoras ir Antanas Budo,
gyvenimo prasmės. Mažiau pui
Jonas Skelly ir kiti. Superintendentas yra Mr.
Frank Daniel. Gražiai visų biznį veda. Prie
kybos, o daugiau išminties ir
Jeigu norite dailumo
PASAUKITE:
įvairių mašinų ir ofise dirba virš 30 darbinin
Tel. LAFayctte 3572
nuoširdaus susirūpinimo amir nebrangumo laido
kų. Model Dairy Co. kasmet prisiunčia savo
J. Liulevičius
V
žinom vertybėm.
pieninių produktų metiniui “Draugo” pikni
tuvėse... Pašaukite...
Graborius
ir
kui. Šiemet, liepos 1 d., Vytauto Parke, Model
įtaiso muuGiJa.
Dairy kampanijos sakius pienas visiems labui
REPubiic 834-0
Patarnaują Chica
patiko. Ačiū Model Dairy kompanijai. Juozas
goje lr apylinkėje.
Katalikiškas!
2506 VVest 63rd Street
Bnčeris jau penki metai kai savo troku vežioja
5340 So. Kedzie Ave.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai
Lietuviškas I
Model Dairy Co., pieno produktus. Jo antrašas
(Neturime sąryšių su firmų
<022 Archer Ave.
yra 4401 S. Mozart St.
tuo pačiu vardu)
Vestuvės

j

j

buvo

didelės

Rap.

ŽAGARIEČIŲ

DĖMESIUI

100 BIZNIERIŲ

AGNIEŠKA

MISEVIČIENĖ

Choras

gražiai

dienų

praleido

P.

TURI

DU

Arlauskas

BIZNIU

Pittshurgho Žinios

j “Pa

VASAROS

KALTĖ

PAMINKLŲ

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

PADĖKA

DIRBĖJAI

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

KĄ DARO IŠDIDUMAS

527 N. WESTERN AVE.

IŠVYKO J LIETDVĄ

Yards 1741-1742

Telefonas

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

1138

YARda

mo,

LIETUVIAI

OEABOEIAI

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS

2314

W.

23rd

PL,

Chicago

3319

Lituanica

Chicago,

1439

S.

49th

Ct.

Cicero,

SIMON M. SKUDAS

J. F.EbOtiHiS

Avenue

UI.

UI.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

718

West

18th

Street

j.j.baguonas|

J. F. RADŽIUS

I. J. Z D L P

1646

West

46th

S. 50th

Ave.,

Cicero,

III.

Street

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

Tel.

Boulevard

4139

REPubiic

“DRAUGAJ“

,

1344

Patriotiikasl

Rep.

FTT- -TT

I

'S u -

.

-- -

1
ketvirtadienis litpoi 12, 1934

ŠIANDIEN RENKASI L. R.
K. S. A. KUOPŲ
ATSTOVAI
SUSIRINKIME DALYVAUS
NAUJASIS SUS MO
PREZIDENTAS

>■

VIEŠA PADĖKA
Vi patarnavimą laidojant

Šį vakarę, 8 vai., Visų Šve
ntų parap. salėj, Roselande, įvyksta 1>. R. K. S. A. Chica
gos apskrities susirinkimas, Į
kurį tikimasi suvažiuos visi)
apskrities kuopų atstovai. Į
susirinkimų atvyks L. Šimu
tis, naujai išrinktas Sus-mo
prezidentas. Jis išduos rapor
tų iš buvusio 48 seimo.
Susirinkimas turės plačiai
apsvarstyti apskrities ateities
darbuotę, pavaryti smarkiau
organizacijos naujų narių va
jų ir kitus reikalus aptarti.
Liepos 15 d. Marųuette pa
rke L. R. K. S. A. apskritys
rengia išvažiavimų. Susirinku
mas ir apie tai turės savo žo
dį tarti ir darbu pasidalinti.
Koresp.

KUN. JERONIMĄ
TIŠKŲ
Reiškiame ftlrdlngi'auslą pa
dėką klebonui kun. J. Paflkauskul ui surengimą nepaprastai
r raitų ir įspūdingų laidotuvių
InOsų mylimam broliui kun. J.
Ttftkul. Toki'u laidotuvių dar
neesame matę, kad 7 kunigui
kartu laikytų iv. Misiąs, kas
stebino ne tik mus, bet Ir visą
Amonių minią. Širdingai dėko
jame pamokslim'nkarna kun. J
Paftkauskui. tėvui Bonaventūrai
Pauliukui, dominikonui ir kun.
J. Svlrskul.
Visų pamoks'al
graudino žmonių ftlrdls. Širdin
gai dėkojame dtdž. gerti, pralo
tų! M. L. Kruftui už paskutinio
palaiminimo sutelkimą. Taipgi
didži'ai
dėkojame dvasiftkljai:
kuh. A. Skripkui, kun. H. J.
Vaičiūnui, kun. A. Bri Akai. kun.
A. Baltučiui, kun. K. Bičkaus
kui, kun. A. Linkui, kun. A.
Martinkui. kun. J. Mačlullonfui,
kun. V. Černauskui, kun. Pr.
Vaitukaičiui, kun. J. Marčlul Ir
klierikui K. TaliuAlul. Širdin
gai dėkojame giminėms, kaimy
nams Ir Visai žmonių miniai.
Labai dėkfngl esižme graborlui
S. Mažeikai už gražų ir man
dagų patarnavimą.
Nuliūdę IGNACAS IR MA-

EKPRESININKAI
, J. Mackevičius,
raorgičių
Redzevičins — Surplis —
West Side Ezpreso savinin bankierius ir Gedimino spul- Matonis — '‘Rūtos" daržo
kas, St, Fabijonas., 2146 So. kos sekr., 2342 S. Leavitt St. muzikos vedėjai
Hoyne Ave.
K. Zaura poliemonas, 2212 j PIGEON BOTTLING
AL Pilipavičius, sav. troko, w. 23 st.
Pigeon Bottling Works. D.
2134 W. 24 St.
Į,. j. Neviadomskis, elektros ir Senauskas ir K. Berence, sav.

P. Maženis, ekspresininkas,1
2154 W. 24 St.
I
J. Skrickis, kendžių krau
tuvė ir sav. troko, 2258 W.
21 pi.
P. Petrutis, ekspresininkas,
2307 S. Leavitt St.

geležies storas, 2215 W. Cer- 2841 W. 40th St.
mak Rd.
BEAUTY SHOPPE
Josepliine Beauty Shoppe,
Petras Kalnis, darbinių vy
rų drabužių krautuvė, ciga 2301 — So. Leavitt Str.
rai, 2554 Blue Island Ave.
(Skelb.)
Juozas Balsevičius, maliavų
ir geležinių daiktų krautuvė,
NAUJAS KOMISIONIERIUS
2325 So. Hoyne Ave?

SIUVĖJAI
K. Marozas, lietuviška val
St. šimulis, kriaučius, 2150
Naujuoju statybos komisiogykla, 2343 S. Leavitt St.
So. Hoyne Ave.'
• i
nierium
Chicagoj majoras pa
Jonas Mažeika, kendžių ir
K. Kulbis, prosinimo, taisy
tabako štoras, 2320 S. Leavitt skyrė R. EL Schmidtų — arkimo ir valymo šapa, 2305 So.
tektų.
Street.
Leavitt St.
Jonas Stumbris, statytojas
Petras Mankus,
siuvėjas,
i naujų ir taisytojas senų na
12230 W. 22nd St.
mų, 2309 So. Leavitt St.
i Vladas Ivanauskas, siuvė
J. Pilipavičius, saldainių, ci
jas ir drabužių žtoras, 2252
ISkraustome visą savo modelių
garų krautuvė, 2240 W. 23 PI. aukfttą
Ir sandėl) po i/, kainos.
W. Cermak Rd.
126,000 atakas turi būti parduo
J. Judickas, saldainiai, ci tas
negirdėtai žemomis kainomla
Aušros Vartų Parapijos Biznie Juozas Judikis, Panevėžio garai, 2206 S. Oakley Ave.
Lengvais Išmokėjimais ar cash.
2214 W. 23rd PI.
>150.00 Seklyčfų setai
riai, Kurie Uoliai Remia Savo siuvėjas,
Charles Januškevičius, Pool
S. Balickas, siuvėjas mote
.
~
~ .
rišta, ir vyrišku drabnių, 2156! r’w“13’
Ave.
Parapijos Metinį Pikniką
|115.00 Valgomų kambarių setai
W 23rd St
i
Jaukštjs> nulkmonas,
Stambiomis Dovanomis.
2121 W. 23 St.
>98.00 Seklyčioms kaurai
: Piknike Visi Bus in Corpore
ŠAUČIAI
Ed. Kozmek, Dairy produet,
CUNARD - WHITE STAR
J. Medžius, Šančius, 2309 So. 2306 W. 23rd St.
Frank A. Young, Fine Beer
BUČERNES IR
LINIJOS
SUSIJUNGĖ
>150.00 Miegamų kamb. setai
16 DIEVO APVAIZDOS
Vik. Andrijauskas kundukHoyne Ave.
’ & Beverages, 4352 S. Mozart
GROSERNES
PARAPIJOS
v
Kaz. Kalnis, čeverykų taisy torius, 2321 W. 23 st.
J. Dobravalskis, bučernė ir Street.
Liepos 1 d., Cunard ir Wliite
J. Brazauskis, Dray goods
mo šapa, 2345 S. Leavitt St.
Skalbimui mašinos
P. Staškunae, čili užeiga,
grocernė, 2325 S. Oakley Ave.
Star
laivų
linijos
susijungė
Šv. Onos draugija eis in co
i Kl. Zabielų, šiaučius, 2308 2201 W. 21 St.
Juozas Žurkauskas, bučernė 2301 W. 22 pi
padaryti
vienų
iš
didžiausių
rpore prie šv. Komunijos lie
J. Grigas kunduktorius, 20
W. 23 St.
ElektrikJnėa ledaunės
transatlantinių laivų linijų. ir grocernė, 1957 W. 23rd St. •’ J. ir S. Kaupai, smagi už
pos 22 d.
57 W. Cermak Rd.
N. Karlavičius, Dučemė ir eiga, 2200 W. 23 st.
PENTERIAI
Labai malonu matyti tiek Naujoji kompanija, kuri bus
K. Jušas, meistras kerpente
gTocemė,
2201
W.
21
PI.
'
V.
Lutkus,
užeiga
ir
cigarai,
Geležinės lovos; visų dydžių
Peras Cibulskis, maliorius,
daug moterų ir merginų pri vadinama Cunard White Star
ris. 2223 W. 23 PI.
M. Kaminskas, bučernė ir 2230 Blue Island Ave.
2154 Coulter St.
klausant Šv. Onos draugijai. Limited, turi 25 laivus, kurių
Adomas Zalatoris, lietuvis
Teresė
Vilktrakienės
užeigai
Silvest. Norvaiša, maliorius,
prieky stovi du didžiausi lai grocernė, 2300 W. 23rd St.
Pilnos vatos matrasal
fotografas, 2322 So. Leavitt
cigarai,
2065
Coulter
St.
Andrius Kaminsfcis, bučer2232 Irving Ave.
04.95
Praeitų sekmadienį mūsų ba vai pasauly, Majestic ir BeStreet.
Peter
’
s
Places,
Lunrh
and
Vincas
Sveikutėlis,
penteris.
9x12 vallokinlal kaurai virtuvėms
žnyčioje buvo pamokslas apie retigaria. Visų laivų vardai se- oė ir grocernė, 2341 S. Leavitt
Lackavičiai graboriai, 2314
Beer, 2320 S. Cicero, Ave.
2250
W. 24th St.
Street.
ka:
Berengaria,
Majestic,
Anepadorias filmas ir raginta
_ _____ -z
West 23rd PI.
P. Paliulis, užeiga eigaAlex Šinkūnas, bučeme ir
visi vyrai įsirašyti į padoru- quitania, Olympic, Mauretania,
>50.00 gesintai pečiai
AISKRIMINES
Chas. Sakali, General Conrai, skanūs užkandžiai, 2301
mo legijoną. Paskui' išdalinta Homeric> Britannic, Franco- grocernė, 2200 W. 23 St.
F. Simanas, ice creaminė ir
Res 2056 N. Lawler
lapeliai, atkuriu visi vyrai! nia’ Ueor8ic’ Carinthia, AdriZigmas Dobrovolskis, bučer S. Westem Ave.
>21.00 Inner spring i atrašai
J. Misevičiui, užeiga, 2200 cigarai, 2300 S. Oakley Ave. Avenue.
atic, Samaria, Scythia, Laco- nė ir grocernė, 2210 W. 23 pi.
pasirasė.
Ipolitas
Melekauskas,
ken
. x. » LŽAA
W Oermak Rd.
A alio, vytai, stokime išvien nia, Albertic, Laurentic, Do-' Stanislovas ir Ona Budai
džių štoras ir ice creaminė,
šimtai kitų bargenų ftlame di
Andrius ir Barbora Vilčau
prieš filmas, kurios tvirkina ric, Calgaric, Laneastria, An- čiai, bučernė ir grocernė, 2316
džiuliame Iftpardavlme. Atafmlnkl2320
W. 23rd PI.
te didžiausi* Ir puikiausią rakandų
skai, linksma užeiga, 2059 W.
dania, Antonia, Ausonia, A- So. Hoyne Ave.
mūsų .jaunimų.
krautuvę Bridgeporte.
Kaz. Šidlauskas, ice creamiLietuvis Advokatas
P-nas Joseph Josaitls. vedėjas.
naunia, Ascania, Aurania.
; Petras Kraujalis, grocernė Cermak Rd.
no, 2314 So. Leavitt St.
2201 W. Cermak Road
Liepos 5 d, Berengaria pra- ir delicatessen, 2243 W. CerAl. Maoeliūnas, Cigarai, vai
MODERNIŠKAI ĮTAISO
St. Lenauskas, ice creaminė,
(West 22nd St.)
dės važinėjimų šios naujos Ii- mak Rd.
gykla ir užeiga, 2552 Blue Li
2337 So. Leavitt St.
(Metropolitan State Bank Name)
nijos, o 6 d., Majestic išplau-Į P- Balčiūnas, grocernė, 2212 land Ave.
Valandos Kasdien nuo 9 iki G
West Side. — Biznieriai V.
Panedėllo, Seredos tr Pėtnyčios
kia. Po to, ekspresinis patar- W. 23rd St.
A. Lenartavičius, lietuviška
BARBERIAI
vakarafa 6 iki 9
ir P. Lutkai, 2230 Blue Island,
3621-23-25 South
Telefonas CANai 1175
nnvimas į Cherbourgų ir Šou-' J- Beržanskis, grocernė 23- valgykla ir užeiga, 2259 So.
Ant. Aitutis, lietuviška barbaigia dekoruoti biznio namų
Namai: 6459 S. Rockwell St.
thamptonų bus reguliariai pa- 34 So. Hoyne Ave.
Westem Ave.
Halsted St.
bernė, 2203 W. Cermak Rd.
Telefonas REPubllc 9(100
ir viskų įrengia sulig naujau
Atdara
Antrad., ketvirtad. ir
laikomas Berengaria, Majestic,' Julijonas Akavickas, groce- i Adomo Dulskio ir Kalnio uJ. Brazaitis ir Wm. Duoba,
fteėtadlem'o vakarais iki 10 vai.
sios mados. Baigus darbų, bus
Busbiess Phone
Reslaence Phone
Aąuitania ir Olympic laivais, roė ir cigarai, 2043 W. 23 St. žeiga, 1458 W. 14 St.
barbenai, 2209 W. 23rd PI.
Engleuood 5883
Englcwaod 5840
suruošta didelis “grand opeJungtinėse Valstybėse, nau- į Jurgis Masalskis, grocernė, į D. Vaičiūnas^ užeiga. 2301
Kaz.
Tamanauskas,
lietuvi

ning”.
josios kompanijos reikalai bus 2350 S. Leavitt St.
i So. Leavitt St.
ška barbernė, 2224 S. Leavitt
P-nai Lutkai augina dvi du
Crane Coal Co.
vedami dabartiniuose Cunard
O. Matutienė, grocernė, 2305 į J- Palionis, užeiga 2301 So. Street.
MODERN PHOTO
5332 So. Long Ave.
kreles. Jaunesnioji lanko mo
STPDIO
Oakley Ave.
Line ofisuose Atlanta, Balti- So. Oakley Ave.
Chicago, Iii.
St.
Butkus,
barbernė,
2318
Įrengta
kyklų, o vyresnioji pasižymė
TEL. REPUBUO »«’
Hollvvvood šviesomis
Okso & Aukštuolio užeiga, So. Leavitt St.
more, Boston, Chicago, Cleve- į R- Girtius, bučernė ir gro
AUKŠTOS RITStES
jusi šokikė važinėja po Ame
PAVEIKSLAI
2335 S. Leavitt St.
land, Detroit, Los Angeles, ceraė. 2257 W. 23rd Place
Nancy’s Beauty Shoppe, Nutraukiame dieną ar
rikos miestų teatrus.
vakare
Minneapolis, New Orleans, i Juozas Spaitis, Federal Me2302 S. Leavitt St.
Pp. Lutkai žadėjo būti pa
ADVOKATAI
Philadelphia, Pittsburgh, Po- at Market, 2119 W. Cermak
Juozas Grigonis, barbernė
420 WEST 63rd STREET
rapijos metiniam piknike ir
Katrie perkate anglis IS
rtland, Me., San Francisco, Road.
draiverių, siųskite juos
J
Adv. J. Kuchinskas,
2221 2409 So. Hoyne Ave.
CHICAGO
paaukojo dovanų.
Rap.
CRANE COAL CO. Gausite
Seattle, St. Louis ir WashingB. Butkus, grocernė, 2342 w 22nd St.
geresnes anglis, ,už mažiau
pinigu
Bncabontas M, R.
BANKIERIAI IR KITI
ton, D. C. miestuose Amerikoj, W. 21 PI.
tiktai >7.00 tonas.
Adv. Bordon — Bagdžiūnaa
■' f..?*Pranešimai
Metropolitan State Bank, J.
didžiulis ofisas bus Cunard
Petras Masiokas, bučernė ir 2201 W. Cermak Rd.
Brenza,
prezidentas, 2201 W.
Adv Cesnulis, 2221 W. Cer
name 25 Broadway, New York. grocernė. 2358 So. Oakley ave.
Cermak Rd
Marųuette Park. — Prašo
.POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM
Uršulė Mickevičienė, bučer- maję Rd
(Skelb.)
me visus Marijonų Kolegijos
.
'
h
?
•
1
Atliekame visus namų dabinamo
B. J. Kazanauska.s, Simano
nė ir grocernė, 2349 S. Oak----------------------darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
rėmėjus susirinkti šį vakarų
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.
Daukanto Spulkos rašt., 2242 i Taupykit savo pinigus
ley Ave.
DAKTARAI
7:30 vai. į parapijos salę. At-1
JOSEPH AUGAITI8
W. 23rd PI.
PRANEŠIMAS
T.
Vitkus, bučernė
ir
šiame banke
ĮSOS S. 50th A*n.
Cicero, m.
Dr.
Kavarskas,
2359
S.
Lea

gaivintas Marijonų Kolegijos
Tel. Lsfayette >719
grocernė, 2125 W. 24th St.
vitt St.
Rėmėjų skyrius, taigi reikalas,
Lietuvių Republikonų kliuJ eronimas
Labanauskas,
PAKVIETIMAS
Dr. S. Biežis, 2201 West Cekad susirinktų visi rėmėjai — ; bas, Brighton Parko, laikys Quality Meat Market, 3407 S.
Pl»m<> Prospect 1154
Širdingai kviečiu visus Chi
rmak Rd.
“I/aivo" skaitytojai. Daug y mėnesinį susirinkimų liepos Halsted St.
Dr. Bložis, dentistas, 2201 nagos ir apielinkinių miestelių Halsted St. ir liilli I'l.
ra svarbių reikalų svarstymui.' 12 d., 1934, 8 vai. vakare, po
Fr. Demeikis, Bučernė ir
lietuvius, draugus is senus pa
Narys FEDERAL
’ 1
W. Oermak Rd.
Nepamirškite M. K. R. sky-'antrašu 2608 W. 47th St. Visi
TAINTINO and DBCORATINO
žįstamus atlankyti mane mano
Grosemė, 2138 Coulter St
IIARI>WARE
and PAINT STORE
IN
SI
RAME
K
(
MUM
1R,A(
I
JOS
_
Dr. F. C. Winskunas, 2136 biznio vietoje. Užlaikau dide
riaus susirinkimai būna kiek- nariai prašomi pribūti ir atsil
;
'
■
k'
ifc
j
t.
.
*4*.
Jį"
.
>.<*
.3
3111 W. «Sr.l Str_ (M«(o
UŽEIGOS
lį pasirinkimų. Visokių degti
W. 24th St.
vieno mėnesio kas antrų ket- i vesti naujų narių,
nių;
visokių rūšių vyno ir
Ona ir Alex šturmai, užeiga
Dr. L. Pulsuckis, 6412 So.
virtadienį, 7:30 vai. vakare,
alaus.
Pristatome aludėms.
iB. R. Pietkeicicz, rašt. ir hotelis, 2362 Blue Island av. Campbell Ave.
Dovanos
visiems atsilanku
parapijos mažojoj svetainėj.
PERKAM
INSURANCE
ui?. ,
M. Jasnauskas, lietuvių ui
Dr. K. Nurkaitis, gydytojas siems.
__
‘ j S.
Insullio
advokatas eiga, 2259 W. Oermak Rd.
LIETUVIŠ
2201 W. Cermak Rd.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
IHKIEWieZ£'
NOTARY
DR. ZAUNIUS NE DIPLO- ! Thompson vakar federaliniam
Vladas Neffas. lietuviškas
------------jums mandagiai.
NORTGAfiE BAHKERS
KUS BONUS
PUBLIC
MATAS
teisme argumentavo, kad jei hotelis, valgykla ir užeiga,
VAISTININKAI
Reikale esant, atsiminkite
REAL ESTATE — MtNCIAM PINIGUS I LIETUVĄ
S. Liaudis yra kaltinamas ui 2435 S. Leavitt St.
Juliui žilinskis, West Sidės JyJelį.
J. Dišis. užeiga, 2259 West lietuvis vaistininkas, 2300 So.
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
Dr. Zaunius iš diplomatų finansines transakcijas, tai
NATHAN
KANTER
Leavitt St.
tarnybos pasitraukia ir per reikėtų kaltinti ir patį Dėdę 23 PI.
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
4707 SO. HALSTED ST.
Zig M. Barauskų, užeiga.
St. Mankauskas, aptieka,
eis dirbti juridiniu patarėju į Samų, kuris taip pat atlieka
2608 WEiST 47th STREET
Tel. LAFayetto 1083
Tel.: YARds 0801
tokias pat transakcijas.
2242 W. 23rd PI.
2359 So. Leavitt St.
Minist. Kabinetų.

DIDELĖ ŽINIA
02945

029.45
S19 5O
02985

03950

08950
03.95

03.98

028.75

08.95

JOHN B. BORDEN

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE 00.

P. CONRAD

BANKAS
F
LIETUVIAMS

HALSTED EKCHAH6E
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EDWARD TROST

