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VIS GI NENORI PASIIMTI BET KOKIU VAITKUS REN NIEKAI VOKIEČIU | JOHNSON APIE SAN FRANCISCO MIESTUI IMA
GIAS KELIONĖN PROTESTAS LAIKRASCIUS |
TROKT! MAISTO
SAU PRIEVOLIŲ
HITLERIS PASITEISINO PRIEŠ
PARLAMENTĄ

I LIETUVĄ SKRIS GAL VYRIAUSYBE NEATSAKO JIS PATYRĖ, KAD LEIDERUGPIŪČIO ATĖNESJ
i
UŽ JOHNSONO PRA- Į
JAI TURI TEISYBĘ
KALBĄ
Lituanicos 11 niekanikas Y.'
AA'ATERLOO, la., liepos 13.
Jesulaitis

išvyko

Connecticut'

AVASHINGTON, liepos 13.

—

NRA

administratorius

LONDONAS, liepos 13. —

BERLA'N’AS, liepos 13. N RA
administratorius Johnson čia sakydamas pravulstyliėn, kui- prižiūrės mo- Į
Anglijos vyriausyln* per savo Šiandien vakarą kancleris Uit j toro Lituanicai
11 dirbimą. Johnson, sakydamas prakalbą. kalbą jiareiškė, kad jis dabar
ambasadorius Paryžiuje, Ber leris pasiteisino prieš sušauk-i Motoras bus baigtas šį liej>os į AA aterloo, Ia., tarp kitko pa- | supranta, kodėl laikraščių lei-

Darbo boardas ragina streiki
ninkus pasiduoti arbitražui

KOMUNISTAI DIRBA
AMERIKOJE

SAN FRANCISCO,

Cal.,

liepos 13. — Prez. Roosevelto

paskirtas darbo boardas gin

čams spręsti atsišaukė į strei
lyne, Ryme ir (Varšuvoj pra tą savo parinktiną parlamentą I mėnesį ir parvežtas \\ iscon- 1 reiškė, kad įvykiai Vokietijoj dėjai taip daug triukšmavo,
kuojančius dokų darbininkus,
NEAV YORK, lio|>os 13. nešė tų kraštų vyriausybėms, dėl įvykdyto kruvinojo šešta- si:.-,) valstybėm kur lakūnas .jį Im* galo supurtė, kur žmonės kada buvo daromas laikraš
kodas. Jie bildėjo, kad KonKres<> komitetui, tyriuėjan ,ka<l Jie pripažintų arbitražą
kad ji remia Prancūziją, ku dienio, birž. 30į d.
Įeit. F. Vaitkus, lėktuvą Litua- be teismo procedūros ir be pa- čiams
čiani nacių veikimą Amerikoj, I *r atšauktų
nepakenčiamą
ri taikos sumetimais dirba už
Ilgiau kaip per pusantros nicą II parengia tolimai isto-siteisinimo, pristatomi prie tuo kodu nebūtų suvaržytas
liudyta, kad komunistų propa-; streiką, kurs yra kenksmingas
rytų Europos valstybių konso valandos kalbėjo. Sakė, kad rinei kelionei.
spaudos žodis.
šit nos ir šaudomi.
ganda .1. Valstyliėse vyksta, į*1' patiems darbininkams.
lidavimą. Anglijos vyriausy- norėta prieš jo vyriausybę su
Sakoma, kad skridimas Li<
Hitlerio vvriausvlė dėl to
Johnsoni pripažįsta, kad lei nežiūrint komisaro Litvinovo
i
l>ė šį žygį atliko, kad užbėgti kelti revoliuciją.
Sankalbio
Štai, miestui ir apylinkei
jluvon įvyks apie rugpiueio labai įsižeidė ir šiandien A’,i- dėjų bildėjimas yra girtinas ir
žadėjimo,
kad
Maskva
nu

už akių kancleriui Hitleriui vyliausiais vadais buvo smojau ima trūkti maisto ir gazo
I mėti. vidurį.
;i. ‘tijos ambasados atstovas pateisinamas. Spaudos žodis trauks čia visokį savo agentų
prieš sakysiant prakalbą par gininkų vadas
E. Roelim ir
lino. Ir jei darbininkai nepa
nuvyko su protestu pas valsty- neturi būt varžomas. Jis nu- veikimą.
lamente.
buvęs Vokietijos kancleris K.
siduos arbitražui, nežinia, ką
; lodė į pastarųjų dienų įvykius
bes sekretorių
Pareiškiama, kad jei Angli von Sclileiiclier. Jie pirmuti
Maskvos vadovybėje raudo- atneš rytojus.
. Vokietijoje. Tenai vynausy- ....
ja nebūtų paskelbusi savo tos niai užmokėjo savo galvomis
Tenai atsakyta, kad vyriau, line,ji agentai visuose pratnoŠavo keliu ir kitos unijos
bė administraciniu keliu žudė
paramos Prancūzijai, Hitle už rengimąsi revoliucijom
svbė nieko liendra neturi su
nės centruose kursto darbinin- į rengiasi streikuoti, kad pagel,
...
. ,, t smogininkų vadus, o laikrašris, rasi, būtų atakavęs Pran
Jobnsono kalba. .Jis nekalbai
o
t
’
kus prieš vyriausybę, prane-j bėti doku darbininkams kovoAnot Hitlerio, iš viso sušau-!
BERLYNAS, liepos 13
.
.
J
Į čiams buvo uždrausta rašyti
cūzijos planą — ryti} valsty
vyriausyliės vardu, liet tik kai
Sta
komitetui.
I je už buitį.
(lyta 77 smogininkų aukštesnio,į jprie
- susi,ūksiant
apie tą liarbarišką akciją. Ir
i
n-p
iiinriuiu
|
)<11*
I
<11
1
H*
11
r
bių “Lokarną.”
po individas. Tai patvirtina
------------------- -—
I
Jau sustreikavo apie 2,500
I 11 II' p'.
ji ir žemesnieji vadai ir kiti i lui s(.sį j„n> Vokietijoj paskelbšiandien vokiečių spauda tyli.
pats Jolinypnas.
Užsienių reikalų sekretorius sankallMii įtraukti asmenys.
Skelbia tik tai, kas vyriausy
ta nauja teisingumo tvarka, j
Sir John Simon parlamente
Tokiu
budu
Vokietija
nieko
Smogininkų vadas Roelim, Vietoj gyvuojančių įstatymų 1
bės liepiama.
šiandien šį klausimą aiškino. sakė Hitleris, smogininkų or
i-.
, •
ii,'
'nepešė su savo protestu,
įveila.i i kanclerio dekretai.
i
1
’
Jolmson pareiškė, kad spau
Sakė, kad Anglija stovi už ganizacijon įvedė nepakenčiada
turi būt laisva. Vis gi ji
Prūsijos premjeras Goerin
Prancūzijog plano pasisekimą „ią netvarką. Kai kurios smoLietuvos konsulas A. Kal
neturėtų
peržengti
etikos
ri

gas,
kurs
skaitosi
Hitlerio
šiais sumetimais; L Valstybių gininkų dalys jau buvo pradėvaitis kreipės Cook apskrities ;
bų. ’Jos kritika turi būt konkumštis,” skelbia,
susiartinimui; 2. Sovietų Ru jusios šalintis iš nacionalso “geležinė
(prokuroro ofisan, kad būtu i
struktyvė, ne kitokia. Šią l«-1 |ia(larvti tyrinėjimai dėl din-J
teisingumas
Vokietijoj
sijos įstojimui T. Sąjungon; cialistų partijos. Tad reikėjo kad
reigą, spauda turi e,t, nelie-)gusioa konsulato sekretorės!
fvairių organizacijų grupės
3. Vokietijos prisidėjimui prie veikti tuojau, kad paskiau ne yra vado Hitlerio valia, o jo
gusios
A’akar kita sodaliečių gru piama.
ĮMiss
T,eoną
Gaizaitis,
45
m
.
!
reikalauja,
kad Ulinoiso guvalia yra tautos valia ir prieš
pakto, ir 4. Nusiginklavimo būtų vėlu.
pė pradėjo konferenciją Chi
lamž., kuri gegužės
m. 24 d. bematorius Horneris sušauktų
konferencijos atgaivinimui.
gegužes m.
Hitleris sako, kad jo vyriau tą valią niekas negali nė pir
cagoj. 'Pai katalikų vidurinių
legislaturą specialėn sesijon.
što pakelti. Kas elgtųsi kitaip,
kaž kur dingo.
Bet Anglija, sakė sekreto sybės akcija yra pateisinama,
mokyklų Sodalicija.
Gubernatorius nesutinka,
netektų galvos.
Taip pat konsulas
prašė,
rius, dėl to Prancūzijos plano kadangi ji pašalino rengiamo
Suvyko daugiau kaip 1,000
kad prokuroro tyrinėtojai dir-inors -vra Rana svarbių reikalų,
Tad Goeringas ir paskelbė,
rėmimo neima ant savęs jokių sukilimo režimą. Tas režimas
steltų ir į konsulato 11,000 ,Jis sako, ka<1 legislaturą sugrasino vyriausybei ir valsty- kad vado Hitlerio valia yra 'delegatų, kuriuos Palnier na
naujų prievolių.
dol. fondą, kurio sąskaitose sauksiąs tik po lapkričio mėn.
bei, o šiandieninė vyriausyl>ė ! sudarytas tautos tribunolas, į niuose sveikino Jo Eksc vvPARYŽIUS, liepos 13. —
rinkimų ir pats vyksta į Wisyra visos tautos pripažinta ir kurs yra aukštesnis už vyriau-! skupas Sheil.
Prancūzas mokslininkas fin. yra neaiškumų.
remiama. Išdavikai pašalinti, siąjį \ okietijos teismą. Nau- ! Konterencijaatidaryta
po C’arvallo skelbia, kad prof.
Konsulas Kalvaitis
sako, consiną žuvauti.

KAIP GOERINGAS GLORI
PIKUOJA HITLERĮ

DINGUS LIETUVOS KON-:,osi''al'5,,f,’ri,)SULATO SEKRETORĖ 'ILLINOISO GUBERNATO
RIUS NEŠAUKS LEE!SLATŪROS

Kil OS SODALIEČIŲ GRU
PĖS KONFERENCIJA

GRIAUJA EINŠTEINO
TEORIJĄ

VOKIETIJAI TRŪKSTA
GERO MAISTO

BEKLYNAS, liepos 13. —
Vokietija neturi pakankamai
gerai maisto. Numatoma, kad

skirta :įvykusių pamaldų Sve.\aido

kad jie daugiau nesipainiotų i jnm tautos tribunolui

tarp gerų žmonių ir neardytų teisti ir bausti visus išdavi- i
tautos vieningumo. Kas iki-' kus, kurie yra prisidėję prie I
šiol atsiekta, tas padaryta tik * smogininkų vado Roelimo san-1
su tautos vieningumu.

j kalbiu prieš vadą, taip pat vi-1

Kancleris taip pat sakė, kad sų kitų, kovojančių prieš vadoj

per ateinančius mėnesius bus
pristatomas

jis daug, susirūpinęs ir krašto j vyriausybę.
menkos ekonomikos stoviu. Ši susirū'kautos tribunolą

maistas

kokybės ir substitutai.

sudarys |

pinimo našta nėra Vokietijai' du kvalifikuoti teisėjui, iš ku-

katedroje,

realityvumo

kad -sekretorė geg. 24 d. pli

teorija neturi jokio pagrindo

kus ofise raštelį, kuriam pažv-

Einšteino

garsi

ir neteisinga. Apie tai patirtai mėta, kad ji serga, vyksta į

RIAUŠĖSE 2 ŽUVO,
3 SUŽEISTA

tiksliai atliktais išmėginimais. Isanitariumą ir už mėnesio grį

šianti. Tačiau negrįžo.

UŽPULTI IR APMUŠTI
PIENO VEŽĖJAI
Blue Ribbon

Dairios, Tnc.,

Tauta daug rių vienas bus pirmininku, ir šes priešais apskrities šelpi 3659 AV. Harrison gat., 4 vežė
jus ir “foremaną’’ užpuolė du
maisto, vidaus reikalų mini dėl to kenčia, bet nenusimena, j t rys civiliniai patarėjai, ku- mo administracijos ofisus.
Tautos
vyrai
randa
prjeinoriuos
skirs
pats
Ilitleris.
Tarp
steris Frick sudarė biurą, ku
Du darbininkai žuvo ir 3 nežinomi piktadariai ir visus
rio pareiga bus kontroliuoti nių, kaip reikia lengvinti vėl- šių pastarųjų trijų bus ir pats sužeista.
sužeidė, npmušdami su gran
kainą ekonominę naštą.
j Goeringas. 'I’uo būdu Hitlemaisto kokvbe.
diniu.

Kad

apsisaugojus

Idogo

naujas dalykas.

DU ŽUVO GATVĖJE
Policija sulaikė Jobn

Pal-

naitį, 21 m. amž., kurs Kedzie
gatvėje, ties 53 gat., automo

biliu suvažinėjo du vyrus. Nu
kentėjusieji mirė vežami į li

goninę. Jie yra V. Kųzmenka,

Be kitko Hitleris reiškė pa-j ris atsimokės jam už jo išti- vietoje vyraus vado valia.
Palikdami savo aukas pa
Įgarluis
prezidentui
11
inden-1
kimylię.
Kiti
šio
tribunolo
''Niekas neturi privilegijos reiškė, kad jie dabar žinosią,
NUSTATO CIGARETAMS
Ibu
nariai nėra žinomi. Tribuno ir teisės, kad patikrinti vy kad reikalinga priklausyti uni
rgui.
KAINAS
las savo posėdžius turės Ber riausybės akciją bpiž. 30 d. — jai.
lyne. Jis bus atsakomingas liepos 2 d., nes tas padaryta
AVASHINGTON, liepos 13.
Piktadariai buvo apsigin
NETURĖS MANIEVRŲ
išimtinai tik vienam Hitleriui. vado Hitlerin valia, kuriai ne klavę. Policija stropiai ju ie
— NRA administracija nusta

54 m., ir A. Mandelowski, 55

Tribunolo sprendimas bus ga galima priešintis. Kas pada
nas. Cigaretai skirstomi į dvi Ekonomijos sumetimais Prnn- lutinas.
ryta, padaryta tautos ir val
Šią
tautos
vado
valią
Goe

rūšis: geresnės rūšies pake- cflzijos vyriausybė nusprend
stybės gerovei.
ringas
paskelbė
sukvietęs
sa

liui mažiausia kaina 13c., arba šiemet nerengti didelių ka
Goeringas įspėjo prokuro

nį veikimą.

to cigaretams mažiausias kai-

PARYŽIUS, liepos 13. —

vo ofisan Prūsijos prokurorų
25c. už du pakelius; žemesnės riuomenės manievrų.
rūšies — 10c. pakeliui.
j------------------------ •’ (kaltintojų) atstovus. Jiems

rus, kad jie energingai kaltin

ško.

TROJANOVSKIS
CHICAGOJ

Iš šešių sužeistų darbininkų

Įvykus

CLEVET.ANI), ()., liepos 13.

Bedarbiai sukėlė čia riau

NUO SPROGIMO DU MIRĖ

m. anrž.

sprogimui

komp.

Cbocolate

pos 13. — Teismas

nubaudė

80 komunistų už priešvalstybi
Nubausti

kalėji-

,mu.
Bausmės
terminai vra
I
.
.......
inuo 5 savaičių iki trejų metų.

AVTNDITOCK, Pietvakarų
Afrika, liepos 13. — Vyriau

dirbtuvėje,

536 AV. Cermak road, du mirė,

o vienas pavojingai serga. Ki

ti trys gal pasveiks.

PASKYRĖ

32

TEISĖJUS

BERLYNAS, liepos 13. —

Kancleris Hitleris paskyrė 32
teisėjus į naujai įsteigtą tau
tos tribunolą,

LEIPCIGAS, Vokietija, lie

AVarfield

kurs nagrinės

“išdavikų” bylas.

Chicago majoras Kelly pa
reiškia, kad jis pirmą kartą
girdįs, kad

Chicagoj

veiktų

gambleriai.

ORAS

tų visus vado priešus ir toChicagon atvyko sovietų
bus lesniai nepaisytų ligšiol vei- Rusijos ambasadorius A. Tro- sybė suardė pustnilitarinę nnCTTTCAOO TR APYLIN
I
90 dienų. Tas padaryta, kad — Anglijos premjeras Mac-1 vykdomas teisingumas, kaip msių įstatymų formalumų. janovskis.
lietus,
Pasaulinėj paro-Į rių (hitlerininkų) organizaci KES. — Numatomas
Kanadai
visi
senieji
A
’
okietijos
įstaty},
Viskas
turi
būt
daroma
taip,
apsaugojus mažuosius tabako Tkmaldas išvyko į
doj jis formaliai sveikintas ir j ją ir jos vadą kap. Losnitzer griaustiniai; maža tempera
parduotuvininkus.
sveikatos ieškoti.
mai bus paneigti ir kaip anų kaif) vadas reikalauja.
vaišintas.
ištremia.
tūros atmaina.

Mažiausia

kaina

nustatvta

BANGOR, Airija, liepos 13. išaiškino, kaif)

ateityje

o

šeštadienis, liepos 14 <1., 1934

n H A IT G A S
drįso užvesti kovų, prieš tų blogų. Kada ini

“DRAUGAS”

Marianapolio Kolegija

ciatyvų paėmė į savo runkas Amerikos kata

ISelna kasdien, ISskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J
Amerikos Valstybėse:
Metalus
$6 00 l’usei metų
$3.50; Trims mėnesiams
— $2 00; Vienam mėnesiui
75c. Kitose valstybėse
prenumerata: Melams — $7.00: l’usei' metų — $4.00.
Kopija — 03c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina,
jei neprašoma 'ai padaryti ir neprisiunčiuma tam tiks
lui pašto ženklų.
Kedaktorfus priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.

Neturtingiems

likų vyskupai ir organizuotai pradėjo kovo
ti prieš didžiausį dorovingumo priešų — pa-

Seniau Amerikos

bet aukštos

vertės jaunuoliams Kolegijos

nes kesčių

iš esamojo stipendijų

Bo didžiojo karo musų jam ateityje teks dirbti dvily kapitalo nuošimčių.
tižiausias judėjimas. Bažnyčiose sakomi pa-, visuomenės vadui susirūpino pėje visuomenėje — anglų kaŽodis Tėvams
aukštosios
mokyklos
steigimu.
Į
lba
kalbančioje
ir
lietuviškoLietuviai Tėvai, norintieji
mokslai, organizacijos
išneša
rezoliucijas,
Tasai
sunkus
darbas
buvo
pa-jje,
savoje
tautoje.
leisti
savo sūnus į aukštesnę |
spauda nurodinėja blogų filmų pasekmes ir

į kovotojų eiles ir visame krašte eina di-Jn‘.j°-

5 vai. popiet.

kalioje srityje

au

teks darbuotis — biznyje, pro-

i Vadovybė teikia lengvatų, pa- fe ijoje ar pašaukime, rinkis
lietuviai lietuvis jaunuolis turi šias dvi'lįuosuodama dalinai nuo mo-i savą
lietuviškų
katalikiškų

piktinančius teatrus, milijonai žmonių įstojo, savo aukštųjų mokyklų netu- kalbas tinkamai mokėti,

Skelbimui sekančiai dienai priimami iki

žiūrint

mokyklą.

Toji mokykla yra

MARIANAPOLIS.
Žodis Lietuviams
Amerikos Lietuvi, jauti

ir

Smulkesnių žinių galima ra mokyklų — liigli sehool ar ko i žinai, kad Marianapolio Kolekad vestas Tėvams Marijonams. •
Pirmutiniai žingsniai puda-sti kolegijos metraštyje arba legijų — leiskite juos į sava gijų yra mūsų išeivijos grožis
tik užbėgti kelių visokiems blogumams teat
ryti 1925 metais. Atvykęs į kataloge,
kurį galima gauti lietuviška mokykla, kuri iš- | ii' pasididžiavimas. Mariana
ruose.

kitokios gulimos priemonės naudojama,

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY ERIEND

Tos kovos pasekmės yra žymios. Prane Amerikų Arkivyskupas Jurgis Kolegijos raštinėje, kreipiau- I
šama, kad viename tik Pbiladelpliijos miesteI
I»"detą- tis šiuo antrašu: Marianapolis
užsidarė virš dvidešimts teatru. Kova
tik'ji dalbų ii loimaliai įsteigė College, Thompson, Conn.
Reikalavimai
Į
Lietuvių Kole,
prasideda. Jei filmų pramonininkai geruoju Amerikos
I Marianapolio high sehool
nesutiks mesti iš filmų ta, kas yra šlvkštu Hinsdale, Illinois, 192G metais
Mokykla augo. Esamosios pa- priimami visi lietuviai bernaiir nedora, jie priversti bus ta padaryti.

Publlsbed Daily, Exccpt Sunday.
SVBSCl’l I’TlONS: One Year — $6 00; Six Months
— $3.50; Three Months — $2.00; One Month — 75c.
Europe — One Year — $7.00; Six Months — $4.00;

Copy — ,03c.
Advertising ln ''DRAUGAS" brings best
Advertislng rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 JS.

results.

Oakley Avė., Chicago

vieta kolegijai.

> Neseniai du broliai Adomavičiai, garsi

nami kaipo lenkai, šiaip taip perskrido At

Pavažinėjus po didesnius Amerikos lie

žodžius rašančiam teko dalyvauti keliose Lie

tuvių J'ienose rytinėse valstybėse, iš kur iš
sinešta gražiausių įspūdžių.

Svarbiausių vaidmenį tame judėjime vai

lietinį
jų išskiidimų
išskridimų pas lienn,
vienų lietuvį

dina lietuvių parapijų chorai. Lietuvių Die
nose jie išpildo svarbiausia programa dali.

ir jungtiniai. Cho

rams duodama proga gerai susiorganizuoti,
lenktyniauti, pasirodyti. Klausytojuose suke

liama gražaus entuziazmo, kuris šiais laikais
labai yra reikalingas.
Šia vasarų Lietuvių Dienos buvo jau ke

Remk ta vienintele aukštes

se ir organizuojama Chicagoj. Rytuose

tos

intį tavo jaunų dienų svajo- musų Amerikos lietuvių buitį.
rianapolio aukštųjų mokyklų, Į nes_ gyvenimo perspektyvas,
Kaili paremti! — 'Lipk Kojaunuoliauturi pristatyti šiuos kurioje galėtum pasiruošti ti-'legijos Rėmėjų organizacijos
dokumentus;
nkamai gyvenimui ateityje, ne nariu.
.
.
. .
L levų sutikimą, leidžiant

Biooklyne.
Brooklyne. j

garbei 8 d. rugsėjo 1931

2. tierb. Kunigo Klebono ar-

ško tautiškos valstybės sun

Kolegijos Pasaulėžiūra

aiškus kalbos, poezijos, meno
ir tradicijų srity, tiek jis mi
glotas ir tiesiog nerealus poil

tikoje, ypač- mažų tautų. Si-

žilo darbų dirba tie, kurie je-

matiškai eksportuojasi į visus tiek iš tautos sielos, kiek iš

Europos kraštus. Dabar nėra jos
sa'a>!'’

interesų. Tautiška

siela

nebūtų didesnio ar^ tarptautinėje politikoje pasi-

sieiti be lietuvių. Jų literatūroje lietuviai už- jie paliktų gilaus tikėjimo ir sta reikia sumokėti $250.00.j "aižesnio fašistiško sąjūdžio. , reiškia ir netautišką, kosmoima pirmą vietų, politikoj senovėj ir dabar, aukštos dorovės
jaunuoliai, Šioje sumoje įskaitoma ne tik-i’larl» kitų tarptautinio fašiz-, politišką politiką varant, bet
lik lietuviams vadovaujant padarė žymesnių i mylintieji savo tautų ir tėvų tai maistas, liet taipgi kniuba- 1110 Lruozų visur

pastebima ji nesiduoda definuojama.

žygių, kitose srityse taip pat daug garbės ' kalbų, ir būtų sąmoningi Jun-1 rys, šv iesa, šilima, guolis, ska
Rusų bolševizmas yra tauti
lenkų tautai lietuviai atneše. Ir aviacijoj be gtinių Amerikos Valstybių pi- Ibimas. Už mokslą metams rei- į Norima surast tokių valstybes
škas, Ti’ors bolševikai ir nemė
lietuvių pagalbos lenkai aukščiau negalėjo liečiai.
'kia mokėti $50.00.
į santvarkų, kuri
atitiktų tau-Į
gsta patriotiškų motyvų. Bol
pakilti.
Mokslo Santvarka
Mokestis sumokama vatomis
nelų.
ševizmas — tai begalinės erd
1
-------------------------Marianapolio kolegija turi po šimtą dolerių 1. pradžioje, I
I’rincipališkai nieko negali-' vės politika. Tuo tarpu hitleNEMALONUS ĮVYKIS
astuonių metų kursą — ketu- 2. Kalėdoms ir
Velykoms, ma turėt prieš tokia idėją, bet
lizinas yra ribotos eulvės po

kada susijungs visi parapijų chprai į vienų

organizaciją, susilauksime dar vienos stip

rios ir labai reikšmingos jėgos Amerikos lie

tuvių gyvenime.

Tikimės, kad Vargonininkų Sąjunga, ku
ri laikys savo seimą rugpiūčio 21 d., Cleve

--------------iri metai liigli sehool ir keturi Reikia primokėti
(kas noripraktika parodo, kad tautiš- litika ir jame nėra noro apim
Nuo gegužes mėn. 24 d. prapuolė Leoną metai kolegijos, padalinti
į tuomi naudotis) po $5.09 — I. j koji siela besauli bemaž nepa ti visą pasauli, visas rase.- ir
Gaižaitė, Lietuvos konsulo Chicagoj sekreto-: tĮvj krypti: klasinę ir prigim- * už vadovėlių - knygų nuoma-j gaunama dvasia politikos sri- 'tautas. Vokietija
nori iŠ.-iplėre. Ajiie tai jiaskelbe Chicago Tribūne. Nors |įes mokslų.
\ iiuą, 2. už muzikos instrume-I ty. Galima sakyt, jog tarpiau S(į Europoj, garuti kolonijų,

bus sutvarkyti chorų

sųjungos reikalai ir “dainų švenčių’’ orga

nizavimas Ims išplėstas po visus lietuvių cen

trus. Tas darbas turėtu susilaukti stipriau4
sios mūsų visuomenės paramos, nes jis daug

lietuvių tarpe ėjo daug gandų dėl to įvykio, I
Dėstomieji daly 1kai anglų -ir nto naudojimą
.......................
•
-ieškoma
-............
(jeigu neturi tiniu mastu
tautiškos
> j)(,į neneša pasauliui nei boltačiau lietuvių laikraščiai nieko apie tai ne-į lietuvių kalbomis.
Amerikos savo) ir 3. sporto mokestį.
sielos, tačiau politikoj jos be- i ševikiško kosmopolitizmo nei
rašė lyg nenorėdami tikėti, kad panašus dauniversalizmo,
praneuziško
lykas, surištas su konsulato pinigų išeikvo- šimts metų. Ji buvo žyfni veikėja Chicagos ;
Lietuvos Vyčių, lietuvių katalikų 3auni-j prancQZį§kos koncepcijos žmo

ko naujo įneš į Amerikos lietuvių gyvenimų.
PRADŽIOS

i lietuvių liberalų rateliuose, vadovavo kelioms

mo organizacijos, metinis seimas šiemet bTls [

visai Žmonijai į-i-

'<u‘i moterų draugijoms. Gaila, kad lietuvių tar

5 orke, lietinių parap. salėj, rugpiucio,

rusuį j,. pran.

jimu, būtų galėjęs įvykti.

Lietuvos konsulas p.

Padorieji žmones, katalikai ir net nekala-

riam

be

A.

sekretorės dingimas

Kalvaitis,

padarė daug ne-

smagumų, kreipėsi prie valdžios organų, kad

gėdiškais teatrai.-. Karts nuo karto spaudoje

padėti) surasti dingusią valdininkę ir jų paprieš I traukti atsakomybėn.
L. Gaižaitė konsulate

jaunimo tvirkinimų filmomis, bet nieks ne- I

išdirbo virš de

mėn. pradžioje. Nc\v Yorko liet. jiarap. kle-i
i cuzai.
bonu yra senas Amerikos liiduvių veikėjas
t >ntautos vardą ir mažina pasitikėjimų lietuvių
Anglai valdo kuone
gerb. kun. J. šeštokas, kuris yra geras jau
šaulio, bet jų politika yra koĮstaigomis.
nimo prietelis, dėl to, reikia tikėtis, seimą
•
£
•
(Tęsinys 3 pusi.)
gausingą ir pasekmingą.
■

po yra tokių atsitikimų, kurie žemina mūsų

Is čia eina mums būtina pareiga: pa

kitų gi tarpe plinta skepticizmas ir pesi

gyvenimo abejingumas. Pritaria tam ir , mokinanti aiškiai ir pagrindinai apie pa
gus su laiku nieko tuip skaudžiai neat
jaučia, kaip gyvenimo tuštumą ir betiks- ( naujų laikų filosofija, kuri dažniausiai '
skučiausius dalyku.-. Ir nepakanka vien
lingumą bei beprasmingumų”. Sąryšyje , nepripažįsta sielos nemirtingumo. Mateli- t sielos nemirtingumo įrodymų, bet reikia
su tuo Euckenas parodo religijos gyveni- . alizmas ją visai atmeta, gi panteizmas at- j daugiau negu paprastai kalbėti apie įvai
meta bent asmeninį nemirtingumą. Pagal ' rius e.-katologinius klausimus. Noriai ir
mišką vertę. 'Pikiai religinis gyvenimas

mizmas. Kilo ir naujoji etika. Ši sakosi

atsižvelgdamas meilingai į žmogų. “Žmo- , dievybė arba skepticizmas ar pomirtinio

METMENS

Kiek tautiškumas

truojama.

iš italų tautos sielos ir netin-

Mokestis

denions-

kas eksportui, tačiau jis auto- tvarkos, nes politika eina ne

nizuotis į sąjunga. Pradžia jau padaryta. Ir

KATALIKŲ AKCIJOS MORALIAI

nesiduoda politikoj

kiliau

darbų atliks: parapijų chorus privers orga

Vertė Vyt. Mankcliūnas
—

Tautiškų Sielų Beieškant

mens, liemens’’ ir dzūkiško akcento lįetuviš-

Tas naujas judėjimas dar vienų svarbų

Nauji) Laiku Žmogaus Siela

Jaunuoli, ieškai aukštesnės priklauso. Reiimi —jinai augs,
mokyklos, kuri galėtų paten- bujos ir lies šviesesnę ateiti j

dimų tiesioginiai rėmė ir finansavo. Iš “stuo

vyks ir Chicagoj.

,Ęun. Dr. Fr. Sawicki,

pilnas išsivystymas nuo Tavęs

mnž nėra ir būt negali, nes ji

dienos gerai pavyko. Reikia manyti, kad pa

likai, piktinosi nepadoriomis filmomis ir

' viai bernaičiai, baigusieji liigli

Kolegijos vadovybės pašau-Į
Mokslo metai prasideda pa
iš broliu Adomavičių niekas neišgrauš”. i,i-,,i-;.,. .,,,i v, I
• •
e
| režimą yia šiai kokiu, aukle-1 pru.-lai• b<• <1.i rugsėjo •ir ibaigiaTai yra dar vienas įrodymas, kad lenkų ti lietuvių tėvų sūnus tikybi-j >i vidury birželio mėnesio. Už
tauta, kaip senovėj taip ir dabar, negali ap- niai tautinėje dvasioje,
kad šių mokslo metų jaunuolio niai Į

Anglijoj, Brooklyne, \Yilkes Barre apylinkė

nę lietuviška mokyklų. Josios

Niekuomet ofieiališkai neimi
Jie išrodo gana gerai ir yra tipingi lietuviai. metuose. Mokyklai pasiekus a- ba kurio nors Dvasios Mulo vo taip aistringai tautos šieJie kalba lietuviškai taip gerai, kaip bile vil titinkamos aukštumos, Švenč. rekomendaciją.
los ieškoma, niekuomet tauliniškis dzūkelis. Jie taipgi su lietuviais drau Panelės Marijos high sehool iri
pažv-į’-kos sielos suradimo klausi3. Baigtųjų mokslų
gauja geriau, negu su lenkais. Lenkų “tau kolegija įkorporuota 9 <1. bir-Įmius ar diplomų,
imas nebuvo toks akt indiškas,
tiečiais’’ jie vadinasi labiausia dėlto, kad iš želio 1933 Connecticut valsty- j
kaip šiandien. Pirmas tų klau4. Krikšto metrikus,
lenkų daro nemažų sodės biznį. Prie to, len'- bės legislutūroje vienu vardui
5. Gydytojo sveikatos palių sinių iškėlė B. Mussolini, pakai jiems artimesni gal tik dėlto, kad šį skri MARIANAPOLIS.
reikšdamas, kad fašizmas kilęs
j dymą.

liose vietose: New Jersey valstybėj, Naujoj

tekdavo matyti halsų, protestuojančių

veniniu teiks garbės Viešpa-

limybės nupirkti naujus, erti-1
vus ir puikius kolegijos rūmus
pasiekė. Pasirodo, kari tie du lakūnai vra,
..
.
.» .... .
.
..
Thompson, Conn. Čia peikeilietuviai, kilę iš
is Vilniaus
\ įimaus Krašto.
akrašto. “T-ne
a-|
1
’
, ,1
ta Hinsdale, Jll. buvusi aukspie juos tokių žinių paduoda.
•toji mokykla. Jo Ekscelencija Į savo sūnų eiti aukštuosius mo“Rašančiam šiuos žodžius brolius Ado Vyskupas Būrys naujų kolegi- kslus, ir pasižadėjimų jį pilmavičius teko asmeniškai sutikti prieš pati ja pašventė Švenč. Panelės Ma nai aprūpinti.

pradedama naujas ir gražus judėjimas, šiuos

yra

Jums jūsų senatvėje džiaugs-' H'ūsii Amerikos lietuvių švvmo, ims naudingi savo lietuvių turys ir apdraudos laidas atautai ir savo dorovingu gv- teičiai.

Kolegijos Rėmėjų parama j sehool.
‘davė Tėvams Marijonams ga-j
Reikšdami noro įstoti Į Ma

lantikų, tačiau savo tikslo — Varšuvos ne

tuvių centrus, pastebėta, kad beveik visur

REIKĖJO

tuviais katalikais, kurio atneš vių garbė. Marianapolis

Žodis Moksleiviams

LENKAI ’ BUVO LIETUVIAI

NAUJAS JUDĖJIMAS

land, Oliio, galutinai

polis yra mūsų Amerikos lietu

I talpos pasirodė esančios per- čiai, baigusieji pradinę moky- eini Dievui.
j mažos. Nutaria įgyti
nauja ( kia. I kolegiją priimami lietu-

DIENOS KLAUSIMAI

Dainuoja atskiri chorai

auklės Jūsų sūnus tikrais lie-

aukštai

iškelianti žmogų: žmogus pats

sau tampa įstatymdaviu, gyvenimo tikslu
tapo žmogiška ir viršgamtiska didybė ir

lai.-vė, tačiau toji laisvė dažnai yra lik

tik tuomet galimas, jei Žmogus dalyvau

panteizmų siela sugrįžusi begalinėti abso-

uoliai klausosi žmonės ar neišgirs ko nors

malonumai, kultūros be dvasios pažanga

ja aukštesnio pasaulio gėryje, gi

religi

liutės dievybės jūron nustoja tuo buvusi.

daugiau negu kad katekizme yra; ir jei

ir laikinos etikos, kuri mirtimi baigiasi.

ja mus jungia su Dievo pasauliu. Iš čia

Todėliai amžinybės mintis panteizme ne

permažai duosime, tai eis pas teosofus ir

Tačiau yra taip jiat etika artimesnė krik'

(Tęsinys)

religija yra dvasinio gyvenimo siela. Re

turi praktinės reikšmės. Jau Spinoza taip

spiritistus. Reik parodyti, kaip gilus, kil

čioniškajui, kuri betgi nei Dievo, nei sie

gvvenimo negalios šaltinį tame, kad nau

ligija nėra, kaip tvirtina Feuerbaclias ir

išsireikšdavo: “Gudruolis apie sielą taip

nus ir paguodžiantis yra katalikybės mo

los. nei amžinybės, nepripažįsta. Tik ten.

jų laikų gyvenimas yra pasuktas iš vidaus

Nietzsche, nei žmogui pavojinga, nei ma

mažai negalvoja kaip apie mirti; jo gu

kslas apie paskutinį

lauk. jis netik skundžiasi perdideliu ma

lonūs paprastos kasdienybės viršeliai, bet

drumas pasireiškia m* apie mirtį svars

Kreipkime dėmesį į tai, kad tuo nemaži

džiausi mintytojai dažnai baigia skaud

lonumų naudojimu ir kultūros krizių, ku

taip reikalinga, kad bet koks dvasinis gy

tant. bet apie gyvenimą”. Tai yra Goethes

nama žemiško gyvenimo vertės ir laimės,

žios rezignacijos žodžiais: galutinio gyve

ri neduoda žmogui atsikvėpti ir stabtelti

venimas be jos yra negalimas.

ir kitų panteisų nuomonė. Taip pat ir pa-

bet priešingai amžinybės šviesoje nustoja

nimo tik.-lo nežinome.

čioje filosofijoje susidarė srovė koncent

jis mums buvęs neatspėjama mįsle.

prie savęs: “Laimėjome

pasaulį, tačiau

e)

Nnujų laikų galvojimo žymė yra

praradome sielą ", “(ireit visokia mintis

ir savotiškas vienašališkas laikinumo su

ir siig<’bė įiinas pakreipta yra išorėn, gi

pratimas ( Diesseitsmoral)

ir pranyksta

išvidinės padėties rfipi'stis apie sielos bū joji; jHmiiitinis gyvenimas arba
klę yra nustumta kaskart nuošaliau
ir ' labai menką vaidmenį.

Nors ir sekasi žmogui tačiau jis

tampa vargšu pasidarydamas kultūriniam

procesui

beasmene

įu

iemone.

Kulturinis

procesas tai naudojasi juo, lai atmeta su

lig savo nuožiūros, jis demoniškai bėga

į

Katalikų religija gi mums stalo aišku,

Net

ruojanti visas jėgas laikiniam gyvenimui. ' Montesipiieu pripažįsta: “Tikra yra, kad
(Eenerbach, Konzentration aufs Dies- i katalikų religija, kuri rodos neturi jokio
seits).

kur trūksta tikrumo ir aiškumo net iii

tikslą.

paremtą

j

Dievo tikrumu mokslą. Morab-

tvarka čia remiasi nesugriaunamu Dievo

žino

kitokio tikslo kaip žmonių laimę aname

autoritetu. Krikščionių etika šaukia

pasaulyje, bet tuo pučiu užtikrina mums

gų prie tikros didybės ir laisvės, prie die

laimę ir žemėje”.
*
*
<c
jimas amžinu gyvenimu ir nors žmonės Į mirtinį gyvenimą. Ir tuo atžvilgiu pasku- .
I
ieškojo žemiškos laimės, tačiau visuomet ■ lininis dešimtmečiais yra žymi atmaina, j
štai moraliai Katalikų Akcijos metrūpinosi amžino išganymo
užtikrinimu. ! Nors iš vienos pusės plinta didi bedievy- Į inen-. Mctrun. prieš save perveriantį mus
bė, tačiau iš antros pusės gema nepapras- 1 doros plūdimą. Tačiau vis dar daug yra
Paskutiniai- amžiais visa ta dvasinio gvveninio sritis ypač pasikeitė. Inteligenti- 1 tas susidomėjimas pomirtiniu gyvenimu. , geros valios ir jau pastebimi atgimimo

viško ir amžino gyvenimo. Tikintis kata

Tačiau atrodo, kad nelengva žmoni-

Viduriniais amžiais buvo gyvas tikė j jai atsižadėti ant visados minties apie po

taip neapsaugota siela turi kaskart men-

kėti”.

vaidina

gyvenimo

per pavieniu asmenų ir ištisų kartų gy ; joje ir, ypač socializmui padedant ir pfl- I Tai įrodo mums teosofijos ir spiritizmo ' pradai. Gyvenimas sutinka su etika. Kiek
venimą. n"oau il'(),|aiii;t- apie save ir ne I prastuo-e liaudie- -luoksniuose plinta be 1 pasisekimai.
yra tokių, kurie atmeta moralinę tvarką.

likas žino, kam gyvena ir savo tikėjim*'
randa suraminimo sunkiausiose valando

se. Be to katalikų religija yra ne vien
gy veninio tiesa, bet ir šaltini-. Jei i- kur

eis, tai tik iš ten ateis dorinis žmonijos
atgimimas.

(Daugiau bus)

SeStadienis, liepos 14 d., 1934

n r a r o a s

Du pavojai lietuviams Amerikoje

3

TAUTIŠKŲ SIELŲ BE
IEŠKANT

.....

V*..

| KAIP MAN PATINKA Į
'11li

At moniing and at niglit
sulukas rašo, kad jo miesto
\Vho makes tlie bed in which j viešame knygyne yra nemaža

you sleep
anglų kalba knygų gražiai ra
Žiūrint j Lietuvių gyvenimą Amerikoje,
Būkime Tikėjimo karžygiai
galime matyli du pavoju lietuviams čia Ame
Jeigu katalikiškos tautos kovos už DieAnd sets your fire alight?”Šančių apie Lietuvą. Jis nori
(Tęsinys iš 2 pusi.)
(Žti Rašo Andrius šnipas
į
rikoje. Tie du pavojai tai nutolimas nuo vo joms duotas teises,''Amerikoj ankščiau
žinoti, kur gali įsigyti knygą
Toliau seka dalis Lietuvos
tautos ir nuo tikėjimo. Randasi labai daug ar vėliau susilauks Katalikai pergalės. Šian- ,neieini° nni\ ersallztno politi
“Lithuania: Guiding Eacts for
himno išversto anglų kalbom
^ ....
.
i ka. Anglai važinėja po visa
lietuvių, kurie serga tautine liga ir prie tau-KASALUKO
MĖGIAMIAU
die 2 milijonai vaikučių lanko pradines para-1
,.
, , .
. .
Tourists, published by tbe Au
“May tbe sun of Lithuania
tos darbų nieko neprisideda. Randasi taip, ,,
•
_
....
i
; pasauli, kolonizuoiasi patoSIAS EILĖRAŠTIS
pijines mokyklas ir puse milijono ankstesnių.
.
.
_ •’
1
tomobile Club of Lithuania,
pat daug žmonių, kurie gal šioki toki nuduo sias. Jeigu ištvermingai mes šitokiu būdu Mansiuose žemės punktuose,
Pierce tiie darkness of tbe
printed
by ‘Spindulys’, Kau
da patrijotai, bet yra nutolę nuo tikėjimo. kovosime galime tikėtis, kad nevien tik dan- bet neturį tokios idėjos, kuri
Jonas Kąsniukas,
“didvy-l
nib^*L
Šios dvi kryptys vis daugiau ir daugiau pa
nas, Lithuania”. Jis sako, kad
guje rasime atlyginimą, bet ir šiame pasau galėtų ar bent pretenduotų bū-'
iš tos vietos, kur saulė į All,i liLr,lt of truth and lionor
ns
sireiškia Amerikos lietuvių gyvenime.
toj knygoj randasi 93 Lietu
ly susilauksime pergalės. Kaip būtų gera, ti priimtina visai žmonijai. A-1
U
aide
our
steps
aright.
leidžiasi, t. y. Pacifiko pakra
vos gamtos, miestų, etc. atvai
kad nereikėtų tų 30 milijonų dolerių suran pie anglą galima pasakyt, jog.
Tautai pavojus
I
ščiuose
rašo,
kad
jam
patinka!
zdai. Turintieji tą knygą, pra
kioti palaikymui savo katalikiškų mokyklų į jis savo tėvynę su savim ne-Į
•šis skyrius ir lietuvių pOetų | W the love of ollr (lear ]and’
Kai kurie tikrina, kad Amerikoje gyve
Amerikoje.
šomi pasity ti: 'John Kasalukas,
šiojasi, nes kur jis apsigyve
nimas nereikalauja kitokio patrijotizmo kaip
Nerve and strengthen lieart
i
kuriniai,
kuriuos
Amerikos
lie
Bet savo karžygiškio nusistatymo neišsi
j 744 Kast 5th str., Long Beach,
vien tik mylėti Ameriką. Bet tik vaikas gali
na. visur palk-ka anglas su vi., tmii|i |M/||.,.„ka
|
and l.an.l;
žadėkime. Jeigu reikėtų mes ir iki 50 mili
taip pasakyti. Amerika yra formavimosi stu
pome-,
.f
a(siun(- aa. | We will strive, wbile wc can, California. Andrius šnipas pa
jonų dolerių noriai suaukokime bile tik Ame sais savo papročiais,
dijoje ir jos tinkamesnis susiformavimas kaip
giais, manieromis ir tradicijo-'
...................... ' ...
,
siteiraus apie tokią ir kitas
rika galų gale liktų katalikiška tauta.
Eor tbe brother-hood of
.
„ .
.
vo mėgiamiausi cilcrastį. Jani
tik reikalauja, kad iš visų tautų žmonės įne
mis. .Jei anglas išeina Lietuvoj 1
.
... v‘. . .. .
. ,
man”.
panaš as knygas pas Antaną
štų į Ameriką savo gražiausias ypatylms.
Kovos metu nelaikąs ieškoti patogumų,!
.
.
•■patinka eilerascim lietuvių ka
Imt
ruoštis
vis
dar
į
smarkesni
mūšį.
Taigi
tai
medžioja
an
.^'^
|
Į
ba<
|
H
.
t
g(
,
usiai
j
an
,
skaiwba
Jaunas Kasalukas šiuos ei Kalvaitį, Lietuvos konsulą Chi
Bet to negali tauta įnešti į Amerikos gyve
nimą, jeigu ji nesirūpina išlaikyti savo tau ir mums lietuviams Amerikos gyvenimo rei-J'ni’ ° ne lietuviškai. Ameriiš
knygos cagoj.
mūsų liaudies dainelt
ir lan lėraščius paėmė
ir
tos grožį. Amerika turi geresnę progą žen kalai sakyte sako: “Daugiau drąsos, dau- Į kos, Afrikos, Australijos
išversti
anglu
i
‘
^
Ur
Little
Lithuanian
Coutuvos himnu?
Skaitytojai, aCiąskite savo
gimo pirmyn negu kitos tautos, kadangi kiek giau pasiryžimo, daugiau noro nugalėti tau Azijos anglai mažai kuo ski-‘
jsin”, parašytos Auna C. Winkalbon
:
viena tauta turi daug ko įnešti i Amerikos tos ir tikėjimo priešus.” Tauta ir tikėjimas riasi nuo Britanijos anglų. A-!
mėgiainiausį mūsų poezijos eilow.
| gyvenimą. Tai užims dar šimtmečius pakol
mus šaukia Į kovą su jų dviem galingais nglą visur pažinsi, nes jis “vi-I1 “ Lady Sun, cliild of < lod,
Savo laiške tarp kitko Ka 'ėraštį šiam skyriui.
■mierika galės pasakyti, kad ji jau užbaigė
priešais: betautybe ir lrereligylm.
I \Yliy go so fur a\vay ?
sur savo tėvynę su savim ne
Kun. d. Mačiulioms, M.I.C.
,Wo kūrimosi darbe.
I < >r why, uhen you return to us
šiojasi”. .Toks rėžimas, jokie
J
I Do you not ahvavs stay?
Tikėjimui pavojus
dirbtiniai autoritetai negali
Nusikaltimas prieš tautą yra mažesnis
anglams duoti tikrai tautiškos1 “Ladv Sun. ęliild of God,
I
negu nusikaltimas prieš tikėjimą. O vis-gi
santvarkos, nes kas anglus be- j_____________________________
randasi daug lietuvių, kurie pradeda išsi
Diena po dienos ateidavo senelis...
valdytų, jis visada juos tau sunku. Dar sunkiau nustatyt,
žadėti katalikų tikėjimo. Taigi šis pavojus
Diena po dienos statytojas atsisakyda
tiškai valdvs.
kas yra tautiškumas politiko
yra begalo svarbus ir jį būtinai reikia pra
vo duoti jam darbo. Senelis mokėjo viso
šalinti.
Iš (L.lies tą pat galima pa je, kui is režimas yra 100 nuoš
KURIS GERIAUSIAI PATINKA!
kius daiktus iš medžio drožinėti. Jis no
tik 25 puoš*
tautiškas ir
sakyt
apie
prancūzus,
vokie
rėjo,
kad
leistų
jam
išmėginti
savo
ran

Amerika kaipo Amerika yra nė katali
) nuoš. tautiškas
kų darbą naujosios katedros viduje arti
čius, italus ar lenkus. Yokie- 50 n uos. ar
kiška nei anti-katalikiška. Ji yra tokia kokia
altoriaus. Pagaliau, norėdamas jo atsi j čių demokratą politiko. užsie- Politikoj lemiamą
vaidmenų
padaro ją visos Amerikoje gyvenančios tau
Užlaiko U/.st/ Geriausi)/ Išdirbysčiu
kratyti,
statytojas
pasakė
jam
užlipti
ten
tos. Amerikos religijos likime lietuviai kaip
vaidina
valdytoją
interesai,
o
l nių atžvilgiu buvo bemaž tolicfri(/(' ra I o r i u s, pa rd u od a ui ažia us i o m i s
prie lubų ir pradėti dirbti, nes statyto
tik gali sulošti svarbią rolę ir prisidėti pagel, kia pat, kaip ir Hitlerio, ti': ne tautiška siela. Kaip nega
jas manė, kati niekas tenai tamsoje nekainomis ir aut lengvu išmokėjimu
1h" ti Amerikai išvengt lx>lševizmo, socializmo
I trūko kiek arogancijos ir drą lima sakyt, jog bekonui garnypatėmys,
o
tas
senelis
toks
malonus.
Ir
ir visokios kitokios netikybos.
taip senas Vilimas, pasiėmęs savo įran suiiio. Rusai visada su tam t i- ha eina ’š tautos sielos, taip
SIS NAUJAS STANDARD PADA
Amerikos tikėjimo atmosfera nėra gera.
kru nepasitikėjimu žiūrės
i negalime, pasakyt, kuri arigikius, šlubuodamas, nuėjo prie darbo.
čionai siaučia koki gaivalai ir blogai veikia
RYMO
REERIGERATORIS
LY
Savaitės bėgo, skiedros lėkte lėkė.
Vakarus, vis tiek ar juos vai- nališką konstituciją tetari a
ir į sveikiausias katalikiškas tautas. Tie visi
Diena po dienos mylimas senelis atėjęs į
GUS $130.00 VERTES
<lo Karūnuoti ar nekarfinuoti ; nglai, o visose kitose konstiblogumai veikia smarkiai ir į lietuvių tautą.
darbą visus pasveikino nuoširdžiu “La
carai. Kiek latviškos sielos bu ' tucijose yra be galo daug sko
SUMAŽINTA KAINA
(iai būt dėl to, kad lietuviai pakol kas ma
bą dieną.” Kiti darbininkai kits į kitą
vo Latvių politikoje prieš UI- liuių. Ar skoliniai liberališki,
TIK
žiau turime supratimo apie. Amerikos tiky
mirkčiodami paklausdavo: —
manį, tiek jos ir dabar ten y-! ar fašistiški ar inarksistiski
binį gyvenimą. Taigi čia susidaro rimtas
— Vilimai, kaip tavo šedevras? Ką
pavojus lietuviams Amerikoje ir tad kova
"t; rėžinio pakeitimas tauti.š- tai tautiškumui vis tiek.
tu ten prie lubų droži, gal kaminą?
CROSLEY
prieš šį pavojų būtina. Be kovos nebus per
Vieną naktį senelis drožėjas nenu kuino nei mažina nei didina.I
“P- B.'
Refrigeratorius nuo
galės.
lipo žemyn. Rytmetį darbininkai susirū Čia gali lu'iii kalbama tik a-------------------------------------------------pinę
kopė į viršų. Saulės spindulys pra pie tai, kuris režimas tautai
Kas darytina
ir aukščiau
siskverbė toje tamsumoje ir tartum lai
naudingesnis
gyvenamuoju
lai
Kitos tautos kaip prancūzai, vokiečiai,
minanti ranka glostė senelio galvą. Gu
ku, bet ne apie lai, kuris ją,
lenkai ir t. t. koncentruoja savo veikimą. Jie
lėjo jis tenai ant grindų galva paremta
1
ne vien tik turi didžiūles parapijas, prie jų
ant senos įrankių dėžės, akimis įstrigu tautiškesnis, ktriame daugiau
pradines mokyklas ir aukštesniąsias, bet taipsiomis, su šypsena ant veido, su pečiais į
tautiškos sielos. Ypačiai nega
J
pat jie koncentruojasi ir užima miestus. O
^AMERIKOS
t
tą žemę, kuri jo taip nebojo, akimis į
Įima kalbėti apie tautiškos sie
tų miestų ar tai prancūzų, ar vokiečių ar !
Dievą. Taip, iš tikrųjų, jo akys buvo pa
los pasireiškimą toj valstybėj,
LlNtJA.
lenkų Amerikoje begalo turime daug.
&
kreiptos į Dievą. Visi galėjo tai paste
kurios režimo pakeitimu dziau
bėti.
Tas
Kristaus
veidas,
kokio
nieka

Dalimi ir lietuviai esame pasekę šitą
Iš Gothenbiirgo , Stofkholmą ke
dos jie nebuvo matę, meiliai žiūrėjo į se ginsi kaimynai. Kaip galima lionė elektriniais traukiniais ima .6
koncentravimo režymą, bet ne iki tam auk
tikėt, kad, pav., Ulmanis atra valandas, per gražiąją Švediją. ši
nelio Vilimo akis. Puiki Kristaus galva;
kelionė
jungia
mūsą Atlantiko
ir
štam laipsniui kaip randame pas kitataučius.
'ir
tikrai meniškai išdrožta! Pasijuokdavo,
dęs savo tautos sielą, kai vo klaipė,los latvi, si i si esi ek Ima. Tarp
Pas lietuvius jau vis pasireiškia pakrikimas,
Klaipėdos ir Stoekiiollim tiesiog plati
pasityčiodavo visi iš senelio, bet dabar
kiečių spauda džiūgauji dė‘ kioja mūši, naujas laivas "MAllltarp svetimtaučių įsimaišymas. To nedaleiWESTINGEHOI.M," kelionės laikas 24 vai.
jis buvo toli nuo visų pašiepimų. Ne tik
GRUN0W
Gen. Motors
skim. Grįžkim prie didesnio susikoncentra
jo laimėjimų. Negi vokiečiams
HOUSE RefriGripshobu................. Liepos 25
pasitenkinimas, kuris taip aiškiai švietė
Rcfrigeratoriai
ER1GIDAIRE
vimo. Jeigu negalime sudaryti miestų išim
rūpi. kad Latvijos politika bū Kungsholm, .. Rugpiūčio 18
jo veide, sakyte sakė jiems, kad paga
geratoriai nuo
nuo
nuo
tinai lietuvių, tai lacnt laikvkimėsi savo lietu
tų iikrai tautiška!
Drottningholm . Rugpiūčio 25
liau ir Vilimas atrado,tą, kuris tinkamai
vių parapijose ir nuoširdžiai prisidėkime prie
Gripsbolm ............ Rugsėjo (5
įvertino jo rankų darbą, bet taippat ir
Gyvenime yra aiškią, bet Krei'pkiOs j vietini agentą, arba: J
kiekvieno parapijos darbo ir veikimo.
ir aukščiau
ir aukščiau
ir aukščiau.
žodžiai milžiniškos Kristaus galvos šešė
sunkiai
apibrėžiamu
sąvokų
Rūpinkimės namelius įsigyti ko-arčiaulyje išdrožti:
SWEDISH AMERICAN LINE
I
Kas, pav., yra stalas, mums
siai savo lietuvių bažnytėlės. Susispauskime
“BENT DIEVAS PAMATYS T R
181 N. Michigan Avė.
visiems aišku, bet duoti tiks
tarp savęs, kad mūsų kaimynai nebūtų sve
SUPRAS.”
timtaučiai, liet lietuviai.
lią Stalo definiciją yra labai
Ck.

Bent Dievas pamatys
ir supras

PASISKIRK SAU

REFRIGERATORĮ

airis

Peoples Rakandų Krautuvės

50

s99.5O

VEDŲ

*139a

*119“

: nginė kalba, kurioje žymusis

AR ŽINAI KAD?

NE NUSIMINKITE

filosofas rašo apie lietuvių ka- .

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

KAD progresvviškiftusia jau lbos reikšme
nimo Amerikos L. R. K. Stu

KAD amerikiečio literato ku Į

PATARNAVIMO NUO 1882

dentų organizacija savo

šių nigo Antano Miluko pastan 1
gornis (apie 1897 m.) pirmiau- I
vo žurnalan “Studentų Žadis” šia pasirodė Amerikoje Lietu

metų seime nutarė nedėti s«

anglų kalba straipsnių?

vos rašytojų kūriniai: “DuoKAD ponia Rakauskienė, j-lnelaičio raštai”, “Ivinskio ra-

žymi Ghieagos dainininkė, sa štai”, kun. Miluko “Lietuviš
vo dainų repertuare atminti kas Albumas” ir j«, “Lietu
nai

žino 95 dainas

liaudies, viška Chrestomatija”, “A. Mi

klasinės ir dvi operas?

ckevičiaus raštai

-

KAD po neseniai visuotino
uždarymo

i ių šiandie turi virš 100!

bankų Amerikoje,

KAD mūsą liaudies dainose vienas iš pirmutinių bankų at
yra

daugiausia dainą

apie

sidarė MetropoJ’ton State Ba

“žirgą” (apie 50 nuoš.) ir a- nkas,

lietuvių įstaiga Chiea-

pie “rūtą” (.30 nuoš.)? Žiūrėk , goję, vedama brolių Bronzų?
Biržiškos istoriją.

KAD Harvardo kolegijoj fi-

KAD Gotlibo Milkūs, 1800 lologijos klasėje dėstoma liem., išleistam ir peržiūrėtam tuvių kalba, kaipo seniausia
Rugio Žodyne telpa garsiojo įkalba IndoAryanų rasės?
filosofo Emanuelio Kanto įž;’•

T

Diedai”,

KAD cliicagietis <1 ras Jonas “Gražina”, “Konradas Valen
Poška savo studentavimo lai rodas”, ir daug kitų?
kais rašinėdavo eilėraščius, ku

OtPOSiTAlh

Drovers Bankai yra atsidavę pildy
mui užduoties kuogeriausiai jums
patarnauti Bankininkai inic ir Einansiniam Saugume. Drovers Nu
sistatymas pergyveno sunkinusį iš
mėginimą — paties laiko — pa
tarnauja nenustojančiai ir išliki
mai per penkiasdešimt du melus.

Andrius Šnipas

Žemos Kainos ant Pinigu Siuntinių.
Radiogramų, Kablegraanų, Banko Draftų.

Matykite Mr. Stungis

Drovers National Bank
Drovers Trust & Savings Bank
ASHLAND AVENUE PRIE 47 tos GATVĖS
CHTCAGO
B A N KININ K A V T M O V A L A N D O S
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
Suhatonis mm 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet,
ftio banko indėliai yra apdrausti po sąlygomis Bankininkavimo Akto 1933 m.

Jūs galite gauti pus savo valstlnfnką
i tam tikrą TONIKg kuris per Ilgą
laiką buvo vieno Įžymaus Gydytojaus
preskripcija. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyri, — tik reikalaukite

Nusa-Tone
Mėnesinis treatnientas už Dolerj —
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū
site pilntii patenkintas, jūsų pinigai
bus jums sugrąžinti

4 ■ ■

REUMATIZMAS ■
SAUSGĖLĖ
I
Neslkankykite

savęs

skaus-

mals.
Ueuniatlzmu.
Saiisgėle,
Kaulį, Gėlimu, arba Mėšlun
giu
raumenį, sunkumu: nes
skaudėjimai naikina kūno gyvybę Ir dažnai ant patalo paguldo
CAPSTCiO COMPOrNl, mes
tis lengvai prašalina vlršmlnėtas Ilgas: mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkones pasveikę. Knlna SOc. per
pašlą 5Se. arba dvi už *l.ar>.
Knvga: “š,ILTINIS SVEIKATOS" nugnluls gydytis, kaina
Bl, rentą.

M

g
■
_
®
■

SPARTON
Rcfrigeratoriai
nuo

*129',<l
ir aukščiau

i

LEONARD

NORGE
Rcfrigeratoriai

Rcfrigeratoriai nuo

nuo

M 1711,1

*11 6 71

ir aukščiau

ir aukščiau

DIDELE NUOLAIDA UŽ SENAS LEDAI NES
į mainus ant Refrigeratorio.

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems

Garantija ir Patarnavimas nuo 1 iki 5-kių metu veltui.
Lankykite šias didžiausias ir patogiausias Rcfrigeratorių Krautuves ir būkite patenkinti.

■
_
*

B
a
■
Justi n Kulis ■
■

3259 SO. HALSTED ST.

■

f'liiraga, III.

•

M ANUFACTU BING

C OM PA NY<

4179-83 Archer Avė.

2536-40 W. 63rd St.

Tcl. Lafavette .3171

Tcl. Heniloek 8400

4

Šeštadienis, liepos 14 d., 1934

n R A TT O A S
Dr. Simonaitis ef.

Cermak Rd., ir M. Aleliūnas,
Aušros Vartų pa rupijos pik2249 \V. Cermak Rd., parda-, n»kui paskyrė gražių dovanėlę Į

Dr. Nausėda c.

vėjas lietuviškų rekordų.

Uldtimeriu susiūtas:

Metinis Parapijos Piknikas

Kun. Mačiulionis lb.

KALBĖ SVEČIAS KUN. P. STRAKAUSKAS. DAINUOS
MOT. SĄ GOS 55 KP. CHORAS. OLDTAIMERIŲ SU
VYČIAIS ČEMPIJONAIS BASEBALL
ŽAIDIMAS IR TT.
Rytoj, \ ytauto parke jvyks goję keliose vietose jis yra pa-

kas. Prasidės lt vai

lyto. Vi-; eagieciam

bus labaį naudin-

sos parapijos draugijos vyks- o a arčiau susipažinti su kun.
ta in corpore. Visi parapijo- Strakausko lietuvybės ir ka-j
nai, seni, jauni ir maži, pasi- talikybės akcija. Visi turėsite j
...
..
. i
'
..
• i
rodys šiame parapijos meti- ' progos su gerb. svečiu pasi

niame piknike. Bus taip pat'matyti, arčiau

susipažinti

ir

daug svečių ir senų parapijo- ■ pasiklausyti jo kalbos,
nų iš kitų Cbicagos kolonijų. Į
Baseball žaidimas 2 vai.
Kviečianie širdingai visus at- j

ti ir S. D. Teisei, Jeueler,
',2205 \V. Cermak Rd.

Dr. Winsk imas sc.
lvun. Valančius p.

55 kp. choras

zidento Jono Bronzos,

Piknike Moterų Sąjungos 55

Adv. J

kas bei jaunimo mylėtojas, ka

lbės piknike 4 vai. jiojiiet. Ku
nigas Strakauskas nors Ame

rėmėjos rengia

Kučinskas sugrįžo

dar..

Marąuette Park. — Sekma

Jurgis Balčaitis, turintis bi dieni, liejies 15 d., šv. Kazi
zni (Bell’s Tavern), 51551 So. miero Akademijos Rėmėjų S

stijii umų jio tokio pasirodymo^ visiems kuo gražiausias.

\Vestern avė. sakė atvažiuo

Paned.

Naktimis

C.VNal

piknikuį dovaniJ jr pa(ys ža.

rdavinėjamos. Piknike jos ne-'
■

,

6

Ims pardavinėjamos. lodei rei

Tel.

S.

7617

T
- i
Lengva pasiekti

1

Al. Pilipavičius, Jonas Skrie- Darbą atlieka gražiai. Dabar

kis, liejies 15 d. į Vytauto da- j dekoruoja

kampinę

užeigų,

ržą darys jio kelis tripus su 2100 \Y. 23 St. į talką pasi-

buvo išvykę atostogoms į Wis. [

tikėti, kad tiek daug čia jų Į ūkį l’iie Wiseonsin upės. Matė'

yra. Bet dar ne visi išgarsin-j daug gražių vaizdų.

Sakoj

ti. Štai, nepaminėta dar adv. j Mis. valst. bus geri metai; vi-.
Įremt Kučinskaitė, 2221 AYest'sur javai gražiai atrodo.
i

Nuo

NAUJOS KNYGOS

Seklyčių setai, mūsų dirbtuvėje padirbti

su pilna garantija ir jiarsiduoda tik už

'-39,50

MARIANAPOLIS

49.50

miegamųjų kambarių setui tik

Scjilynių daliui valgomųjų kambarių se
nti. padirbti iŠ geriausio — \\AI.\I 4'
medžio ..........................................................................

ARBA

Res. 2136 W. 24th St.

Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai
čiams, turi Connecticut valstybines teises.

«39.5O

Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni metai:

Keturi Metai High School — Keturi Metai Collegc.

4.95

matra>

Čia galime suminėti tik mažų dalelę tų bargenų, kurie
Furniture Co. krautuvėje. Su-

Tikyba

Jturnalislika

I’olitika

Sociologija

Kalbos:

Filosofija:

Lietuvių

Logika

jnantaina, šie bargenai Ims tik ribotam laikui — todėl

Anglų

Kritika

jiasknbėkite.

Lotynų

Graikų

Prancūzų

Roosevelt Furniture Co.

Italų

Filosofijos

Islo-

rija

Istorija

Geografija

Prigimtis:

Ontologija

Anatomija

Kosmologija

Biologija

Psi'chologl ja

Astron.Imija

Ktika

Chemija

Teodicėja

Fizika

Gavome

Tel.

CANal

OŽKABALIŲ

DAINOS I

DR. A. RAČKUS

Drainatika

Thompson, Connecticut
%

OFISO

DR. A. P. GURSKIS

nuo

Ir

vak.

8

lkl

(

Tel.

VllOspcct

1930

BOULcvard

7012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

IHT’ub.ie

Telefonas

LAFaycttc

Tel.

Tel.

HEMlock

7868

4645 So. Ashland Avė.

GYDYTOJAS

ir

Seredoj

6286

2-4 ir 6-8 vai. vak.

\V. 6ttth St.

Seredomls ir Nedėliomls pagal sutartį

Office

p.

Ofiso

vai.

nuo

Wcntworth

Tel.

0036
6—8

Res.

m.

sutartį

l’ark

3'

DR. SUSANA A. SLAKL
MOTERŲ

1-3;

6330

Hyde

Tel.

5#i3—14

2343

VICtory

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 M EST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

CHIRURGAS

IR

4157 ARCHER AVENUE

Itcz.

sutartį

Valandos:
2-4 popiet; nno 6.8 vakarais

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS

pagal

DR. J. RUSSELL

CHIRURGAS

10-12 ir 8-9 vai. vak.

Valandos:

arti 4"th Street
nuo 9 iki 8 vakare

Vai.;

4017

DR. A. J. BERTASH

DR. JOSEPH KELLA

VALANDOS:

4

lkl

Namų

6631 S. California Avė.

Tel. VIRginla
DENTISTAS
Ofiso vai.: 2—4 Ir
4204 ARCHEPv AVĖ.
Nedėliomls
pagal
corner Sacramento
Vak: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. T<l- ofiso boi Levard
_____________________________________________

CHIRURGAS

IR

Nedėliomls
pagal
sutartį
Ofiso teief.
BOLIevard 78'M

REZIDENCIJA

Ofiso valandos:

netoli Kedale)

M.

P.

vak.

7—8

ir

2

Nuo

CHIRURGAS

Rezidencijos Ofisas: 2656
(Prie Archer Ava.

9

to

Appolntment

DR. STRIKOL’IS

sutartį

TcL

nuo

LIGŲ

VAIKŲ

IR

SPECIALISTĖ

6900 SOUTH HALSTED ST.

6:30-8:30

Valandos:

1

Iki

4

7

po pietų.

lkl 8 vak.

756 W. 35th Street

DENTISTAS
6558 So. Wesfcern Avenue
Vulandos: 9 A. M. iki S P. M.
Nedėlioinis pagal sutartį

ĮVAIRŪS

DAKTARAI
Ofiso

DR. CHARLES SEGAL
lubos

2

Nuo 10

lkl

12

vai.

AKIU

7

lkl

valandai

Res,

MIDyvay

Phone

EXUIewoo<l

Office

Phone
0014 J

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

Kampas
2—4

Ir

Ir

ROOM

2-4

lx

7-8

vaL vakara

Slst Street
7 —9

Šventadieniai'.-,

vai.

vak

10

12

Ir

CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. \ Alt.U OOO I

CHIRURGAS

210

Chirurgas

DR. MAURICE KAHN
Tel.

Rez.:

7850 So. Halsted Street
Vgl.;

tr

popiet.

GYDYTOJAS

silikimų akys
Kainos pigiau

akinių.

Gydytojas

Nedėlioinis

2880

TKIangle

6611

9191

DKEscl

Ofisas 3102 So. Halsted St.

dieną.

mokyklos valkus.
Kreivos akys atltalsnmoa. Valandos nuo 10 iki 8 v
Nedėlfoj nuo 10 iki 12. Daugely at

ntltaisontos be
kaip pirmiau.

4

iki 8:30 vai.

Valandos:
Telefonas

TcL

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų

vakaro. Nedėliomls nuo 10 iki 12

hPECIALISTAS
Palengvins
aklų
įtempimų,
kuris
esti
prteAastlml
galvos skaudėjimo,

svaigimo
aktų
aptemimo,
nervuotumo,
skaudamų akių
karst),
atitaiso
trumparegystę tr tollregystę.
Priren
gta teisingai akinius
Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra,
parodančia mažiausias klai
das
Specialė
atyda
atkreipiama
1

nuo 2

ryte.

vai. po pietų fr nuo

LIETUVIS
OITO.METItK-ALI.V

Rusas
ILL.

VALANDOS:

OFISO

DR. VAITUSH, OPT.

686.4

CAl.umet

DR. A. A. ROIH

OFISAS

CHICAGO,

Tel.

Res.

4729 So. Ashland Avė.

Trigonometrija

MARIANAPOLIS

Phone: SEELEY 8760

ir

1—3

Alg. Ura

Gražbylybo

by

vakare

4142 ARCHER AVĖ.

Va.audoe: nuo 1 1M« 8 vai
vakaro
Seredomls Ir nodėUomla pagal
autartl

7

and

Seredomls ir Nedėlioinis pagal sutartį

Gcomet rija

Menas:

to 4

ryto

12

2201 W. Cermak Road

X—SPINDULIAI
3051 We3t 43rrl Str.

HOURS;

OFFICE

2

DR. A. G. RAKAUSKAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SURGEON

and

4645 So. Ashland Avė.

GYDYTOJAS

Bes.:

Matematika:

M P JOVARAUSKAS IR J. P BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road

PHYSICIAN

St.)

iki

pagal

Litera l ura

Kolegijos Kunigas Direktorius

(įpėdinini City Furniture (’o.)

DR. J. J. KOW ARSKAS

DR. S. BIEŽIS

Ofiso:

Tel. LAFayelte S057

Office

Leavltt S t.

2350 So.

CAN VL 0706

6122

Valandos

and

Res.

Phone

PROspeet 1028

Muzika

Visais informacijų reikalais kreiptis:

1NCORPORATED

Office

0102

CAN’al

Tel.

GYDYTOJAS

Ką Tik

Phone llenilock 2061

Thompson, Connecticut

8

Seredoj

%

ŠVENC. MARIJOS KOLEGIJA

iki

1

vakare

vai.

2403 W. 63rd St., Chicago

Leavltt

9

7—9

Ir

Sunday

kvietė ir dekoruotoją P. Gry- I
: surinkti s I)—i-o J. Basanavičiaus.
Pirmutinis St. Fabijono tro-iKl į Marąuette J’arko.
Į Dviejose dalyse. \ iena 25c, abid-j
kas išeis 9 vai. ryto su pikui- į
------------------------į vi 50c. Dabar galima jas gauti
ko darbininkais. Visi prašo-j
Sugrįžo
•• IlKAl'G E”
mi nesivėluoti.
Komisija
West Side. — Biznieriai M iĮ 25'5’1 So. Oakliij Are. Cliicuyo, III
------------i sevičiai, 2200 \Y. Cermak Ed.,

jiiknikieriais.

2—4

2201 W. Cermak Road
Nuo

CHIRURGAS

AVĖ.

DENTISTAS

Valandos:

ir

4140 Archer Avenue

DR. G. I. BLOŽIS
(Kampas

poplt

4

7650

GYDYTOJAS

DR. J. J. SIMONAITIS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

iki

vakare

8:30

LAFuyctte

Vai.:

««i7
EAIREIELU

’yto

11

iki

Avė.

Artesian

So.

DR.F.C. VVINSKUNAS

Res. Tel. grovciuii

-1

•

6600

Valandos:

5703

0103

DR. A. J. JAVOIŠ

Paskelbus Vi’cst Side biznie-valstiją. Aplankė K. ir A. Da- Į
rių sąrašą, daugelis nenori net Į moševičius, kurie turi gražų f

Roosevelt

LAFuyctte

Tel.

STREET

2—'J vai,

ir Subat.

damas j piknikų atveš ir do Marąuette parke, prie 70 ir
California avė. Pradžia tuojauvanų.
Office: 2643 W. 47th Street
popiet. Piknike bus įvairių dai
Vai.: 2 ik: 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Jurgis Ciiernaiiskas ir JoNedėh'oje pagal sutarti
lykų,
nejiajnastų
įvykių
ir
Į
nas žilvitis biznieriai,
7021
laimės,
kuriai
dabar
serijos
pa!
friee
Tc, RI,Publlc
stony js|aIaj ave , prisiuntė

Įdėjo su draugais atvykti.

Stibiai

Jūsų laukia

Tel.

Dienoms

6650

CHIRURGAS

HALSTED

SOI I II

1821

kia iŠ anksto nu.-ijiiikti. Ga
. • .
v. ,
Lietuviams pažįstamas Lan
I
lima gauti jias kiekviena na ,
2123 VV. MARUI EITE ROAD
Daugelis mano, kad neturi- ! ter biznio reikalais išvyksta į
.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
re.
į Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
žymiausių visos Cliica-i
.............................
ntienis automobilio sunku
j Rockfordų, dėlto negalės su
Nedėli'-oj susitarus
pv,.- losi jų. Kaip ji< lytoj jia yy|aido daržą nuvykti. Kaip vestsidiečiais piknikauti, taKomisijos vardu, kviečiu vi
sirodvs, sunku pasakvti. Pil-1,-,
•
.*
.v
.
-. •
.
. .
* ’
1
,
. . i tik priešingai, ypatingai vesv eiau davė piknikui aukų ir į- -U.- atsilankyti.
Rėmėja rei. can»i 0122
niaiiie š. m. “Draugo’’ pikni-J ..
' ...' ,
,
ir,
,, j
. .
.
_
1 saidieicianis. \\ estern Avė. ga- galiojo savo agentus: Ed. \itke jie taip smalkiai plukė bo-Į jvj;karjaį da|ja[- eina iki lll'kauskų, Al. Chepauskų ir J.

ARGI NENORĖTUMĖTE ĮSIGYTI SAVO NAMAMS
NAUJUS RAKANDUS TUO PAČIU LAIKU SUTAU
PANT DIDELĘ SUMĄ PINIGŲ? JEI TAIP — AT
SILANKYKITE ROOSEVELT FURNITURE CO.
KRAUTUVĖN. ČIA DABAR VYKSTA DIDELIS
RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS. TIK PAŽIŪRĖKITE
{ ŠIUOS BARGENUS

\ aliniai

Sered.

ir

GYDYTOJAS

vai.

HALSTED ST., CHICAGO

Rezidencija

skyrius rengia didelį piknikų

rikoje, Bostone, gimęs, bet pa le, kad kunigams buvo tikrai
gatvės, o mm iii gatvės geri Kuzminskų piknike susipažin-1
• ’
, ...
..
veldėjęs grynų lietuviškų dva karšta. Ir nors oldtimeriai pra!?
.................................. 1
i busai
uz
JUc
n u veža ti su TV ėst Side biznieriais.
sių. Jis savo gražiomis pas lošė, bet lošė kaili tikri eem- ,- ......
. .
. I
.. ’ .
/
tiesiai į \ ytauto daržų, laigi,
Geras dekoratorius
’
.. . _
..
kaitomis apie lietuvybę ir ka piionai. Pamatvsim, kas bus,
1 •'
;
’
per jiusvalandj uz lie patenki;
Yestsidietis Vincas Sadaus.
*
i ,, • >
talikybę yra sužavėjęs Ameri rvtoį Aušros Vartų parapijos •
*'
‘ 1
1 J
i gražų \ vtauto daržą. Grei- .
.....
...
I
1
t’lonils dienomis labai uzkoje gimusį jaunimų. Cliica- niknike
1
'
įčiau net negu automobiliu.
, . - , , •
I
®
! imtas. \ įsiems Mest Side biz_____ I
Ekspresai
nieriains dekoruoja krautuves,
St. Fabijonas, Pr. Petrutis,! valgyklas, užeigas, kambarius.

rl.l b

10—9

l’ROspeet

DR. P. Z. ZALATORIS

CICERO, ILL.

l’ėtn.

ir

Ketv.

SO.

3147

CT.,

49th

0257

CAN'al

Kės.

DENTISTAS

SO.

1446

dovaną.

Southsidiečiai piknike

Tel.

DR. P. ATKOČIŪNAS

PIKNIKĄ

pijos piknikui žadėjo gražią

Vytauto daržas gražiai at-

Gerb. svečias, kun. Pr. Stra- liepos 4 d. Bet lietuviu oldti-l
1
*■
.
j
kauskas, šv. Juozapo jiarapi-; mel-ių All-Star tymas suside-j
žymus rytiečių visuomeninin

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

iš atostogų ir metiniam para

pos ėempijonus, kurie liepos i! rodo; žolė žaliuoja, medžiai pa
ru. Dainuos gražias liet m iš
<1. išlošė net 4 žaidimus ir lai- vėsio teikia. Viskas jau paruokas liaudies dainas. Jos žade- i
mėjo Cbicagos apskrities čem- šta ir tik laukiama svečių iš
jo dainuot net visų dienų, jei
pijonatų. Uldtimeriu All-Star, vi<ų kolonijų, ypač veslsaidiogu tik bus kam klausyti. Bet
tynias bandy: ‘enipijonatų at- čių, ir buvusių yestsaidiečių,1
specialų programų jos išpildys
imti.
! į metinį Aušros Vartų parapi-:
4 vai. popiet.
Niekas neabejojo apie 24 kp. : jos piknikų. Patarnavimas bus

jos, Lo\vell, Mass., klebonas ir

gražiai kalba lietuviškai. Rap.

Sugrįžo

.Jeiikevičius cl‘.

kuojai jiasirodys su savo cho

Kalbės kun. Pr. Strakauskas

Drv lioods and JSlioes

Ačius 3b.

stos' Vytauto daržas gražiai atrodo

prieš Lietuvos Vyčių 24 kuo-.

*‘e ^°’ lnusl- kuopa turės sa, vybės išvažiavimų į St. CliarSusituokė viena mūsų veik-Į Jes> rugp. 5 d. Dvasios vadus

ti pirmųjų dovanų.

Paukštis c.
baseball tymas, vadovaujamas Zičkus sc.
Metropolitan State Bank pro-J
Stankus p.

Dainuos Moterų Sąjungos

\vski,

A.

C. Žostautas 2b.

J. Žostautas lb.

Uldtimeriu lietuviu All-JStar

visų dieną su vestsaidiečiais.

Remia pikniką
staitė, V. Pasiskevičiūtė,
West Side. — Joseph Brzo- Bambaluitė

l’uplis ss.

K. of E. 24 kp. sąstatas:

Zenkus rf.

silankyti ir praleisti linksniai

rašė: 11. Paukštaitč, E. Esčių- ku.

krautuvės, 21 St. kampas LeaTaikiai šauna
deda pastangų,
Vladas Norekas, siuvėjas, I 'i'J St., savininkas, Aušros Va liausiu narių, būtent M. Duka-Į kun. Jonelis
\ icaitė su P. Kletzu. Te Ma- kad a|,u išvažiavimai būtu
2210 \V. Cermak Rd. piknike rtų parapijos piknikui ima u-j
v ““
KU" a"u įvažiavimai nmų se
iaudy.no kontostv žudą .aiuiė-1 kūjo gražiu dovanėlę. Juozas? U"*
W»uM» .iaanuo-.k...... .gi.
Koresp.

Kiaurakis lf.

popiet

Brigldou

narių įsi- parko sodalietės važiuok tro-

pirmininkė. Naujų

1 dalietės. Prie žaidimo žada bū

Adv. Zuris lf.

visos Cbicagos

mų atidarė U. Norkaitė, vice Sodalicijų kuopos.

Rap.

! go žaidimų ves meigailės so- ,

Eudeikis 2b.

inūsŲ jtarajtijos metinis pikui-; kviestas su paskaitomis. Chi-

siisii inkiinų liepos 10 d. Sus- me dalyvaus

žįstamais ir senais draugais.

ypač prie bingo žaidimo. Bin-

Manstaviėius rf.

išvažiavimo -

15 d. pasimalysių su visais pa čių Sodalicijų laikė mėnesinį pikniko, liepos 22 dd., kuria-

Piknike bus gražių dalykų, j

Kaltiniieras ss.

sius per visų gyvenimų.
Sodalicijų rengiasi prie pir-

'

Brighton Park. — Mergai-1 mo apskrities

ir sakė Vytauto darže, liepos!

Bus gražių dalykų

Adv. Brenza 2b.

SODALIEČIŲ VEIKLA
--------------

PIAza

2100

Va la n los.
Nuo

10-12

v

ryto.

NadeldieniaJ* nuo

2

10

3

Ir

7-8

v

v.

iki 12 dien*

Šeštadienis, liepos 14 d., 1934

KARO VETERANAS TAPĘS KARO AUKA.
CHICAGOJ IŠBANDO PASKUTINES
CHIRURGIJOS PRIEMONES

\ \kn gaili. kini. (i. Jonaitis ir
porai

dieną

Imvo apsistojęs

pa'- >a\o sesei') \ ii t vilkienę. Ajilankė ir savo pažistamus Jo-

A

TT

A

O

S

atsišauks, dovana bus palikta dos gražių dainų
internaeionalės
draugijos labui.

•DRAUGO’ REDAKTO

KOVA UŽ PATOGESNĮ SUSISIEKIMĄ SU
VIDURMIESČIU

SVEČIAS IŠ VAKARU NEBRASKA VALSTYBĖS

Piju ilų savaitę į Chicagų ai-

R

D

RIUS VYKSTA Į WIL

ir muzikos

programos,

nuolatos lėšomis
Komisija dėkoja visiems at duodamos
silankiusiems, taip pat Miliau- Jos. F. Budriko, Ine., lietuvių

KĖS BARRE. PA.

skintus už patarnavimų, klebo- krautuvės, 3417-21 S. Halsted

“Dr.” red. L. Šimutis šian
i GREITU LAIKU SOUTHSIDIECIAI VIENU GATVĖKARIU
dien išvyksta į Liet. lt. K. Su,
PASIEKS VIDURMIESTĮ
sivienymo Pildomojo Komite
lietuviais.
Gyvendami tarpe
Marąuette Park. — Mar- | riean Citizens Club. Niekas ne to susirinkimų, kuris bus lie
svetimtaučių išlaiko savo gry
ąuette Park Lithuanian-Ame-'gali užginti fakto, kad mūs pos 16 d., Sus-mo nuosavam
nai lietuviukas pavardes.
riean Citizens Club užvedė ko- klubas turi daug įtakos poli name, \Vilkes Barre, Pa. Ten
Kun. G. Jonaitis
va priešai transportaeijų, tai! tikoje. Demokratų partija šį užtruks porų dienų.
Kun. (i. Jonaitis, kaip
’r i yra, kad Westem Avenue gat-j kIūbų pripažįsta, kaipo orga

nui ir kun. Juškevičiui bei bu- St., taipgi

Budriko

jesvelry

Kariškiams, kurie parėmė pi- krautuvės, 3343 S. Halsted St
kni kn

Komisija

Rytoj, nedėldienv, 11 valan-

RADIO

> dų prieš piet, iš stoties \\GFS,

1360 kilocykles, bus transliuo
daugelis musų
at-i v
vtė-.|<
aria*, išsisuktų taip
pat, nizuotų grupę
oaugeus
nmsų jaunuolių,
jaunumui, ai-1
kariai
pat
jamas eilinis nedėldienio radi
tininkas).
ATSIŠAUKITE
\ yk° į šių. šalį “laimės ieško-1 kaip Asi,|and ir važiuotų tieBUDRIKO
RADIJO
VA

Klūbas rengia piknikų Mar
jo programas, kuriame daly
Įiiies ot) melų.
vidunniestj.
LANDA
Sekmadienio vakare p. Vii- ti
vaus keletas gabių dainininkų,
ąuette parke. Tai bus vienas
siog j vidumriestį
Cicero. — Draugija šv. M o
onaiėio paDirbdamas dirbtuvėj ir va
trakienč kun. G.
muzikų ir kalbėtojų. Visi yra
didžiausių politiškų piknikų,
Po ilgos kovos ir spaudimo,
tinos Dievo Sopulingos išva
llyt,
t.
y.
sekmadienį,
1
vai.
j'ibiiniii surengė skania vn- karais lankydamas mokyklų,
prisirengę kų nors naujo ir
kuriame parodysime politikie
žiavimas (besket Įiiknikas) bu popiet iš stoties WCFL, 1)70
susitaupęs keletu centų įstojo Jau
šiokie tokie rekarienę. Dalyvavo iš Cicero
riams, kad Marąuette Park j
gražaus patiekti radijo klau
į kolegijų, vėliau į seminari-. zu'tatai. Michael J. h lvnn,
vo birželio 3 d., Dainelio ūky. kil., bus puiki radijo progra
Šeima, kurios pavardę pamir
sytojams.
distrikto lietuviai yra susior
ja. įšventintas į kunigus prieš
Ward.Coniniitteei.ian ir alWillow Springs, 111.
ma,
dalyvaujant
vyrų
kvarte

šau. Jonaičiai iš Brigbton pa
ganizavę. Klūbas visokiais bū
Prie to bus priminta apie
24 metus. Klebonavo keliose ' dennona!i John E«nn Jau ik‘irko. Kairytė iš Cicero, P. IM
Diena buvo graži, tat atsila- tui, p. Sauriui su vargonais, i pačių leidėjų, Progress Furnidais daug padeda lietuviams
kurias patsai
ir kč rezoliucijų miesto tarybai.
pell iš Grand Rapids, Mieli., parapijose,
Kurie esate pavėlavę “tailiuo-1 nkė dauS publikos. Konteste Budriko akordionistam, Jonui ture Co. krautuvės, siūlomu)
Pasirodo, kad trumpoj ateity
ti objections” 1931 m. ir jau lietuviškų šokių dovanų lai-* Cepaičiui ir kitiems.
K. Jonaitienės tėvelis, dr. (1. -uorganizavo.
bargenus jr t.t.. Programatns
i
je
minėtas
klūbas
atsieks
žmo

į negalite jo įgyti, klūbas gali j mėjo A. Lutkus su A. Jurge
Prasidėjus pasuuiiniam ka
Vilt rakis iš Flgin. III.
1:30 pasukite biskį radijo vadovauja dainininkas ir šios
rui, kuriu buvo įtrauktos ir nių troškimą.
laite.
Taip
pat
buvo
dvi
doan
į pop pp \YAAF stoties. įstaigos narys, J. Romanas,
pagelbėti
ir aplikacijos bns
Pavyzdinga šeimyna
A. Jungtinės Valstybės, kun.
Rep. XXX.
Pageidaujama, kad mūs pro pripažintos,
kad
galėtumėt vanos su tikietais. Dovanas au- jas girdėsite kitų pusę valau-1
\ ilt rakiai išaugino 5 sūnus
G. Jonaitis prašosi vyskupo, j fesijonalai ir biznieriai, gyve- gauti numušimo
penkiolikto kojo O. Miliauskienė. Pirma
(Yiltrakis jau miręs): du in
kad jį paliuosuotų nuo para judami šioj kolonijoj, imtus da nuošimčio (15 nuoš.) nuo tak- dovana (pagalvėms užvalka
žinieriai, vienas F. S. Navy
GRABORIAI:
<lvto-'^i',OS *r
i kariuomenę. j rbo politiškoje dii'voje, tai v- sų. Taksų reikalu kreipkitės į las) teko B. Butkienei (tikieto
leitenantas ir vienas
Prancūzijoj karo lauke jam te-j ra> kad priklausytų prie Mar-Į p. Dirgelį, arba į klūbo pir
No. 86), antra (staltiesė) teko i
jas, kuris vyriausiu chirurgui
<o
pergyventi
visas
karo
bai

ąuette Park Lithuanian-Ame- mininkų.
Charles P. Kai tikieto No. 147, kurio niekas
State liospital, Flgin, III. yra. i
lybes. Viename mūšy buvo su
neatsišaukė. Turintis ta nume
Patsai jauniausias sūnus dar i ,v.
žeistas į dešinę raukų ir ilgų
SUSIRGO S. MIKOLAI
Paul Norkus su savo dideliu ri}, dovanų gali atsiimti pas
studentas; gyvena pas motina.
L?
Specialistai Iškalime ir IšdlrMlaikų išbuvo karo ligoninėj.
trokų; nuveš ir parveš dykai, i M iliauskienę, 1425 So. 4!) Av.
TIENĖ
me visokių rūšių paminklus Ir
\ isi gražiai lietuviškai kal
Po karo, sugrįžęs į J. V..
grabnamlus.
Komitetas Jei iki liepos 31 d. niekas neba ir nesigėdi save vadintis
Mūsų šeimyna specializuoja šia
tūlų laika važinėjo su prakal
Netikėtai susirgo Sofija Mi j

naiėius (Bvightou Parko vais

ROSELLI BROTHERS, INC.,
DIRBĖJAI

PAMINKLŲ

Progress
FURNITURE GO.
FINA DIDIS

JULY
CLEARANCE

bomis po įvairias lietuvių ko kolaitienė, sesuo lakūno Sta-j
lonijas.
šio Girėno, ir nugabenta į Šv.1,

Kryžiaus ligoninę, kur pada
lai ryta sunkį operacija. Beverk-Į
kais Tautos Fondas paaugo
dama per metus žuvusio bro !
keliais tūkstančiais dolerių.
lio* pati
atsigulė į ligoninę,
Aplanke Lietuvų
i Svajojo šį pavasarį vykti į Lie

Jo pasidarbavimu tais

1926 metais kun. G. J. aP | tavų, aplankyti Kaune brolj
savo t?*,llli-į aviacijos kapitonų KI. Marti-»

lankė Lietuvų

IŠPARDAVIMAS
DACGYBES BARGFNP
J )idžiausis sučėdvmas!

--

o---------

A

Imi virš

11

. r-<

Alfred Roselli, pres.

527 N. WESTERN AVĖ.

Visi Telefonai:

Telefonas SEEley 6103

nę kalbų. Po kalbos daugelis

Yards 1741-1742

Chicago, Illinois

teiravosi, kaip tai galėjo atsi

Brighton Park. — Dr-ja Sal
tikti, kad tiek metų svetur iš- džiausios Širdies V. -J. No. 1
daug dirbęs tarpe sekmadienį, liepos 15 d., P.

(vienas blokas į pietus

pamiršo nei žemaičiuoti.

nuo

Archer avė.) rengia išvažiavi

Linksmo "būdo

mų. Prasidės II vai. ryto. Pi

Kam teko asmeniui pažinti

knike

bus duodama dovanos

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

GRABORIAI

svetimtaučių ne tik kad lietu- j(uėjnsko darže, prie Kean av.
vių kalbos nepamiršo, bet ne

LACHAVVICH
IR SŪNŪS

Telefonas

YARda

1138

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GRABORIAI

GRABORIUS

kun. Jonaitį, tas pastebėjo ja

$20.0(1 Garantuoti Springsiniai Matrosai po

laidotuvėse kuoplgiausla
nariams, kurie nesirgo ir ne- Patarnauju
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
me linksmo būrio ir geležinė.-*
darbu būsite uiganėdfntl
ėmę pašalpos per 10 metų. Do
reikalams. Kaina prieinama.
Tri. OANal 2515 arba 251«
valios vyrų.
2314 W. 23rd PL, Chicago
vanos $10.00 vertės. Bus ge
3319 Litnanica Avenue
Pirmų kartų sutikęs, girdė
ra muzika.
Chicago, 111.
damas jo juokavimus, gal, ne
Kas neturi savo autoniobi- Į 1439 S. 49th Ct. Cicero, ūl.

vienas

9.95

pamano,

kad

________ Tel. CICERO 5927_______ __

tas
lio, malonėkite ateiti prie 44 1

kunigėlis tikrai laimingas; jis

$12.50 Simmons Dobeltavi
lovom Springsai po

5.95
H

visuomet linksmas, jam niekas ir So. Fairfield avė. 12 vai.
nerūpi, nieko netrūksta. Bet
uPa^lll0S diaugijos narys
tikrenybėj yra visai kas kitas

-

“Snko - geriau yra verkti, r° baisybių auka;

dviese,
p,ūk — ramina Širdį.

•vii

kentėję.,

I skausmus per keletu metų, iš'mėginęs visas galimas medi

Melas — geriau yra verkti j rinos priemones, kurios mažai

! kų gelbėjo, atvyko į Chicagų

vienam,

$3O.(M) vertės gražūs Studio
Goiielies po

19.75
/-< ii'/rūs Išinokrjini<ii

Kad tavo veiksmo nieks ne-i— pasidavė į Fd. Tlines, Jr.,
girdi”.

Patarnavimas geras ir

Koplyčia dykai

Telefonas MONroe 3377

1410 SO. 49th COURT

J. F. RADŽIUS

Phone Cicero 2109

i

FurmitureC?
3222-26 S. Halsted St
Kaledinskas

Dieve duok, kad jis

būtų

mylimus parapijonus, kad at dar ilgus, ilgus metelius.
K. S. J.
sisveikinęs su • jais skubinosi

ten, kur karo gaisrų pašvais

P. S. Norintieji

ajilankvti

tėmis nudažyta padangė, kur gerb. kun. G. Jonaitį, gali nu
žemė drebėjo
uuo kanuolių vykti į Fdward llines, Jr., 11 o-

kti paskutinį fialarnavimų mi

raminti sužeistuo

sius, kad nors dalinai paleng-

Ir

aukščiau

««H W. 18(b SI. Tel. CANai «I74
Chicago, III.

I. J, Z 0 L P
ORABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Tel. BOUIevard 5203—8113

ra verkusi: verkė apleisdama sėkmingas, ktul mūsų brangus
Lietuvi}, verkė palikdama savo tėvynės sūnus išgijęs gyventų

imtis,

f25.00

SKAITYKITE

KITS

TR

PLATIN

“DRATJOA”

Tel. CICERO 29 4

Moderniška koplyčia dykai

j tinis chirurgijos išmėginimas.

Panašiai ir gerb. knn. Jo

rštant

GRABORIUS

1646 West 46th Street

trenksmo; jis skubinosi sutei spital, Mayuood, III.

Išgirskite mūsų radio programą
nodelioje. 11 tą vai. prie:'! piet. iš
WGES stoties, 1360 kilocykles.

už

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

J.J.BAGDONAS

Cicero, Illinois

Ine.
Falaido.ia

J. F. EUDEIKIS

nebrangus

718 West 18th Street

LIETUVIŲ

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GRABORIUS

BAUSAMUOTOJAS

Ir

| ligoninę; tai, gal, bus pasku-

nuli is. Jo širdis daug karių v-

Vedėja.- J

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS

Čia niau prisimena ukrainie-! v>nus Dj nelaimingų kentėjieių tautos poeto Taraso Šev-|I,)Ug.
cenkos žodžiai:
Į Ir, štai, jis pats tampa ka-

Rez. PENSACOLA 9011
BELMONT 3485
, Office: Hl I I,SU)E SS#5
Viucent Roselli, secr.

-------- o--------Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

A. G.

VIMAS

Trys telefonai:

į

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

ŠEIMYNIŠKAS IŠVAŽIA

sas, kuriame pasakė patrijoti-

HILLSIDE, ILLINOIS

50 metų prityrimo

arti Grand Avė.

metinis Pavasarininkų kongre

47.50

Vienas blokas { rytus nuo
did/lidių vartų

Didžlauhla paminklų dirbtuvė
Chicagoj

-.Ą-ž.--? Į

Beviešint jam Kaune, įvyko

Puikūs seklyčiom S<
verli iki $1)5.00

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklo
tr Grabnamių

dėlę atmainų, — laisvų, nepri kitaip nulėmė.
•
klausomų Lietuvų, dėl kurios
Giminės ir pažįstamieji pra
išlaisvinimo ir pats savęs nesi šomi aplankyti.
Ligonė guli
kambarv No. 206.

Veskite paaitnklų reikalus dė
slu! su pūčiais lšdirbėjais

VENETIAN MONDMENT CO., INC.

nę 1pastogę,
,„. vwoV, kurioj praleido kū nkl^ pusbrolį Stan. Girėnų ir
len rado di- Į |)rangi-j motinėlę. Bet likimas
dikvstės diena

gailėjo.
Ut

me darbe per šešias kartas.

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už $35.00
KOPLYČIA DYKAI

P?44 S. 50th Avė., Cicero, III.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

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

(Neturime sąryšių su firmą
tuo pačiu vardu)

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 dienų ar naktį.

Tel. Bonlevard 4139

PAŠAUKITE:

Tel. LĄFayette 3572

J. Liulevičlus
firaltnriiis
Ir
tlalsamuntnjas

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.

Liūdnoje valandoje paveskite dč*l manęs
savo rūpesčius.

REPublic310

Patarnauja Chicagoje
Ir apylinkėje.

SB

Didelė

■ A

z

-i.

Ir

Koplyčia

4002

graži

dykai

Archer

Avė.

2506 VVest 63rd Street

DRANGAS

ft
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IBIBBIIBBIimillllllllllMIMIHHIIIIHMIlMIlIHIlHIHI ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»

v

■

f

n

SEKMADIENYJE, LIEPOS (KILY) 15 D., 1934

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

VYTAUTO DARŽE,

'*

115 St. tarp Cravvford ir Cicero Ave.

SVARBUS FEDERACIJOS APSKRITIES PAREIŠ
KIMAS
A. L. R. K. Federacijos Chi- tavais,

aviacijos

įvairenybė

PIKNIKAS PAVYKO

Pranešimai

ŠV. ONOS NOVENA

Rėmėjų

PADĖKA

telių, o giminėms už aplanky

mą ir dovanas.

Šv. Kazimiero Akademijos !
Oak Forcst, Iii. — Aš, že-Į
Jonas
Rusteika,
Dl':'OS ’’us,netini" kilniau pasirašęs, noriu «»r«lin- Tnst. Ward
52, Oak
Forest, Tll.

Hinsdale, IU. — Marijonų

Kolegijos

Pradžia 11 vai. ryte

Įžanga 35c

surengtas

PROF. J. VAITKEVIČIUS

; sirinkimas jvyks sekmadienį, 'gai

piknikas Marijonų ūkyje, lie-1

padėkoti

savo artimiems'——--------------------------------------------

liepos 15 d., 2 vai. popiet, Sv.

giminėms, kurių visai nežino
Dievo Apvaizdos parap. — Kazimiero Akademijoj.
jau Chicagoj turįs ir visai ne
vykusiame liepos 11 d., Auš- kiais, kalbomis ir t.t. FederaMūsų gerb. rėmėjai ir gera Būsimąjį trečiadienį mūsų er
Visi A. R. D. skvriu Cliica- buvau matęs. Ir, štai, liepos
ros Vartų paran. salėj, išklau- cijos apskritys nuo savęs pra
apylinkėj, prašomi at S d. sulaukiau svečių ir vieš
dariai savo sumanumu, apsuk dvioj ir gražioj bažnyčioj pra-,goje
sius draugijų išrinktojo Lietu-' šo visų Chicagos ir apylinkių
rumu, duosnumu bei darbštu sidės Šv. Onos novena. Pamo-j s;llstį atstoves susirinkimam nių, asmenyse Vinco Grebliūvių Dienos komiteto raportų ir lietuviu visuomenę prisidėti
mu daugiau padarė negu tikė kslus sakys gerb. kun. prof., Nepaprastų reikalų turime svn no su žmona (2519 W. 71 St.),
plačiai apsvarsčius susidariu-' darbais pne Lietuvių Dienos
J. Vaitkevičius, M. I. C. Tę- rstymui. Rėmėju susirinkimą .Juozo Kuro (3049 S. Union
tasi.
šių padėtį, nutarta padaryti j (liepos 29 d.) ir gausingai atPiknikautojų privažiavo iš sis iki šv. Onos dienos, l’ara- atlaukes ir dvi sesutės Kazį- ave.) ir dar vieną moterį, ku
viešą pareiškimą visuomenei,! silankyti. Ta pačia proga tuChicagos, Cicero, Melrose Par pijonai ir iš kitur tikintieji; mįel.įel(-,s ka flk atvvkusįos j; rios, iš džiaugsmo, ir vardo
kad Federacijos apskritys už- rime pranešti visuomenei, kad
ko, Archer Heights ir net iš prašomi gausingai dalyvauti Lietuvos. Tat malonu bus At nebepanienu. Prašau man at
giria Lietuvių Dienos komi- • Federacijos apskritys ir jo re
tolimo Rockfordo keli vežimai pamaldose rytais ir vakarais sotus lėmėjoms
pasveikinti kusti. Ji žadėjo ir ateity pas]
tėto padarytus
žygius šiais miamas Lietuvių Dienos ko
ir naudotis tomis dvasinėmis brangias ir retas viešnias.
ir darė gerą biznį.
rnetais rengti Lietuvių Dieną mitetas nieko bendro neturi su
mus atsilankyti, tada ir aš bū
Mūsų gerb. skyriai 5 iš Bri malonėmis, kurios yra teikia
Skyrių atstovės prašomos akitoje vietoje ir visą tos die- socialistų komitetu, kurie resiu drąsesnis ir nepamiršiu už- Į
nos pelną paskirti mūsų gar- J ngia savotišką koncertą pa- dgeporto, 19 iš West Sidės ir mos šv. Onos novenos proga. tvežti žinių, kas jau padary
sirašyti. Šį kartą jie mane nu
35 iš Brighton parko atsivežė
ta mūsų metiniam išvažiavi
bingai žuvusių didvyrių — saulinė j parodoj.
savo reikalingus ir pelningus
mui (piknikui), kuris įvyks stebino savo duosnumu ir vai
Dariaus ir Girėno paminklo '
A. J. žvirblis,
piknikui daiktus ir nenuilsta
rugpiūčio 1!) d., Marųuette pa šingumu. Pavažinėjo gražiam:
fondui. Taip pat užginama pa-į
Federacijos apskr. pirm. nčiai visą dieną darbavosi.
rke.
Valdyoa automobiliuje ir paskui susėkvietimas į bendrą darbą Da
Įvairius darbus bei pareigas
- T_ . .
T,
de ant žalios pievutės gardžiai'
Ona Aleliūnienė,
riaus - Girėno Paminklo Fon
Dr-ja Sv. Kazimiero Kara:
atlikinėjo:
.amo, i own oi Lake. laikys Pavalgėm. Tai pirmas atsiti-į
Federacijcs apskr. sekr.
do komiteto ir kitų organiza
VISI KVIEČIAMI Į ŠV.
Iš West Side: Šaulienė, Stucijų, kad bendromis jėgomis į
JURGIO BAŽNYČIĄ
pusmetini susirinkimą nedėlio Į k'ni«1s man vargšui invalidui,
mbrienė, Stumbrys,
Pocienė,
BIZNIERIAI,
GARSINKI
Lietuvių Dienoj suorganizuoti
LIEPOS 17 D.
je liepos 15 d., 1934 iii., 2 vai. j kad tokie brangūs giminės ma
Mickevičius, Aleknienė, Alek
TĘS
“
DRAUGE
;
programą su skraidymu lėkpopiet, Šv. Kryžiaus parapijos; ne surado iš mūsų dienraščių.
naitė, Stugienė,
Balčiūnienė,
Liūdna
metinė
sukaktis
... v
_
f-'et. Naiių piibmimas į susi- rpo,b-,] širdingas ačiū dienrašRaškevičienė, Radzevičius, Gunuo traginga. žuvusio musų rinki|,la |abai ,,.ikalingaS) nps
žauskas, Juška, Fabijonas, Yamylimo brolio Stasio Girėno ir . s
<Ialvkn svarstvinul čiams už talpinimą mano rasluckis ir Čeikus.
/ jo draugo kap. S. Dariaus bus | TuJp pj>( prin|pnainp drauga.

cagos apskrities susirinkime, į- mis, dainų švente, sporto įvy-

DIDELĖ ŽINIA

pos 4 d. labai gerai pavyko.'

ISkraustome visą. savo modelių
aukStą Ir sandėl} po l/„ kainos.
$26,000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Lengvais išmok ėjimais ar cash.

$150.00

?2945
S2945
$1950

$115.00 Valgomų kamlmrfų setai

908.00

NAUJOS SKALBYKLOS
WESTINGHOUSE
Su daugeliu PAGERI

NIMU ir patogumų dėl
palengvinimo

plovimo

drabužių. Kainos po

$49.50
ir

$69.50
Ši nauja \VEKTIXOIIOl’SE skalbyklų su dl

beltavu

Thermoslat tul).

Užlaiko visado; šiltą van
deni. Tai yra naujas iš

Co., 2107 Blue Island Ave., ve mai (races) jaunų vaikinų ir
rtės $15; Bismarck Brevving mergaičių. Bus dovanų.

radimas (’entury of Prog

resą 1934

me'.ų.

Pamaty

kite Budriko krautuvėje.

Parduodame hn y vai-<

iš

Co , 27G2 Archer Ave., vertės

Kviečiame visus.

$15; Goldenrod Ice Cream Co.,

Rengimo komisija:

817 W. 21 st St., vertės $6.25;

mokijima'.s. Seną skalby

M. Kaminskas, 2300 W. 23rd

St., vertės 75c; .T. Žilinskas,

klą priimame mainais.

2300 S.

Leavitt St.,

vertės

$2.50; A. Dargis, 2423 W. Ma

os. F. Budrik,lnc'

rųuette IM., vertės $2.50; A.

Belskis,

2422 W. Marųuette

•

Rd., vertės $2.

3417-21 So. Halsted St.

liauskai.

S. 49tli

Skalbimui

Balansas turi liuli
ne mažiau $100.
DRAUGIŠKAS

TVIRTAS

Visiems mūsų gerb. Rėmėjams, Geradariams ir pikniko,

dalyvavusiems bei gausiai pri
širdingiausiai dėkojame.

HALSTED EKCHAHGE
HATIONAl BAHK
Halsted St. ir J9th Ei.
Narys FEDERAL
INSL KANCE KORPORACIJOS

Marijonai

mašinos

839 50

Elektrikinčs ledaunės
či
Geležinės

lovos; visų

dydžių

^3-95

Pilnos

vatos matrasal

8495

11x12

vallokinlal kaurai

S3 98

$50.00

gesintai

virtuvėms

pečiai

£28-75

$21.00 Inner spring matrasal

?8-95

Šimtai kitų bargenų štame di
džiuliame Išpardavime. Atsiminki
te didžiausių Ir puikiausią rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-nas Joseph Jooaltls. vedėjas. .

l’ARDAVIMVT ar mainymui 15 akru geros žemės. Geri budlnkal, piek'ra
Prie pat miesto. Illinois vfi'st
Mainysiu ant mažo bizniavo arba 2
pagyvenimų namo
Arba
parduosiu
pigiai už cash. Atsišaukite;

II. G.
1506 8. 49th Ave.,
CICF.RO, ĮLI
PO 6 vai. vakara’s

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE GO.
3621-23-25 South
Halsred St.
Atdara Antrad., ketvirtad Ir
šeštadlem'o vakarais lkl 10 vai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave.

PARIU ODAMAS Kybartų m. cen
tre Lietuvoj moderniškai Įrengtas 2jų aukštų mūrinis NAMAS tr skly
pas 1 887 kv. mtr. Kaina 90.000 litų.
Sužinot? adresu: Kaunas. I.aisvės ai.
3, I a.. IV kafcnb.

JOHN R. BORDEN
Lietuvis Advokatas

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ
SĄSKAITAS
PARANKUS

F. StogiūtS.

Ave.,

Cicero, III. vertės $20; vieno

Tek BOUIv. 4705-8167

Chicago, 111.

Katrie perkate anglis
iš
dralverlų, siųskite juos
J
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, už mažiau
pim'gų.
Pxx-ahontn« M. R.
4 tonai ar daugiau $7.00 ton.

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčios
vakarais 8 lkl 9
Telefonas CANai

1175

POPIERL'OJAM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus namų dablnfmo
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5e.

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPubllc 9000

P. CONRAD

1008

JOSEPH AdOAITIS
R. SOth Ave.
CHeeno,
Tel. Lafayette 0719

Pluone

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavą, mo
dernišką studlo su Hollywood šviesomis.
120 VVEST «:?nl ST.
Eugb-vv.MMl 5MIO---- 5KM3

Pnonpeet

III.

1854

EDWARD TROST
PATNTINO and DECOBATINO
HARDWARE and PAINT STORE
3111 W. OSrd Str.. Cbk-ago

cicerietė vertės $5.

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ
33*3 So. Halsted Street
lt vd riko kraut urrs atdaros sekančiai:

1425

K. Rubinas,

sidėjusioms pikniko pavykinai, i

M i-

Aukotojai ciceriečiai:

A. Mickeliūnisnė,

REIKALINGA dora mote
ris, apie 35 m. amžiaus dėl da
rbo viešbuty. Turi gerai mo
kėti anglišką kalbą dėl biznio.
Atsišaukite: Box 420. “Draueras” .2334 £o. Oakley Ave.,
Chicago. III.

kaurai

Seklyčioms

$150.00 Miegamų kamb. setai

METINĖ ŽUVUSIU LA
KŪNŲ SUKAKTIS

Iš Brignum Park: Gubysta, paniinėla Sv. Mišiolais šv. Ju-, ms
’ urie pasilikę su mėnesi
Kulikauskas, Valskis, Bamba-į rgk) bažnyčioj r liepos 17 d.,
niais mokesčiais, ateiti ir už
lienė, Atraškienė, Navickienė, ?;3() ya, ryto (;irnin?s> (lrau.
simokėti.
Kazragienė,
Steponavičienė, j ^ak pažįstamieji ir visi lietuK. Wolkcvskas, nut. rašt.
Jasper, Norbutienė, Aleknie- Į vja| kv-je(v.įanij tą dieną atvvi
ne. Aleknaitė
.-\ieKiiaiie- ir Eidentienė.
rm.emiene.
i kf|
pasitne|stį UŽ mūsų la-,
PAKVIETIMAS
Iš Bridgeporto. Dimša, (,u-Į k-ĮU1(., žuvusius siekiant mūsų Į
Širdingai
kviečiu
dienė, Sekleckienė ir Kazlaus,i;(ini:„ i.,;,,,- i .......
J"’1"’.",:
. . visus
. Chi
i tautai garbe, ir didelių lannt - L.agos ir apielinkinių miestelių
’aie: jimų.
lietuvius, draugus is senus pa
...
„
.
'žįstamus atlankyti mane mano
Iš Town of Laks: Lesauskas.
Iš North Sidės: A. Bacevi-!
Mišių sv., kurie galės, j i,įzlli„ -vietoje. Užlaikau didečius apskr pirm
j kviečiami atsilankyti į mūsų! lį pasirinkimą. Visokių degtiEmerald Av. n,lU visokių rusių vyno n
Iš Cicero: Dudienė, Pocienė j nan,us: 3131
alaus. Pristatome aludėms.
S. Girėno sesuoA. Gilienė
ir Kučienė.
Dovanos visiems atsilanku
siems.
Iš Melrose Park: Sienaitis.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
NEPAMIRŠKITE
Iš Rockfordo: Naujūnienė ir
jums mandagiai.
Kulvinskaitė.
Reikale esant, atsiminkite
L. R. K. Susiv. Chicagos ap
Piknikui aukotojai:
*.V If 1*
Chicagiečiai Gudai, 901 W. skrities išvažiavimas sekma
NATHAN KANTER
I 33rd St., paaukojo vertės $10; dienį, liepos 15 <1 , Marųuette
4707 SO. HALSTED ST.
j Stanley Drigot, 5114 S. Knox park, 70 ir California Ave. Iš
Tel.: YARds 0801
i vertės $3.50; Atlas Brewing važiavimas bus įvairus: žaidi

Seklyčfų setai

'

Nedėliomis nuo 10 iki 2 v. po pietų.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyeiomis nuo 9 vai. rvto iki
7 v. vak.
Utarninkais, Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai vak.
Subatiųnis nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakare.
•

Trokais patarnavo atvešdami į pikniką žmones: Sadaus-

i kas,

3305 S. Lituanica Ave.,

A d. Stugis, 4642 S. Wood St.,
' Ant. Tiekus, 2743 W. 37th PI.,
Chicago, III.

;

Atsiprašome, kad ne viri da

rbuotojai >r aukotojai yra čia
j paminėti, nes negalėjome

sužinoti.

jų

ALEX ALESAUSKAS and SON
Fumiture and Piano
Movcrs
Seniausias Lietuvis
Moveris Chictigoje

INSURANCE

PERKAM

itiKitViez

LIETUVIS

NOTARY

PUBLIC

MORTGAGE HAMKERS

KUS BONUS

7(00 SO. TAI.MAV ST.
712« SO. ROCKWEI,L ST.
Tel. REPiihlIe 5099-0051

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom Pocahontns M. lt. $7.00 tonus.

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

L A I V A I< O R ČIŲ

2608 WEST 47th STREET

A G E N T Ū R A

Tel. LAFayette 1083

