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IETIJOS
NORI, KAD KLAIPĖDOS KRAŠTE 14 FILMŲ YRA VAIKŲ DARBO PRIEŠINGA RYTU
KLAUSIMAS
LOKARNUI
BŪTŲ VOKIŠKA TVARKA
' ™os
Kad ten vokiečiai nebūtų ver
čiami lietuviškai kalbėti
BERLYNAS, liepos 21. —

PAPEN AS BŪSIĄS PAŠA
LINTAS

daug išjudę prieš Lietuvą dėl

Klaipėdos. Jie pareiškia, kad
lietuviai peržengia to

ir

statutus, o Anglija

krašto

BERLYNAS, liepos 21. —

kitos

Iš patikimų šaltinių sužinota,

tiltus,

AVASHINGTON, liepos 21.

taryba — Krašto vyriausybė panaiki

legiono

Klaipėdos krašto sta- ,
nepriverčia Lietuvos,.

BERLYNAS, liepos 21. —

Šios filmos yra geros;

ūkiuose, kur jie parsamdonn.

dentas Klaipėdos kraštą vadi

Šios yra pakenčiamos;

na “ internatįonąl .city of Mė
mei.”

Jie niekad nieko neiš

moks).

AVASHINGTON, liepos 21.
' — Amerikos Darini federaci-

SUMAŽINTOS DARBO
VALANDOS

’ jos prezidentas Green smerkia

■generalinius darbininkų strei-

(kus, kurie sukeliami iš sinipn' tijos.

Jis sako,

BERT, YNAS, liepos 21. — 1

kad

tos

rūšies

Vokietijos ekonomikos mini streikai niekad neturi pasisesteris K. Schmitt paskelbė 36 ki:r-'°» tik padaro dajjg didelės

valandų savaitės

darbą tek- I nuoskaudos

stilių pramonėje.

Dėl to ir San Eraneiseo mies• •3
i
te tos rūšies streikas nepasi-

i

Be to, tuo pačiu isakvmu
jnuuiiiu
jis uždraudė

tekstilių fabrikus, arba didin
ti šiandieninius.

^į.-

naujus |

steigti

Y

darbininkams,

Pigu suprasti,

kodėl

taip

yra. Visuomenė priešinasi ge•
...
neralimams streikams
į

ess of Monte Christo,” “Dev“Eriday

the

nių, kad gyventojai nekrantn
jokio maisto, kurio trukumas

numatomas.

VAIKŲ VAŽINĖJIMAS
AUTOMOBILIAIS

dirba jau visuose miestuose.

Puola radikalų lizdus ir sui

BOMBŲ SPROGDINIMAI
VYKSTA

Į sniųjų globėjų valdyti automo-

Ii žemumų plotai.

1 bilius.

VJENA, liepos 21. — Nepai
Įsrtnt miities bausmės grasini-

| mų, įvairiose Austrijos dalv-

METRIKACIJA TURI BŪTI
VEDAMA VALSTYBINE
KALBA

NAUJI MOKYTOJAI
Vilnius valdžios

mokytojų

baigė‘Juozas Švogždys, Julius

ITALIJA {SPĖJA VOKIE
TIJĄ

PASKYRĖ NAUJA
BOAROį

IBrown paskaitė rezoliuciją,

nereikalingas

kad protestantų pryčeriai, ka-

grasina I talikų kunigai ir /žydų rabinai

streikininkams. Pareiškia, kad iš pamokslinių

ni masinį darbininkų šaudymą

ban, į jų vietas bus priimti

ir žudymą.

kiti

nuolatiniai

vežėjai —

Apie 4,000 kareivių pašauk

matomos naujos riaušės.

Law

and Order sąjunga pavadinta

Brown pagaliau'ragino po
liciją, kad ji nusivilktų unifor

mas ir kartu

— Amerikos sovietų Rusijos
MTNNEAPOLIS, Minn., lie

skolų reikale derybos pirmiau

Minnesota

‘‘žmogžudžių’’ sąjunga.

streiklaužiai.

AVASHINGTON, liepos 21.

denuneijuotų

jei pirmadienį jie negrįš dar*

ta saugoti įmonių vietas. Nu

skyrė geležinkeliams tnrpinin-

BRIUSELIS, liepos 21. —

visoje

kuriame iškeliama mintis, kad kavinio boardų,
metrikacija būtų vedama val

parodą.

(Vyresnioji sesuo Sofija —

su ginklais ir

ženklais jas grąžintų miesto

80 cent. ūgio, o jos sesuo —•

trys asmenys.

k

knrin

įeina

liepos 21. — Dokų darbinin

pos 21. — NRA administrato

streiko vyriausias vadas Dan kallią smerkė generalini strei

Sese

ty Bridges pareiškia, kad kaip ką.

rys atrodo, knip ketverių me'1

LOS ANGELES, Cab, lie

FRANCI SCO,

kai ir toliau streikuoja ir jų rius Johnson sakydamas pra-

Teofilė — 17 metų amžiaus —
tik 70 centimetrų ūgio.

SMERKIA GENERALINI
STREIKĄ

Gal.,

SAN

19 metų amžiaus — yra tik

Pareiškė, kad tos rūšies

seniau, taip šiandien streiki- streikas yra mažumos tiranija

1 ninku pozicijos yra stiprios ir ir diktatūra.

DARO KASINĖJIMUS
Prof. Elisonas
mokytojais

su

keliais

nuvyko į Lepšių

sodžiaus sodybas ir darė ar
kasinėjimus.

piliakalnio dalykų patalpinta

AVASHINGTON, liepos 21.

Keleivis” paskelbė straipsnį*,
teritorijoje

STREIKININKŲ POZICI
JOS STIPRIOS

Anksčiau daug iškastų iš to

PRIPAŽINTA DAUGIAU
VALDŽIOS

Lietuvos

Se

gos retenybių ir keistenybių

cheologinius '

— Prezidentas Rooseveltas po

Milevičius ir Balys Purvinis. Belgų parlamentas pripažino

deralinis taikintojas, šiandien

serys vyksta tiesiai į Chica

KLAIPĖDA. — “Lietuvos

seminariją Švenčionyse šiemet

reikalinga

vyriausybė

tės — Sofija ir Teofilė.

sę milijono dol.

POTVYNIAI APLINK
VARŠUVĄ

vyre-

kad

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
PANAMOJE

1 se ir toliau sprogdinamos bom
,bos.
i
t
.-7 4’J VIENA, Austrija, liepos 21.
12200 Greenwood avė., važiuo
Tvroliuj susprogdinta vie- 1
Italijos spauda paskelbė,
damas automobiliu
ties 149 ' na elektros pajėgos gamykla. Įka(1 už ,>OTnblJ sprogdinimus
{gatve ir Cicero avė. sutriuški| Stvrijoj sugriauta viena kle , ^us^’ hio.)p
atsakoniiiiga
i no motorinį dviratį, kuriuo
Vokietija,
kurios
naciai atlic
I
honija, o Salzburge — geleVARŠVVA, liepos 21. — važiavo du jauni vyrai iš Louka tuos sprogdinimus.
! žinkelio stotis.
Didieji potvyniai jau ištinka isinna atlankyti ('bieagos pa
Austrai tai aiškina, kad tuo
Varšuvos apylinkes.
Ma’vt, rodą. Vienas važiavusiųjų žu
Keletas nacių suimta už tu būdu Italija įspėja Vokietiją.
teks ir Varšuvai. Vanduo Vis:vo, o kitas sužeistas,
rėjimą sprogstamosios medžią
loję taip daug pakilęs, kad pa-Į
ValstvTps įstatymais vra uŽgos.
tilčiais negali plaukti laivai. (Įranta jaunesniems 15 metų
be

imta šaukti,

darbininkų su darbdaviais fe juos abu “pakarti.”

ma jų vadus ir sekėjus. Daug

James Fostcr, 14 m. amž.,

Pavisliu jau panardyti dide-1 amžiaus asmenims

Susirinkime

viršininką.

valdybai ir atsisakytų toliau
pos 21. — Naujausiais prane
vyko
Maskvoje,
o
dabar
jau
'l'hirteenth,”
“Gnns
for
žudyti darbininkus.
komunistų slapstosi, arba bėga
Šimais, vakar vietos policija,
atkeltos
į
AVashingtoną
ir
ne

Sale,” “House of Mystery,”
* Visos tos rezoliucijos ir ra
iš Kalifornijos.
gindama
nuo
streikininkų
numatomas
sutarimas.
“Murder in Trinidad,”
'erginimai priimta vienu balsu.
--------- --------------troką, vieną streikininką nu
Sųvietų
vyriausylM
’
sutinka
sonality Kid,” “Stamhoul
(Valstybės gubernatorius Ol
šovė ir 68 kitus sužeidė. Tarp
mokėti
skolų
dalį,
liet
už
tai
Quest” and “Twentietli C.'enson tačiau neturi nė mažiau
reikalauja gauti čia didelį kre sužeistųjų yra keletas pačių
tury.”
sio pasiryžimo kištis į majoro,
ditą, kurio Amerika neturi policmonų ir pašalinių žmo
arba policijos, reikalus. Jis
Šios gi uždraustos katali
no.ro garantuoti. Negalima pa nių, kurie buvo įsimaišę strei
įsakė siųsti čia daugiau ka
kams lankyti:
kininkų tarpan.
PANAMA CITY, liepos 21. sitikėti liolševikais.
riuomenės ir, prireikus, pa
“Glamour,” “Morais
for
— Smarkus žemės dreliėjimas
Po kruvinojo įvykio vaka ra skelbti karo stovį. .
AYomea,” “Men in AVliite,”
ištiko J’anamos respublikos JAU VYKSTA | CHICAGOS sn5auktas streikini„ky ir kitų
Po tų kruvinųjų riaušių su
“Picture Brides,” “Riptide,”
uostą Puerto Armuelles.
PARODĄ
' darbininkų masinis susirinki streikavo taxi(4vl> šoferiai. O
-“Registered Nurse,” “Sutar
Keletas asmenų žuvo ir
mas atviram ore. Trokų vežė streiko vedėjai paskelbė, kad
ty,” “ l'ppenvorld” and “Of
daug sužeista. Uosta# daug
J Klaipėdą atvyko ir ren
jų unijos prezidentas Brovvn pradedama
griežta kova su
Iluman Bondage.”
nukentėjęs. Medžiaginiai nuo giasi važiuoti į Jungtines Val
deuuncijavo majorą ir polici policija.
stoliai sieks daugiau kaip pu stybes dvi seserys Vaškevičiū-

prieme

Vyriausybė imasi

pos 21. — Kun. F. J. Haas,

AMERIKOS RUSIJOS
SKOLŲ DERYBOS

budėtojų sąjungą, kuri dabar 1

“Bachelor Bait,” “Countil’s Brother,”

MINNEAPOLIS, Minn., lie jos

rio Barthou planą. Dėl to, na kompanijoms.
ciai ir pareiškia, kad rytų pak
Trokų kompanijos

nis darbininkų streikas atgai- i
vino Kalifornijos valstybėje Į

apie the Gods Destrov.”

GREEN PRIEŠ GENERALI
NIUS STREIKUS

(Cbicago Tritjune korespon

KOMPANIJOS SKELBIA GRASINIMUS

paskell»ė, kad jo padarytą tai- kuriaja reikalaujama, kad gujaučia, kai planą pripažino streikinin-: bernatorius Olson pašalintų
kad pasaulio valstyliės spardo kai vežėjai. Šiandien vakarą majorą ir policijos viršininką,
Prancūzijos užsienio minįste- šis planas bus įduotas trokų j
Kita rezoliucija nurodyta,

Nacių

to
klausimas
mui. Planuojama jj skuti am tery’ Sųuadron,” “Old-Fashsvarstymo.
basadorium i J. Valstybes.
jioncd Waiv,” “Through the
Taip pat sužinota, kad Pa-j Centuries,” “Vanishing Shakalauja, kad Lietuva nutrauk
SAN FRANCISCO, CaL,
AVandering
Je\v,”
iu masinius vokiečių valdinin penas išvykęs į užsienį ato. dow,”
kų pašalinimus Klaipėdos kra slogoms. Bet kur, niekam nė- “AVar’s End” and “ \Vhom I liepos 21. — Vietos generali

vių kalbą.

Streikininkai pripažįsta jo
padarytą taikos planą

VOKIETIJA PAREIŠKIA,
KAD ŠIS PLANAS
“SUSPARDYTAS”

kai dar sunkesniu darbu spau- glijos ambasadoriaus pastan
i džiami privačiuose namuose ir gų, kad Vokietija kooperuotų

rios uždraustos.

iauluotą tą sutartį.
t
'
Vokietijos vyriausybė rei

šte ir neverstų Klaipėdos pi ra žinoma. Laikraščiai
liečių išmokti ir vartoti Ueįu-'tai nė žodžio,

TAIKĄ MINNEAPOLY

Dabar gi, kaip patirta, vai pakto klausimą, nepaisant An

talikams yra lankytinos ir ku

KALIFORNIJOS BUDĖTO
JO VEIKLA

kad ji pildytų padarytą ir ga-

KUN. HAAS DIRBA UŽ

Chicagoj penktadienį paskelbė no vaikų darbą centro pramo Arokietijos vyriausybė padėjo
į šalį rytų valstybių Lokarno
naują filmų grupę, kurios ka nėse — fabrikuose.

“Bevond Bengal,” “CharKrašto vyriausybė veda ty
kad Hitleris yra padaręs pla- lie Chan’s Courage,” “Doomrinėjimus.
ną nusikratyti vicekancleriu ed to Die,” ‘‘Ever Since
]<urs yra priešingas
Eve,” “Handv Andv,” ‘‘Jane
nacių diktatoriškam įsigalėji Eyre,” “Lošt Jungle,” “Mys

valstybės, kurios yra pasira-

šušios

VAIKAI STATOMI PRIE
SUNKESNIŲJŲ DARBŲ

ŽEMIAU PADUODAMOS
PAKENČIAMOS IR
NETINKAMOS
Padorumo

Vokiečiai šiandien ypatingai

METAI-VOL. XVIII

7790

Panevėžio miesto muziejuj.

jie neturi

pasiryžimo

Šios

Uranijos

pasi priešakyje visados yra radika

traukti iš tų pozicijų.
Iš Portlando, Ore., čia at

vyko senatorius AVagner, nn-

cionalio darbo Jioardo narys.
Jis gelbės vietos darbo bon r.
dui taikinti dokų darbininkus

su laivų kompanijomis. Port
lando dokų darbininkai nesi-

liajai gaivalai.
Smerkė taip pat ir mažą
sias darbdavių turtuolių gru

pes, kurių svarbiausias žygis
per streikus yra užtraukti ka
ro stovius.

-

Kaip tie, taip kiti yra pa

vojingi kraštui ir demokrati
' taiko. Laukia, kų pradės San
škai tvarkai, sakė Johnson.
' Eraneiseo dokų darbininkai.

STINGA VANDENS
ŠAKTAT. — Užėjus sausrai,

Šakiams pristigo vandens, nes'

VEŽĖJAI ATŠAUKĖ
STREIKĄ

NORI MONARKIJOS
GRĄŽINIMO

Suimta trys plėšikai, kūne daugelio gyventojų išdžiūvo
VTENA, Austrija, liepos 21.
Šiais metais taip pat baigė ministerių kabinetui teisę ligi stybine kali*!, kadafigi metri
SAN FRANCISCO, Cab,
Vilniaus universitetų du lietu-! rudens be parlamento atsiklau kai turi valstybinių dokumen buvo užpuolę kepyklų, 2991 šuliniai. Nors rinkoje esan- liepos 21. — Vežėjų unija dau — Austrijos monarkistai pnviai; E. Horodničiūtė — polo-^sirno vykdyti knip tinkamiau tų reikšmę. Be to, “Lietuvon W. 63 gat.
čiame šulinyje yra vandens, i guma balsų nusprendė atšauk- skelliė atsišaukimų kancleriui

nistiką ir lituanistiką, J. Ma- mokesčių reformų ir vesti vi- Keleivis” nurodo
ceikn —• teologijų.

Abu gavo j sus kitus

mugisterio laipsnius.

reikalus.

krašto

finansinius saugoti

lietuviškas

nuo i šk ra i pi m o.

į

reikalų
pavardes

bet naujamiesčio gyventojams i ti savo streiką, kurs pradėtas Dollfussui.

Reikalauja,

kad

Vidaus reikalų sekretorius. kasdien po kelis kartus vaikŠ-į keliomis dienomis prieš gene- Austrijai būtų grąžinta monar
•Įčioti sudaro daug nepatogumų, ralinį streiką.
' kija.
Tekės lankėsi Chicagoj.

Pirmadienis, liepos 23 &, 1934

DRAUGAS
kin — “už kiekvieną, mokytoją, až dar atsa i

“DRAUGAS”

kingas prieš vokiečių gen. konsulatą,'’.

M'

uiiH — J6.00. l'uael metų — $3.5u; Trims uu iichIuiiim
-— $2.00;
Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse
prenumerata: Melams — $7.00; Pusei* metų — $4.00.

• Kopija — .OJc.
Skelbimų kainos prisiunčiamos* pareikalavus.
Beini ra darbiams ir korespondentams raštų ncgrųžina,
Jei neprašoma tai padaryti ir m.-pusiunėluma taiu tiks
—

nuo

11:00

iki. .12:00

Didžiosios Eucharistinia Kongreso Dienos

tvviui ir nedalvvaudamos to- •
Nepaisant visų trūkumų, pa
je nuostabiu ekspresyviniu bfl-! ■
. • ■ . • ... ■
i.i.,.'
faktas yra žinomus ir įrodytas parašais. Iš į
'
...
. .
...
darytųjų klaidų, be kurių kiumokytojų turpo turės būti pašalinti telūris- j Eucliaristinio Kongreso iškil- kad Kristus yra mūsų Karu-1**11 l’a>Heisku.-ioje ProeesU°jD , kvįenas didesnis darbas netip

Išeina kaitdlvn, Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA:
J. Amerikos Vulstybė»o:

lui
pašto ženklų.
Kedakton'us priima

Tas'

gsta nė viena žemės karulystė »‘e>0 mečiui

auglių.
pritarimu, lr ji, kaip ir Simonaičio kulba,

“DRAUGAS”

buvo nuolat pertruukiama triukšmingais plo
jimais.

LITHUANIAN DAILY FBIEND

Toliau kalbėjo V. D. gimnazijos direkto

Months

Poutif įkalinės -Mišios prasi mu. Baigdamas pamokslinin-'
dėjo 10 vul. 30 min. Petro Vi
'
įkas ragino būti klusniems ir
leišio aikštėje. Žmonių daly- ,
I vertiems Kristaus valdiniams,
vavo apie 100,000. Bažnytinių
! kreipdamasis į .Jį “teuteinie I
vėliavų buvo apie 1,100. “Pa
Tavo karalystė”.
vasario” kuopų vėliavų, ku
rios buvo surikiuotos estrados Toliau Vysk. M. Reinys per

rius ir lietuviškų organizacijų vykdomojo ko

— $3.50; • Threo Months — $2.00; One Month — 75c.
Europe — One Year — $7.00; Six Months — $4.00;
Copy — .03c.
Advertlsing in •'DRAUGAS’’ brings best results.
Advertlsing ra tęs on application.

miteto narys, dr. Trukanas.

kraštais, buvo apie 200. Dai

skaitė Lietuvos Eucharisti

nų švenčių estradą buvo užim

niam Kongresui siunčiamų

Savo mintis apie Klaipėdos miesto reika

ta choristų, vienuolių. Latvi
lus dr. Trukanas suglaudė į šias tezes: 1) mū jos ir Londono lietuvių ekskusų miesto aparate telkiasi daug priešvalsty rsiįų. Šalia altoriaus buvo pa-

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

...
. ,
.
.
binio gaivalo; 2) miesto valdytojai netiksliai skirta
vietii vyskupams ir au. ....
•
j-,
. •
•
.
• ,
*
leidžia žmonių sudėtus pinigus ir o) miesto i Imtiesiems dvasininkams.
'
....
.
.
valdžia sųnioningai slopina lietuvių kultūros į
...
J
_
.
■
°
Salia estrados pirmose šuo-

DIENOS KLAUSIMAI
KLAIPĖDOS VISUOMENĖS
REIKALAVIMAI

Kmėjų Kūrė-

savo senumu, didumu, kilnu-i J11*’ ' recesijos dalyviai ėjo su

manizuojamų ir naikinamų savo tautos prie

vai.

Simaičio kalba buvo sutikta su dideliu

Sunduy.
$6.00; Slz

—bendroji diena

vių kalba. Mes, pagaliau, turime gelbėti ger

5 vai. popiet.

Daily. Kzcept
One Year —

inių vainikų sudarė trečioji i liūs, Kurio karalystei neprily-, na>ilenkdū\o Didžiajam Kon- slvjna> leįkia, visai blaiviai ta

tai. Mokyklų dėstomoji kulba turi būti lietu

{Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

"1’ublislied
SUBSCRIPTIONS:

Baigiamosios pastabos

i nčiųjų minios, nors palys ak- ,

šv. Tėvo Apaštališkąjį

palaiminimą
, lz
paskelbtasrLie
iPaskum
usnimi buvo
mi\o pusiu
imas^nie '

vog” .r “Chnstsogo” partijos sudaro dau-j viJ

sode įvyko nepaprastai gausingas lietuvių vi

Kongre

sas pavyko visais atžvilgiais.

Pakelta nuotaika, upimti š\e.Jame gausingai dalyvavo žmo
nto dvasios įkarščio, giedoda
nės iš viso krašto, iš visą jos
mi litanijas. Kiti, tarp jų ir
vietų, tiek iš tolimiausios pro^sk’ G Bomke, be perstojo \ incijos, tiek iš paties Kauno
kalbėjo rąžančių. Arkivyskupą
ir jo apylinkių, taip pat mū
pakeliui pakeitė Vysk. Palta
sų brolių iš užsienio atstovai,
rokas ir Vysk. O’Bourke, bet
i l’varka Kongrese buvo paly
procesijų baigė vėl Ark. Skvi
ginti visai gera. Čia, žinoma,
reckas. Čia palaiminus su šv.
didžiausias nuopelnas Kongre
Sakramentu ir pagiedojus “Te
so Vyr. Komiteto, ypač prof.
Deum laudamus”.
J. Ereto, stud. ateitininkų-ių

Arkiv. Metropolitas Kon-

šv. .Jėzaus širdžiai pa-Į
ttuvos
ua os sv. Jėzaus ftiid/iai pa-'
•
,
, .
.
,
siaukojimo dok
dokumentas,
limentas, kuri
kurį
.......
Čia pat pasirašė Bažnyčios ir,

dtpqq

ir kunigų. Visos Kongreso die
nos ir programa padarė dide

ą uzaare

Atsisvt •ikinimo žodi dėkodaAisisvtikinimo zou| utkoua

.
.
lu eilėse sėdėjo liesp. Prezi-1 valstybės atstovai ir kuris bus i’'">s uievui už
kad leid°
Jis pažymėjo, kad .mesto seimelyje “So-l dentas A
žl,lo,|a/ pa,k,jas niuljosios Prisikėlimo I dld>'™uti šiose iškilmėse. To-

Liepos 4 d. Klaipėdos šaulių namuose ir

riant, pasakyti, kad

Minisleris Kuatei-! bažnyčios šv. Jėzaus Širdies a- lia“ Ekscelencija dėkojo

vi-

suomenės susirinkimas. Pirmininkavo ats. pu

gunuj. Seimelio pirmininkas buVo už užstatu,
aukStivji kariu01„enės vir-1 Itoriuje.
»ie"ls i Kongresu atvyku-s.cn,s,
paleistas ,5 kalejnno. Jam keliama byla «bininkai, toliau - profesoriai,
„ .............. ............. vyskupams, ir kun,gan,s, ku-

lk. Grudzinskas. f susirinkimą atvyko guber-

krašto

lį įspūdį

tiek jo dalyviams,

tiek žiūrovams. Tai buvo tik

ros Lietuvos Katalikų trijumfo dienos. Visi kam rūpėjo pa

garbinti Kristų Eucharistijoje,
kum

brangus jo mokslas ir

viška direktorija turi garantuoti krašte sau

skelbiamoji tiesa, visi tie atė
Seimelio vicepirmininkas L •,
•
, . .
•
1 ° PdlliaallJ jų ualyviui
į rįe žmones čia sukvietė, Besp.
'^t- visuomenes ir organizaci-L;,.•,
procedia '
*,
•
jo aktyviai dalyvauti Kongre
sirikiavo į didžiuli i 1
taip pat tik už užstatų paleistas iš kalėjimo.
'• v ; Prezidentui ir vyriausybes na
ju vadui, tarp kuri,., buvo
bavo vlenu i5 didžiausi,,'
se. Komitetas kiek tenka pa
Seimelio sekretorius “atostogauja” Bujoruo- Stulginskis, dr. L. Bistras,t........
, ■ • .
' riams, kurie savo dalyvavimu tirti, niekam jokių specijalių
įįmomo,
ui.
u.
AAiotiuo,
...
piotesijų, kokias Raila noru paĮaike Kongreso idėjų, Vyr,
se. Vokiškų partijų vadai sėdi kalėjimuos!
prof. Dovydaitis,, prof.
Pakš--]^
pakvietimų, kad dalyvautų, ne
r.v,x. auuo
Įįyyjjp ypy t,, aėj U>‘l. MO"
arba laikinai iš jų paleisti. Seimelio narių tas ir eilė kitų, kat. oigani-1 ksĮtdvjuj,. kaR jauniinas, Yyra], Kongreso renginio komitetui,
siuntė. Tačiau visus, kurie at
jaunimui, prisidėjusiam prie
tarpe, kaip nurodoma spaudoje, esama net
zacijos veikėjai aukštieji vai
vyko, maloniai priėmė. Daly
Jt-sučio nužudytoj,!. Magistrate panašas vaiz-1 dilli"llkai ir k. „ ,lž j„ kaip moleiys, religinės pasaulines , Kongreso tvarkymo, Kauno
vavo
visos kat. religinės, kul
organizacijos, brolijos, vienuo-Į 1Hjegt0 gyventojams už nuotaidas. Keli patarėjai -‘ilsis,” Bajorų ar Ma- -fl,.a žnionhji ižsirikiavusilJ
lijos, indėnai etc. su sa\o 'ė-jkos sudarymų kuri visus ža tūrinės ir pasaulinės organi
rijanipolės kalėjimuose. Vienam miesto patagomis kolonomis, su plevėsuo
lias omis, altorėliais, insignijų- v-de žavėjo, pamokslininkams zacijos, brolijos, ordenai, vie
rėjui iškelta byla už šnipinėji,,,,, sveti,,,os vavellavolH15. rumos ,,,,,,
,,, T<„
jančiomis vėliavomis. Tokios '
nuolijos etc. Tačiau iš vadi
Istybės naudai. Ne per seniai miesto seimelis, ,
.
, K
. y,
- 1 •
■ '
-,
kr įčitojanis kurie daug kilno.
|eini
.... minios tiaukė Kauno ga-; nj^ minčių laikytis gyvenime, namųjų neutraliųjų organiza
nutarė pastatyti paminklus buv. Vokietijos 1neį Lietuva Jar nieka(Ios
tvėmis pro tnkstancius kitų, kad jog negtų gausių vaisių. cijų ir ypač tų, kurios, iškikaizeriams. Kui lietuvių frakcija pasiūlė pa- nemat§ ^tikrųjų gali sakvti,
*■ *» ji !|i<iii
<ekc RiiKMinų
kiekviciei JŲ
in i| Jter• daU
i g rPlk,.,o kentėti
,
a—
reika-ui, niėgdKią, kurios
Minos sthi
iki• 1I >us tam tikram
.
kabinti posėdžių salėje, kur ir dabar dar ka-i Rad čia >susirinko lnelgtit
V1'I žin<r<Tii ir nn-tcbėl-i klnid-i nr I a
, •
v
, •
, , > sta allSllotlS savo katallkiskubo Vokietijos karalių paveikslai, bent Lietu-L_ j - tl)v..
pa. tuntą klaidą
atgav0IH laisvę, zinokim, kad
, +
v
1 v ..
u* r •
Lietu\a. Žodžiais negalima trūkumą savaip škomentuoila- lu,
minkpnvhin tos lais
mu’ nieko nebuvo Inatytl —
vos valstybes ženklą — Vyti — vokietininhe nau.Bl sunkenymų tos iais
. .
.
v.
J
1
J '
i apsakyti to didingo įegimo. 111()<
.... karhi ir naiuokila•*, •,
•
zti
nei
JU vėliavų, nei pačių
.
11 nakai giiežtai pasipiiešino ii Vyties ten iki | ueįkįa pačiam tai pamatyti ir i mos, o m. Minų n pujuoKuu v s neiSiaikvsime. \ įsuose kemos Tačiau io* traukė nieko1 , ■'
a
I rių. O juk, Ganytojų Vyskupu
j
.i j
j
j siūlei nėra. Klaipėdos miestas tuii per me- ( pajusti. Ir tada nevienam pa mo.. jtuiciii joj iiuiiKi mi ko, ntejimuos ir varguos tegu sti-!
neDaisvdaino
1
!
1
•
-ii•
*
y
i
kviečiamiems
ateiti
ir
pagarnežiūrėdamos,
ntpcUNyiiaiiios . prina n,us nicl|e Kristaus sv. I
.
.
1 ”
tus apie 9 mil. litų pajamų. Kaunas turi tiek sirodvs, jog vis dėlto Lietuvo
,
Hnnti
Kristaus
ir
nusilenkti
nustebusios žiūrovų miniom
.
...
_ ,
pat pajamų, nors Kaune yra gyventojų tris je yia pasiiyžusių ii Kristų masn ir pastabų, — šventas' Eucharistijoje.
l Kurejų-Kūrėjui Sv. Sakramemasu
kartus daugiau, negu Klaipėdoje. Tuo tarpu
Lietuviai šiame Kongrese pa • nle> rodoSj nekuvo jan taip
mylinčių žmonių, jog ir čia tu- gjesnies giedodanios ir garbin
Klaipėdos padėtis tvarkos atžvilgiu tiesiog įima nemažai kilnaus uzshno-, jamos Tą, Kuriam nusilenkti, rodė gilų savo religingumų, o sunku> Juo labiau, kad savo

gumų. Ji turi sudrausti ir pašalinti terorą.

katastrofiška. Purvas gulį ištisomis dienomis.

Senoji direktorija rūpinosi svetimos valsty

Gatvės negrįstos. Pamazgos pilamos vidury

natūros patarėjas, dr. Sakalas, visi direktorijos nariai, lietuviu organizacijų vykdomo-

jo komiteto pirmininkas Simonaitis ir kt. Su

sirinkimas buvo transliuojamas per radio.
Lietuviškų organizacijų vykdomojo komi
teto pirm. prisiminė, kad priešpaskutinis toks

gausus lietuvių susirinkimas buvo sušauktas
•šūkiu:

“Šalin

Šreiberio

direktoriją”. Šian

dien tos direktorijos jau nėra, o jos vietų

užėmė lietuviška direktorija, Beizgiui vado

vaujant. Pirmininkas pareiškė: “Turime bū
ti dėkingi gubernatoriui, dr. Navakui už jo

taip drąsu ir teisėtą žygi, suteikusį Klaipė

dos kraštui ramybę ir tvarką. Argi mūsų kra
štų galėjo valdyti marijenburgietis, kuris pra

dėjo skriausti lietuvius ir laužyti statutą. Tai

prieštaravo Dievo ir žmonių teisybei. Šreibe

rio direktprija neturėjo ir krašto gyventojų
pasitikėjimo. Krašto gyventojai buvo apkrau

ti aukščiausia mokesčių našta. Nauja lietu

išdavinių.

į savo dvasios vadovų paskatin- jaunimas savo nekaltų meilę
ir kūdikiškų atsidavimų Kris
Pontifikalines Mišias laikė; ii> suplūdo iš viso krašto tūkje gaevių.
tui. Tai rodo kad ir ta gau
Dėl kultūrinių miesto reikalu dr. Truka-1' ^^dropolftas J. Skvi-I stančiai žmonių — ir katalikų
sybė šūkių, ne tų plakatuose
inteligentų, visuomenės vadų,
reckas.
nas nurodė, kad iv šiems reikalams miestas
j profesorių, kunigų, gydytojų
"ad« ir įrašytų v5-;
išleidžia ne maža lėšų, tačiau lietuviams lie
Per jas giedojo Lietuvon
iavose, pav. “Mūs jaunystė
ir visų kitų profesijų narių, į
ka tik nuotrupos. Iš upie 120 pradžios mo muzikos tėvo pfof. Naujalio
paprasĮą žmonelių, ž.alio- ! Kristui”, “Kristaus mokslas
kyklų komplektų, lietuviškų yra tik 15. Mo parašytas ir jo paties diriguo-1
sodžiauSj kurio ne T,CTasl - Lietuvos išganymas”, “Jau

bės reikalais.

Apie švietimo reikalus Klaipėdos krašte

platų pranešimą padarė krašto direktorijos

mokyklų referentas Simaitis. Savo kalboje
Simaitis nurodė, kokioje padėtyje buvo atsi
dūręs švietimas, vokiškoms direktorijoms val

dant Klaipėdos kraštą. Tokios švietimo poli kyklų kratos parodė, kiek bitlerizmo ir prieštikos rezultatai būtų visiškai aiškūs už 10 valstybingumo yra vokiškose mokyklose. Vo

nizuotas. Lietuviškos mokyklos perpildytos.

Jos turi didelį pasitikėjimų, o vokiškos pus
Visas privačias lietuvių mokyklas

reikia suvalstybinti. Ir tai kraštui nekaštuos
ne cento, nes greta esančias vokiškas tuščias

mokyklas reikia tik uždaryti ir visi vaikai
mokysis toliau lietuviškose mokyklose.

jamas Mišias didžiulis iš ke-i(stovas ,rauk6 Kauno ,||(,ks. nime, Kristaus kelia,s”,
lių šimtų _ žmonių jungtinis fn|(u
arba
ka5ek „ sų širdys ^Eucharistijos

“Mū

atstovus atsiuntė ir gausingas
ekskursijas suruošė net mūsų

tolimojo užjūrio broliai — La

tvijos, Londono ir Amerikos

lietuvial
Antra. Kai gatvėmis paskui

kryžių, bažnytines vėliavas ar
altorėlius žygiavo žaliasis so

pilksermėgiai broliai,
Kara džius,
liui”, “Dieve, ^stiprink mūsų visų mūsų motinos, sesės, te
tos ir kiti artimesni ir tolijaunąsias jėgas”, ir t.t.

kiečiams miestas laiko net tris aukštesniąsias choras,
mokyklas: liciejų, vidurinę mokyklą mergai- kestro,
tems ir berniukams. Lietuviai savo aukštes- choras,

metų, kada kraštas būtų.galutinai sugerma-

tuščius.

Mni0’

pritariamas karo or1
. .
I nkoje.
o protarpiais klierikų
, mesni giminės, nebijoję net iŠ
ftimokslų sakė Kauno • Tos didingos procesijos galų
Susirinko seni ir jauni, va-. tk,k (o|i atyykti h. fia aelnur.
ličius mokykloms negauna iš miesto nč lito. Dvas. Seminarijos Sektorius, sudarė įvairių kat. orilenu ic
rgšai ir turtingieji iš rūmų pa
' įliedami pakelti visų vargą, ka
Mokyklose teatre, knygyne,
žodžiu, visose kan. prof. Penkauskas. Pamo vienuolynų •uruliai ir kuriuo- i
rėdyti ir išoriniu būdu savo
rštį, dulkes, nepriteklių ir iš
kultūrinėse miesto įstaigose jaučiamas griež- kslininkas kvietė visus pager menės špalerių lydimi kai. in
meilės Kristui Ostijoje. Dankurių mes patys dar taip ne
tas nusistatymas prieš lietuvius.
binti Dievų-Kristų, esantį šv teligentai. Paskum juos ėjo
aukštieji dvasininkai ir Arkie. o’^kos meilės troškimus rodė seniai esame išėję tai ne vieSavo kalbų dr. Trukanas baigė, nurody- Ostijoje, kur Jis yra Tas Pats,
I
damas, kad priešvalstybiniai gaivalai valdo Kurį šlovina Serafinai dangų-1 -Metropolitas Skvireckas, ku-.'jų nesibaigiamos
procesijos. į nas ne tik iš vadinamųjų “pa

i

Kai]) buvo žiūrima į mokyklas ir į auk
Tr kurios ėjo kaip Čiurlionies pa- ; žangiųjų”, bet ir katalikų iš
lėjimų vokiškų direktorijų metu, charakteri-! miestų. Mūsų sumokėtus pinigus jie tarp sa- je, giedodami “šventas, šven- ris nešė Sv. Sakramentą.
-paso pečiais traukė ir ironišzuoja toks aukšto švietimo valdininko posa- I vęs dalinasi”.
,tas”... Toliau pamoks, nurodė, kur tik praeidavo, visur tiki-! veiksluose.

Kun. Dr. Fr. Sawicki,

Nėra i ja la kryptimi eina nuo Scbleiermacberio

esmės taip, kad nuo religinio pergyveni

Dievo, bet reikia jis sukurti ir pats žmo

laikų. Kantas dar rigorisliniai atmeta vi

mo laipsnio priklausytų religingumo laip

prie to altoriaus pamaldų. Ten pagaliau i Tokiu tikslu sudievinamas žmogus.
apalpo ir mirė.

Naujo Laiko Zoiogaos Siela

Šis tiesiog patologinis reiškinys rodo,

gus turi tapti Dievu, pakildamas iki die

kaip kiekvienas žmogus ieško savo die

viškos didybės. Tame Ziegleris mato re

snis. Yra labai blaivaus ūpo šventųjų,
sokį jausminį religingumą kaipo netikrą
misticizmą. Sulig jo tikra Dievo tarnyba : kaip šv. Ignacas Lojolą iv net švenčiau

Vertė Vyt. Mankeliūnas

vybės ir be Dievo negali įgyventi. Ir tik

ligijos esmę ir todėl šalia ateizmo nori

yra tik doras gyvenimas. Mailių yra ne

šio žmogaus viduje pasitaiko vidinės sau

tokiu klaidų, tokio menko tvarinio sudie

būti religingu žmogumi, homo religiosus.

reikalinga. Juo pamaldesnis žmogus, juo

sros valandėlės. Veltai katalikų asketika

vinimo akyvaizdoje suprantamas tos reli

Pats save vadina pamaldžiu bedieviu. Tai

mažiau meldžiasi. Ši blaivi, grynai mora

perspėja prieš jausminį vertinimą.

kuri išpažįsta visagalį

gi net ir ateizmas pasidarė pamaldžiu ir
tai yra paskutiniu naujų laikų religingu

linė Kanto religija yra vienas naujų lai

a) Jausmų religija yra vienašališkai

kų religingumo tipas. Tai tų Žmonių re

irracionali t. y. atsisako protinio įrody

mo reiškiniu.

ligija, kurie būdami apkrauti darbais

ne

mo. Tuo ji kenkia religijos tikrumui, nes

turi laiko melstis ir maldoje mato tik dy

sukelia abejonių, kud tikėjimas realybė
je neturi pagrindo.

KATALIKŲ AKCIJOS RELIGINIAI
METMENS

gijos kilnumas,

Dievą, dangaus ir žemės Sutvėrėją.

(Tęsinys)
Materialistams gamta tapo dievybe; kiti

2. Naujų laikų religija
šalių

Jau iš to vienų pavyzdžio darosi aiš

beplintančios bedievybės kylu nauja reli

ku kaip labai naujų laikų religija tolinasi

kinėjimą ar bereikalingą laiko

ginė dvasia. Naujų laikų Žmogus, tas di

nuo krikščionių tikėjimo. Bendrai

dis bedievis, vėl darosi religingas, fti re

laikų religija kaip ir etika parodo ištisų

Sulig Scbleiermaclieriu gi asmeninis jaus
mas ir yra religijos esme. Religija neturi

adoginatinė. Naujų laikų religija net biau-

kur būtų daromi didžių žmonių paminė

liginė srovė yra taip galinga, kad net tu

eilę priešingų dalykų krikščionių religi

nieko bendro nei su mokslu nei su dori

risi formaliai dogmatinėmis tiesomis. Ti

ir

ri įtakos ateizmui ir jos įtakoje susidarė

jai. Naujųjų laikų religija yru net pavo

niu gyvenimu, bet tik jausmas, kuris kuip

krumoje pripažįsta, kad kiekvienoje reli

sakramentai. Bažnyčioje ant altoriaus bus

stebėtina, ateizmo su religija sintezė. Pa

jingesnių krikščionybės priešu negu pats

graži muziku turi saldinti gyvenimą. Jau

gijoje tam tikros tiesos, bet tai ne dog

pastatyta žmonijos simbolis - moteris su

minėsiu tik vienų pavyzdį. Prieš kelis me-

ateizmas. Todėl į jų reikia daugiau at

smas taip pat yra ir tikėjimo šaltinis.

mos, o taip vad. objektyvios tiesos, pa

vaiku ant rankų. Filosofui ypatinga žmo

tus Leopoldas Zieglcr, tas Nietzsche ne-

kreipti dėmesio.

Tikrumą tikėjimas ima sau iš pergyveni

stovios ir saistančios. Tai tik simbolinis,

mo'ar iš religinio patyrimo.

miglotas ir pasikeičiųs religinio pergyve

dievina žmogų. Žmonijos genijams ir did

vyriams teikiama kone dieviška pagarba.
Prancūzų filosofas Comte net sudarė for

mali žmogystės kultą. 'Purėtų būti šventės,
jimų,

nijos
Vaux,

turėtų

būti bažnyčios, kunigai

reprezentatore

atrodė Klotilda de
prie kurios kelius metus jį rišo

Keliolika

kartų minėjau, kad

naujų

Ges-

Pabandykime atvaizduoti naujų laikų

<alwandel der Goetter. Jis kaip ir Nietzs-

religijos esmę ir jos santykius su krikš

divivus išleido didelį veikalų Der

leidinių.

Vertindami šią teoriją visiškai

pri

nimo atvaizdavimas.

pažįstame, kad jausmas religijoje turi di

aistringa meilė. Jai mirus teikė kasdien

che yra pasiryžęs ateistas. Tikėjimas Die

čioniškąją.

religinį kultų klūpėdamas prieš kėdę, ant

vu jau atgyveno; bet vienok žmogui yra

kurios paprastai ji sėdėdavo. Jau sunkiai

būtinas tikėjimas į kokį nors aukščiausį

sirgdamas

gėrį; veržimasis prie aukštesnio tikslo.

delės reikšmės. Be jausmų nėra gyvo, kuI
ra
Naujų laikų religija yra paprastai . ršto,
gilaus pamaldumo. Tačiau jausmas
vienašališkai jausminė. Religijos filosofi- ’ tuo žvilgsniu nepriklauso prie religijos

dar kartų atsikėlė atlaikyti

b) Grynai jausmų religija yra netgi

a) Jausmų religija

(Daugiau bus)

t

n R A ŪGIS

Pirmadienis, liepos 23 d., 1934
kui šypsojosi.

Kud kui ku-l matyti tomis gatvėmis, kurio- sijoje nedulyvuvo, urbu daly

teidamas - Briuselis - Jxindo- žinias apie lietuvius ir Lietu-.terų lakūnių,

LIETUVIŠKI SPARNAI
PO EUROPA

riems..“pužungiesieins” liesino mis ėjo didžiosios procesijos? vavo tik kui kuriose jos dū
rėjo žiūrėti procesijos tik dėl j
Jtvt visu tui — tik nežymus ly se.

R
kurių

pirmoji

nas - Paryžius - Marselis - Ro vų anglų kalbu. Jis kns mėne-1 yra Antanina Liorentaitė?
------------------------------mu - Udinė - Viena - Praba - sį išleidinėjo “Tbe Litliuuniun Į

Budapeštas - Kijevas ar Ode Booster”.
t
sa - Maskva - Kaunas. Lietu
SKA1TVK1TE IR PLATINbos ir dietini, o prakaitu dvo-1 bengia nuslopinti bendrojo važiavo upie 50,000 žmonių,
Ligi šio laiko Lietuvos la, _
. .
.. .. - . .
.
i vos karo aviacija reprezentuoKad Lietuvoje raudasi mokia iš tolo”, tai, žinant jų kul Kongreso vaizdo. O tus vaiz-1 kita tiek atvyko autobusais, kanai beveik didesnių oro ke- ......
KITĘ “DRAUGĄ”
. ..
...
i
ti
išskrido:
aviacijos
virsinin
dus
tikrai
didingus.
Tai
parogarlaiviais,
važiuoti
arba
pės

tūringumų, tuo stebėtis lieteli
lionių neturėjo. Neskaitant pe
ka, nors tos jų dievinamos liau do, pavyzdžiui, kad ir Kon- ti suėjo iš Kauno ir artimųjų rnai metais lietuvių didvyrių kas, pulk. inž. Gustaitis, kapit.
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Namikas,
kap.
Liorentas,
Įeit.
upylinkių.
Čia
ypač
duug
i»idies atstovais, kurie tik kitaip tfreso skaičiai,
Bariaus ir Girėno transatlanOllso Tel. CALniuet 6803
u |
dirbėjo
ir
gražiai
pasirodė
vi,
tinio
skridimo, lietuviški spa Mikėnas, Įeit. Marcinkus
galvoja ir tiki į Pievų, regis,!
Galutinių ir tikslių skaičių
lies. Tel. DREiel 9191
mechanikas Rimkevičius. La- j
sos
Kauno
parapijos.
Vyrų
jau
per daug stebėtis ir jiems ne-į jar nesuvesta, bet visai blairnai pasaulyje mažai kam bu
OFISAS
kūnų palydėti į karo aviacijos 1
nimo
vėliavų
Kongrese
buvo
vertėtų, bet kad ne vienus iš|vįuį išskaičiavusiųjų surinlivo žinomi. Tiesu, Lietuvos ka aerodromų atvyko ministeri i
4729 So. Ashland Avę.
2 lubos
Rusas Gydytojas lr Chlrurg&a
kut. inteligentų, nors per kiek- (ajs daviniais Kongrese daly- .2, mergaičių 74, o per para-j ro aviacija jau turėjo keletu
CHICAGO. ILL.
pijų procesijų jaunimo vėliu- ’ didesnių skridimų į užsienius, pirmininkų pavaduojųs teisin-,
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų ir
vienas Mišias žadėdamas pri-'vuvo per ioo,000 žmonių. 15
OFISO
VALANDOS:
gilino ministeris Šilingas — ’
visų chroniškų ligų
nešama 132.
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
rcikus net savo gyvybę už Kri-1 j0 organizuotai vienu ar kitu vų buvo
...............................
. Is viso Įu£įaU tas pasaulį nenustebino.
krašto apsaugos ministeris ge i vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:20 vai,
Ofisas 3102 So. Halsted St.
stų paaukoti, vis dėlto nepa- būtlu pasirodė apie 80,000. Vai l,asttullw',ll
vėliavų bu
Jau pernai metais Lietuvos
Kampas 31st Street
nėr. Šniukšta, užsienių reika 1 vaka‘°' “u° 10 lkl 12
dare tokios mažutės aukos —{ kų į Kongreso dienų dalyva-i vo 278, bažnytinių vėliavų lakūnai iškėlė'sumanymų, skri
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
lų ministeris Lozoraitis, vy
Nedėliotais ir Svetitadieniai's 10—12
Telcfonas MIDvvay 2880
neatėjo i pamaldas ir nežy- Vo upje 5,000 (pumaldose ir 357, o su bažnytinėmis insig sti po Europų. To sumanymo
riausias štabo viršininkas ge
nijomis,
einblehioniis,
plaka

giavo kartu su kitais procesi- iškilmėse iš viso žiiioniųTiuvo
tikslas buvo atstovauti Lietu
ner. Jackus, generolui, pulki
tais
ete.
tas
skaičius
siekia
iš
joje, liet tenkinosi iš salies i[upie p)—12,000), jaunimo (vyvos kuro aviacijų užsieniuose
Office Phone
Rus- 1>hone
viskų žiūrėdamas, — tai gali-J,-,, įr mergaičių, mokyklų ete.) v^So UM. Orkestrų dalyvavo į jr pademonstruoti lietuviškos ninkai, aukšti valdininkai iri| _,
KNGlcvvood 6041
TRIangle 0044
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
ma kvalifikuoti kuip sųmonin-į apįe 17__ 18,(XX), ju procesijai
' Kongreso vadovų
bnvo * gamybos lėktuvus, kurie gerai spaudos atstovai. Vyriausybė3

to, knd “negražu, nes čiu bo-į šešėliui, kurie nieku gyvu^nej-

Į

Kongresų: traukiniais su-

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

•

DR. MAURICE KAHN

j truko (smarkiu žygiavimu) lj išspausdinta 65,000, bet jų visų neišteko ir daugeliui pritrū
Procesija grožėjosi tiek kn-Į'a^
min., naktinėj šv. Ka
ko. Paskutinę dienų jų vienu
talikai, tiek nekatalikai. Net kramento adoracijoj ir tylio
egz. gavo tenkintis tik kas ke
ji eligingų žydų, pamatę tokių j°J procesijoj — apie 35,000,
lintas skaičius. Išskaičiuoja
didingų procesijų, kai kurie iš į žygiavo arti 2 vai., o pačioj
ma, kad procesijų metu per
susijaudinimo nusišluostė aša-į didžiojoj procesijoj paskutinę pusvalandį pereidavo apie 10,-

gilino stoka.

rų, o ar visi lietuviai ir kata iškilmių

dienų

su lakū

DR. A. R. McCRADIE

nais, linkėdami tinkamai at

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

lietuviškus spąrmis

7850 So. Halsted Street

Neseniai šis sumanymas pra j Europoje, pareikšdami: “skridėtas vykdyti. Lietuvos karo skite laimingai, grįžkite gar-

Vai.; 1-4 lr 7-0 vai. vakare

užrekomenduoti Lietuvoje

ir.

uzsieniuose.

nariai atsisveikino
stovauti

aviacijos trijų lėktuvų eskad bingai, Lietuvos lakūnai”.
rilė, vadovaujama paties avia

Tsb.

tarn kuriu di-'sta^°’ išsiruošė didžiulei keAB ŽINAI KAI)
t
*•
i ,• * •
.,
, . -i •
litAiei po Europos valstybių
namus, savo įstaigas, vitrinas? I žmonių. Žymi atvažiavusių da dingiausiai pasirodė visos kau
sostines. Skridimo maršrutas'
KAD buvo Tanias Šeimis vie
lė iek jų ir kaip išpuoštų buvo lis taip pat arba visai proce- niškės (vienos savo tvarkingu
nustatytas toks: Kaunas - Sto-j nas pin'nutinių lietuvių Ame-į
mu, kitos gausinguniu, puoš
kbolmas - Kopenhaga - Ams-'rikoj, kurs pradėjo publikuoti!
numu etc.), taip pat labai grn
LIETUVIAI DAKTARAI:
žų įspiidj padarė Šiaulių, Pa

1 s parapijų,

DR. P. ATKOČIŪNAS
•DENTISTAS
1446 SO. 49lh CT., CICERO, II.L.
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai.
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai,

nemunės,

Garliavos,

Prienų

etc. Jaunimo procesijoj

DR. P. Z. ZALATORIS

PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Specialistai Iškalime

ne visokių

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

mėsi.

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak.
Nedėlfoje pagal sutarti
Office Tel. REPubiic 7C06
Res. Tel. GROvehUl 0617
7017 S. l.URITELD AVĖ.

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

Tel.

r

LAFajcttc 7630

Mūsų šeimyna specializuoja Sia

Ką Tik Gavome

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OŽKABALIŲ

DR. J. J. SIMONAITIS

ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANai 0402
2423 W. MAUQCETTE ROAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Res. and Office
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto Offjce Phone
Nedėlfoj susitarus
2339 So. Leavitt St.
PROspect 1028
CANAL 0706

Trys telefonai:

Alfred RoseUl, pres.

Rez. PENSACOLA 9011
• BELMONT 3485
Office: HILLSIDE 8865
Vincent Roselli, secr.

■■H

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
i Chicago, Illinois

“DRAUGE”

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

2331 So. Oakley Avė. Chicago, IIL

Tel. CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR, J. J. KOVVARSKAS

DR. A. RAČKUS

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS;
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

LACHAVVICH
IR SONOS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAI

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

GRABORIAI:

TeL LAFayette 8057

PHYSICIAN and SURGEON

(Kampas Leavitt St.)

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvės* kuoplgiausia
Reikale meldžju atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfntl
Tel. CANai 2515 arba 2516

(Prie Archer Are. netoli Kedsie)
Valan dor: nuo 1 lk» 8 vai. vakaro
Seredomls ir nedėllomla pagal
sntarti

DR. STRIKOL’IS

Telefonas Y4.Rds 1138

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

4645 So. Ashland Avė.

DR. A. P. GURSKIS

reikalams. Kaina prieinama.

2314 W. 23rd PI., Chicago

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 lr nuo ( Iki I vak.
Nedėllomla pagal sutartj
Ofiso telef. BOUIevard 7HM

DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.

Namų Tel. PROspect 1930

Valandos 1—3 lr 7—8 vak.
Seredomls ir Nedėliomis pagal sutartj

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas RI-Public 7868

Tel.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, 111.

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos Orė-as: 2636 W. GUlIt St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

DU. T. DUNDDUS
IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. Vlltgtnia 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
NedSIlomls pagal sutarti

Tel. Ofiso UOf l.evard 3013—14
Rei. VIC tory 2313

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

756 W. 35th Street

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS

BOULcvard 7012

GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

GRABORIUS

718 West 18th Street

Koplyčia dykai

Telefonas MOMroe 3377

1410 SO. 49th COURT

Phone Hemlock 2061

DR. C, Z, VEZEL’IS
arti 47th Street
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartj

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

Valandoj:
2-4 popiet; nno 6 - 8 vakarai?

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnus patarnavimas
galimas už $35.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, III.

1646 West 46th Street

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. BOUIevard 5203—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUTIS
OPTOMETKIGALI.Y AKIU
SPECIAJ.ISTAS

’

Palengvins aklų jtempimą, kuria
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo, nervuotuOffice Tel. Wentworth 6330
mo. skaudamą aklų karšt), atitaiso
Res. Tel. Hyde Park 3396 trumpareg)stę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama
J
mokyklos vaikus. Kreivos akys atltatsomoa Valandos nuo 10 Iki 8 v.
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
Nedėlfoj nuo 10 Iki 12. Daugely at
SPECIALISTĖ
sitikimų akys nlllaisonioM be akinių.

_

Liulevičius

c

orabonus

REPubiic 31 OO

">n,d'.r.tT'X,‘'

2506 West 63rd Street

aO

5340 So. Kedzie Avė. J||*V
(Neturime sąryšių su firiuu !

Phone Boulevard 7589

į

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 dien$ ar naktį.

PAŠAUKITE:

Tel. l.AEayettc 3372

VsfiLAND AVĖ.

g 181 i 'hiajd Od 9 IMI į :«/pa9[UA

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

Tel. Boulevard 4139

Jeigu norite dailumo
«_
__
< • i
ir nebrangumo laidotuvėse... Pasaukite...
REPubiic 8340

DR. SUSANA A. SLAKIS

6900 SOUTH HALSTKD ST. |

SYREVVICZE

GRABORIUS lr LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

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

Tel. CICERO 294

I. J. Z 0 L P

DR. J. RUSSELL

J. F. i.OOUhIS

Phone Cicero 2109

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
668 IV. 181h St. l'el. CANai 6174
Chicago, III.

DENTISTAS

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Cicero, Illinois

J. F. RADŽIUS

DR. JOSEPH KELLA

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Cicero, DI.

TeL CICERO 5927

corner Sacramento
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. i

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso: Tel. I.Alayctte 4017
Res.: Tel. HEMIock 6286

1439 S. 49th Ct.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU Kili

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tęl. CANai* C122

OYDYTOJAH

HILLSIDE, ILLINOIS

o--------

surinktos D—ro «J. Basanavičiaus.
Dviejose dalyse. Viena 25c, abid
vi 50c. Dabar galima jas gauti
MKttS*”r-

tie*

Vienas blokas | rytus nno
didžiulių vartų

Suvirš 50 metų prityrimo
----------- o----------Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chieagos Lietuvių.

reikalu^

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj
----------- o

DAINOS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4

Veskite paminklų

■lai su pačiais išdirbėjau

(Daugiau bus)

DR. F. C. WINSKUNAS

lr Išdirbi
lt

paminklus

me darbe per šešias kartas.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
lr Grabnamlų

NAUJOS KNYGOS

rišlų

grabuamius.

Kur čia jas visas ir besužy-

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Dienoms Tel. LAl'ayette 5703
Naktimis Tel. CANai 0402

Iki JI diena

ROSELLI BROTHERS, INC.,

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

daug

kuopų tikrai gražiai žygiavo.

1821 SOUTH IIALSTED STREET

N«dėlrtl«ni»tn nno 10

GRABORIAI:

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Tel. CANai 0237
Res. PROspect 0639

Tel. YAltds 0004
Rez.: Tel. 1'IiAza 2400
Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 lr 7-8 v. ▼.

cijos viršininko pulk. inž. G u-

organizuotai 000 žmonių.

likai papuošė kaip reikia savo procesijoje ėjo 4S,000—50,000

ROOM 210

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

1

Koplyčia dykai

1

Pirmadienis, liepos 23 d., 1934

■T'TJ

KUN. P. STRAKAUSKO
PASKAITA

į APSAUGOS LIETUVOS ,j vienoje įmonėje, kur yra pa- vo sodybų simbolio — niešn i nniLiibii/ii min
* V°JU8 sns^®i8ti; turi bfiti spi ; kos, antrąja ugningai modaDARBININKŲ SVEI- utelės su vaistais pirmajai pa mas šaukia: “šalin priešai iš
Cicero. — šiandie, liepos 23 į
SVARBI PASKAITA

į

ŠIEMET NUMATYTA
IŠPARCELIUOTI 285
DVARAI

gelbai ir tvarstomoji medžia Žemaičių žemės. Aš šio kraš
d. vakare, 8 valandą, parapi-,
HKAU
Šių metų žemėtvarkos dar- j
to valdovas’’. Toliau, žemai
gaDušnų liepos 19 d. vakarę i jos svetainėje įvyks labai svaŠios taisyklės 1)ub jau ne tis narsiai kovoja dėl Vil bų vykdyti, žemės tvarkymo1
atvykęs iš Rytų svečias, kun. rbi ir visiems lietuviams, vpač
t
i
t - .
...
, .
, | tug šiol Lietuvos pramones trukus pra<lėtos įgyvendinti niaus, dėl Klaipėdos ir karžv- departamentas į 11 apygardų
P. Strakauskas, Lowellio lietu jaunimui,
ulonu paskaita, ku-t , ,. . , .
.
,
MARCIJONA
’
,
’ ‘
,
,
! darbininkai specialiais įstaty Naujai steigiamose pramonės gikai gina Lietuvos laisvę.
iškomandiravo 229 matinin
vių parapijos klebonas, Auš *mu
duos kun. P. btrakauskas,
WEIDMONIENĖ
kus.
Žemėtvarkos darbai
ros Vartų parapijos salėje skai Lowell, Mass. , lietuvių para mais buvo mažiausiai globo įmonėse jos bus iš karto rei(po tėvais Yaltkevičaitė)
Tai pagrindinė mintis to
jami.
Matydama
šį
trukumą,
kalaujamos
visos
vykdyti,
gi
apims
per
152,
(MM)
lia
faktinio
Mirė
20, apie 12 vai.
tė itin įdomią ir aktualę pas pijos klebonas, Amerikoj gi
i didingo paminklo, kurį taip žemės ploto. Žemėtvarkos dar dieną, Liepos
sulaukus gilios senatvės.
Lietuvos
darbiniąkų
vargus,
dabar veikiančiose jos bus vy
Kilo ii Raseinių apskr. Kra
kaitą apie lietuvybę, lietuvių męs ir augęs, linksmas ir užiniškilmingai neseniai atidengė
žių parap.
Lietuvos
valdžia,
ėmėsi
juos
bams vietoje vadovaus 11 apv.
kdomos palaipsniui, kad ga
Paliko didelliame nuliūdime
kalbą, tautos dvasią ir\.t. Pa teresuo.jantis kalbėtojas.
Raseiniuose. Į iškilmes su
dukterj Teklę Petruškevičienę,
šalinti.
Neseniai
vidaus
reika

ganios žemės tvarkytojų ir 18
dinau būtų suskubti padaryti
sūnų Klemensą, daug anūkų ir
skaita buvo taikoma jaunimui.
Visus, ypač jaunimą, ragi
plaukė iš visos Žemaitijos
giminių.
lų
ministerija
paruošė
pramo
padėjėjų. Bus tvarkomi
reikiamus patalpų pertvarky virš 25,009 žmonių. Čia atsi-, jų
Taipgi per ilgus metus pri
Žyrtiiii žmonių pavyzdžiai, be- nu ateiti į parapijos svetainę
"J./, -«-«j
..... " - klausė prie draugijų: Gyvojo
nės
darbininkų
samdos
įsta

i 092 kaimai. Numatyta isparmus.
Rožančiaus ir Tretininkų.
galo aiškiai išdėstė, kaip rei- įr pasiklausyti kaip čia augęs
lankė Lietuvos Prezidentas
Kūnus pašarvotas 2546 \V.
tymo
pakeitimą.
Tame
įstatycelinoti 285 dvarų, ūkių, bei
kia gerbti savo kilmė. Žmo-1 lietuvis kunigas vartoja lietuLig šiol įmonėse to visko
6 9 st.
Antanas Smetona, Ąrkivvsku
Laidotuvės (vyks Antradieny
atskirų sklypų. Servitutai bus
je. Liepos 24 d.. 1934. Iš na
gaus kilmės niekas negali iš- Įvių kalbą ir ja gvildena mūsų mo pakeitime daugiausiai dė- beveik nebūdavo- Darbininką pas - Metropolitas
Juozas likviduojami 145 dvaruose.
)nų 8:30 vul. bus atlydėta j
plėšti. Aš, sakė gerb. prelege •t gyveni,..,', klausimus.
■
j mėsį kreipiama į darbininkų ms būdavo sunkios darbo są
parap.
bažnyčią
Marųuette
Skvireckas,, ministeriai ir Reikia pažymėti, kad matinin
Park , kurioje jvyks gedulingos
ntas, gal, ir labai norėčiau bū- į Kviečiu, ir raginu,
visus mec^a£>in®8 būklės grininią. lygos, o iš jų neipažui reikapamaldos už velionės sielą. Po
daugybė kitų aukštų svečių. kai, be tiesioginių savo parei
pamaldų
buą nulydėta j Sv
Dabar
ta
pati
ministerija
pa

ti vokiečiu, prancūzu, anglu, gįos kolonijos lietuvius, o yJaujama. Dabar tam tikros
Kazimiero kapines.
Tą pačią dieną Raseinių šau gų, laisvu laiku renka etnogra
Nuoširdžiai kviečiame visus
bet negaliu, nes Dievo taiPipač jaunimą, ateiti šį vakarą ruošė taisykles Lietuvos dar Lietuvos įstaigos Lietuvos da
gimines, draugus-ges lr pažys
liai įspūdingai atšventė šau finę medžiagą ir senienas, da
tamus-mas dalyvauti šiose lai
surėdyta, kad esu lietuvis. Ka-j j parapijos svetainę. Įžangos bininkų sveikatai bei gyvybei rbininkų medžiaginę ir dva
dotu vėsi*.
lių sąjungos 15 metų sukak ro įdomesnių vietovių, pastaNuliūdę Duktė, Sūnus ir Gi
lbėjo apie lietuvių kalbą. An- ! nebus.
apsaugoti.
«ine būkle yra labai susirūpi
minės.
tuves.
1
Laidotuvėms patarnauja gra
gių kalba perskaitė ištraukas
Vasara, tiesa, šilta.'Bet ir
Šiose taisyklėse yra nunia-i nusies. Daroma visos pastan
I ti), žmonių bei jų aprėdų nūnborius J. J. Bagdonas. Telef
Republic 3100.
Paminklą pašventino Metro traukas,
žymiųjų Amerikos rašytojų ir vasaros laiku žmogus turi tu-1 tyta kokios turi būti pramo- gos užtikrinti Lietuvos darbipolitas Skvireckas, atidengė
. ------------------universitetų profesorių, kurie, j.^į įr pažinti savo gyvenimo/nės įmonėse darbo sąlygos, nihkams geresnį rytojų,
T
PARDAVIMUI Krautuvė su 6 katu
i Prezidentas Smetona. Čia va- ls Londono į Eucil. _
taip pat pažymi, kad lietuvių sĮekį. Ne visuomet betiksliai kad darbininkai nenukąstų
Kongro- bariu pagyvenimu. Medinis namas.
kalba yra seniausia tarp visi) įleisti savo laiką.
lstybės ir bažnyčios vadai pa są Kaunan buvo atvykę apie
Randasi ant Halsted Street
nei sanitarijos, nei higienos
Kaina $.3500
gyvų kalbų, gražiausia ir tu
Į sakė ilgas ir reikšmingas ka- 40 Anglijos lietuvių. Jiems va
Kun. H. J. Vaičūnas,
Box 405
.atžvilgiu. Tarp kitko pasaky“DRAUGAS”
rtingiausia. Gėdino tuos lietu
Į lbas, pabrėždami, kad Lietu dovavo kun. VI. Mažonas.
Klebonas ' ta, kad uždarose įmonių pa
2334 So. Oaklev Ave.,
vius, ir daug juoko api«« juos
Chicago, III.
vai
netik
šie
paminklai
reika

talpose kiekvienam dirban
sukėlė, kurie savo pavardes
lingi, bet nemažiau reikalin
GREITAI VAŽIAVO
čiam turi išeiti nors po 10
keičia ir t.t.
Savo laisvės atgavimui, sa gi ir jų dvasiniai paminklai, PLATINKITE “DRAUGĄ’’
kūbinių metrų oro ir nors po
Gaila, kad dėl dušnaus oro
Iš “Draugo” agentūros pi- 2 kvadratiniu metru grindų. vo didesniems žygiams, žy jų sielos kūryba. Šie pamin
ne per daug klausovų susirin rkusios laivakortes Jovaišaitės Tos patalpos, kuriose yramiems veikėjams, Lietuva pa klai auklėja tėvynės meilę, gi
Iškrauatome visą savo modelių
aukštą Ir aandėlj po 1/, kainos.
ko. Nesimatė Jaip pat nei mū- iš Brighton Park birželio 20 d. barų, minimos normos Juri |
$25.000 atakas turi būti parduo
ne vieną gražų, didingą sielos paminklai, lietuviška
Lietuvis Advokatas
tas negirdėtai žemomis kainomis.
sų jaunimo vadų, kurie būtų I išvažiavo iš Amerikos; birže- kenksmingų dulkių, dujų ar paminklą, šiandien Naumies kūryba stiprina mūsų valsty
Lengvais išmokėjimais ar caah.
2201 W. Cermak Road
daug ko pasimokinę.
bę.
’
Tsb.
$150.00 Seklyči'ų setai
tis
puošiasi
ir
didžiuojasi
dr.
lio 26 d. jau buvo Paryžiuj. buri dar daugiau padidintos.
(West 22nd St.)
Šiandie vakare gėri), prele Kauną pasiekė birželio 29 d.
f Metropolitan State Bank Name)
Be to, patalpos turi būti dar V. Kudirkai kapitalistišku pa
Valandos Kasdien nuo 9 lkl 5
gentas tą pačią, paskaitą skai ir rado jau prasidėjusį Eucha taip įrengtos, kad gaisro pa$115.00 Valgomų kamtiarlų setai
Širvintai jautriai iš
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos
LATVIAI
MOKYTOJAI
vakarais 6 Iki 9
tys Ciceroje Šv. Antano pa ristinį kongresą. Tūkstančiai
?29 45
Telefonas CANai 1175
vojaus atsitikimu, visi darbi- reiškia paminkle savo laisvės
KLAIPĖDOJE
rap. salėje.
$98.00
Keklvčloms kaurai
žmonių su orkestro,nis, su gra j
,aisvai ;r ku0 kovas. Paskutiniuoju laiku ir
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Gerb. prelegentą lydi jo ma ------------Telefonas REPubiic 9000
--------- jauniį(19 5O
ziausionus vėliavomis
Raseiniai pastatė . paminklą
greiciausiai
is
įmones
pasisa

KLAIPĖDA. — Vakar ir
mytė p-nia Strakauskienė, ku mas, vaikai ėjo procesijoj gie$150.00 Miegamu kamb. setai
kukliam, tyliam - darbininkui(
linti.
užvakar
Klaipėdos krašte lan
ri, be abejo, didžiuojasi savo plodami giesmes. Žaliajam kal
^2985
tam pilkajam didvyriui, pa
kėsi latvių mokytojų ekskursi
Žiemos metu pramonės įsimų išauginus, išauklėjus tik- ne buvo iškilmingos šv. Mi
prastam žemaičiui.
Skalbimui mašinos
FOTOGRAFAS
ja. Ekskursija aplankė Nidą
Cnonių patalpos turi būti ge
rų lietuviu ir dideliu patpjo- šios.
Atsidarė nuosavą, mo
S39 5O
šilelio su Holtu. Daugiau mums tokių čia
Prie valgyklų reikėjo ilgai rai šildomos ir vėdinamos. Be Į .Ilgai sunkios vergijos kan- ir kitas Neringos vietas ir pla- dernišką
lywood šviesomis.
Elektrlklnės ledaunės
gjmusių ir augusių Strakaus- stovėti ir laukti eilės paval kita ko turi bfiti naudojamos • kintas Žemaičių žemės sūnus [Čiau susipažino su Klaipėdos 420 WEKT «3r«l ST.
S895O
EngleuiMMl 5840—58S3
Visos priemonės, kad garo ka ; viena ranka atsirėmęs ant sa miestu ir apylinkėmis,
kų!
B a gyti.
Geležinės lovos; visų dydžių
Labai gaila, kad mažai a- tilai ir mašinos nesudarytų
>395
nterikiečių dalyvavo tame pir darbininkams jokio pavojaus.
Pilnos vatos matrasal
mame Lietuvos Eueharisti- Darbininkams, kuriems dėl da
i niam kongrese. Visos apeigos rbo gręsia pavojus susižeisti
Tenka pastebėti, kad Cliiea-, nare tokio įspūdžio,
. ... ,kati, vznio- /akis nuo garų, skysčių, ske
9x12 vailokinlai kaurai virtuvėms
go Everting American dažnai gus jauteisi
• ......
veldrų
ir
t.t.,
turi
būti
duo

laimingas esąs
JS398
pamini svarbesnius Chicagos ,- . • , , ...
dami
apsaugos
akiniai
arba
*
lietuvis katalikas.
$50.00 gesintai pečiai
lietuvių gyvenime įvykius.
kaukės.
Taip
pat
turi
būti
Rašo, kad buvo Palangoje,
£2875
Štai, liepos 1/ d. teko pas.
.
. ,
....
.„ Birutes kalne, kur takai, lai- duodami chalatai, žiurstai,
$21.00 Inner spring matrasal ’
\tebet žinia apie suruoštas is.
.
. . , , .
i-i
u
i'i
i
tv ' ptai sutvarkvti gėlėmis labai specialūs rūbai, jeigu jie rei
S8 95
kilmes McKinlev parke Da- J
... . .
kalingi esant tam tikromis at
.
r
,.
.
...
gražiai
ištaisyti.
Buvo
apsistoriaus ir Girėno mėtinėms nuo
ji
Šimtai kitų'bargenų šiame di
.tragmgos
•
...
....
i
jusios naujam paviljone “Ju- liekamo darbo sąlygomis.
džiuliame Išpardavime. Atsfmlnklmirties paminėti., .
, .
te didžiausių ir puikiausią rakandų
r,
• . ,kiek
• i ,laiko tame
,
.. raitė , kuris moderniškai įrekrautuvę Bridgeporte.
Be visų tų būtinumų taisy-'
Pnes
pačia-1
1
P-nas Joseph Jozaltis. vedėjas..
ngtas.
P-lės
.Jovaišaitės
svei

klėse dar numatyta, kad di
me laikrašty tilpo aprašymas
apie
antrąjį transatlantinį kina visus pažįstamus Cliica- desnėse įmonėse turi būti įVengtos patalpos su stalais ir;
skridimą ir sykiu buvo įdėta giečius.
trumpa lakūno Vaitkaus bio-j Kiekvieno kataliko turi bū- suolais valgyklai, o reikalui
/tyriyeratcrj
3621-23-25 South
grafija.
; ti didžiausias rūpestis, kad bū esant, ir karšto vandens. Čia
“Draugo” ir “Evening A- tų stipri katalikiška spauda pat turi būti priemonių pa- (
Halsted St.
sišildyti
valgiui,
pakankamai
Atdara Antrad., ketvirtad. Ir
merican” skaitytojas kad ji pasiektu visus tikin
šeštadieni?) vakarais iki 10 vai.
'
f •
------------------------ .
čiuosius ir kad nekatalikiško- praustuvių su muilu ir rank
West Side. _ K. Adomaitis j ji spauda būtų išmesta iš ka šluosčiais bei spintelių rūba
MOKESČIAI
ms ir maistui susidėti. Kiekpirko biznio užeigą nuo J. Pa- talikų tarpo,
Crane Coal Co.
lionio, 2301 S. Oakley Ave.
5332 Se. Long Ave.
LABAI MAŽI
L

LIETUVA PUOŠIASI DI
DINGAIS PAMINKLAIS

JOHN B. BORDEN’

DIDELĖ ŽINIA
^2945

P. CONRAD

RAŠO APIE LIETUVIUS

METŲ GARANTIJA
Metai Apsaugos
ant VISŲ MODELIŲ

Westinghouse

WestiJDgh<mse

04-95

CENTRAL DISTRICT
FURNITORE GO.

Chicago. 111.

INSURANCE

PERKAM

Šiemet futbolo rungtynėse;
LIETUVIŠ
su Latvija Lietuva liko laimė-’!
NOTARY
toja — 2:0. Iš septyniolikos
KUS BONUS
PUBLIC
rungtynių su Latvija Lietuvai^
REA T, ESTATE — SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
teko tik du laimėjimai, ketu
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
rios išėjo lygiai, o Lietuva pra
laimėjo 11 kartų.
J Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
Ar Jūs Esate Supančiotas Tr su “suirusiais" nervais — jaučia
tės Ir pavargęs — tik pusiau žmo
gus. Jeigu taip, Stnf yra geras toni
kas, suteikiantis geresnes dienas.

2608 WEST 47th STREET

Tel. LAFayette 1083

ALEX ALESAUSKAS and SON
Fumiture and Piano
Movers

yra užvardlnlmas TONIKO. kur) Gy
dytojas Specialistas Išrado. Ir kuris
dabar parduodiiinas visose valstinyčlose, NI'GA-TONE yru kombinacija
tam filtrų tonikų alteratlvų, kurios
stimuliuoja, atgaivina visus organus,
duoda naują gyvenimą Ir energiją
Jūs valgysite geriau*. — miegosite
saldžiau Tūkstančiams vyrų ir f-'O1e.rų tapo pagelbėta
Trladešlmtjes
dienų treatmentoa už vfeną Dolcr),
gaukite tlkrąjj — garantuotas.

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 SO. TAIAIAN KT.
712« KO. ROFKWEt,T, KT.
Tel. RKPnMIc 6OM-«O31

L

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Pnrahontas M. R. |7.0O tonas.

NET TIK

20c i dieną!
Jos. F. Budrik, Inc.
— Now Wefttlnirbouft« glVHA r»
Protertlon
on th«* herm<»tl«Ally ***aleri me< hum«ni
on
ALL
niorieln for only

YKARR’

'fl

n ymr!

3417-21 So. Halsted St.

Tel. Blvd. 4705

BUDRIKO duodami lietuviški radio programai:

WCFL .970 k. nuo 1:00 iki 1:30 vai. po p. nedėliomis
WAAF .920 k. nuo 1:30 iki 2:00 vai. po p. nedėliomis
WHFC 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 vai. vak. ketvergais

TEl>. REPUBUO 8402

Katrie perkate anglis
iš
draiverių. siųskite juos
J
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, už. mažiau
pinigų.
Plueahontns M. R.
4 tonai ar daugiau $7.00 ton.

POPIF.RFOJAM Ir PENTUOJAM
Atlieku me visus namų dablni'mo
darbus Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — Bc.

JOKEPH AFGAITIS
1808 8. SOth Ave.
Cicero, III.
Tel. I<afayctte #710

Pilone Pnospcct

1354

EDWARD TROST
PAINTINO and DECORATING
HARI»WARE an<l PAINT KTORB
8111 W. #3rd Ktr.. Clilcago

