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PABALTUAS
VSNBASI

BECK VIZITUOJA LENKAI TARIASI DEL SANTYKIŲ
ESTIJA
SU LIETUVA

TIEK TAI YRA POTVYNIŲ

PADARYTI SUTARIMAI
ĮVYKUSIOJ KONFE
RENCIJOJ

S^a<pba\<)imi' Lankęsis Lietuvoje Pnystoras

JĮ NUŽUDĖ SUKILĘ HITLERIO SEKĖJAI
žmogžudžiai paleisti, matyt,
nulydėti į Vokietiją
VIENA, Austrija, liepos 25.
: 134 ginkluoti austrų naciai
šiandien staiga užpuolė kanc
lerio Engelberto Dollfusso ofi
sų rūmus ir nužudė kanclerj.
Mirtinai pašautas kancleris
tuojau mirė.

vo priverstas pats Austrijos
prezidentas Miklas vesti derybas per savo įgaliotinį. Pa
daryta sutartis ir prezidento
patvirtinta.

Pre®. Miklas pakvietė dr.
Schnuschnigg sudaryti naujų
Iš vakaro kanclerio vyriau ministerių kabinetų.
sybė buvo išgaudžius visam
Vienoje kol kas ramu. Pas
krašte kelioliką šimtų nacių,
komunistų ir socialistų, kurie kelbta apgulu stovis. Visur
darė sankalbį prieš vyriausy pilna kariuomenės.
bę. Tačiau policijai ir vyriau
sybės agentams nepavyko ra
sti Vienos mieste sudaryto
nacių sankalbio.
die naciai
apsitaisė Vienos pulko unifor
momis ir šiandien gavo pro
RYMAS, liepos 25. — Prem
gos užpulti vyriausius vyriau jeras Mussolinis iš naujo ima
sybės ofisus.
“valyti” savo fašistų parti
*.
i
Sukilėliai pirmiausia ilgui- jų. Tik jis daro protingai, ne
k La v o sargybų ir, įsiveržė į taip kaip Hitleris Vokietijoje.
Vidų, rado ten kanclerį Doll- Jis stačiai pasalina neištiki
fugsą su trimis kabineto na- mus sau vadus ir skiria kiriais. Visus vyriausybės tar- lusnautojus suvarė kieman, o'
Lš fašistų partijos pašalinministerius uždarė į atskirius tas Leandro Arpinati, buvęs
kambarius. Kancleris mėgino Mussolinio draugas. Kitados
neklausyti užpuolikų koman jie abu vaikėsi socialistiškas
dos. Tad jis mirtinai sužeis idėjas. Mussolinis veltui lau
kė Arpinati pasitaisymo ir at
tas.
-/
Tuo metu mieste sukeltas sivertimo.

MUSSOLINIS VALO
PARTIJĄ

4^

AUKŲ

VARŠUVA, liepos 25. —
Žydų telegrafinė agentūra
praneša, kad Pulawy ir Sandomiero apylinkėse pasireiš
kusiuose potvyniuose žuvo
apie 300 asmenų, kurių daugu
ma yra žydai.
Be to, kitose vietose perei
tų savaitę, kaip pranešta, apie
250 asmenų yra žuvę.
lš Pulawy ir Sandomiero
apylinkių pabėgo apie 11.000
žmonių.
Kai kurie nuo Varšuvos ne
toli esantieji miesteliai yra
užlieti.
Kiek rytinėj Galicijoj, tiek
kitur potvyniai padarė milži
niškus nuostolius.

.

NEBUS TAIKOS, BUS
KARO STOVIS

KAUNAS. — Trijų Pabal
tijo valstybių; Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos atstovų pa
rengiamoji konferencija, kuri
įvyko Kaune liepos 7-9 d.d.,
vakar vakare pabaigė savo
darbus. Apsvarsčius Pabaltijo
regijonalinio sutarimo sudary
mo galimumus, buvo pasiekta
sutarimo dėl bendradarbiavi
mo principų ir-metodų bend
ros svarbos užsienių politikos
klausimais, lygiai kaip ir pa
lankių rezultatų keliais kitais
svarbiais punktais.
Tolesnis nagrinėjimas klau
simo, liečiančio specifines
problemas, buvo atidėtas, kaip
kitos konferencijos svarstymo

objektas.
Tuo būdtt--lUnfwrencija ati

dėjo savo darbus ir nusptėiįdė juos atnaujinti Taline arlia
MTNNEAPOLIS, Minn., lie Rygoje netolimoje ateityje.
pos 25. — Tarp streikuojan
čių trokų vežėjų ir kompanijų
vyksta taikos derybos, tarpi
ninkaujant federaliniam tai

OOUMERBUE SUTAIKĖ
KABINETO NARIUS

kintojui kun. Haas.

PARYŽIUS, liepos 25? —

isvyko pas Pi,sudsk*
įlenkijos užsienio reikalų mi
nisteris Beckas vizituoja Es
tiją. Spėjama, kad Lenkija
deda pastangų, kad sulaikius
prancūzų bolševikų planų —
pakirtus rytų valstybių Lokar
no sumanymų.
Ministerio Becko vizitu
daug susidomėjusios Vokieti
ja, sov. Rusija, Prancūzija,
Švedija, Latvija ir Lietuva.
Šie kraštai informuojami, kad
min. Beckas mėgina suorgani
zuoti Baltijos valstybių są
jungų, kurion įeitų ir Lenki
ja. Tuo būdu bfitų užduotas
smūgis min. Barthou pastan
goms dėl rytų Lokarno pak
to padarymo.

HERRIOTAS VYKS Į
LIETUVA

BERLYNAS. — “Deutsche
Allg. Zeitung” praneša, iš
Paryžiaus, kad Lietuvos vy
riausybė oficialiai pakvietė
prancūzų ministerį be portfe
lio Herriot atvažiuoti į Kau
ną. Iniciatyva tam atsilanky
mui Kaune išeinanti iš paties
Herriot. Jo kelionė yra susi
jusi su prancūzų rytų politi
kos pageidavimais. Patikimo
mis laikraščio turimomis ži
niomis, Herriot ketinąs palenk
ti Lietuvos vyriausybę pada
ryti stipresnės įtakos kitoms
Nacių spauda pareiškia, kad Pahaltės valstybėms prancūzų
ertų
orinisteris Sel- rytų politikos prasme.
jania ne tik pritaria Baltijos
valstybių sąjungai, bet dirba
ir už tai, kad sąjungai pri
klausytų ir Lenkija. To rei* * <•
*^* *<•’ * "’V ■
* *• . •
kalauja politinis būtinumas,
pareiškia spauda.
'
Trafiko teisman, Chicagoj,
' Ta pati spauda randa, kad
kasdien pašaukiama ne mažas
gyvuojantieji tarp Lenkijos
skaičius automobilininkų. Kai
ir Lietuvos nesusipratimai
kurie kaltinami, kad nusigėrę
Intų kaip nors išlyginti, karo
važiavę, o automobilį valdyti
kirvukas
pakastas ir tuo
nėra girto žmogaus darbas,
būdu bus sulaikytas Prancū
ypač miesto gatvėse. Dėl nu
zijos įsivyravimas Europos
sigėrusių
automobilininkų
rytuose/
įvyksta daug nelaimių. Teis

AUTOMOBILININKAI TURI
BOT BLAIVŪS

VARŠUVA. — Liepos 9 d.
“Patas” paskelbė tokį prane
šimą: Druskininkuose įvyko
lenkų seimo vyriausybės bloko
Vilniaus grupės posėdis. Ge
riausieji lietuvių lenkų klau
simo žinovai dalyvavo disku
sijose abiejų kraštų santykių
reikalu. Visos kalbos charak
teringos tuo, kad buvo reiškia
mas noras -surasti priemones
apsvarstyti klausimams, tu
rintiems abipusės svarbos.
Per diskusijas keletą kartų
paėmė žodį atstovas Prystoras, papasakodamas savo pa
stabas iš neseniai .vykusios
kelionės į Kauną. Vilniaus
grupė išrinku tam tikrj| ^įcomisijų lietuvių lenkų klansimn, kad ji galėtų atstovauti
vyriausybės blokui darbuose
dėl lenkų lietuvių santykių.
Užsienio spauda rašo, kad'
Prystoras po paskutinių įvy
kių vėl skubiai išvažiavo į
Pikeliškių dvarą Okup. Lietu
voje, kur vasaroja Pilsudskis,

Prancūzijos ministerių kabinę
te per keletu dienų vyko ne-'
paprastas triukšmas dėl Staaliarmas. Kaip bematai į vy
viskio skandalo. Buvo baimės,
riausybės ofisų rūmų aikštę
kad suirs kabinetas.
ėmė spiestis kariuomenė su
Pagaliau premjerui Doumer
kulkosvaidžiais ir patranko
gue parvyko ministerius laiki
mis. Greitai patirta dalykų
mas aštriai baudžia girtus
Chicagoj suimtas J. Murnai sutaikyti. |6i taika kokiam
Kol
kas
streikininkai
ven

stovis ir pareikalauta, kad
BERLYNAS, liepos 25. —
automobilininkus. Baudžiami ray, kurs yra atbuvęs penkepusmečiui užtikrinta.
užpuolikai naciai pasiduotų, Tarp plieno šalmo veteranų gia riaušių ir ramiai laikosi.
ne tik kalėjimu, bet ir pabau rių metų bausmę federaliniam
kitaip gi bus griaujami rūmai. organizacijos ir nacių partida.
kalėjime dėl apiplėšimo trau
KESINTASI PRIEŠ POLICI
Naciai leidosi į derybas. Jų ! jos pasireiškia nauji nesutikikiniu vežamo pašto 1924 me
JOS KOMISIONIERIŲ
vio rnJSlrA
L-ii/1 no vtnmo I moti i «« nn bn,
BERLYNAS, liepos 25. — |
vadai pareiškė,
kad
jie nema- I mar ir ne ką gera lemia Lon/t
kano I
tais.
i
SAARBRUCKEN, Saaro Kanclerio Hitlerio vyriausybe
no besąlyginiai pasiduoti. O leriui Hitleriui. Plieno šalmo
PRAHA, Čekoslovakiją, lie- J teritorija, liepos 25.— Kesin-J užtraukė savo kontrolę Vokie
Susekta, kad Murray gelbė
jei bus patrankomis puolami, organizacija yra galinga
pos 25. — Austrijoj pakartas
jo
vienam Dillingerio gaujos
tąsi nužudyti vietos policijos I čių Darbo fronto organizacijie nužudys visus viduj esa
Čekoslovakijos pilietis jaunas
JAPONAI ĮSIKIŠA
komisionierių Machts. Jis iš-įjos fondams.
_
„ - t. . . . nariui — Copelandui, nusipirk
mus ministerius ir kitus aukš
socialistas Josef Geri. Jis pri
ti automobilį už 1,500 dol. ver
liko sveikas. Užpultas komi- I Si organizacija Vokietijoj', ...
...
tuosius valdininkus.
pažintas kaltu už
bombų . . .
«...
.•
. .. .
.
T. A
. (kabineto narys — teisingumo tės bonus, kurie buvo pagrobti
TOKIJO, liepos 25. — Jasionierius nėrė už vieno au-lyra turtingiausia. Ji turi apie
. . . . ,
n
,
Užvestos derybos. Įsikišo
sprogdinimą ir vieno polici.
.
.
,
!««...•
, .
ministeriR dr. Kurt Rosenfeld, iš vieno banko.
tonuso ir atsišaudydamas su-120 milijonų narių, kune daug
.
.
Vokietijos ambasadorius Au ponų vyriausybė pagaliau at- . .
kurs yra pabėgęs iš nacių val
.
,
»ninko sunkų pašovimą.
žeidė vieną iš dviejų užpuoli-j pinigo sumoka organizacijos
. .
strijai. Jis pasiūlė Austrijos virai Įsikiša į Mandžiūkuo rydomos Vokietijos, atvyko Chi-1 Copeland jau yra pakliuv
tinio geležinkelio reikalus.
111 *>
»»» k«riŽdan.
ką.
vyriausybei, kad užpuolikai
_ ,
...
cagon. Jis pareiškia, kad už Michigan City kalėjimą
tuvių daug dirbo Čekoslovaki
Ikišiol organizacija valdėsi vienPrių mPtlJ Kuropa 8ūlanka J. Murray buvo ieškonj'
Machts apsigyveno Saaro
nežudys ministerių, jei jie ra Maskvon pasiuntė užklausimų,
jos atstovas Vienoje. Tačiau 1
&.
gukpl{, pagaliau nutvertas.
teritorijoj, kuomet Hitleris nepriklausomai. Dabar ji, naują
miai bus išleisti, nulydėti į ar bolševikai nori, ar nenori
apkaltintajam nepareikšta pa
kaip sakoma, įjungta nacių
įsigalėjo Vokietijoje.
Vokietijos pasienį ir ten pa parduoti Rusijai priklausan
Vokietijos kariuomenės geno-1 Krašto vyriausybės
sigailėjimo.
(nacionalsocialistų) partijon rojaj
leisti.
čią to geležinkelio dalį.
(ir atskirų valstybių polici
Čekai dabar triukšmauja
Chicagos flatų džianitorių ir jos fondai pateko šios par
Kiek palaukus šios sąlygos
vra .nusprendę išgaudyti likuJ dėl to socialisto pakorimo.
Dr. Kart.sako. k»,l kandęDiningerio
narios
RESPUBLIKONŲ KAM
unijos dvi srovės susivaldė tijos kontrolėm
pripažintos. Visi užpuolikai
Bet jie nepagalvoja apie tai,
n. Hitlen. įvykdyta kravinao jr fi>ua tu|)8j
PANIJA
per savo mitingą salėje, 330
išleisti iš vyriausybės rūmų,
kas liepė šiam jaunam socia
ja ieStadleniu puta ..n i Saiku- >rhi kiujp vr&
ar
ŽAIBO UŽMUŠTOS 9
So. Marshfield ave.
susodinti į kariuomenės trolistui dangintis į svetimą kraš
sė
duobę.
iVisa
krašto
valdžia.
.
__
.'
,
__
KARVĖS
Nuvykusi policija vos juos
kus ir kaž kur nulydėti, ma
Chicagos respublikonai įstei
I gaujos nariams davę pagalbą.
...
.
...
i tą ir ten vykdyti terorą,
yra tekusi kariuomenės va
sutaikė uždarius salę.
tyt, Vokietijos pasienio link. gė čia savo vyriausią buveinę,,
z J
dams, kurie pasinyže pradėti Į
PARIS, J1L, liepos 25.
Tas įvyko apie 9.00 vakarų. iš kurios bus
direktuojama
400 SUSTREIKAVO
Užvakar vakarą smuklėje, Elektrikinės audros metu Ches naują karą.
Tik po to patvirtinta žinia, kampanija dėl rinkimų rudenį.
kad kancleris nužudytas, o Respublikonai dirba, kad per j KNOKVILLE, Tenn., lispoa 722 So. Halsted gat., nušauta ter Bolando ūkyje žaibas trenCHICAGO IR APYLINBELGRADAS, liepos 25.
anksčiau apie jo pašovimą ir rinkimus kongresan nugalė-25. — Holston Manufacturing vienas poliononas ir kitas ne- kė į vieną medį, ties kuriuo
- a.
.
—
nužudymą buvo skleidžiami juk demokratus.
j kompanija sumažino darbinin žinomas vyras. Kai. kas matė, buvo sustojusios devynios Jer — Nepaprasta karščio banga KĖS. — Šiandien numatomas
nepatvirtinti gandai.
-------------------. kams atlyginimą. Apie 400 kad po to nušovimo trys vy sey veislės karvės. Visos už ištiko Balkanus. 15 žmonių lietus ir griausmai; vėsiau;

PLIENO ŠALMO NARIAI
PRIEŠ NACIUS

Gubernatorius Olson paskel
bė, kad jei iki rytojaus dienos
nė viena pusė nepalinks tal
kon, miestas bus paduotas militarinei tvarkai ir tada jau
kareiviai lydės važiuojančius
. t rokus.

bus

SUIMTAS DILLINGERIO
GAUJAI PATARNAU
TOJAS

UŽGROBĖ ORGANIZA
CIJOS FONDUS

ftEKAI PRIEŠ AUSTRIJA

UŽ VIENERiy METŲ
{VYKS KARAS

agi

ORAS

Su užpuolikais nariais bu-

PLATINKITE “DRAUGĄ** ' darbininkų sustreikavo.

rai pabėgo iš smuklės.

muštos.

miT?.

žiemių vėjai.

r»
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Ketvirtadienis, liepos 26, 1934

, stato didelius parkus, visokius skyrus Milaną, yra labui apĮ puikius rūmus, kurie statomi i leisti. GPlžkeliai geri, bet juIftelna kasdien, Iftttkyrus aekmadleniua
žmouių pinigais, kuriuos su-' dėjimas traukinių nepavydėtiPRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metams — 36 00. Pusei metų — $3.50; Trlma mėneslama
šai paskelbti Anglijoj ir Lietuvoj.
Prieš didįjį karą italai, vo- vokietis, kuris buvo susižuvė- renka labui didelių mokesčių nas, nes kelionėj nuolat vėluo— 12.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
prenumerata: Metams — >7.00; Pusei* metų — >4.o0.
Sutarty pirmiausia pakartojamas nuos kiečiui ir austrai buvo sudarę jęs tuis aprašymais ir pamatė pavidalu. Visi fašistai gauna ja, o iš stočių išeina punktuaKopija — .03c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
valdžios pinigais (geriau sa- liai, todėl keleiviui atvykę į
tatas, kad užtikrinama Lietuvos prekėms An karo sutartį. Vadinasi, jei kils visui kitokį vaizdų.
Bendradarbiams ir korespondentams rastų negrąžina,
>1 nepraftoma tai padaryti ir nepnstunčtama tam tiks glijoj ir Anglijos prekėms Lietuvoj palan
kan t, krašto žmonių sumokė- stotį randa traukinį išėjusį ir
karas, tai visos trys valsty Jisai savo įspūdžiuose rašo*.
lui paftto ženklų.
Redaktorfus priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
kiausi muitai ū* visos kitos sąlygos.
bės eis išvien. Prasidėjus ka “1922 metais Italijoj įsitvi-t^a^ mokesčiais) visokių daly- turi po kelias valandas laukti,
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
ino Mistinis valdymas Tas,k«- fašistus išlaiko kaip save' Stotyse matyti fašistiško jauPrie sutarties yra prekių surašai iš vie rui italai delsė ir nėjo su sa
5 vai. popiet.
žmonių pi i.limo. Matyti parodose tikrais
nos ir kitos pusėse, kurioms pasižadama ne vu sąjungininkais. Kai anglai'kuris tvirtina, kad per tų dvy, • “K™"
reikalingi tik ■ šautuvais ginkluotų 10
kelti muitų. Lietuvos prekių sąraše yra: be- stojo karan prieš vokiečius, likų-lrybkų metų fašizmas į.;
“DRAUGAS”
metų vaikų.
partijai.
konas, sviestas, kiaušiniai ir medžio dirbiniai, įaį italai sulaužė sutartį irįaugo į italų tautą, apėmė viLITHUANIAN DAILY FREEND
lietuvis agronomas' Paskutinėmis
° anglų anglis, koksas, silkės, geležis, medvil- į$<-.j0 prieš austrus ir vokie- sus jos sluoksnius — be galo r .
dienomis pusi- ___ ,
Publlshed Daily, Ezcept Bunday.
klysta.
Fašizmas
Beįsitvirtino
!
’
^^ūnas
taip
pat
lankėsi
į
nė, vilna ir jų dirbiniai. Taigi toms prekėms' čius> ^ors santui*vininkai (an8UB8CRIPTION8: One Year — >6.00; Slx Montha
— >8.60; Three Montha — >2.00; One Month — 76c.
abi šalys pasižadėjo muitų nekelti.
j lai, prancūzai, Amerika, ja- ir neįsitvirtins italų visoje tau ^a'’*i°*i<? susipažinti su taip, j|ajaį įvairiose vietose pradė
Enrope — One Year — >7.00; Stx Montha — >4.00;
Copy — .03c.
Toliau Lietuva, atsižvelgdama į santykį ponui jr italai) laimėjo karų, toje, nes jis yra teroras” (va- skobta l°je šalyje pakilusia jo aįvjrnį kovoti prieš sunku
Advertislng ln ‘TjRAUGAS’* brlngs best reeults.
Advertislng ratea on appllcatlon.
gerove. Deja, jo įspūdžiai irjgyvenimą, bct fašistui greit
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago Lietuvos išvežimo į Didž. Britaniją/ (Angli-i^et italai beveik nieko nega- dinasi be reikalo gyventojus
ją), įsipareigoja dėti pastangų padidinti pir- vo> he8 jje jaj,aį blogai karia- uja, persekioja ir neleistinai tyrinėjimai parodė ką kita. ; visus pasipriešinusius kiša ka
kimus iš Anglijos.
vo įr
to neturėjo drąsos jėga vartoja, nesivaržo ir ne dis lankėsi Lombardijos daly-. j(-.jįnian rpaį labui yputilgi atje, kur yra derlingiausia j'ii į,itikiniai, nes fašistai vis gyDidz. Britanija (Anglija^, įsipareigoja j<0 nors reikalauti ir jiems nie kaltus žudyti),
DIENOS KLAUSIMAI
žeinė. Jis sako, kad Liūdną į* | pggį, kad italų tauta pritaria
tvarkyti kumpių, bekono ir sviesto įvežimų kas nieUo nesia|į.
į Nin.fidaluas
is Lietuvos atsižvelgdama i ankstyvesnių me- Jų (autai buvo skaudu, kad prįntį savo įspūdžius, vokie- spūdį daro ūkių sodybos, tro jų valdymui. Net Musolinį ne
TOKS “BIZNIS ” NEAPSIMOKA
bėsiai. Žmonės gyvena susikitų įvežimą ir pagal tas pačias sąlygas kaip
su jais niekas nesiskaito ir jų tis <ako, kad “dabar Italijoje mšę, pairusiose, be jokią pa<x pajėgė paslėpti jų blogos pa
dėties, nes ieško kitose val3
Didysis plėšikas ir žmogžudys Dilingeris kiekvienai kitai valstybei. Jei D. Britanijos garbę pažeidžia. 1922 111. ka- , galima pamatyti labai mažai i tolumų trobose
stybėse paskolų. Taip pat prf
priėjo liepto galą. Apie tai spaudoje daug įvežimas padidėtų, arba kuri nors šalis atsi ro dalyvių organizacija, kuriai' juodmarškinių (fašistų unifor°
visokių sensacijų, žmonių tarpe daugiausia sakytų nuo savo įvežimo dalies, tai Lietuva vadovavo Musolinį, paėmė va 1 ma juodi viršutiniai 5narškiVažiuojant iš Lombardijos į nešė, kad valstybės išlaidom!
kalbama apie Dilingerio nušovimą. Minios galės atitinkamai savo įvežimą padidinti.
ldžią, į savo rankas ir pradė niai). Tiktai nedidelė italų da pietus, artėjant prie Romos, trūksta šiemet 4 milijardų ly
žmonių Chicagoj ir laidojimo vietoj Indianoj
Einant sutartimi Lietuva pasižada plėsti jo Italijos gyvenime naują lai- lis nėšiojanti uniformą ir svei ūkiai eina menkyn ir čia že rų ir šiemet jie parduos ki
grūdosi, kad pamatyti tą “garsųjį” žmogų, ir palaikyti naudojimąsi Britų laivais preky-- kotarpį. Musolinį yra, tiesą kinasi tarp savęs pakeldami mė dirbama daugely vietų me toms valstybėms 3 milijardais
diniais plūgais, ir net dar kai mažiau negu patys pirks. Vis
knris taip drąsiai plėšė bankus, be atodairos boję tarp Lietuvos ir Anglijos. Jei laivų ben sakant, gudrus žmogus ir la ranką”.
I
kur aria žemę rankiniais kas tai sunkumai, kuriuos pagim
šaudė visus tuos, kurie jalu kelią mėginda drovės pakeltų pervežimo kainą arba teiktų bai nori būti didelis vadas,
Fašistai pasidarė valdinin
tuvais. Ūkio pažanga sunkiai dė fašistai, nes karo ir oro
vo pastoti. Žodžiu, susidomėta nemažiau kaip nepakankamą patarnavimą, tai Lietuvos vy- kurio visas pasaulis klausytų.
kais. Fašistai — tai dabartipastebima. Apie pačią Romą. laivynui šiemet padidino išlai j
krašto prezidento ar kito žyniaus žmogaus riausybė, prieš imdamasi kokių nors žygių, Tačiau pirmiausiai reikėjo sa
nio valdymo policija. Galima
laidotuvėmis.
vo valstybėje pasirodyti dide tvirtinti, kad Italijoje daug ypač yra daug skurdžių vietų, das 2 milijardais lyrų.
tarsis su Britų vyriausybe.
kur žemė dirbama tik tarp.! Nors djde|i 8unkunini spa„.
Spauda, paduodama visas smulkmenas iš
liu.
daugiau bedarbių, negu Vokie
kriminalistų gyveninio, meškiškai pasitarnau
kalnėse, nors, atrodo, galėtų j džia italuS) bcl kaip nenaudi.
Tiesa, jo pastangomis pada tijoje, nors statistika ir rodo
ja visuomenei ir kraštui. Ji dėl biznio krimi
būti dirbama ir aukštesnėse Lgai |eidžinIai
pinigai
ryta daug gero, ko niekas nie atvirkščias skaitlines.
vietose.
Čia
ūkininkai
gyvena
Į
pa|ima
suprasti
kad
va.
nalistus garsina iškelia juos kažkokiais did
Truputį ilgiau sustoja ties
kad neginčys, bet padarė ii
vyriais ir dėl to į blogą linkusį jaunimą ak
šiaudų palapinėse, kur užėjusi žiuojanJiam Musolini sa„goti>
didelių klaidų, kurių negalima kaimiečių ir Italijos ūkininkų
stiną eiti kreivais keliais ir žūt būt pasižyšaltesniani laikui yia neperšii- kaįp ]aįkraščial rašė, jį lydį
mas nebus mažesnis kaip 50 nuoš. įvežamo taip pat pro pirštus praleisti. padėties įvertinimu: “Šią sa
mėti darant žmonėms skriaudas ir žudant.
la. lankytojas esu niekur dm f)(w .„ipŲj ac„linint viešosios
vaitę turėjau progos apsilan
1
į
Lietuvą
kokso.
Jei
anglies
suvartojimas
Lie1
Fašistai,
jo
partijos
žmonės,
Dilingerio triukšmingas gyvenimas buvo
kyti vieno italo bakūžėje, kuri' tokių skurdžių sodybų nėra j ap.,.lUgOs. q tai kaįnuoja daug
luvoj
sumažėtų,
Lietuva
po
12
mėn.
galės
pradėjo
jį
aukštinti
tarsi
die
trumpas ir aiškiausia parodė, kad toks “biz
matęs. Taip pat nematęs ir to I Pinigų.
vuitį
ir visur girti. Pagyros nė kiek negeresnė už Afrikos Į
iškelti
sutarties
peržiūrėjimo
klausimą,
nis” neapsimoka. Vienas kartas ne meluos.
itališko stiliaus, kuriuo mes ,
negrų palapinę: be langų, be
„
.
'
.
,
'tiek
plačiai
išplatintos
visame.
Paminėtina, kad daug kas
Vieną, kitą šelmystę paslėpsi, nuo vienos ki .v .. Jeigu anglie:• t>
UZP11
są ygos^ ,1( HJS <pasauĮvje
daUgeiįs pra(j£_ grindų, su degančiu laužu vi- taip mėgstame grožėtis.
mūsų dienomis Italijos pavyz
tos žmogžudystės pabėgsi, bet ar anksčiau išpildytos, tai Bntų vyriausybe neturi teises . ............ ... . . . , .
Arklius ir ūkio mašinas at
jo 1 jj žiūrėti lyg į kokią pa- dury aslos... Kampe duso nuo
dį iškišdavo ten kur būtų iš
ar vėliau būsi sučiuptas įr atsakysi savo gy sutartį atšaukti net ir tada, jei anglies bei
stoja
ilgaragiai
jaučiai,
ku

dūiivų ligotus :valkiukas. Ne
dalies galima ir ypač kur-ne
vastimi. Taip buvo su DHingcriu ir kitais kokso į Lietuvą iŠ Anglijos sutartį kiekiai šaulio žvaigždę. O pasirodo,
riais
darbas
eina
labai
lėtai.
toli
nuo
laužo,
arba
židinio,
kad tose pagyrose buvę daug
reikia, bet, matyti, dabar tas
‘‘garsiais” kriminalistais.
nebūtų įvežti.
stovėjo
stalas
—
vienintelis
to
iteteisvbės.
Barni laiko daug avių ir n^'| pavyzdys nustos jiems tarnauk *
Žmogus turi ue tik kūną, bet ir sielą,
Sutartis įsigalios per 10 d. po to kai abi
mino
papuošalas,
ant
kurio
mažai karvių. Už tai Italijoje j
nog pagyrų puodas dažnai
Buvo rašoma, kad Italija,
kurią reikia saugoti kaipo didžiausią ir bra vyriausybės ją patvirtins.
Musoliniui valdant, tapo lai nakčia buvo pasiklojama ir laikoma labai daug asilų. Pa- Į egtį netaukuotas, ką ypač aišngiausią turtą. Dievo ir Bažnyčios yra įsa
Galimiems ginčams dėl sutarties vykdy
miegama. Turiu pabrėžti, kad staruoju laiku vedama, taip 1 kiai pažymėjo mūsų Valsty
kyta neskriausti kitų, nevogti, nežudyti. Kas mo spręsti numatyta tarptautinė įstaiga Ha minga šalis, ries ūkininkai ge
rai gyvenų ir visai nėra be Italijoje tokių bakūžių ir taip vadinama, “kova už grūdą’’ bės Saugumo departamento
prieš tuos įsakymus nusižengia, tas ne tik gos Tribunolas.
darbių. Visa tauta, jie rašė, gyvenančių žmonių ne šimtai, ypač gyva propaganda varo direktorius J. Stakus (Polici
kūną, bet ir sielą pražudo.
ma už kviečių auginimą.
Lietuvai nustatytas šiems metams bekono luliai pritaria fašistų partijai. bet tūkstančiai ’ ’...
ja Nr. 11) savo įspūdžiuose
Tėvai, augindami vaikus, juos turi auk ir kumpių kiekis sudaro 2,95 nuoš. (beveik Tačiau šiemet nuvykęs vienas Tuo tarpu Musolinį valdžia
Daugelis Italijos miestų, ištik dabar sugrįžęs iš Italijon
lėti tokia, dvasia, kad jie atskirtų gerą nuo į 3 nuoš.) viso šių prekių įvežimo Anglijon.!—..-............. ..................... — ——----------------blogo, kad nuo mažens suprastų savo sielos Nuo kovo 29 d. iki liepos 31 d. Lietuvai teko saulinėj parodoj. Žinoma, gaila, kad atsirado jai — 7,9 nuoš., Švedijai — 4,7 nuoš., Lietu sakydamas, kad “klysta tie,

“DRAUGAS”

Runcimanas ir Lietuvos įgaliotas ministeris
Anglijui p. K. Balutis.
Liepos 10 d. sutarties nuostatai buvo vie

Toliau

silkėms

į

jokių

Lietuvą

nuoš.

nis

Lietuva

iš

kaip

suvaržymų.

Anglijos

įvežamų

pasižada

į

178,000

nebus

Lietuvą

tonų.

įvežimas

mažesnis

anglių

Taip

Britų

neįvesti

Anglies

pat

ir

kaip

ne

80

mažės

kokso

įveži

vertybę, kad aiškiai žinotų, jog gyventi žmo 66,060 kvintalų (kvintalas — 100 klgr. arba
nių skriaudomis tikrai neapsimoka.
2 cntn.). Nuo rugpiūčio 1 d. iki gruodžio 31
d. bendras bekonų ir kumpių įvežamas kie
LIETUVOS PREKYBOS SVTAfcTIS
kis nustatytas 2,513,400 kvintalų. Taigi Lie
SU ANGLIJA
tuva nuo rugpiūčio 1 d. iki gruodžio 31 d. ga
lės išvežti Anglijon 74,145 kvintai us.
Liepos b d. anglų užsienių reikalų minis
Socialistų laikraštis džiaugiasi, kad Aterijoj© buvo pasirašyta Lietuvos — Anglijos
prekybos sutartis. Sutartį pasirašė anglų užs. merikos Legiono Dariaus ir Girėno postas ne
reik ministeris Simonas, prekybos ministeris va nutaręs prisidėti prie socialistų dienos paKun. Dr. Fr. Sawicki,

Nauja taikli Žmogaus Siela
Vertė Vyt. Mankeliūnas

KATALIKŲ AKCIJOS RELIGINIAI
METMENS
Ak

.

(Tęsinys)

Z .Jeigu ontologiniu žvilgsniu

panteift-

Mrna glaudžiau jungia žmogų su Dievu,
Įf tm pliologiniu žvilgsniu neduoda to, ką
duoda teizmns. Savo ncasmenišk umu pan-

Iroimis absoliutas

(Dievas)

apie

mus

nieko nežino, m myli mūsų ir nesirūpina

įminu . Negali mums jmdėti, nes nėra ga
mtų \ n p:e m, o pačia gamta — Deus
»ivc natūra (HpinoaaJ. Trūksta panteiz
me 1 ip linges apvaizdos, prie kurios na
gu įima melsti-; egzistuoja vien neasim*
nine dievišką išnii/fis ir logiškas būtinu-

valandėlėmis greičiau

bus

tik

tokių legionierių, kurie išėjo prieš Lietuvių
Dieną, kurios pelnas skiriamas Dariaus ir
Girėno paminklui. Bet kad susirinkimas bu
vo negausingas ir kad nutarimas padaryta
neapsvarsčius paties reikalo, nedaug legio
nierių tenueis į socialistišką kermošių.
,

•

#

•

Lietuva bekonų įvežime Anglijon užima
šeštą vietą. Danijai tenka 63 nuoš., Olandi
jai — 9,5 nuoš., Amerikai — 8 nuoš., Lenki

e) Dar paminėsiu vieną labiausiai
tyli rezignacija. Kitaip mus paguodžia ti- 1
kėjimas į dieviškos Apvaizdos gailestingą į prasiplatinusią priežastį, kodėl žmonija
visagalybę. Gal būt stebimės Spinozos lyg linksta į panteizmą. Panteizmas malones
svara, tačiau visai kitokį įspūdį daro nis vra žmogui todėl, kad religiniu ir mo
mums šv. Povilo ir šv. Pranciškaus reli raliniu atžvilgiu yra patogesnis, mažiau
gingumas, kuris spindi meile ir skaudžiau reikalauja negu teizmas. Nėra jame nei
siuose kentėjimuose veržiasi prie Dievo religinių pareigų, nei atsakomingumo
garbės himnais.
prieš amžiną teisėją, nei nemirtingumo.
Užmeta, kad šrs viršpasaulinis Die Tačiau mums svarbu yra nepatogi pasau
vas virš visų žmogaus nelaimių, gi tuo lėžiūra, bet tikra. Ką padės mums ištai
tarpu Dievas panteistiniu supratimu, da gingiausias gyvenimas jei ištiks mus am
lijasi su mumis skausmu, nuodėme ir mi žina nelaimė.
rtimi. Panteistai tame mato guodžiančių
c) Rytų religijomis susidomėjimas
tiesą. — Tas, kas čia yra tiesa randama
Ypatingu bruožu paskutiniais dešimt
taip pat ir krikščionių religijoje. Juk net
yra dogma, kad pats Dievas už mus ken mečiais yra didelis susklomėjimas rytų
tėjo ir mirė. Tačiau čia randama pagrin religijomis, būtent: Vedanti filosofija, bu
dinis skirtumas tarp krikščioniškos pa dizmu, Konfucijum, Laotsi ir Zaratustra.
žiūros ir panteizmo. Sulig krikščionių mo Prasidėjo nauja didelė istorinė epoka: ne
kslo Dievas nekenteįo dieviškoje prigim tik politinės, bet ir dvasinės tarp Rytų
tyje, bet priimtoje žmogiškoje; tačiau nors ir Vakarų derybos. Pirmosios istorinės

mas.
kul io vis|i<m vadovauja.
Mintis
...... .................
_ _____ _______
__apie
J’s tnpo visu kuo mums panašus, tai vie
šią dievišką išmintį ir hūtinumą gali iš j nok išimtį sudaro nuodėmė. Kaip Dievūs
tiki 11 m duoti gudruoliui, kaip sako Spi- 1 turėjo likti laisvas nno nuodėmės, tai tanoza, ramybę ir minties lygsvarą, tačiau I me mūsų viltis, kad Dievas aukštesnis vskau inc

Italijos Dangus Niaukiasi

ra už visokį blogį.

krikščionybės derybos buvo su graikiškai
romėniška kultūra, antrosios su germaniš
ku ir slavišku pasauliu, trečiosios prasi
deda su Rytais. Rytai priėmė mūsų pa
saulio kultūrą. Gi religiniame lauke mū

vai — 2,95 nuoš. Po Lietuvos eina Sov. Rusi
ja — 0,85 nuoš., Estija — 0,75 nuoš., Latvija
— 0,7 nuoš., Argentina — 0,7 nuoš., ir Suo
mija — 0.4 nuoš.
•
♦
•
Patys Chicagos lietuviai socialistai skel
bia savo spaudoje, kad jie organizuoja pasau
linėje parodoje ne lietuvių dieną, bet kermo
šių. Nieko kito iš socialistų Makalo ir nega
lima buvo tikėtis.

sų misionieriai sutinka milžiniškų kliūčių,
nes Rytai didžiuodamiesi senąja kultūra
ją prieš pastato taip pat prieš krikščio
nių religiją. Rytai net pradėjo savo pro
pagandą Europoje arba, geriau sakant
mūsų mokslinčiai patys užsi krėsdami ry
tų idėjomis neša jas į Vakarus. .Jau Kris
taus laikais visų akys buvo nukreiptos iš
kur belaukta Mesijo ir romėnų imperijo
je kartu su krikščionių religija prasipla
tino įvairios rytų misterijos. Šiandien vėl
šaukiama: Ex oriente lux. Tik šiandien
naujoji evangelija eina iš pryšakinės Azi
jos, bet iš Tolimųjų Rytų.
Įvairių esama priežasčių šio rytų re
ligijos it filosofijos perkainojimo. Dau
guma negalvodami seka naujausią dvasi-*
nio gyvenimo madą. Eis jie kita krypti
mi, tas greit pradės reikštis, nes neseniai
grafas Kevserling pareiškė, kad Rytai nu
stoja atrodyti madnais. Mes gi ieškome
gilesnių Rytais susidomėjimo priežasčių.
Pirmasis didžiųjų naujų laikų mintytojų, kuris pradėjo įdomautis indiečių fi
losofija buvo Scbopenbaueris. Jis ypač
simpatizuoja su budizmu, ypač savo pesi

kurie vaizduojasi Italijoj ro
K. V-ti3

jų”.

Juo greičiau sukelsime pini
gų. tuo grc'čiau pastatysime
paminklą r uy tįsiems lakūnams
— Darini ir Girėnui. Todėl vi
si dalyvaukime Lietuvių Die
noj Harlem perodrome.

mizmu ir jo mokslu apie pasinėrimą nir-į
vanoję. Tam tikrame laipsnyje ir rytuose
pasireiškia tas pesimizmas. Tačiau norint
pesimizme matyti gyvenimo filosofijos vi
ršūnę reikia visai paneigti pozityvų gy
venimo tikslą. Gerai sakoma, kad pesi
mizmas yra sumedėjusis, mirštančios kul
tūros reiškinys. Krikščionių religija pri
pažįsta gyveninio skurdą, bet ji tiesia ke
lią gyvenimui ir aukštesnei laimei, j lėliai
to su krikščionybe Vakaruose prasidėjo
naujas gyvenimo jiavasaris.
Daugumai labai Ištraukiantis yra ry
tų mokslas apie reinkarnaciją.. Rašo man
giliai tikįs ir mokytas indologas: “Pra
džioj man atrodė, kad indų filosofija ma
ne tik patraukia įlėl to mokslo, gi dabar
žinau, kati priešingai, palinkimas į tą mo
kslą padare iš manęs indų filosofijos se
kėju.”
Įvairių esama aplinkybių, kodėl rein
karnacija aukščiau statoma negu krikščio
nybės mokslas apie vienkartinį gyvenimą.

(Daugiau bus)

ttftvlMsdlenls, liepos 2$, 1934
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gelbėsiu jums, kiek galėdamas, ■ stų, kuris padeda dantims bū- kada vaisiai prinoksta, jųv n

Manantieji važiuoti į Li

u-

bet nuo tamstos pačįos pri- ti sveikais, (Bus daugiau.) kluonai pilni, gamtoje pilnu vų, kreipkitės į “Draugo” lai
gražiu gyvenimu ir sųžiningai sunaudojimu klauso didesnė priežiūra ir
mos vaizdas žavėte žavi.
vakorčių agentūrų, kur būsite
Dievo malonių viršyjo visus kitus žmones,j pri8itaikvrnas priė JUIns naujŲ
Daugiausia žmonių važiuo aprūpinti visais reikalingais
ir todėl Dievas linuko ir paskyrė ja būti j ,ink bį R iWer
dokumentais ir laivakorte ant
ja j Lietuvų pavasarį, nes
Alanjos motina.
1.
,
.
,
j jus suradau, tai man atrodo,
lokių laivų, kuriais tik norė
Nei viena iš Izraeliaus šventumu pagar-^ad viskas tvarkoj, vienok Tei Kiekviena metų dalis Lietu j n ten gėrėtis pavasario gra- site keliauti, nes “Draugo”
sėjusiųjų moteriškių, nebuvo verta būti, kalaa bfltų
manP) ar kitur voje turi savo ypatingų gra-1 bumais. Bet kas pavasarį
“Pažadėtosios Panelės’’ motina, kaip tik Šv. kas mėnuo jus apžiūrėti, iš žunių. Gražūs ten pavasariai J suspėjo; gali važiuoti dabar, agentūra atstovauja visas 1:Ona.
Rebeka, Rachela, Estera, Deboir vasaros. G re žus ir ruduc,{ kad gėrėtis rudens gražumu, iii jas.
ra ir Judita, — visos buvo gražios ir dorin egzaminuoti, nes šiandien svei
gos moteriškės, bet nepakaktinai. Dievas vi kas, o rytoj gali sirgti; tams
suomet ir visame ieško sielos gražumo. Iš tos padėjimui tas yra labai
visų tų moteriškių, Šv. Onos siela buvo gra svarbu.
žiausia. Dievas, tieRų, su ftieile žiūrėjo į tas
Atsikėlęs, nuo girgždančios
visas moteriškes, bet Jis nei vienos neiš
rinko. Jis labiausiai mėgo Šv. Onų, kuri kėlės, gydytojas priėjo prie
buvo nusižeminusi ir kukli, neturtėlė ir ne savo knygų sandėlio, ištraukė
vaisinga. ... Kodėl! Todėl, kad ji savo pri lakštų popieros, gražiai su
vilegijomis bei dorybėmis viršyjo jas visas. lankstė ir padavė Negalienei,
Mes galime dasiprasti, jogei nuo visų am sakydamas:
žių Dievas amžinaja meile Šv. Onų numylė
jo. Anot Šventųjų Bažnyčios Daktarų, Die — Štai, ant tos poperos yra
vas mylėjo Jėzaus Kristaus žmogystę labiau surašyta, kokį maistų valgyti,
negu visų žmonijų. Panašiai, Jis irgi įmylė kiek, kada ir t. t.
jo Jėzaus Kristaus Motinų labiau negu an Gydytojas pastebėjo, kad
gelus ir visus išrinktuosius. Taigi, šv. Ona. tas maisto sųrašas yra labai
kaipo Švč. Panos Marijos motina, dalinasi
Šis Modelio V Kelvinatorius
garbe ir laime, kurių Dievas visiems Savo paprastas ir kiekvienam pri
yra specialiai pritaikintas viduti
ištikimiesiems nuo amžių yra prirengęs.. Sa einamas. Dirbant turi dabotis
niškų įeigų šeimynai. Bet jis jokiu
ko Šv. Tomas, “Dievas prirengia tuos, ku perdaug nenuvargti, vienok
riuos Jis išrenka kokiam nors ypatingam dar lengvas darbas nieko neken
būdu nėra mažas šaldytuvas. Pil
bui atlikti, ir padaro juos tinkamais, įdant kia. Baigdamas gydytojas pa
no dydžio, pilnos jėgos. Pagrindi
galėtų išpildyti jųjų užduotų pareigų.”
stebėjo, kad būtinai laiks nuo
nis sudirbimas, mada ir kokybė yKokia Šv. Onos aukštybė, kokia jos gar-• »"it *
..
„ij-v
x ' aiko reikia išvažiuoti ant ty. ro
ra ta pati, kaip ir aukštesnių kai
be, kai mes prisimename,
kad ji buvo &
Švč.
nų modeliuose.
Panelės Marijos motina ir Jėzaus Kristaus, oro.
pasaulio Išganytojo, bobutė. Todėl visuo Išleisdamas Negalienę gydy
šis Kelvinatorius nepaprastai
met atsiminkime Šv. Onos garbingumų ir tojas pastebėjo, kad jinai turė
žemai apkainuotas. Jūs galite įsi
galingųjį prie Dievo užtarymų, melsdami jos tų matyti ir savo dantų gydy
gyti jį mokant mažiau negu 14c
malonios globos visuose mūsų gvvenim© rei
tojų.
kaluose, ypač katalikiško vaikelių išauklėji
į dienų per mūsų liberališkų pir
Paačiavus Negalienė savo
mo, kad kaip Šv. Ona pati kosųžiningiausiąi
kimo planų. Pašaukite arba atsi
užlaikė visus Dievo įsakymus, taip pat, mo gydytojui skubinos’namo, kad
lankykite Elektros Krautuvėse
kino ir savo Dukrelę Švč. Panelę Marijų vis pasakytų savo širdukui kų gir
dėl pilnų informacijų.
kas kart mylėti Dievų karštesne meile ir vi dėjo gydytojo kabinete.
suomet pasivesti Jo Apveizdos surėdymams.
Vakaro sulaukus Onytė Jo
Pasiklauskite apie lengvų išmokėjimų planą. Mažas rank
Šv. Onos šventė pripuola liepos 26 d.
pinigių, balansas mėnesiniai ant Jūsų Elektros bilos. 1 i
nui viskų pasakė, kų jai gydy
nuošimti ir kitus kaštus, truputi aukštesnė kaina ui reik
V. P. Gražulis, M.I.C.
tojas sakė ir paskui abu nudū
menis parduotas ant lengvų Išmokėjimų.
siu savo boso, nes jis augina lino pas dantų gydytojų Tušnet keturis. Beja, paklausk tauskų, kuris labai atsargiai
Ypatybės Naujo
Plepauskienės; ji turi septy apžiūrėjęs Negalien4s dantis,
Model
V Kelvinator’io
— visų nuėmė X-ray.
nis.
Rašo DR. G. I. BIOŽIS, dentistas, Chicago, III.
Padėjimo vietos 4.22 kublftkos pė
dos... lentynų vietos — 8.35 ket— Beveik viskas gerai, tik
— Ar žinai kų, Jonai, vietoj
TeleptuHK* RANdolph 1200, Tvorai 155
vlrt. pėdų— Sušaldo 8.4 svarus le
(Mintis imta iš American daugiau gali sakyti?
4211 ▼. Medieon St.
812 V. 61rd Sl.
4562 Brondvray
do vienu sykiu... Tu n' daug Kelklausinėti kaimynų ir kitų, randasi keletas mažų išpuvi4814 So. Aabland Avė.
2950 E. 92ad Sl.
2618 llilw»ukee Are.
vinator patobulinimų, kurie ran
Dental Association.)
— O gi savo mamai.
34M So. Siau St.
11116 So. Mirhigui An.
4813 Irvinu Park Blvd.
dasi tiktai brangesniuose modeliuo
verčiau pasitarkime su medi mų, kurie lengva užtaisyti.
se kitų lAdlrbysčlų.
Po sunkaus dienos darbo,
Gerai,
sako Jonas.
DUODAME FEDERAL KUPONUS
Dr. Tuštauskas ištraukė ci
cinos gydytoju.
Jonas sugrįžęs namo, vosjJei^ mama yra svarbesnė
— Onytė, gal būt, kad tu ir garų ir, duodamas Jonui, tarė:
įslinkęs pro duris, paklausė l.ne^n
sakyk JsĮ-• •
__
____ ________
Ponos Negalauske, man at
išmintingai
kalbi. Gydytojas
Onytės, ar vakarienė jau ga-1 ’^<)nas pasiėmė laikraštį
(Įuof, teisingiausį patarimų, rodo, kad iš judviejų lais pui
vėl pradėjo skaitvti, rukvda- i
..
• A • xj
•
tava. '
kūs seimininkai. Jonas nusi
.
■ nes jis
apie
tai žino daugiau,
mas
pypkę.
f
Onytė, pasveikinus Jonukų
šypsojęs, paačiavo, o Onytė
negu mes visi.- .
}
Ką Tik Gavome
Onytė palengva prisiartino
atsakė, kad už poros minutų
Sumanyta — padaryta. Už skaniai nusikvatojo lig flirtuo
OŽKABALIŲ
viskas bus ant stalo. Šypso prie Jono kėdės, uždėjo rankų poros dienų Onytė Negalieąė dama su kokiu jaunikaičiu. Dr.
ant
jo
peties
ir
tarė:
damos į Jonų Onytė paklausė;
atlankė medikų ir, perstačius Tuštauskas padavė Jonui ma
— Taip, Jonaį, > turėsime dalykų, gydytojas apžiūrėjo, žų knygutę sakydamas:
— Kažin, ar visi vyrai esti
svečių, bet tas svečias bus patvirtino ir nuostabiai pa — Na, Jonai, dabar pers
taip išalkę kiekvienų vakarų.
Lyg pykdamas Jonas atkir svarbus man ir tau; ir aš tu klausė, kas jums liepė eiti pas kaityk tų knygutę ir žiūrėk, surinktos D—ro J. Basanavičiaus.
Dviejose dalyse. Viena 25c, abid
riu vilties, kad tas svečias pa- i gydytojų
to:
kad Jūsų jauna moteriukė tos
vi 50c. Dabar galima jas gauti
Padarytas
ift
rinktinių
— Visi normalūs žmonės, siliks su mumis per ilgų laikų
Tai mano sumanymas, — knygutės įsakymus pildytų.
lr Suknelių, suplaktas J
“DRAUGE”
nežiūrint, ar vyras, ar mote
Jonui neilgai teėmė supra- į atsakė Negalienė. Suduodamas — O kas tai! Gydytojau!
klausinių, alyvos, uksuso
2334 So. Oakley Avė. Chicago, IU
grietinės tirštumą ISsklrtlris, atėjus laikui nori valgyti. sti, kame dalykas. Prisispau- ranka per petį gydytojas tarė: — Kokį maistą vartoti da
nu K ra ft Mlracle Whlp
Skaniai pavakarienavęs Jo dęs Onytę prie savo krūtinės
būdu.
— Labai išmintingas suma bartiniame stovy.
meiliai
pabučiavo.
..
nas pasitraukė nuo stalo, at
nymas, nes nuo jūRų normališ- — Ačiū, gydytojau, bet ma Jūs galite gauti pas savo vaistininką
tam tikrą TONIKĄ, kuris pe.r Ilgą
sisėdo į minkštų kėdę, užsirū
— Labai gerai, dušytė, ko kumo, sveikatos priklausys ir no moteris jau turi vienų, ku laiką
buvo vieno įžymaus Oydytojaus
Night *nd Morning
preskripcija. Tai yra tikrai gera nau
kė pypkę ir pūsdamas karno aš ir norėjau. Klausyk širde kūdikio sveikata.
rių gavo nuo Dr. Nekučio.
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
Promote a CU**, Health? Condition
ms dūmų pradėjo žiūrėti į lė, aš manau, kad tu pasiteiAtsisėdęs į savo senų, čirš — Tas nieko, imk tų ir pa
Jei akys suerzintos vėjo, dulkių ar
saulės, vartokite kelis įsius Marine.
ūkraštį. Onytė, lig būtų nu- rautum su Gataveckienė apie kančių kėdę-, gydytojas papra daryk palyginimų, mūsų abie
Palengvina, stiprina ir atnaujina vie
nu sykiu._____ ____
sikaltus, prabilo į Jonų.1 būsimų mūsų svečių; jinai tu- šė ir Negalienę atsėsti.
jų, beveik, gal, bus tas pats, Mėnesinis treatmentas ut. Dolerj —
Safefarlnfantor Adult. At all DniggistJt.
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
— Kaip vakarienė, patiko!'rėtų gerai apie tai žinoti, nes
— Dabar, poniutė, aš noriu tik kų mano surašo daugiau jausite
tvirtesniu, arba jeigu ne bū
Ivrito for Pret Eyt Booh
M urlne Company* Pept. H. 8., Chicago
pilnai patenkiutas, Jūsų pinigai
I>abai gerai, ačiū, — at-įaugina šešis, o aš pasiklau-1 jums duoti keletu pastabų; aš kreipiama dėmesio į tokį mai- site
bus jums sugrąžinti
sakė Jonas, o kaip širdelei vis 1 •
kas šiandien sekės?
— Taigi, beveik viskas ge
/jv ofyy? ofpįce
rai.
BV GO4.CN X
eoftGOl 50ME.— KaR tai beveik, ar kas
ABOOT tt
x
av
IT D
atsitiko nepaprasto?
'ėtE M ALL THfefce
S.
. heue u
>
— Ne, nieko, — atsakė Ony
tė.

»
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Žmogaus didžiausia nelaimė, po Adomo
nupuolimo, buvo, kad jis prarado pašvenčia
mąja Dievo malonę ir teisę įgyti dangų. Ta
čiau Dievas parodė žmogui didelį savo gai
lestingumų, nutardamas išgelbėti jį iš tos
nelaimės, į kurių jis buvo įkritęs.' Kaip gi
Dievas atliks šį išganymo arba išgelbėjimo
darbų! Tiesa, Jis turėjo daug visokių būdų,
kuriais Jis galėjo išganyt žmonijų. Tačiau
Jis pasirinko tokį būdų, kuris geriausiai ati
tiko Jo gerumui ir meilei.
Švč. Trejybė nutarė, kad antrasis Asmuo
taptų žmogumi, kentėtų kančias ir mirtų už
visų žmonijų. Jis būdamas amžinojo Dievo
Tėvo amžinasis Dievas Sūnus Savo neįkainuojamaja kraujo kaina atlygins Dievo tei
singumui, atpirks žmones ir grųžins jiems
prarastųja pašvenčiamųjų malonę ir teisę bū
ti Dievo vaikeliais ir dangaus paveldėtojais.
Dievas yra begalinė Esybė, Jo teisingumas
yra begalinis, tai atlyginti Dievo teisingumui
ir grųžinti žmogui pirmykštį pašvenčiamosios
malonės stovį, reikėjo tokįo Asmens, Kurs
būtų Dievas žmogus, kad Šis dieviškasis vie
nas Asmuo turėtų dieviškųja ir žmogiškųja
prigimtį, ir kaipo Dievas savo begaline kaiLna užganapadarytų Dievo teisingumui ir kaižmogug galėtų kentėti ir mirti ir taip pairyti žmogų amžinai laimingu. Bet, kad
ingiškojo Tėvo Sūnus taptų žmogumi, Jam
reikėjo tokios skaisčios Panelės kuri atatiktų būti Jo motina. Dievas nuo amžių išrin
ko Švč. Panelę Marijų būti Jo Motina ir
apdovanojo jos sielų pašvenčiamųja malone,
sutverdamas jų skaisčių, nekaltų be gimto
sios nuodėmės sutepimo. Jis Marijų pripil
dė malonėmis. Jis jų apdovanojo išminties
ir dorybių neapsakomomis privilegijomis.
Žodžiu sakant, Jis padarė, kad Marija būtų
verta tapti Dievo Motina.
Švč. Panelei Marijai irgi reikėjo Moti
nos, kuri atatiktų būti Dievo Motinos Švč.
Panelės Marijos Motina. Todėl V. Dievas
išrinkdamas Šv. Onų būti Marijos motina,
jų apdovanojo labai didelėmis virš prigimto
mis malonėmis ir garbingomis dovanomis,
įdant ji būtų verta būti Nekaltai Pradėtos
Švenč. Panos Marijos Motina. Šv. Ona savo
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— Gal vėl tavo giminės šį
vakarų sugarmės?

— Ne, ne; čia biskį svar
biau už mano gimines...
Jonas nubloškė laikraštį į
šalį ir pypkę pradėjo smar
kiau rūkyti. Ug išsigandęs,
žiūrėdamas į Onytės blizgan
čias akis,' paklausė:
— Na, tai kas, pasakyk.
Jei man nesakysi, tai kam
s
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS

Šalin Tinginystė!

KVIETIMAS VAKARINIŲ
NEW YORK LIETUVIU
KOLONIJOMS

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

Vadovas Sakyklai. Trečioji
knyga, Pamokslai apie Dievo,
Malonę, Sakramentus ir Mal-Į
I dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro-|

Mes esame sutverti darbui, kėj. Juos užtinkame visur: 6ei
Šventasis Raštas, Senojo
Durbo iš mūsų reikalauja Die-'mose, draugijose, parapijose,
Pittsburgh’o Lietuviu Žinios
vo ir gamtos įstatymai, teisy-! tarpe profesijonalų, biznierių
i Naujojo Įstatymo, su Vulgu- kas. Kaina $1.50.
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
bė ir pati prigimtis. Dievas J ir eilinių bruzdelninkų. Men R0CHE3TERI0 LIETUVIŲ 1 tos tekstu, Antras Tomas, ploNaujas Testamentas. Vertėj
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
DIENA
j
na
į
s
popieriniais
aptaisais
kai2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
sutvėręs žmogų, neišlaisvino i kai išsiplatinusi katalikų spau
Juozapas Skvireckus.
Pust
----------i
na
$3.00.
Telephone Hemlock 2204
jo nuo darbo. Kuip visoks ga-' da, negausingos nariais drau
620; kaina $1.25.
I
4
Roehester, N. ¥. — Sekms-I
mtos gyvis juda, kruta dėl gijos, palaida, visokių vėjų
* .lioni riio-ninėio 5 (I Sftft Rre-' Sv«nUsis Raštas, Senojo ir
DRAUGAS PUB. CO.
būvio, taip ir žmogus savo blaškoma minia liudija nenia- ltnb ruSPlu 00 •»
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, ..I - ...........
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L... tze parke ivvks Lietuvių Die-'Naujojo Įstatymo arba lesta« veido prakaite turi
z 4 ----nzinį,---------ir moralį.----sunegflejiįvy*■
2334 So. Oakley Avė.
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or-w.
vUit Rn mento su Vulgato tekstu, Ket-.
Dievas,
duodamas
ta-'
(
nių
priešakyje
stovinčių
p.mona
’
!
kinių,
ruošiasi
v
.
I duonų.
Chicago, III.
virtas Tomas, kaina $4.00.
eheslerio
lietuviai.
Beveik
vi

o jos vieton stato medžiagų, Į Icntus, liepė juos sunaudoti; n’ų. Jei pas mus būtų milžinu
ŽMOGUS TURI DŪSIĄ
----------pav. — sniagenys, nes būk tai I radęs darbininkus stovinčiais “ddntkerų”. mažiau tik savo sos draugijos ir organizacijos
LIETUVIAI DAKTARAI:
MIKAS: — Jonai, ar tik , smagenys atliekančiosvisų aa-'be darbo, siuptė į savo vyny- kiomelio paisančių ir.ftauti dilia ;s' ien, k id padaryti Lie AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
dabartinių amžių mokslinai-; rbų, k. a. atminties, jausmo, nų. Žmonija yra sudėtinis kū- nius idealus neigiančių vyrų. tuvių Dūlių kuo didžiausių ir
Tel. CANai 0257
Ree. PROspect 6*59
kai ėmė abejoti apie dūšios Į gailestingumo, net irsužinos, j nas, arba organizmas. Atsisa- katalikų reikalai pakviptų ge sek .tingiausių. Komitetas ren
gia
įvairių
ir
Įdomių
progra
buvimų!
* MIKAS: — Olr, Jonai! dakims veikti vienai kūno daliai, rojon pusėn į trumpų laikų ji
DENTISTAS
JONAS: — Ne, Mikai, tas bar man aišku, kodėl bedie- sunegalėja ir kitos, aptingus mūsų pastogėje sukami neųrau n.ų.
1446 SO. 4»m CT., CICERO, UL
Kocbesler Lietuvių Diena Utar., Ketv. Ir Pėtn. 19—9 vai.
kluusimas yra taip senas, kaip viai (materialistai) yra tokie vienam luomui, pradesda šlu gų “lizdai” atrodytų tikras
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
SO. HALSTED ST., CHICAGO
prasidės dideliu paradu, kuris 3147
ir žmonija. Kai tik žmonija bedūšninkai, kerštingi ir bai buoti visa visuomenė. Pragai kūdikio žaislas.
Paned. Sered. ir S ubąt. 2—9 val^
1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Tinginystė lig kokiais rvte- įvyks nuo Šv. Jurgio bažny
ėmė dvasiškai sugęsti, taip ir sūs keikūnai, nes jie nepripa- štinga tinginystės liga gali ačios
12
vo
k
Standard
time.
BoDienoms Tel. LAFayette 5793
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
pradėjo mėginti užginčyti dū-j žjsta nieko dvasinio, tik gy psirgti mūsų kūnas ir dvasia, j žiais suriša žmogaus p<otų, vt
Naktimis Tel. CANai 0402
6 iki 8:80 vakaro
chester
lietuviai,
ir
jų
drau

vena pagal savo medžiagos Kūno tingėjimas pasireiškia ta lių ir širdį. Tinginiui viskas
slos buvimų.
j da, kai žmogus nebepaslenku pasidaro didžiausia sūnkeny gai, kurie turi automobilius, i
MIKAS: — Dėlko gi jie no (mėsos) apsireiškimus.
Tel. LAI-oycUe 7650
nuoširdžiai
prašomi
dalyvauti,
ri panaikinti dūšių!
JONAS: — Mikai, skaityk eiti tavo pareigų, nebenori pa- be, \iskas jį erzina, kas,ragi
Office: 2643 W. 47th Street
savo
automobilius
prašomi
pa

Vai.: 2 ik*. 6 popiet, 7 iki 9 vak.
ir na sunaudoti Dievo duotas do
JONAS: — Dėlto, kad bijo toliau; rasi, kad protas nėra kelti menkiausio fizinio
Nedėliojo pagal sutarti
puošti
šiam
dideliam
paradui.
pomirtinės bausmės, nes Die sųiagenys, ir kad medžiaga Pr°D vargo, o kai atsisako ža- vanas kitų gerovei.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Kitų
k<
’
onijų
lietuviai:
Nia

Išsilaisvinę
iš
tos
kūno
ii
Office Tel. REPublle 7696
vas yra teisingas, teisingai ir (smagenys) negali parodyti
savo kūno aistras, jo tin
.4140 Archer Avenue
Re*. Tel. GROvehiU 0017
gara
Pails,
Amstcrdam,
Utiea
dvasios
vergijos,
stokime
į
daVai.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
užmokės, kiekvienam pagal da dvasinių apsireiškimų, nes ko ginystė įgauna dvasinį pobūdi.
7017 S. FA1RFIELD AVK.
ir t.t. nuošinlžiai kviečiami at
Tokių
kūno
ir
dvasios
ligo'
rbų
petis
į
petį
ir
pajudinkirbus. O žmogus, vesdamas blo pats neturi, to ir kitam negali
Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANai 0402
Vilimas vykti į Jloeliestvrio Lietuvių
gy gyvenimų, bijosi sunkios duoti. O sniagenys yra medžia nių netrūksta ir mūsų apylin- • me žemę...
Dienų.
Prašomi
atvykti
prieš
2423 W. MARQUKTTE ROAD
bausmės, todėl nori užginčyti ga, todėl dvasinių apsireiški
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
; takošės, Pranas Pikutis pa do 12 vai. prie Šv. Jurgio bažny Į Vat 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto Office Phone
Res. and Office
dūšios buvimų, kad nereikėtų mų negali išduoti.
K.J.V.S.
2359 So. Leavitt
NedėlfoJ susitarus
PROspect 1028
čios, 545 lludson Avė. Visi li
vanojo
ir
broliai
Gutauskai
gė

kentėti. Bet, Mikai, jie labai
CAN AL O7I
rimo, kad tHcmi sudaryti kuo nksmai važiuosime į Sea Bru
klysta ir už tai turės tikrų ir
Komitetas visų Tel. CANai 6122
Biidgeville, Pa.
Praėjusį magiausiai išlaidų, ir kad kuo- ože parkų.
pilnų bausmę atkentėti.
scki.iadienį penki mūsų para- daugiausiai liktų pelno. lai i lauks ir suteiks “ rocbesteriškų
Materialistai uodą pastan
PHTS1CIAN and SURGEON
pijos “boisai”: J. Urbonas, L. labai gražus ir girtinas da v
time”.
DENTISTAS
gas, kad užginčijus dūšios bu
2403 W. 63rd St., Chicago
Vasiliauskas, J. Alšauskas, V. kas, kad remia gražius ir k ii ' Sea Br.-eze parkas yra apie
2201 W. Cermak Road
vimų.
OFFICE HOURS;
Liepos 14 d. Šv. Pranciškaus Mažietis, Jonas ir Edvardas nius parapijos reikalus. J. «T. | 5 mylias nuo Roehester. Vė
(Kampas Leavitt St)
S to 4 and 7 to 9 P. Ii.
Sunday by Appolntsaent
MIKAS: — Jonai, aš nesu vienuolyne iškilmingai prasi blankai surengė “joy ride to
liau atvažiavusiems iš kitu
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
prantu, kas yra materialistai! dėjo keturdešimties valandų tlie bushes”.
Nuo 1 iki 8 vakare
Adomas Jaškūnas su šeimy miestų lengvai kelių nurodys
JONAS: — Materialistai y- atlaidai. Kapelionas, kun. J. Pasivažinėjimas
Seredoj pagal sutarti
‘‘ troku ’ na išvažiavo atostogoms į Lu bile vienas gyventojas.
DR. STRIKOL’IS
ra tokie žmonės, kurie netiki V. Skripkus atlaikė iškilmin- pats per save nėra blogas dai ther, Mich., pas savo gimines’ Lauksime visų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir nenori pripažinti jokios dva'. gasias šv. Mišias ir vakare pa ktas, jei įvyksta nedraudžiamu pakvėpuoti ūkio oru, pažu vau- j šv. Jurgio parap. klebonas Tel. CANai 6122
sinės būtybės, kaip tik medžią- sakė pamokslų apie išstatymų laiku ir nesipriešina vyresnių ti, pagrybauti ir t.t. Girdėjau,
4645 So. Ashland Avė.
kun. Jonas Bakšys ir
OFISO VALANDO8:
gų ir regimus, daiktus.
' Švenčiausiojo Sakramento.
Lietuvių Dienos Komitetas
jų šus įstatymui. Tos vyresnių- i Adomas žadėjo savo klebonui
Kuo 3 iki 4 Ir nuo 6 Iki S vak.
MIKAS: — Jonai, tai mate-j Liepos 15 d. kun. V. Abro- jų sankcijos tae “boisai” kaip nutvėręs “ščupokų” parvešti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Nedėllomls pagal sutarti
Ofiso telef. BOUlevard 78M
rialistai turi būti neprotingi ma it is pasakė labai gražų pa- tik neturėjo, nes sumanė va- lauktuvių. Laimingai
2201 W. Cermak Road
arėja. Dieve duok, kad viskas
Namų Tel. FROspect MSO
žmonės ir negali galvoti, nes mokslų, apie naudų Švenčiau žiuoti prieš sumų. Savo užsiant gero išeitų ir sykį ant Vi
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak.
mintis yra dvasinis apsireiš sio Sakramento.
j spyri mų Įvyk .'ė.
Praeitų .' sekmadienį
kun sados tos komedijos UŽsibaig- Seredomls ir NedBllomls pagal sutarti TeL BOULevard 7042
Liepos 16 d. kun. V. Sadau
kimas, todėl materialistai ir
REZIDENCIJA
J.
Skripkus pakrikštijo Simuko
negali nieko naujo išgalvoti, skas pasakė apie vaisius Šv. i Kada žmonės bažnyčioje me6631 S. California Avė.
Idt'si, mūsų jauni “gerojai” ir Onos Sickle dukrelę vardu
Sakramento.
tik kitų darbus kritikuoti.
DENTISTAS
Telefonas RFPubUc 7868
Marė - Joanna: Awgk sveika, LIETUVIAI DAKTARAI:
prisikalbnę
kelias
mergaites,
JONAS: — Tiesa, Mikai, Pamoks’ti buvo pamokinau
4645 So. Ashland Avė.
nutraukė “troku” į miškų. Mariute, augk.
arti 47tb Street
dėlto, materialistai arba da- j tieji. Seserys jų neužmirš per
Oftso: Tel. LAFayette 4017
Vai.; nuo 9 tkl 8 vakare
Keisk
ia,
sukėlė
revoliucijų,
bet
XeL LAFsyette 8067
Res.:
TeL
HEMlock
6286
bartinių laikų bedieviai, nori visa gyveni-nų. Seserys dėkin
8eredoj pagal sutarti
prieš kų? Prieš savo gerų va Po ilgos ir sunkios ligos pa
visiškai žocli dūšių panaikinti, gos patarnavusiems kunigams.
rdą. Po šito jvykio kiekvienas simirė a. a. Ona Gntauskienė
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
deras žmogus turi teisę vadin 39 m. Palaidota Šv. Kazimie
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
4142 ARCHER AVĖ.
X—SPINDULIAI
ti juos maištininkais ir begė ro parapijos kapinėse šeimy
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
3051 West 43rd Str.
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69tli 8L
niškame sklype liepos 25 d.
džiais.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
2515 H EST 69th ST.
Remkite Šiuos Lietuvius Biznie
(Prie Archer Aw. netoli Kedsie)
Ant rytojaus, liepos 26 d., pa Valandos:
nuo 8 Iki 8 vai. vakaro
Seredomis ir NedCllomls pagal sutarti
Of.
ir
Res. Tel. HEMlock 6141
■vedomis ir nedaliomis pagal
rius, Kurie Remia Katalikų
Liepos 23 d. kun. A. Jurgu laidotas taip pat Šv. Kazimie
sutarti
Valandos:
tis išvažiavo atostogoms. Ža ro kapuose žymus vertelga a.
Spaudą
2*4 popiet; ano 6-8 vakarais
dėjo atlankyti Kingston, ?t»., a. Jonas Sabaliauskas. Pasta
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
klebonų, kun. J. Inčiflrų ir, pa rasis staiga susirgo, nugaben «*
/ •• 4157 ARCHER AVENUE
Office Tol. Wontwortb 6880
Tel. VIRginta OOM
DENTISTAS
keliui i Atlantic City, užsukti tas į South Side ligoninę už
Ofiso
vai.:
t-/4
ir
6
—
S
p.
m.
'
’ k«*
Ree. Tel. Hyde Park 889
Real Estate and General
4204 ARCHER AVĖ.
Nedaliomis pagal sutarti
į R-moing, 1 a., pas kun. P. keletos valandų mirė. Spėja
Valgomu Daiktų Krautuvė
corner Sacramento
Insurance
Garmų.
V. ma, kad jis buvo saulės spin
2331 CARSON STREET,
-14
Vai.:
nuo
9 v. ryto
iki 8 v. vak. i®®
1- oris°
2013 CARSON STREET,
J
Rcz. VIClKrfy 2343
dulių auka. Pittsburghe siau
Pittsburgh, Pa.
PITTSBURGH. PA.
MOTERŲ IR VAIKŲ UOŲ
čia neišpasakyti karščiai. Abe Phone Hemlock 2061
Užlaikau pirmos .rūėles mėsa Ir
SPECIALISTĖ
Čia taip pat parsiduoda laivakor
kitus valgomu® produktus. Malo
tes 1, Lietuvą ir bilietai ant Greyjose
laidotuvėse
vietiniam
kle

6900
SOUTH
HALSTED ST.
hound husų po vis, Ameriką..
nus patarnavimas. ISbanriyktte.
Ofiso
vai.
nuo
1-8;
nuo
6:80-8:80
DR.
JOSEPH
KELLA
... . ■ Wl ■■>«■! ...........bonui pagelbėjo kun. Skripkus
•S’A 8 pn l T»w« oa 9 1X1 I :sopnv[T>A
756 W. 35th Street
b ^derai-ijos 52 skyriaus į.i- įr
jęOj?!ra Giminių buvo
■<uopte.4«|f vuAaspm
DENTISTAS
f
knikas praeitų sekmadienį ga net iš Chicagos.
6558 So. Western Avenue
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
lima skaityti nusisekusiu, n«
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedaliomis pagal sutartį
žmonių buvo gana skaitlingas
Ofiso Tcl. CALtimet *893
Pus Bai-škėčius praeitų sek
Re*. Tel. IMtEzel 9191
būrelis, nors tuo pačiu laiku
madienį svečiavosi Agnietė Va
Leading Music Store
lietuviai 1 ’znieriai laikė kilų
OFISAB
hintiejns, iš Mansfield, Ohio,
piknikų neva tai Dariaus - Gi
505 7 EAST 8th AVĖ.,
4729 So. Ashland Avė.
giminaitė pusseserė. Taip pat
2 lubos
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
rėno paminklui. Geras tikslus
CHICAGO. ILL.
Homeste&d, Penoa.
dalyvavo ir Federacijos 52
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
abiem užteko. Girdėjau, kad
OFISO VALANDOS:
visų chroniškų ligų
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo I Iki 4
naujos klebonijos fondui liko skyriaus piknike. Džiaugėsi
Terkant, nepamlritafte KATILIAUS
DR. VAITUSH, OPT,
▼ai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vai.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
U Homeit^ed, Pa. Pas Ji galite pi
suvirš pusantros šimtinės. gražia vieta.
LIETUVIS
vikaro. NedėUomls nuo 10 Iki IS
giau pirkti ant lengvi) UmokesMi) vi
Kanapas lįst Street
v4
..
*
OPTOMETR1CALLV AKIU
valandai dienų.
Kiek Dariaus - Girėno parom*
ską, kas tik randasi nm«HiaU6ky Ir
SPECTALISTA8
Valandos: I—4 popiet, 7—6 vai. vak.
auksinių Aalktų krautuvėj.
Nedėllomls Ir kvontadienlath 10—18
Telefonas MII>way 2880
kini atliko, neteko sužinoti. JTE2AUEŽNINKAI PEŠASI
svaigimo
aklų
aptemimo,
aervuotuČia parrfdAoda visų geriausių MTai jau nnrtts metinis Fede
mo. skaudamų aklų karttj, atitaiso
dlrbysčių RADIO. Apie 7 iMlrtrysėlų
trumparegyste ir tollregyRtę Priren
Skolininkai
prašo
skolas
atracijos
skyriaus
išvažiavinmu.
gia teisingai akintus. Vituose atsiti
Elektrikintg. JCE BAKSIU, kaipo Ge
Office Phona
Res. Phone
kimuose egzaminavimas daromas su
neral Electric. NORGE. CROHUIlY,
TRIangle 0044
Tako!
kay
Federacijos
sk.
vi
»i
mokėti,
nvzttiiežninkai
už
tai
S3ST
ENGIevvood ««4t
ULLCTRO.fcUK, OlBSON, SPARTON
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
čia pas n us sekasi by kekj j«W .taStuoj. ir į kalėjimą į“,J
etc. Skalbiamų malinu. Sweepertq ir
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
proeų.
KaSJi/Ji
darbų diibti: visi jį uoliai re krmia. Tikro, “aorkfc”. Ž«Tel. YARtls 0994
Remkime p. KATILIŲ. «es Ns yra
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Lankiom
dar Iniknsi hpt kas
atitaisomos be akintų.
mia.
Moterys
sųjungietės,
tre

KaUSKaS tlar laiKOSl, oei KUb
plyta,, UalD pirmiau.
Rea.: Tel. PLAza 2400
uisttaraevpe mOsų perenans.
7850 So. Halsted Street
Valandos:
tininkai ir šv. Ražančiaus d r toliau bus, tai dar nėra tikrų 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
8AVA8 PAS SAV4.U.
ROOM 810
Nuo 10-18 v. ryto: 8-8 Ir 7-8 v. v.
Ph&us Boulevard 7589
ja pagamino užkandžių ir «a'.- žinių. Diena ii dienos rietenos
Tat; 1-4 to 7-1 rak vakar*
MadOIdlaolais auo 10 UU XI 4l*pg
I
REDAKCIJOS

ADRESAS:

Įdomūs Pasikalbėjimai

DR, F. ATKOČIŪNAS

Ofi. P, Z. ZALATORIS

OR. A. J. JAVOiš

DR.F,C.WINS»i)NA

DR. J. J. SIMONAITIS

IRGI GEROJAI

ŠV. PRANCIŠKAUS
VIENUOLYNAS

DR, G. I. BL0Ž1S

OR. J. J. KOW ARSKAS

DR. S. BIEŽIS

DR. C. Z. VEZEL1S

DR. A. RAČKUS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

Pittsburgho Žinių Skaitytojai!

DR. A. P. GURSKIS

JOHN GUUBIS

DR. T. DUNDULIS

C. J. WŪSHNER

DR. SUSANA A. ŠLAKĮ

SOUTH SIDE

ANTHONY L KATILIUS.

DR. A. J. BERTASH

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTU

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. R. McCRADIE

Ketvirtadienis, liepos 26, 1934
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JONAS
JANULONIS
Mirė lk'poo 24 d. 1934 m. 6
vai. ryto. aalaukc* tl metu am
žiaus. Kilo te Rokiškio u pa k rjčlo, Panedėllo parap., Genešlų
kaimo. Amerikoje tegyveno 27
metus.

I

JONAS GRKNCEVIOIA
Mirė h’epos 24 d.. 1984 m. 5:15 vai. vakar", sulaukęs pusės am
žiaus. Kilo iš Telšių apskričio. Varnių parapijos, Drabutsktų kai
mo. Amerikoje išgyveno 35 metua

Iii

Paliko dideliame nuliūdime dukterį Marijoną, 5 sūnus: Do
mininką. Joną, Petrą, Juozapą lr Albertą, brolį Juozapą, seserį
Marijoną, uošvį Domininką, Vitkų, dvi marčias: Helen lr Vero
niką. zenią Antaną Nabažą, anūkus, 2 ftvogerkas ir vieną švogerį,
ir gimines; o Lietuvoj seserį Seserį Vincentą, vienuolę, broldūkrą
Seserį Konstanciją, vienuolę, 2 brolius Vincentą ir Petrą ir
seserį Domininką.
Kūnas pašarvotas 4451 So. • Washtenaw Ave. Laidotuvės |vyks šeštadienį, liepos 28 d.. Iš natnų 8 vai. l*yto bus atlydėtas J
Nekalto Pras. Pan. Šv. Marijos parapijos bažnyčią, kurtoj įvyks
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, Sūnai, brolis. berno lr Giminės.
t

Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudelkis. Telefonas
YARds 1741.

Paliko dideliame nuliūdime
seserį
Elzbietą Janulevlčltnę,
švogerį Joną, tris sesers vai
kus: Joną, Kazimierą lr PranciAkų Janulevlčlus, pusbrol] Pe
trą Ši'uučlūną lr gimines;
o
Lietuvoj, brolį Juozapą, seserį
Oną šlmkūntenę lr gimines.
Velionis buvo narys Šv. Jo
no, Burnsalde, III., Šv. Izido
riaus, 8o. Chicago, III., Šv. Vin
cento ir Pauliaus Draugijų.
Kūnas pašarvotas 9313 šo.
Woodlawn Ave. Ift narni) 8 vai.
ryto bus atlydėtas į Visų Šven
tų parap. bažnyčią, kurioj Įvyks gedulingos pamaldos už
velionio stelą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai' kviečiame visus
gimines, draugus-ges lr pažystumus-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Sesuo, švugerls, Se
sers Vaikai, Pusbrolis tr Gimi
nės.
laidotuvėms patarnauja gra
borius š. P. Mažeika. Telefo
nas YAKds 1188.

■

ELENA
GALIKIENE

MAGDELENA

SLA21ENE

(1*0 tėvais Tubifcč)

Mirė liepos 25 d., 1984 m. 1
vai. popiet, sulaukus senatvės.
Kilo iš Šiaulių apskr., Kadvlllškto parap., Uvlndtiių kaimo.
Amerikoje išgyveno 9 pnetus.
Paliko
dideliame nuliūdime
dvi dukteris, Barborą 1/ .vyrą
Viktorą Petkų ir 2 anūkus. Jo
ną ir Albertą; Rozaliją Petkus
lr vyrą Joną, brolsrūn) Joną Tū
toj lr ztuuną Antaniną lr gimi
nes; o Lietuvoj 8 sūnūs: Je
ronimą lr Jo šeimyną, Joną lr
Jo šeimyną ir Jurgį ir jo šei
myną ir gimines.
Kūnas pašarvotas 6937
So.
Maplevvood Ave. Laidotuvės Jvyks šeštadienį, liepos 2 8 d.,
Ift namų 8 vai. bus atlydėta į.
Gimimo l’an. šv. Mar. bažny
čią. kurtoje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės stelą. Po
pamaldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, u raugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti štose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, žentui, Aniikal, BrolMŪnis lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Petkus.
Telefonas
Cicero 2109.
’

I

rh

A.-|-A.

JONAS STANKUS
Mirė Liepos 2 4 d.. 1184, 7:80
vai. vuk. sulaukęs 15 metų temž.
Gimęs geg. 12, 1918, Spring
Valley. III.

Paliko dideliame nuliūdime
motiną Oną. po tėvais Kozmlnskaitė, tėvą Juozapą, tris
seseris, Eleną, švogerį Ėndrlejų
Enderson, Pila n lr Prancišką,
du broliu: Stanislovą lr Pran
ciškų Senkus, Kozinlskus ir gi
mines.
Kūnas pašarvotos 2-657 Potoniac ave. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, liepus 28, 1924, Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv.
Mykolo par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Tėvai, Seserys, Mile
lis, Senukai lr giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab.
S. P. Mažeika. Tel. Yards 1188.

garsas neina toliau Halsted kelta į West Side. Aido klū-1 kambarys, biznio ofisas ir eg- tas iš sekmadienio į penktabas, kurie didžiumą narių su zaminavimo kambarys, kuris dienį, liepos 27 d. Brighton
st ryčio.
t
daro ka'a.-kai, turės sus-me yra labai parankus kad ligo Park, 44 ir Fairifeld Ave.,
Iš didelio icos»io mažas lieniams geriau patarnavus. Rap. 7:30 vai. vak. Kuopų atstovas
tus. Taip ir čia. Iš visų tų dr• klūbo vardų kišti ten, kur ne
prašomos nesivėluoti, nes tu
“ Naujienų” muzikantai, ku-i gijų, kurios sakyta maršuos
reikia. Galima manyti, kad ir
rime daug svarbių dalykų svaPranešimai
rie rengia socialistų dienų pa- paskui Jurgelionį, paskelbta
kiti] draugijų vardai sudėti
Moterų Sųjungos Chicagos I
(
saulinėj parodoj rugpiūčio 5 tiktai tuzinas mažai žinomų
tik iš atminties, vien pagraži
apskričio susirinkimas perkelM. šrupšienė, apskr. rašt.
d., pradžioje buvo net pergar- laisvamanių draugijėlių; j jų
nimui.
šiai užgriežę. Esu, po Jurge- tarpų dar įsprausta Šv. Jono
Socialistų dienos rengėja'j'
lionio vadovybe, į pasaulinę Evangelisto dr-ja iš Dievo Ap
tenka ir aukas. Sakoma, kadi
parodų, užsimokėję po 50c. į vaizdos parapijos ir Aido k’ūtai gražuolių dresėms pirkti ii |
žangos, maršuos kunigai, sese bas iš West Side. Ar Šv. Jon3
po Mijų ceiemonijų joms Oid j
rys, katalikų mokyklų vaikai, Ev. katalikiškoji dr-ja tikrai
.' i Heidelberge “patritinti”, kaip ;
katalikiškas
Susivienijimas, yra nutarus eiti in corpore pRpraėjusiais .lietais Vaivada vi”
Moterį] Sųjunga, Vyčiai, mūsų skni socialistus, be abejo, pa
nas sau sugalvojęs darė. Kai Į
chorai ir t.t. Įspūdis darėsi į siieiraus tos parapijos šennikurie socialistai betgi piktina ■
toks, kad visų parado minių ninkas. Gi Aido klūbas įdėtas
Sako, kas:
sudarys katalikai, o jam va- į tik skaičiui padidinti, nes jo- si tuo ubagavimu.
/ ;
. .
gražuoles ’ k e, kas jomis gro
dovaus — socialistas Jurgelio kio nutarimo sus-me nepa.lažėsis, tis tegul ir dreses per
nis.
nla. •Greičiausiai tai bus pra
ka ir įritina.
Dabar betgi Jurgelionio mu- simanymas socialistų dienos Patrijotinfs lietuvių dr-jos
zika susilpnėjo tiek. kad jos ruštiift’s, km i tapo iš “N.” at
neprivalo šokti, kaip socialis
tų katarinka tirpina. Jos turi!
dalyvauti katalikų ir kitų gru
pių rengiamoje Lietuvių Die

LUSTŲ MUZI
KANTAI

(po tėvais Dtokaitė)
Mirė uopos 24, 1934, 11:80 vai.
ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Kilo tš Šiaulių apskr., Žaga
rės parap., Gaudlkių kaimo.
Amerikoje Išgyveno 80 metų
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Juozapą, 4 sūnus: Juoza
pą. Steponą, Vincentą h- Pran
ciškų, marčią Antaniną, 4 anū
kus lr gimines, o Lietuvoje
brolį Aleksandrą, seserj Bene
diktą Ueržlnlenę lr gimines.
Velionė buvo narė Royal Nelghbors, šv. Onos, Šv. Agotos,
Gyvojo Rožančiaus, Apaštalys
tes Maldos lr Akademijos Rė
mėjų draugijų.
Kūnas pašarvotas grab. Ma
žeikos koplyčioje, 3819 Lftuanlęa Ave. Laidotuvės įvyks pen
ktadienyje, liepos 27 d. iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydėta
J šv. Jurglp par. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Šv. Kaatmi'ero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges lr pažys
ta mus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai Ir Gi
minės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
S. P. Mažeika. Tel. Yards 1188.

JULIJONA
DAPKA1TE
Mirė Liepos 24, 1984, 9:10 vai.]
rjHs
Kilo iš Raseinių apskr. Kel
mės parap., Natemių dvaro.
Amerikoje Išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
dvi seseris: Aleksandrą Juš
kevičienę. Stefaniją Smardaktcnę lr daug giminių. O Lietu
voje seserj Juzefą Demtarienę.
Kūnas pašarvotas 6437 So.
Aberdeen st., Chicago, Bl.
Izildot u vės jvyks Penktadie
nyje, Liepos 27 d., 1934. Iš
namų 8 vai. bus atlydėta J
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią,
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulyūėta J Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Seserys ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudelkis. Telef.
Yards 1741.

GRABORIAI:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBZJAI
Specialistai Iškalime Ir išdirba
me visokiu rūšių paminklas kr
grabuamius.
Mūsą šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite p—liuli lq reikalus tfe>
su pačiais Išdirbėjau

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

SKAITYKITE

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
LAIKRAŠČIUS

noje rugpiūčio 5 d., Harleru
aerodrome, prie 87 ir Harleiu
ave. Ten nekis perkama gra

žuolėms dresės, bet kiekvienas
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien centas eis Daliaus - Girėno pa
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Ave., Chicago, Bl. Me
tams $6.00.
\
' minklo stati no fondan. Tiks
las gražės.
Cipcikas
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

PIKNIKAS, PIKNIKAS

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Ave., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
Vienas blokas | rytus
didžiulių vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 0011
BELMONT 8485
Office: HILLSIDE 3855
Vineent Roselll, secr,

Alfred RoseUi, prea

—-^a
—

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU Kli

GRABORIAI:
LACHAWICH
IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Brighton Pilk. — Dar pri Patarttaaju laidotuvėm kuoplglausla
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užganėdčntl
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur mename apie 7.;j,hikų, kuris
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANai 3515 arba 2618
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams j\\ks liepos 29 d., Miliausko 2314 W. 23rd PU Chicago
3319 Lituanica Avenue
$2.00.
darže (blokas į rytus mo
Chicago, 111.
1439 S. 49th Ot Cicero, HL
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi Kenn Ave,. ritmas trokas iš
Tel. ČIOBRO 5127
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Ave., Chicago, Ilk, Me eis 10 vai. ryto. Kiti tuoj po
tams $2.00.
, .
sumos nuo 44 .r Ftirfield ga; tvių. Visų Ritulių draugijų GRABORIUS lr BAL8AMUOTOJA8
GRABORIUS
nariai, kurie tur te parduotus, Patarnavimas geras lr nebrangus
Koplyčia dykai
718 West 18th Street
tikietus, galus gražinkite pik
Telefonas MONroe 3377
1410 SO. 49th OOURT
nike, nes bus įsukimas Si j
Cicero, Illinois
dovanų: pcarksut to laikrod
Phone Cicero 2109
žio $25.00 vedės, ižtiesalo aut
Ine.
LIETUVIŲ GRABORIU8
Ievos $12.00 ’ c ric s ir $5.00 pi Palaidoja
TeL CICERO 254
už $25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
nigai.*.
0<W W. IStb St. Tel. CANai «174

SIMON M. SKUDAS

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

ANTANAS PETKUS

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

J. F, RADŽIUS

Piktiike visi h: i<ų graži»i
I prnli is ir dar
laimingieji
Į gaus po dovanų. Piknikų ren
gia keturios draugijos. O kn?
1
: daugiau stoja, \ «:i dos įdomiau
j ptMfor), Visi a.'ykę įsitikin
site. Pasimatysi":e sekmadie
nį.
i. S.
PILNAI ĮRENGTAS

KARAS! 20 to amžiaus KARAS

aat

femės, or«, jūrose.

Durtuvų grumtynės, nuodingi gsznl. lėktuvų pašovtmas. artllštljoa
grlausmnl. žmonių sprogdinimas lr kitos karo baisybės apržftyt* W.
T. gC A NEON O parašytoje Ir 1-ja premija Amerikoje apdovanotoje
karo apysakoje

"

“DIEVE, PASIGAILĖK MOŠŲ/’
(GOD, WAVB MF.RCT OW IMI)

400 peši. Gražūs, tvfrtl apdarai. Kaina ttk Sl.2.*». su pečkluntlmn
f1A&. Reikalaukite: "Draugus*. 2284 So Oakley Ave., Chicago. III.

Dr. J. P. Poškos naujai ati
darytas ofisas Roselande,
10748 So. Michigan (Pullman
5151) .jau pilnai įrengtas ir
kas tik atsilanko, gėrisi visais
įtaisymais. Jis susideda iš 3
kambarių: erdvus laukiamasis

Chloago,

III.

I, J. Z 0 L P
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
VBDtJAS

SYREVVICZE

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 116.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Ave., Cicero, UI.

1646 West 46th Street
Tcl. BOUIevard 5308—5413

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Ave.
(Neturimo sąryšių sn firnu
tuo pačiu varduj

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs7
savo rūpesčius.
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

Tel. Boulevard 4139

PASAUKITE:

Tel. I.AFayettc 3572

J. Liulevlčlus
Graborius
Ir
Ralnamnotn jas

y

REPublic3100

Patarnauja Chlea-

gojs ir apylinkėj*.
Didelė ir grali
Koplyčia dykai
<053 Archer Ava.

2506 West 63rd Street

en=

Visi Rengiasi į Lietuvių Dieną

»P iffi
—mn»ow*iis*ifcra>

Ketvirtadieni*, liepos 26, 1934

A >s

radarini jas r i jaučia,. nes jų kos, malonės pranešti susirinjunlJos yra dar.j brangesnės-kime, kad iš anksto būtų ga-

, KAS NAUJO WEST
SAIOĖJ

liuosai sėdėt ir klausytis. Se 70,000 ŽYDŲ APLEIDO
sučių Rimkaičių ir "Albinoa
VOKIETIJĄ
Trylikaitės solo, duetai ir trio®
labai gražiai skambėjo. Jų atei BERLYNAS, liepos 25. —
Vokietijos žydų gerovės centis graži jei tik lavinsis.
KLausytojas trinis biuras skelbia, kad nuo
------------------- to laiko, kada naciai apvaldė
PADIDĖJO HALSTED EX Vokietijų, apie 70,900 žydų
CHANGE BANKO DEPO apleido šį kraštų.

negu mūsų ta maža paramė’ė, Įima žinoti^ kokios bus aukos.
Liepos 12 d. į parap. komi
CHORAI. RISTIKAI, KUMŠTININKAI PRAKTIKUOJA - Tadgi n®skupėkime, progai po
atlaikius, joms t t ką suteikti, teto sus-mų bUvo atsilankęs y Lietuvių Marąuette skalby
LAVINASI. UŽKVIESTI ŽYMIAUSI AMERIKOS
LAKŪNAI
o kas guli tegul prisirašo prie Jikavičius, ir pažadėjo auka L*, t>551 go Kedzie ave. Tel.
rėmėju, kurių vienas tikslas y- piknikui. Klebonas ir koniite- „em, M54. visn6 sav0 ko5tu.
Žiūrint iš šalies, kokia ši- si juos visus patenkinti, kad ra ne vien palaikyt akademijų, tas dėkoja Jekavičiui už auką
nivt mgpiučio 5 d., Harlem visi matytų tokį programų, ko bet su seserų pagalba ir jų ir pasižadėjimų atsilankyti į, merius patenkina. Draiveriai
visi mandagūs, visų kolonijų
aerodrome, Lietuvių Dienos kis jum, ar jai, geriau natin pastatyti ant i.ubšeiausio laip piknikų.
ZITŲ SKAIČIUS
Komisija
piknikų rengėjams padeda tro!
rengiama ųiograma, rodos, ne- ka.
isnio.
Alfa
kais nuvežti piknikų daiktus.
Btiinucs visa minia
galėtum įsivaizduoti, kaip tas
Halsted Exchange National
Piknikas jau čia pat
Liepos
29
d.,
P.
Masys žada
Mūsų
vargonininkai
chor

viskas viena diena vienu lai
linuko statcmentas,' iki liepos.
Mūsų parap. piknikas įvykM atsilankyti į Rūtos daržų ir
Iftkraustome via* aavo modelių
ku ir toj pačioj vietoj galima vedžiai parinko gražiausių —
13
d.
šių
metų,
vėl
rodo
nau
aukštą lr aandėl) po l/į kainos.
liepos 29 d., Vytauto darželį p<?r Onų piknikų susipažinti su
115,000 stakas turi būti parduo
butų atlikti. Rietynės, kumš visiems žinomų dainelių, kajų laipsnį depozitų skaičiuje. tas negirdėtai temomis kainomis.
Energingosios draugijos aps* VVest Side šeimininkėmis.
tynės, tūkstantinis chorų - cho’ rios bus atspausdintos ant tam
Toj dienoj indėlių buvo $3,- Lengvais ISmokėJimais ar casb.
ėmė pasilarbnoti piknike. Da>150.00 Seklyčių setai
ras, solistai ir solistės, žymiau tikrų lapelių, aerodrome išda
114,561.76, 98 nuoš. padidėji-1
North
Side.
—
Pusmetinis
Jonas
Skrickis,
2158
W.
21
rbus dirbs sekančios draugi
£2945
si lietuvių ir amerikonų ka'- lintos publikai, ir, orkestrai
mas per du- metus, arba maž
Šv.
Mykolo
draugijos
susirin

pi.,
ekspresininkas,
kufs
pris

9115.00
Valgomų kambarių setai
jos: Šv. Mykolo dr-ja prie bi
bėtojai, žymiausi Amerikos ir pritariant, dainuos visa minia.
daug
$100,000.00
per
menesį.
kimas įvyko liepos 15 d., pa ro; Šv. Juozapo dr-ja — prie tato anglių, ledo ir perkrausto
£29.45
lietuvių lakūnai ir viskas vie Tai bus didžiausias choras, ko
90 ™
Banko piniginis stovis yra sis:
118.00 Seklyčioms kaurai
rapijos
svetainėj, Sus-mų ati tikietų; Šv. Cecilijos dr-ja — | šeimynas, jau 30
m.
kai
gyvenoj vietoj tuo pačiu laiku. Ro kį gyvenime yra kas - nors ma
cash $1,767,974.04; call loans
darė
gerb.
klebonas
malda.
prie
bilijardo
ir
“
rūtų
daržena
Aušros
Vartų
parapijoj
ir
£19-50
dos, nei laikas, nei aplinky tęs!
$20,000.00; valdžios
bonų
Neatvykus pirm. T. Mačiui, jo lio“; Akademijos rėmėjų sky žino visų West Side lietuvių
>150.00 Miegamu kamb. setai
Pildome žmonių valių
bės neleistų kų nors panašaus
$468,783.96; short term eomvieton
išrinktas
V.
Mačekonis.
praeitį;
visus
pažįsta.
Meti

rius
—
virtuvėj;
Aušros
Var£29.85
Lietuvių Dienos komitetų iš
padaryti. Bet įvairios Lietu
niam parap. piknike Jonas pa mercial paper $481,450.00; tr
Nutarimai
praėjusio
susirinkitų
dr-ja
—
prie
arkliukų;
Šv,
Skalbimui
vių Dienos komisijos visai rinko Chicagos lietuvių drau
$433,313.82 visuomet ištnalmo
vienbalsiai
priimti.
tarnavo
su
savo
troku.
Ražančiaus,dr-ja
—
prie
šalto
kitaip dalykų permato. Ren gijų, organizacijų ir klubų at
£39.50
nomon nuosavybėn, arba ge
IŠ knygų revizijos protoko valgio; Mergaičių sodalicija —
giama taip, kad vienu sykiu stovai masiniame mitinge. Lie
riau negu 100 nuoš. Markeri
llektriklnėa ledtntn
St. Fabijonas, ekspresininbus net keli numerai. Kiekvie tuvių Dienos visas pelnas ei lo pasirodė, kad dr-jos finan-1 prie ice ereamo; Labdarių ir
nės kainos bonų perviršijo kfti
£8950
sai tvarkoje: per šešis mene- Susivienijimo kuopos — prie kas, 2146 S. Hoyne ave., šie
na5 atsilankys į aerodromą na Dariaus - Girėno pamink
nas įrašytas į knygas $25,000.
Geležinės lovos; visų dydžių
sius dar liko ir pelno. Ligonių serijų; Vyčiai — veiteriai; met mini 15 metų patarnaviseks tų programų, kuris jam lo statymo fondan. Visi Chi
Kaipo didesnį įrodymų šio
£395
i.nraa _ prie lazdelių. Pavie-, mo*lietuviams. Jis atveža gecagos liet. pritaria, kad būtų lankytojams pranešus, kad na Į choras
geriau patiks.
banko paramos apylinkei, Hal
rų anglių, ledo, malkų ir per
rys Juozapas Unikauskas ser mai — prie įvairių darbų.
rilnos vatos matrasal
Bus pastatyta skirtingos es- pastatytas tinkamas paminksted Exchange Banko rekordai
ga ir kad ligonis reikalingas
krausto šeimynas net į kitus
Komisija
£4.95
trados choran s, ristikams, ku-! las Dariaus ir Girėno atrninirodo daugiau paskolų iki lie
pagalbos, nutarta pašalpa iš
miestus. Metiniam parapijos
11x12 vallokinlai
akiniai kaurai virtuvėms
ništininkams ir kiekvienai gru mui. Taigi, komitetas, rengda
pos 13 d.“
mokėti už 6 savaites.
piknike,
liepos 15 d., Fabijo
£398
pei vadovaus skirtingas pro mas Lietuvių Dienų, pildo Chi
Business cooperative divizi
Raportų iš idėjinių draugi
nas net du tripu darė į Vy
>50.00 gesintai pečiai
cagos lietuvių valių ir tikisi
gramos vedė jas.
ja šio banko prižiūrėjo kostujų: iš Federacijos, Labdarių,
tauto daržų.
£28-75
Žmonių, be abejonės, bus visur gauti kuodidžiausį pri
įnerių reikalavimus ten, kur
Marijonų Koleg. rėmėjų nebu
A. J. Ž.
minių minios taigi rengiama - tarimų.
paprastas banko kreditas ne
>21.00 Inner spring a
vo, o draugija turi išrinkus
Rengėjos pil Tikėlio, liepom
buvo
galimas
gauti.
(Skelb.)
£895
Šv. Kryžiaus ligoninės rė 29 d; Rūtos darže. Onos kvie
atstovus.
mėjos, po sunkaus metų darbo,
Šimtai kitų bargenų Siame di
džiuliame iftpardavlme. Atsiminki
Pakelta klausimas apie su išsiskirstė vasaros karščius čia visus biznierius pasirody
te dMžtanstų Ir puikiausių rakandų
NUBAUSTAS “ŽEM. PRIE
manymų, kurį parap. sus-mas praleisti ilsėdkmos ir kaupda- ti taip, kaip paiapijos meti
krautuvę Bridgeporte.
Netikėta:, užėjus į seserų sa? < Pintai bei i uklėjus mūsų į
P-nas Joseph Jozaltis. vedėjas..
TELIAUS” REDAKTORIUS
niam piknike.
Į
užgyrė
ir
pavedė
draugijai,
t?
j mos naujų jėgų, naujos ener
Kazimierai
ų •• nuolyno kot-Į nauja kartų. Nors seserys K.ibūtent rugsėjo 30 d. rengti va gijos rudens darbams, t
bčių, išgi 'il.. i seseris kalbant ■ nų, kurioj yra ii narių, sieKAUNAS. — “Žemaičių
Pr. Petručio ekspresas, 2307
karų parapijos naudai. Į komi
lovenų į šx. Juozapų. Žinoda- zimiviiotės niekur “neubaga įPrieteliaus
” redaktorius Ka
Štai, kų jos per praeitus me S. Leavitt St., visados visiems
sijų išrinkta: J. Sriubas, K.
ira, kad Šz Juozapas švenčia ja’’, visgi mes Žinome, kad
Šerpetis, J. Karašauskas, V. lus nuveikė mūsų ligoninei:I patarnauja ir greitai visokius zimieras Berulis Telšių karo
3621-23-25 South
mas kovo n»v»i- f-j o ne liepos, joms reikalinga pagalba, kad Mačekonis, T. Mačis Laiškais i nuP*rko
iU1’8® geros rūšies1 užsakymus išpildo. Anglių pri- komendanto nutarimu nubaų- (
guvus progcp. paklausiau vie- išlaikius tokių didelę šeimv bus kreipiamasi į kitas drau- ske,eton^ kuri* h ivo reikali stato kuogeriausių. Į metinį į stas 7 parom arešto už straipHalsted St.
kiančių
dar
«•
akštesmų
moks

Atdara
Antrad., ketvirtad. lr
pc-s Seserų, kr.ip tai, kad jos
grjas, t-„,i
kad Mykolo dienioje bū-,ngas
n^ft8 slaugėm^
slaugėm^ tei
bei gydytoja
gydytoja parapijos piknikų nuvežė pil- sitį “Ūkininkų išnaudotojai,’’
iefttadlenfo vakarais lkl 10 vai.
dabar kaliu niAfiię prie Šv. lų. Yra ir fcy/ns sunegalėju- tų pagerbti Mykolai. Koresp. rns> įtaisė nedegamųjų “file’ nų trokų piknikierių.
Rap. įdėtų į “Ž. Pr.“ 27 nr. Resios
ir
tų
’
t:
čių
’
’
,
kurios
Juozapo, ar dėl Lekios ypa
daktorius Berulis liepos 7 d.
_______
i — stalčius dėl X Ray paveikstingos inc •ncijos? Sesuo nutn i < iria j parapijas mokytojau
pasodintas kalėjiman.
Crane Coal Co.
Pronešimas
rekordų bei kitiems svar
f.*,sakė, km ne <Kl Kokios ypa ti, o parapijoms jaučiant su t
5332 So. Long Ave.
A
bieins dalykams sudėti; virtuChicago, III.
Šv. Mykolo parapijos pilni.- vei nupjrįo
didžio
tingos intencijos, bet tai esu kių depresi jų. m« kiną be jo
Kauno Apygardos Teismo
nuolatinė novena j Šv. Juoza kio atlyginimo. O juk reikia ko darbininkų svarbus susirin- ..Kitch(,n . Ald., mažineri.,if
pirmininku valstybės preziden
Labai įdomų pusvalandį pra'to aktu paskirtas Andrius Dupų už vienuolyr. rėmėjus bei pavalgyli, apsi gti. Negana kūnas įvyks liepos 26 d. pa-^ vigai8 prMaiaaia kad pail.
rapijos
svetainėj,
7:30
vakare.
leidau
klausydamas Progress bjnskas
geradarius, ir kud tų novelių to, jos veda bei mokytojau-a
ngvinus sės
virimo ruojos kali> s dienų iš dienos km akademijoj, kuriai irgi reikia Į šį susirinkimų kviečiami vi šų. Koplyčioje, prie altoriau’,, Furniture. krautuvės radijo
Katrie perkate anglis Ift
dralverlų, siųskite juos
}
Šv. Kazimiere Kongregacija dmigMii pridėti, negu uždirba, si darbininkai ir šiaip veiklūs išklojo grinda geros rnSier Pro«ramos Prarit«..sekmadieCRANE COAL CO. Gausite
nes seserų auk Meknės mokyk- žmonės. Aptarsime visus svar kauru, kuris irgi nepigiai at- nio rytų iš stoties WGES. Ne
geresnes anglis, . už mažiau
gyvuos.
pinfgų.
Pocahontas M. R.
4 tonai ar daugiau >7.00 ton.
Lietuvis Advokatas
s ėjo; ligonini.-; minint penkių sakysiu, kad tai viena buvo
Toks pareiškimas man daug lif mokestis mokinėms yra la biuosius reikalus.
geriausių kų esu girdėjęs, het
2201 W. Cermak Road
galvojimo sut- kė. Kokios dė bai žema, sulyg.res su kitų
Praeity rengiant piknikus, metų gyvavimo n kaktj ir n,
buvo
tokia,
kad
galėjau
sau
mckikln
mokcsčuiis.
(West 22nd St.)
k ingos yra seser. ? tiems, ku
atsirasdavo geraširdžių, kurie nnt išleisti knygų - brošiūrų,
POPIERCOJAM Ir PENTITOJAM
< Metropolitan State Bank Name)
rie padedu joms nešti sunkių
G.iĮ už tai ir jų rėmėjos tapšį-tų paaukoja. Ir šiemet pra-1 kuri buvo dykai dalinama Ii
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Atliekame visus namų dabtnfmo
Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčlos
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
našią, kad gerinu patarnavim ' r.’uo.o'kliai daro’ ejasi, bei ge- šonai tai padaryti; kas kų au- geniams bei jos nariams, rė
PAKVIETIMAS
vakarafs 6 Iki 9
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.
Telefonas CANaI 1175
mėjos paaukojo šimtų dolerių,
Širdingai kviečiu visus Chi
JOSEPH AUGAITIS
cagos ir apielinkinių miestelių Namai: 6459 S. Rockwell St.
lflOS S. 50th Ave.
Ciceao, III.
kad padengus da1; išlaidų.
Telefonas REPubiic 2000
Tel. Lafayette 5719
1
Nors narės pasidavė poilsiui, j lietuvius, draugus is Renus pa...
....
, . : žįstamus atlankyti mane mano
.<u-.au ,r ».U,I« noB verbuo.a
Tjet()je {jj,aikan dida.
Phone Prospeet 1354
naujas nares ir .•nienj, praoa- lį pasirinkimų. Visokių degtiPOTOC.RAFAS
d;nt darbuotę, fi.ri, kad pjr!nių; visokių rūšių vyno ir
Atsidarė nuosavą, moalaus.
Pristatome
aludėms.
r/1 mų su r ink mą įsirašytų
derniftką studio su HoiPATNTINO and DECORATING
Dovanos visiems atsilanku lywood Šviesomis.
nors 25 naujos narės, nes ši i- siems.
HARDWARE
and PAINT STORE
420 WEST «3rU ST.
SIU W. #Sr.l Str..
Englewoo<l
5S4O
—
5MN3
met turės įi dis 3ar didesnių Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
darbų.
jums mandagiai.
Reikale esant, atsiminkite
Valdyba šięirs metams su žylelį.
INSURANCE
dtro — pirm. F. LrihodskieLIETUVIS
NOTARY
u», viee pirm. svaini taute, ra NATHAN KANTER
.-t. O. Jag'divų- i; atkutini me 4707 SO. HALSTED, ST.
KUS BONUS
PUBLIC
Tel.:
YARds
0801
tni) fin. mŠį. Alaliurdaitė •
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Poškienė (pa.-hTitini metai),
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
iždin. N. šaltini* nt. Visas ki
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
tas komisijos pirmininkė pn
BANKAS
SS
HARLEM AERODROME
D irs pra.dikjus darbuotei.
2608 WBST 47th STREET
Tel. LAFayctte 1083
~yMemorial9und

DIDELE ŽINIA

IŠ PUSMETINIO DR-JOS
SUSIRINKIMO

LIGONINĖS RĖMĖJOS
ATOSTOGOSE

TAIP ATSILYGINA SAVO GERADARIAMS

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

RADIO

JOHN B. BORDEN

P. CONRAD

EDWARD TROST

RUGPIUCIO

HB^I
Darius-Gibenas

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:

1) Chorų choro (l(M)0 dainininkų) dainos.
2) Garsiųjų lietuvių sportininkų pasi rodymas įvairiose sporto šakose.
3) Gros keli gausingi henai.

4) Lenktynės lėktuvais, “triksai“, pasivažinėjimai, šokimas iš parašutų.
5) Kalbos ir kiti įvairumai. Lietnvių Dienos pelnas skiriamas Dariaus - Girė
no paminklui statyti. Viai kviečiami dalyvauti Lietuvių Dienoj, rugp. 5 d. Harlem
aerodrome.
Kviečia Lietuvių Dienos Komitetas

Prašomi nerin’ias įstoti nb *ti paskutinį •'-rhtadienį, ru.
' gsėjo į lig minę. Mokestis me
tams $1.OJ.
Alfa
i

Lietuvi! Jei tik sveikas su
lauki rugpi j£o 5 d., tavo pa
reiga dalyvauti Lietuvių Die
I noj Harlem aerodrome, prie
JJ Į 87 ir Harlem ave.

LIETUVIAMS
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ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 SO. TALMAN ST.
7120 SO. ROCKWELI, ST.
Tel. REPulith' 5000-0051
Mes parduodam angila Xem lamdo tn kainom.
tau M. R. >7.00

