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Vyriausybės pajėgos sėkmingai
triuškina jų sukilimą

KANCLERIO NUŽUDYMU NACIAI
IŠSIKASĖ DUOBĘ
VIENA, Austrija, liepos 26.
— Austrijos naciai savo pik
tais žygiais išjudino visą Eu
ropą. Jie manė, kad kanclerio
Dollfusso nužudymu ištrenks
iš pusiausvyros Austrijos vy
riausybę ir apvaldys kraštą,
kad po to susijungus su Vo
kietijos naciais.

Tas neįvyko. Pereitą naktį
visoj Austrijoj pasireiškę gin
kluoti sukilimai perdėm triu
škinami. Vyriausybei ištiki
ma kariuomenė apsidirbs su
jais. Antai Corinthia provin
cijos nacių būriai spruko per
sieną Jugoslavijon, kur jie išginkluoti.

VIENA, Austrija, liepos 26.
— Nacių

sukilimai

Styrijos

didėja.

Vyksta

provincijoj
kova su

kariuomene.

Apie

300 nacių nukauta ten ir ki

tose Austrijos dalyse.

VIENA, Austrija, liepos 26.

— Nauju Austrijos kancleriu
paskirtas

princas

BUVO PALEISTI, NES
ŠLEPE KANCLERIO

NUŽUDYTAS t KANCLERIS

BUVO GARBINGAS VYRAS

MIRTJ

VIENA, liepos 26. — Visa
nacių kuopa — 144 vyrai, ku
rie vakar įsiveržė į Austrijos
kanclerio E. Dollfusso ofisus,
ir jį nužudė, uždaryti Marokaner kareivinėse, atimtos uni
formos ir aplinkui kareivines
pastatyta stipri kareivių sar
gyba.
Šiuos visus nacius, kuriuos
norėta paimti į Vokietijos pa
sienį, ministerių kabinetas
įsakė areštuoti ir atšaukti pa
darytą su jais sutarimą.

von Star-

bemliergas, fašistų Heimwehr

viršininkas.

Vatikanas stačiai supurtytas
gautomis iš Austrijos žinio
mis apie kruviuus ten įvykius. .
Nužudytas Austrijos kancle
ris Dollfuss didžiai buvo ger- Į

HITLERIS ATSIMOKA
SAVO SARGYBAI

i bę per įvykdytą kruvinąjį šeS- Vauti Amerikos plaukimo ir
i tadienį, birželio 30 d. Hitle- nardymo čempionato tuma-

STREIKAS SKERDYKLOSE (vra

men^e‘

nepriklausoma vyriausy
bės organizacija ir jos virši
Streikas gyvulių skerdy
ninkas yra atsakingas tik vie
klose d!ar neužbaigtas. Apie
nam kancleriui, ne kitai ko1,000 vyrų galvijų prižiūrėto-1,
•
/r .
,
.kiai nors vadovybei.
jų streikuoja. Vyksta dery
I
bos su kompanijomis. Streiki
ninkai nori patraukti streikan
kitus skerdyklų darbininkus.
CHICAGO TR APYLINKol kas tas nesiseka.
Pranešta, kad gal Siandien . KfiS. — Šiandien debesuota;
vidutinė temperatūra. .
bus sulaukta taikos.

BURMISTRU

PREZIDENTAS KARALI

ŠKAI

HAWAj£ČlŲ

JA

PASITIKTAS

P-1S Shemaiti. yra Upiton?
Lake Shore Athletic moterų
plaukimo jaukto ir Detroit’o
turnamente atstovauja Chi
cagą.

ORAS

AUDRA TEXASE

HOUSTON, Ten., liepos 26.

— Didelė audra ištiko Texas
valstybės dalį.

menų.

Žuvo 11 as-

KAIP PRASIDĖJO SUKILI
MAS VENOJ

gos.

VIENA, Austrija, liepos 26.
— Apsitaisę kareivių unifor
momis naciai savo sukilimą
pradėjo pirmiausia užimdami
vyriausąbės radijo stotį. Te
nai jie nužudė 4 asmenis. Per
radiją jie paskelbė, kad kan
LONDONAS, liepos 26. —
cleris Dollfuss atsistatydino
Vienas žmogus, kurs matė,
ir jo vietą užėmė dr. Rintelen,
kaip naciai nužudė Austrijos
austrų pasiuntinys Italijai.
kanclerį Dollfussą, pasakoja
Kuomet kariuomenė puolė (šis pasakojimas slapta pa
radio stotį, kad iš ten išvarius siųstas į Prahą, o iš ten Lonnacius, tuo metu kita sukilė- donan), kad žudikai neleido
iių nacių kuopa įsiveržė į kan-! pakviesti gydytoją, kurs, rasi,
clerio ofisus, kur kancleris būt išgelbėjęs gyvastį pašauta
nužudytas ir keli ministęriai jam. Kancleris mirė nuo krau
apkalinti.
{jo nubėgimo. Taip pat jie at-

PAšAUTAjUAttČLERIUI!

NEPAKVIESTAS
GYDYTOJAS

KAREIVIAI

KLAIPEDOS

HONOLULU, Hawaii salos,
hiamas Vatikane.
Pereitais 'liepos 26. — Prez. Roosevelmetais Šventasis1 Tėvas Pijus tas prieš porą dienų atvyko į
XI suteikė velioniui kancleriui Hawaii salų pakraščius, bet
aukštą Bažnyčios atžymėjimą tik šiandien čia jis išėjo iš ka
už jo pasidlarbftvimus Bažny ro laivo Houston. Šio miesto
čios gerovei Austrijoj. Kanc gyventojai, hawajiečiai ir ame
leris Dollfuss išlaisvino Aus rikiečiai, karališkai pasitiko ir
trijos mokyklas iš socialistų sveikino aukštąjį svečią.
ir kitų Bažnyčios priešu kon-1 Hawaii salų gubernatorius
t rolės.
Poindexter prezidento pagar
Austrijos preziJ’ento Miklat
bai surengė vaišes.
so skirtas naujas kancleris,
Prezidentas atsisako d*iskušvietimo ministeris dr. Kurt
suoti politinius reikalus pažy
Schuschnigg,
pirmininkavo !
mėdamas, kad tai jo atosto
ministerių kabineto posėdy, j

VIENA, Austrija, liepos 26.
kaip nutarta tuojau sulaikyti
— Kalbama, kai šį šeštadienį
tą visą austrų nacių kuopą.
gal atvyks Italijos premjeras
1 Pats prezidentas Miklas »r
Musolinis dalyvauti nužudyto
kariuomenės vadovybė sutiko
Visoj Austrijos respublikoj kanclerio Dollfusso laidotu nacius užpuolikus paleisti, nie
pasireiškė prieš nacius griežta vėse.
ko nežinant, kad kancleris nureakcija. Kariuomenė ir vi
a
*
r
oc .ūdytas. Buvo spėjama, kad
suomenė prieš juos nusisuko.
. ’ US F Ja’
** į J’8 vos lengvai sužeistas; Iš
Yra baimės, kad vargiai išliks
Čia ir visam krašte karo leidus užpuolikus iš ofisų pa
gyvi visi tie, kurie dalyvavo stovis griežtai vykdomas. Vi tirta, kad kancleris yra nužukanclerio ofisą užpuolime ir sur tik kalbama, kad Austri dytas. Kariuomenės trokais
kanclerio nužudyme. Vyriau
jos naciai ne vien kanclerį vežaimi užpuolikai veikiai su
sybė per lėtai su tais užpuoli
nužudė, bet ir patys sau pa laikyti ir grąžinti į minėtas
kais apsieina. Kalbama, kad
kareivines.
kariuomenė pasiryžusi per nak darė galą.
Areštuotas dr. Anton Rin
tį apsidirbti su tais žmogžu
VIENA, Austrija, liepos 26. telen, austrų pasiuntinys Ita
džiais.
— Areštuojant nusišovė dr. lijai. Pasirodė, kad jis yra
Italija, Prancūzija ir kitos
Rintelen, Austrijos pasiunti nacių bičiulis. Derybų metu
valstybės yra nusprendusios
užpuolikai vieną iš savo sąly
nys Italijai, nacių bičiulis.
nieku būdu neleisti naciams
gų padavė, kad dr. Rintelen
įsigalėti Austrijoj. Italija vi
būtų skirtas nauju kancleriu,
VOKIETIJA BIJO KARO
su Austrijos pasieniu turi pa
nes Dollfuss, girdi, priverstas
rengusi gausingą kariuomenę,
BERLYNAS, liepos 26. — a t si statydinti. O Dollfuss bukuriai bus liepta tuojau įsi
vo nužudytas ir naciai tą fak
veržti, jei Austrijos nepri Vokietijos vyriausybėje reiš tą slėpė.
klausomybei bus pavojaus. kiasi daug baimės. Dėl įvykių
Karo stovis vykdomas Vie
Tas bus daroma sutinkant ki Austrijoj ji nujaučia karą.
noj ir kitose kai kuriose pro
toms valstybėms. Italija ir
vincijose, kur naciai pradėjo
Prancūzija už įvykius Austri
dūkti.
joj kaltina Vokietijos nacius.
Pažymi, kad nužudytas kan
LIETUVAITĖ - AMERIKOS
cleris Dollfuss buvo tikras
PLAUKIKE ČEMPIONE?
Austrijos išvaduotojas ir di
BERLYNAS, liepos 26. —
dis austras patriotas Iki pat Kancleris
atsimokėjo
------------- Hitleris -----. | Emma Shemaitis, chicagiejnirties jis buvo pasiaukojęs : savo juodmarškinių sargybai i tė-lietuvaitė, trečiadienį lėktuir daug dirbęs tėvynės nepri- j — Schutz Staffel, už i/tikimy- jvu įskrido Detroit’an dalyklausomybės gerovei.
——

HONŪLULU

VATIKANAS, liepos 26. —

|
!

DIREKTORI MINNEAPOLIS SUSILAU
PAKEITĖ IŠRINKIMĄ
KĖ MIUTARINES

TVARKOS
KLAIPĖDA. — Klaipėdos
krašto direktorija atšaukė
KO TUO BODU
Klaipėdos miesto pirmojo bur
SIEKIAMA?
mistro išrinkimo patvirtini
mą. Tas atšaukimas buvo pa
MINNUAPOLIS, Minn., lie
darytas dėl to, kad pirmasis
pos 26. — Ligi skirto laiko“
burmistras nemokėjo lietuvių ;lrokų vež5jams
kalbos ir, pagal čia veikian su kompanijomis, gubernato^’
čius įstatymus, buv. ir dabar rius Olson paskelbė Čia karo
panaikintas patvirtinimas ne stovį ir visą miesto tvarką
turėjo jokios galios.
pavedė kariuomenei.
Klaipėdos krašto direktori
Miesto komendantu paskir
jos nutarimu, Klaipėdos mies tas gen. E. A. Walsh, kurs pa
to pirmuoju burmistru su ti gamino militarinei tvarkai
tulu “komisariškas vyriausias planus ir tai visa su stropuburmistras,” paskirtas krašto niu bus vykdoma.
patarėjas, E. Simonaitis. Nau
Važiuojančius trokus lydės
jas burmistras jau perėmė pa kareiviai. Paskelbta, kad roireigas iš laikinai ėjusio Vyr. litarinė tvarka nekliudys tenk
miesto burmistro pareigas inu veiklos. Kareiviai patru
liuos daugiausia strategines
Šulčo.

vietas.
Policija patyrusi, kad strei
kuojančius vežėjus nuo strei
ko sulaiko komunistai agitato
riai, kurių daug suvyko iš San
AiVASHlNGTON, liepos 26. Erancisco, kur jiems pasidarė
— Valstybės sekr. Hull vakar ankšta.
turėjo pasitarimų su sovietų
Rusijos ambasadorium Trojanovskiu skolų ir prekybos
klausimais.
,Po poros valandų pasitari
mų paskelbta, kad derybos
BISMARCK, N. I)., liepos
Neužilgo prieš kanclerio sisakė pakviesti kunigą, ko sėkmingai pradėtos ir drau- 26. — Einantis gubematoofisų namus aikštėje pasiro- • pašautasis labai pageidavo,
riaus pareigas O. H. Olson
gingai vedamos.
dė kari domene s dalys. Ka- Į Šis liudininkas yra Rezni- . Pasitarimai bus atnaujinti paskelbė atsišaukimą, kuriuo
reivių vadovybė pareikalavo, cek, porteris kanclerio ofisų ateinančią savaitę. Ambasado visai šiai North Dakota val
nacjaį pasiduotų. Tuomet namuose. Jis sako, kad įsirius Trojanovskis susisiekia stybei skelbia moratoriumą.
naciai žudikai per apkalintą iveržę į vidų naciai vienu ilgu su Maskva kai kuriais klau Jis įsako, kad’ tie visi, kurie
ministerį be portfolio Fey pra koridorium vijosi kanclerį. ’ simais.
neturi ištekliaus (mokėti sko
dėjo dterybas su vyriausybe. Pasiviję įsakė “jam pakelti
lų, gali nemokėti ir jie negali
•J
*
*
Ginkluotų nacių lydimas Fey rankas. Kancleris tai pada
būt pašalinami ypač iš namų
pranešė žudikų sąlygas. Pa lęs ir, nespėjus jam atsisukti,
ir hutų, neprivalo įvykti ne
čių žudikų prašomas įsikišo jis peršautas <fviem šūviais į
kilnojamų savasčių aprašy
Vokietijos pasiuntinys dr. nugarą ir kaklą ir paliktas.
mai. Skolintojai, kurie nori
Kurt Rieth. Jo pastangomis Reznicek tada pašautąjį nune
atgauti skolas, ir visi kredito
SAN FRANCISCO, Cal.,
Austrijos vyriausybė sutiko šė į vieną kambarį. Naciai
riai privalo kreiptis teisman/
liepos 26. — Dauguma strei
neleido
šaukti
gydytoją.
visus žudikus paleisti ir už
ir laukti teismo nuosprendžio(f
kuojančių dokų darbininkų re
tikrinti jiems nuvykimą į Vo
Be galutino teismo nuostoyflferendumu patvirtino arbitra
IŠEIS LIETUVIŠKAS
kietijos pasienį.
diįo kontraktai neturi ganos.
žą ir jų streikas turi baigtis.
ŽODYNAS
Vokietijos vyriausybė atšau
Prekybos laivų kompanijos
kė savo pasiuntinį iš Austri
KAUNAS. — Lietuviškas
suskato atnaujinti laivų plau
jos, kurs be savo vyriausybės žodynas, kurį ruošia prof. Bal
kiojimą. Traukiamas oficialus
įgaliojimo įsikišo į Austrijos
Per gyvavusius karščius vi
čikonis, tik dėl techniškų kliū
streiko atšaukimas.
d(lau8 reiludos „
durinėse vakarų valstybėse,
čių dar neišėjo. Tačiau viskas
kad miauktas paanot Associated Press žuvo
jau paruošta, ir neužilgo lai
VOKIEČIAI SKUNDŽIA
o pie 1,100 asmenų. Žymus
siuntinys bus “nubaustas.”’ ko turėsime lietuviškojo žody
LIETUVĄ
skaičius priklauso ir Chicagai.”
Taip pat praneša, kad Hitle no pradžią. .
KAUNAS. — .Vokiečių ra Tai išimtinai karščių aukos.
rio vyriausybės įsakymu už
Kaip karštis paveikia silp
daryta Austrijos Vokietijos 5:00 pašautas kancleris mirė. dio praneša, kad pirmadienį
siena, kad neleisti Vokietijoj O kaip 7:00 vakarą sukilėliai Vokiečių vyriausybė pasiuntė nesnius žmonee, galima supragyvenantiems austrų naciams apleido kanclerio ofisus. Ne tam tikrą signatarinėms val tti iš to; Chicagoj, imant ben
užilgo patvirtinti anksčiau stybėms notą, kurioj skundžia drai, kasdien apie 95 asme
grįžti į Austriją.
Nacių sukilimas pradėtas pasireiškę gandai, kad kancle Lietuvą už tariamą Klaipėdos nys miršta, o praeitą trečia
dienį mirė 168.
’ konvencijos laužymą.
tuoj po pusiaudienio.
Kaip ris nužudytas.

AMERIKOS DERYBOS SU
SOVIETAIS

NORTH DAKOTAI MORA
TORIUMAS .

DOKŲ DARBININKAI UŽ
ARBITRAŽĄ

KARŠČIU AUKOS

■■

F
Penktadienis, liepos 27, 1931

D R A r O A s

■— a
esame susirinkę ne vienos pa buvo viena. Ta širdis ir siela
“DRAUGAS”
rapijos, kaip paprastai kad tikrai viena susidaro tuomet,
ka*<L______ ,____
būna, žmonės, bet dvasiškieji kada yra vienas visus jungiųs
PRENUMEKATOB KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Matam* — $8.00. Pusei metų — $3.50; Trims mėnesiams
visos tautos ganytojai, vyriui gyvus tikėjimas, kada yra vie
— $2.00; Vlenąm mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse
prenumerata,: Metams — $7.00; Pusei' metų — $4.00.
sias Tautos Vadas, jo padėjo na, visus jungianti meilė. Tad
Austrija.
NIO AKMENS PAŠVENTINIMO IŠKILMĖSE
Kopija — .OSc.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pazelkalavus.
jai. Susirinkę svečiai iš toliau tas kertinis .akmuo, kuris lig
Nelaiminga yra ta valstybė, į kurios vi
Bendradarbiams lr korespondentams raštų negrąžina,
jei neprašoma tai padaryti lr ncpnslunčlama tam tiks
Susirinkome
čia
šiandien
da
zdas.
Kiek
tai
begalinio
džiau
ir iš arti. Susirinkusios yru kad turi sujungti, būdamas
daus politinį gyvenimų kišasi svetimieji, stenlui pašto ženklų.
Redaktorfus priima — nuo 11:00 lkl 12:00 vai.
lyvauti
pašventinime
kertinio
gsmo
sudarė
visai
tautai
tos
minios, nes tos bažnyčios sta- ženklu, lig primindamas kergdamėsi pasmaugti jos nepriklausomybę. Dar
Skelbimai Bekančiai dienai priimami iki
blogiau yra su ta tauta, kurios dalis pasi- akmens būsimai Prisikėlimo šventyklos pastatymas. Ji, sa- tynas ir jos pamatų šiandien tinį akmenį Dieviškos Bažny5 vai. popiet.
; bažnyčiai, kuri bus paminkli-1 kytumėm, buvo pasidariusi dėjimas yla svarbus ne tiktai čios Jėzų Kristų, tas kertinis
duoda svetimųjų įtakai.
nė, bažnyčia, kuria bus pažy-Į tautos širdis, lig tautos gyvy tai vienai parapijai, kurios ta- akmuo jungdamas visų pasta“DRAUGAS”
mėtas mūsų tautos lyg atsikė-jbė, nes koliai toje šventyklo- rpe ji atsiranda, bet svarbus tų, visus tuos akmenis ir plySTREIKŲ BANGA
LITHUANIAN DAILY FRIEND
liuias iš numirusių. Tai pa- j je pasiliko, ta šventykla pa taip pat mūsų visai tautai į tas, kurios ant jo bus dedaPubllahed Daily, Ezeept Sunday.
SUBSCRIPT1ONS: One Year — $6.00; Slz Months
Pastaruoju laiku kai kuriuos šio krašto į minklas atgautos nepriklauso-' siliko tikrai Dievo namai. Ko vykis dėl priežasčių, kurias mos, tas kertinis akmuo turi
•— $3.60; Three Months — $2.00; One Month — 76c.
liai Dievas galėjo čia reikšti jau paminėjau. Iškilmingas y- išreikšti tų tikėjimų, kurio
Europe — One Year — $7.00; Slz Months — $4.00;
didžiuosius pramonės centrus paraližiuoja.
Copy — .03c.
streikų banga. Vienose vietose streikai likvi-l Naujos bažnyčios pastaty- &avo 8arbę» tolei tik tauta juu ra tas šių pamatų pašventini- šventykla statoma, turi jain
Advertislng ln 'DRAUGAS” brings best results.
Advertislng rates on appllcatlon.
duojauii, kitose vietose nauji prasideda.
i mas visais laikais buvo laiko-lesi
jautėsi laimin- mas, nes gražios yra pačios patarnauti ir skiriama visuo“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
Streikų priežastys yra ne vienodos. Dau-j mas be galo svarbiu dalyku, i
> Pac *uo šventinimo apeigos. Bet vieną menei ypatingu bildu. Bet jei
momentu, kada tauta tos sa-J dalykų ypatingu būdu reikia budėsime akmenis glaudžiai
gumoje vietų jie kįla dėl to, kad darbdaviai kuris daug džiaugsmo suteikvo šventyklos neteko, kada bu-Į čia pabrėžti: tas šventinamas' net vienų ant kito, pastatas
nežmoniškai skriaudžia darbininkus. Mažu- davo statantiems. Jei pažvelg- vo sugriauta. Pranašas įkvėp-l akmuo mus nepaprastu būdu!bus silpnas. Jei dėsime ir ge
DIENOS KLAUSIMAI
nia atsitikimų yra, kad streikus iššaukia vi- sime Į giliausių senovę, į tas
tas, dvasios akimis žiūrėdamas jungia su mūsų Dieviškuoju I Gausių medžiagų ant to paAUSTRIJOS NELAIMĖ
sokie agitatoriai, norėdami sukelti riaušes, senai žuvusių tautų iškasenas,
į šitų įvykį, matė, kaip Dievo Išganytojo. Juk tas akmuo y- matinio pašventinto akmens,
sėti žmonėse nepasitenkinimų ir asmeniškai tai ten matysime visų pirma
gal būt ženklas, Dievo buvi ra atgabentas iš to Alyvų ka jei tos medžiagos tarp savęs
Austrijos valstybė jau nuo seniai ken pasipelnyti.
šventyklų griuvėsius, Dievo ar
mo toje vietoje, pasišalina iš lno, kuris yra toje šalyje, to-, nesujungsime, nedėsime kaip
čia visokius vargus. Ilgus metus jų kankino
Daug kas norėtų mesti kaltę dėl streikų dievų garbei statytų. Ir tie šventyklos, kad jų apleistų, je šventojoje žemėje, kurių pa sakoma, cemento ar kalkių,,
ekonominis ir finansinis krizis. Tai atsiliepė plėtimosi prez. Roosevelto vykdomam krašto pastatai -daug didesni, daug
kad taip būtį nubausta tauta, šventino Dieviškasis Išganyto pastatas bus silpnas, neišlai'
j vidaus politikų. Atsirado visokių agitato gerovės gaivinimo pianui (NRA.). Bet NRA žymesni, daug labiau vertina
nusikaltusi Dievui savo neiš jas savo gyvenimu, savo mok kys, nepasiliks, netarnaus il
rių. Vieni jų žadėjo daug, kiti dar daugiau. mažiausia tenka kaltinti. Jei darbdaviai vy mi buvo, negu kurie nors kiti.
tikimybe. Taip buvo brangi slo veikimu ir mirtimi už mus. gai. Taip yra ir su tikėjimu.Gyventojai pradėjo nervintis, nerimti. Del to kintų gyveniman NRA nuostatus, darbinin Taip žiūrėta pasaulio į nau
namas šventovės statymas ir Jis paimtas iš to Alyvų kal Tikėjimas gali būti atskiruose
jos
šventyklos
atsiradimų
jo
vyriausybės dažnai mainėsi.
kai pilniausia būt pasitenkinę ir apie strei
seniausiais laikais ir net pa no, kuriame Dievas Išganyto žmonėse, bet jei jie nėra su
tarpe.
Kodėl
tai?
Nes
tai
bu

Prieš keletu mėnesių Austrija pergyve kus nė nesvajotų. Bet jie daro priešingai. Vi
gonių tarpe ir tikrojo Dievo jas taip dažnai lankėsi, kur jungti meilės cemento, meilės
vo
statoma:
pagonys-statė
die

no skaudų politinį krizį. Įsigalėję socialistai su frontu veda kovų prieš p. Roosevelto pla
garbintojų tarpe.
ir paskutinį sykį prieš savo kalkių, kurie duoda jiems tivams,
žmonija,
kurioje
gyvas
grųsino krašto valdžių paimti į savo rankas. nų ir tuo pačiu kelia nepasitenkinimų darbi
Šiandien Kristaus Baž„yxioį
Vyriausybei telėo imtis griežtų priemonių, ninkų tarpe. Žinoma, ne visi taip daro. Vis pasiliko pirmasis Apreiškimas,
statė šventyklų Dievui, Kurio
kad išgriauti socialistų lizdus, apsaugoti kra dėlto jų yra dauguma.
paskūtinią
aukd^i arba visai neišsiiaikys.
štų nuo jų pavojaus.
Vyriausybė turėtų nuodugniai ištirti vi dangus ir žemė apimti negali. ;„s ba» pastaba
Statė
namus
savo
tarpe.
Sta

Bet Austrijai gręsė ne tik socialistai. Vo sas streikų priežastis ir suradus jų kaltinin
’primTna
tėsi džiaugsmo apimti, nes jų rai svarbus vietinės visnomb- kana Jls. tu^» sav<! auk°'H „as^mLo
v x i v •
uz žmoni jų. Tat musų tėvynė mas aKmuo> sanau, primena
kietijos naciai (hitlerininkai) dėjo visas pa kus traukti atsakomybėn. Darbininkai turi
.
jv
v
J
I
o
vo.i
tarpe turėjo apsigyventi ir tu nes gyvenime, bet dažnai ir sujungiama
tuo būdu su že- jmums ir mokina, kad musų,
stangas įsigalėti Austrijos viduje tuo tikslu, pilnų teisę streikuoti, jei jie yra skriaudžia
rėjo būti nuolatinė Viešpačio visos tautos tarpe įvykis. Sva miškųja Išganytojo tėvyne i kuri.enis tarnaus ta bažnyčih,
kad jų surišti su Vokietija unijos ryšiais. mi. NRA tikslas tas skriaudas išnaikinti.
buveinė. Jei pasižiūrėsime, rbus dėl tų pačių priežasčių, Mes per amžius salėsime at tikėjimas turi būti kietas ir
Naciai tam tikslui nesigailėjo nei pinigų nei
kaip buvo statoma pirmoji š ve1 nes statoma toje vietoje, čia, .
_ '
I stiprus, kaip tas akmuo, bet
GRAŽUS DARBAS
žmonių. Kad nuo to pavojaus apsisaugoti,
---------i ntykla tos tautos tarpe, kuri kur susirinkome - prie tų pa- L
nepriklauso- drauge ir kad <>is turi bQti su3
Austrijos diktatorius kancleris Engelbert
r>
/m '
' i v • b
t
išlaikė vienų duotųįi sau ap-iniatų bus pastatyti Dievui naP
I iunirtas sn meile savęs išsi
Dollfuss buvo priverstas labiau susiartinti su
Porų savaičių Chicagoje lankėsi kun. J.
.
*
I
.*
\
. rnvbei paminėti, mūsų dvasi-"iungtas su ineUe’ sav?s lhS1’
i
n
t
n Jjlass.
at
pažade- mai- Dievui Visagaliui,
/
f
.
. ' /adančia meile
kuri ninkn na
Lowell>
parap. vizvkzv
klebonas.;$ reiškimą, # btivo nesėja
J f
. . Dievui
w
mani
irvvennnui
patrvvinti ir
nieiie, Kuri moKa pa
Italija. Dollfussui pavyko kraštų išgelbėti Strakauskas,
Atpirkėjo, kuna.n dongus >uveine, žeme,
dėti.artiniui pakelti drauge su
nuo didžiausių pavojų. Jtįjj tyįp pat engvgijį- F«K jis buvo ntvyk^flBrilsaį,^!, veltui ]’ra0
la^'rieieiJo. aMa^ėlS!Swfrinitų! ,,<!$,ai.ts
ta,-po. t.al.ma yra Jo pakojis, Dievu., kūno, pašventinome dalelę tos...žemėsl^
,----------------------u® yarRas,^ineile, kuri vede
gai veikė, kad išvesti 'Anlstrijų iš ekonomi
visagalybės negali apimti pa
naudingų
ir
reikalingų
paskaitų
lietuvybės
nia
tyti,
kad
prie
tos
šventykir
uolos,
kuri
taip
arti
buvo
išk^jį Išganytojų, kad Jis
nių ir finansinių sunkumų. Jam rūpėjo įvesti
saulis.
Statomi
namai,
ku

paties mūsų Dieviškojo ISgauž mus, kuri taip pat
teisingų ekonontinę tvarkų, panaudojant po palaikymo klausimais. Nors jis pats yra A-Ib,s Patvino buvo rengtasi ilriuose Jis sutinka ypatingu
gai
ir
su
dideliu
atsidėjimu
nytojo, paties Jėzaus Kristaus. raus turi
kad mes
piežių enciklikų “Rėrum Novarum” ir “Qua- merikoj gimęs ir augęs, bet gražiausia lietu- !’a' ’T s"
būdu
pasilikti
ir
kuriame
Išbei
rūpesniu.
Buvo
renkama
taip
pat
turime
labai
daug
drageaimo'Anno” Nuostatus. Tuo būdu Aus vių kalbų moka, pažįsta savo tautos praeiti
ii Štai vienas dalykas, kuris
ganytojas
pasilieka
paslėptas
trija pirmoji buvo pradėjusi atsistoti ant so ir dabartinius jos reikalus gerai supranta. ne tiktai medžiaga, bet ir as «. patingu būdu daro šį susirin- pakelti ir už savo brolius Kri
cialinio teisingumo pagrindų. Darbininkai ne Savo paskaitose jis ragina jaunimų laikytis muo, tas, kuris turėjo vado , .
. • gyvens musų žemes
- i kimų, šio kertinio akmens 1pa- stuje. Bet taip pat, kaip vie
taip
arti
nos tautos vaikai atiduoda už
trukus būt nusikratę darbdavių išnaudojimo savo tautybės, išmokti ir kalbėti lietuvių kal vauti, kurio, sakysim, atsako
vaikų,
bet
ir
dangaus
tėvynės
i
*
*
į savo tėvynę visus savo sūnus,
ba. Būt gera, kad energingasis veikėjas kuo mybe ji buvo statoma, buvo
ir susilaukę geresnio būvio.
sūnų.
Teiks
čia
toje
vietojeI
Pažvelkime,
kų
reiškia
BaBet Austrijos išgelbėtojas iŠ socialistų daugiausia lietuvių kolonijų aplankytų ir, parinktas. Nes Dovydas, tau savo dangiškųjų pagalbų ir žnyčios supratimu tas kerti- brolius, taip pat gali kai kada
tos karalius renka tiesių me
pasirodyti, kad nelengvas yra
pavojų ir Vokietijos nacių nasrų užvakar nu kad jo paskaitos pasiektų kiek galima dau
šauks prie savęs, kad eidami nis akmuo, taip iškilmingai ir tas meilės įsakymas, ta naš
džiagų
tai
bažnyčiai
statyti,
žudytas. Tai padarė nacių vadai, norėdami giau mūsų jaunimo ausų ir širdžių.
bet Dievo apreiškimu buvo nu šios žemiškosios tėvynės ke šventinamas, ko jis mus mo ta ant mūsų dedama. Bet tuo
užgrobti krašto valdžių. Nors tuo tarpu tai
Kito mėnesio pradžioje New Yorke įvyks' ^od'Ja’ kad ne
Pastfttys ba- liais galėtumėm pasiekti amži ko ir turi duoti, mums Kris met tas pašventintas kertinis
■ padaryti jiems nepavyko t. y. valdžios ne
taus tikėjimu suvienytiems. akmuo turi mums priminti ir
jo sūnus Saliamo- nųjų.
nuvertė, tačiau atėmė gyvybę energingiau L. Vyčių, mūsų jaunimo organizacijos metiKertinis bažnyčios akmuo v- primena tų Kristų, kuris pa
nas, ramybės karalius, kuris
Bažnyčios statymas prade
siam kovotojui dėl Austrijos nepriklausomy nis seimas. Tai yra svarbos įvykis, kuris, be
būdamas ramybės kunigaikš damas iškilmingai bažnyčios ra tai ženklas vienybės tarp siėmė ant savęs didesnę naštų,
bės išlaikymo ir dėl pakėlimo ekonominės abejojimo, nepraeis mūsų visuomenės nepa
čiu turėjo šiuo atžvilgiu būti pamatų kertinio akmens pa tos visuomenės narių, kuriai negu kuri gali būti žmonių
krašto gerovės.
stebėtas. Jaunimo organizavimas ir jo tinka
vaizdas, prievaizdas būsimo pa šventinimu. Mes tas apeigas bažnyčia yra statoma. Apie žmonėms kraunamoji malonės
Kol Austrija nesusitvarkys viduje, ji bus mas auklėjimas šiandien yra pats svarbiannašta. Jis pirmas numylėjo
ta opiąją Europoje žaizda, dėl kurios bile sias klausimas ne tik mūsų tautoje, bet vi-| 8au^° iespats, atėjusio čia j atliekame ir tai nepaprastai pirmuosius krikščionis yra ži
(Tęsinys 3 pusk)
' žemę Kristaus Karaliaus vai- iškilmingose apvstovose. Čia noma, kad jų širdis ir siela
diebų gali kilti karas. Ir dabar yra nema- šame pasaulyje.
—
Kun. Dr. Fr. Sawicki, ntų savo dovanas. Viskas yra aiškinama i kurie gyvendami nepasiekė gyvenimo ti- Į tų. Aiškiai jo neišskiria nuo šv. sakramen- į džiojimai privedė prie tos tiesos. Susirūdidele kosmine teise barnia vadinama t. kslo, duoti galimybę tolimesnio moralinio ( tų, bet jo nuomonė yra sententia iiaeresi | pinimas rytų galvosena atidarė akis ir
y. uzsitamavimas. Kiekvienas gema tuo, gyvenimo išvystymo. Bet tokių galimybę proxima; gali jis eiti šv. sakramentų, bet į katalikų gyvenimo idealus. Ilgai
ko užsitarnavo pirminiame savo gyveni duoda ir katalikų religija savo mokslu a- su ta sųlvga, kad jis stengsis savo nuo nuolynai pas protestantus buvo pasib?
Vertė Vyt. Mankeliūnas
pie skaistyklų. Vienas protestantų teolo mones suderinti su Bažnyčios ir pasiduos rėjimu. Šiandien jau ne retenybė, kad
me.
tų tikybų žmonės gyvena vienuolynuose
Pirmu žvilgsniu atrodo, kad tuo bū gas sako, kad nesant pas juos šio guo B-čios nutarimams.
Galima išskaitliuoti dar visų eilę ry stebėdamiesi vienuolyniniu gyvenimu. Ki
KATALIKŲ AKCIJOS RELIGINIAI
du viskas geriausiai išaiškinama. Bet tai džiančio mokslo pas protestantus yra daug
tų išpažinimų žmonės, net monistai, ku
METMENS
tik po priedanga. Juk niekas mūsų ne reinkarnacijos pasekėjų. Tiesa, tai kata tų filosofijų, kurios yra laikomos giliais
ria panašias vietas, kur galima vesti kon
(Tęsinys)
atsimename, kad mes būtume gyvenę. Be likų religijoj yra apribota. Juk yra tame mokslais. Bet nusistebėjimas rytų dvasine
joti Mokytasis, apie kurį minėjau, rašė to atgailaučiau tada už tas nuodėmes, ku perverianti mysterircm tremendum, bet už kultūra liečia ne vien filosofinių sistemų centruotų ir vidinį gyvenimų. Buvo net
bandymų budistų steigti vienuolynus Eu
\
Siain mokslui jau pritariama dėl
rių visai nežinau, už kito nuodėmes. Pa taį šiuo vienkartiniu gyvenimu gaunama turinį, bet taip pat typiškų rytų galvose
nų. Todėl klausiame, kur reikia ieškoti ropoje ir filosofas Keyserling sakė, kad
gamtos ekonominių teisių; kam dar tverti stebiu, kad šio mokslo šviesoje būtų ap nepabaigiama vertybė.
Trumpai paminiu, ar mokslas apie pagrindinio skirtumo tarp vakarų ir ry gal baigs gyvenimų kur nors Rytuose vie
naujas sielas, jei tos pačios gali vėl grį sunkintas ne tik nelaimingu žmogumi, bet
nuolyne. Pirma nesuprantamu dalyku bu-,
žti žemėn! Atsakinu: Ekonominės teisės ir nekaltai turėtų būti laikomas prasikal reinkarnacijų yra priešingas katalikų ti lų žmogaus sielos.
Rytų žmogus kontempliuoja sukaup vo protestantams rekolekcijos. Gi dabar
net gamtoje neviešpntauja nieko neatsi tėliu. Nurodydami jam paveldėtas kaltes kėjimui. Lutoslawskis tai neigia pasirem
su didžiausiu palankumu rašoma apie dva
žvelgdamos; visur matome gyvenimo kau galėtume jam sakyti: Buvai dideliu pra damas kardinolo Merciero laiško parody tu savo vidaus gyvenimu. Vakaruose per
sveria aktyvus žmogus, kuriame visa ei sinęs šv. Ignaco pratybas. Garsioje KeyTuo mažiau galima tai taikinti sielai, sikaltėliu, kad taip gimei! — Paveldėti mu, kad jo mokslas nėra formali erezija.
į išorę. Kalbėjome, kad vakaruose kas serlingo'“išminties mokykloje” Darmstakuri knijio protinga yra pati sau tikslu. nusikaltimai yra sunkus klatisimas. Moks Lutoslawskis pripažįsta dangų ir žemę, gi
dte regulariai yra laikomos rytų - vakarų,
las apie feinkarnaeijų to neišsprendžia. reinkarnacija pripažįsta tik sielos apva kart labiau ntjaučiama susikaupimo ir
\' svarbu, kad su .kaip galimą mažiau
būdu rekolekcijos, nes jis įsitikino, kad
sic’i pra esti gyvertimo istorija, bet prie
Tai reikia aiškinti paveldėjimo teisėmis. lymų skaistykloje. Manau, kad šiuo atžvil vidinės ramybės stoka. Todėl nestebėtina,
tai geriausia priemonė dvasiniam atgimi
Kingui, kad istorijos bėgyje kaip galima Tai blogumas, kurį Dievas leidžia dė! au giu mokslas apife reinkarnacijų yra prie kad rytų mintijimas, kuriame tai išliko
mui. Katalikų tikėjimas išvengia Rytų
dangui!, ic'u l.iimcfi Dievo Karalystei.
kštesnių tikslų, kaip ir kitų blogį. Tai ke šingas katalikų dogmoms, bet kol Bažny ir ko nustojo vakarų kultūra, daugelį
*. . .
•
*
vienašališkumo, kur dažnai matome vi
ntėjimas be savo kaltė?, betgi nekalta kan čia dar pažymėtai nepasmerkė, tai nėra mūšų patraukia ir tampa jiems idealu.
I? 'inkai nacija indų l'ilo-Ofijojc pir
Katalikų Bažnyčia matydama tų kon- siškų vertingo gyvenimo paneigimų. Ka
miai.si;i turėjo išaiškinti sftgebąjimir j\;ii
čia žmonijos gyvenime turi nepaprastų formali herezija, bet tik sententia haeresi
pratimą. Svarbus ir įdomus yra vokiečių j tėmpliaeijos pasiilgimų ir išlaikė ty idea- talikybė yra sintezė konlcmplnty\nu.- ir
nim.i ir gyvenimo laimes. Indų mintytojų vertę.
aktyvaus gyveninio.
miliniui u Ir: in-. i lutu pu Dievą- nea*
I>ar vienų "Svarbų tikslų turėtų tu- ordinaro atsakymas klausiant anam mo- į lų Vakaruose. Tas yra pastebėta ir pat(Daugiau bus)
imas kalčių ir užsitarnavinio dali- i rėti reinkarnacija. Ji turi tiems visiems,! kytojam, ar valia jam eiti šv. sakramen- I virtinta naujų laikų mint) tojų. Ugi klai■17\ ••
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žas karo pavojus. Nespėjo naciai sukilti, Ita
lijos diktatorius Mussolini įsakė savo kariuo
menei būti pasiruošusiai. Italija jokiu būdu
nepakęs vokiečių nacių siekinio unijos su PASAKYTA PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS KAUNE KERTI

flrtiiv. Metropolito J. Skvirecko Kalba
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Gluckas buvo tvirtai nusi ma dvi žymias ypatybes. Iš
dienos tapo Sir Knight of iš garsiausio Amerikoj Yale
statęs savo idėjoms ir kartu vienos pusės matome įgimtą
universiteto!
Grand Duke Gediminas!
buvo didis studijozas. Jis pa genijų, iŠ kitos, labai žmogiš
Mūsų mažutė tautelė, ant
Rašo A. P. Stulga
KAD lietuvaitė Marė
rašė daug muzikos. Jo kuri ką, kaip kada netI ir vaikiška.•
Baltijos pakraščių, štai ištie tuškaitė, Hammond, Ind., 1926
Rašo
pinu} gavo iš savo tėvo. Būda niai susideda daugiausiai iš Ne-aimingoji meilė buvo did
sia savo ranką per platųjį At metais buvo Amerikoj vienin
Mozartas
mas vienuolikos metų, jis gie operų. Už jo gabumus, jis bu žiausioji jo silpnybė. Meilėje
lantą, per pusę Jungtinių Val telė moteris gyvybės sargas
ANT PIEVOS
(Žiūr. “Draugo” No. 174)
“Kavalie jis buvo užviltas, kas atsilie
dojo bažnytiniame chore. Jo vo apdovanotas
stijų ir Chieagoj prisega me (“life-guard”) ir per du me
riaus
”
titulu.
Tat,
jis
ir
lio
r
pė ir j jo sveikatą. Jis turėjo Nuo kelnelio, nuo kalnelio
Pradžioje savo šeimyninio balsas buvo toks gTažus, kad
dalį prie komp. Pociaus krū tu prie ežero, kur ji sergėjo,
ka
nepamirštamas
kaipo
vie

didelj palinkimą prie vedybi Bėgkim viens už kito,
gyvenimo jaunas Mozartas vos tuoj buvo pastebėtas ir paim
tinės. Tuo įvykiu ne tik mes nė vienas nenuskendo!
nas
žymiųjų
muzikininkų.
• g«
nio gyvenimo, bet mirė neve Ten, kur pieva rankos Dievo didžiuojamės, bet ir anglų
nuo bado gynėsi. Labai daug tas j karališkąjį chorą. Tad
KAD
Kenosha, Wis., lietu
dęs. Jis buvo pamylėjęs net Į Žiba iškaišyta...
rašė, nes turėjo taip daryti. aišku, kad jis turėjo įgimtus
spauda džiaugiasi ir rašo, kad
keletą aukštos kilmės mergi Kur auksiniai, sidabriniai ebieagietis gauna .Lietuvos me vių parapijos klebonas, kun.
Sakoma, kad jis buvęs ir ne dainai gabumus, todėl ir jo
Apie
Liudviką
Beethoveną
dalį, kad Lietuva gerbia Chi- Mykolas Urbonavičius, M. I.
nų, kurioms reiškė gilius savo
taupus; dėl tos priežasties tu dainos yra tokios gražios.
Mus žiedai vilioja,
galima
būtų
labai
daug
pri

cagą
C., atvykęs iš Lietuvos tuoširdies meilės jausmus.
Bet
rėjusi nemažai nukentėti ir jo Schubertas griežė smuiką, ska
Čirška žiogas ir bitelės
rašyti,
nes
jo
gyvenimas
labai
nelemtos aplinkybės jo mei
Žmona. Bet, kartu, jie buvę! r ibino fortepijonu, buvo geras
Šis įvykis turėtų padrąsin- jau pradėjo studijuoti Loyola
Darbščiosios lekioja...
įvairus,
o
jo
muzika
galingą
universitete, kur gavo M. A.
lei pastojo kelią.
gana linksmus ir pasitenkinę vargonų valdytojas ir vartojo
Rasa tviska, drugiai blizga ; ti čiagimius lietuvius. Lietuf
ir
ypatingą.
Tat,
čia
nors
su

savo padėtim. Tik gaila, kad daugiau kitokių instrumentų,
| va, kaip mūsų buvo manyta, (Master of Arts) laipsnį!
Saulės
spinduliuose,
Visų
nelaimių
nelaimė
ir
glaustai dirstelsime į šį muzi
nei vienas is jų nebuvo geros
Schuberto tėvai buvo neturi niekuomet nepaneigė tų Ame KAD laikas, ištartas žodis
Beethoveno liūdniausis laikas Šokinėja, spurpinėja
kos galiūną.
sveikatos.
tingi, tat ir jis augo neturte, Liudvikas van Beethovenas buvo, kada jis pradėjo apkur- Žiogai žolynuose...
rikos lietuvių, kurie dirbdami ir neatliktas darbas yra trys
Sunkus darbas nustūmė Mo- gyveno neturte, bet neturtas ne gimė Bonnoje, mažame Vokie sti. Rekordas randamas, laiš Nuo kelnelio, nuo kalnelio Amerikoj nepamiršo ir Lietu daiktai, kurie niekuomet nebevos. Amerikiečiai džiaugiasi grįš!
zartą į liguistą padėtį ir tokiu1 sulaikė jį bfiti genijum. Kada tijas miestely, prie Reino u- ke rašytam birželio 25, 1800,
Bėgkim viens už kito,
tokiais
pionieriais.
būdu artinosi gyvenimo pabai- mirė, visas jo turtas siekė vos pės, 1770 m. Jo senuolis ten d-rui Wegeleriui, Bonoje.
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Visuomet drąsiai sakykime: ARKIV. METROPOLITO
ga. Paskutinių jo gyvenimo porą desėtkų dolerių. Nors ir atsikraustė iš Belgijos, kaipo
Bėgkim pavaikytų.
“Išsižiūri, kad pavydusis
“We are Americans of Lith J. SKVIRECKO KALBA
dienų yra paduotas sekantis'beturtis, jis turėjo gerų drau kapelmeisteris arba chorvedis.
Margalis
demonas - šėtonas lošia ant
uanian descent”!
pasakojimas,
gų, kurių tarpe buvo Viennoe į ,jU(jviko tėvas buvo profesi- mano sveikatos komediją. ASį eilėraštį už savo mėgiaA’ieną kartą atėjęs pas jo dain. J. M. Vogelis, Beetho-; jona]is giesmininkas, bet sy- pie trys metai, kaip mano gi- niįausį Lietuvos poetų pasi____ _ „ _ „ venas ir von Weberis. Sehn-jk5n buv0 girtuoklis ir iiaūni8
. ........
___ eina silpnyn.
____
v-u:
rdėjimas
Kiti rinko Morta Rezgienė, 3002 W.
Įris nepažįstamas ir klausęs
mus, kad įneš savo artimus ir
ar jis negalėtų priimti paį
01
’
*?
8
gamtos
me
«
e
J
as
žmogus.
Ant
laimės,
Liudviko
KAD garsusis žydelis im. broKus myl5danli
gydytojai sako, kad tai paei 43rd St., Chicago, III.
pareigos, būtent, parašyti “‘Re-|
Re-|V a l.k J\S5®urasdavo Progos’ motina
______
__ų vidurių, ____
pres.no, teatrininkas a. a. Mo- mjlm) kad tikrai my,ime jj
motina buvo
buvo ypatingai
ypatingai malomalo- na nuo
biOff
kurie,,
Skaitytojai, siųskite savo rris Gest kilęs iš Lietuvos: gi-, Tat, brangūs klausytojai, sa
quiem” dėl mirusio, ir kartu ?! aT°? ”!
pas upe į. en,ni moteris, tat jaunam Liud- Į Tamsta žinai, visuomet buvo
™;Voiov
no b
Ori prašymas v
a;  .l,s skaitydavo poeziją, kiaušy- vjkuį buvo galima likti tuo, blogam padėjime” Nežiūrint,
r.rinf mėgiamiausius eilėraščius A- męs Kaišedoryj, augęs Butri kau, graži šita iškilmė, brangi
reikalavęs,
kad
vei
davosi upelio čiurlenimo, miš kuo jis ir liko. Motina išauk
monyse!
kiai būtų išpildytas. Mozartas
kiek jis rūpinosi, kad atgavus merikos ir Lietuvos poetų.
ji mums kaipo katalikams, bra
ko šlamėjimo' ir paukščių čiul lėjo pasauliui muzikos milži
negalėjęs suprasti, dėl ko duo
savo sveikatą, girdėjimas vii
KAD geriausi lietuviai mu ngi kaipo Lietuvos vaikams,
bėjimo; ten jis kurdavo kom-’ ną.
“
Lithuania
Honors
”
dama pareiga — užsakymas,
ėjo silpnyn. Vėliau jam pradėzikai dar tebegyvena: Juozas kaipo Kristaus tikėjimo išpa
-i - •• j*, i pozicijas. Jo kompozicijų groįr prie to, jam išsižiureję
it,
.. .
®
Dar jaunas būdamas (vos 3° nuolat ausyse skambėti. ‘ ATokiu antgalviu prieš ke- Naujalis, Juozas Tallat-Kelp- žinėjams. Ji mumyse kelia tas
Irods, būtų kas tokio nepapraa|rod<>1 kad ]ls tnreJ,> d,d>
gamtos supratimą ir išreiški- keturių metų) Beethovenas pie trys metai, rašo, kaip aš jįas dienas “The Chicago Ey- ša, Julius Starka, Tadas Bra- kilnias mintis ir kelia mūsų
____ ti___ i____ •____ _ v.i '■ vt, n ori n
enninliii
ensirinlfimn.
A
to, nesuprantamo, viršgamtimą. Jam melodijos susidary pradėjo muzikos karjerą, o bū- j vengiu socialių susirinkimų, ening American aprašė įvykį: zys, J. Žilevičius, A. Vanagai širdis aukštyn prie Dievo, Anio. Tačiau, be atidėliojimo
damas dvylikos metų, gabiai nes inan n^ra galima pasisa- konsulo Kalvaičio įteikimą D. tis, M. Petrauskas, Antanas men.
pradėjo jam skirtąjį darbą ir davo taip greit, kad vos spė grojo ant cimbolų. Trylikos' kyti jiems, kad aš esu kur- L. K. Gedimino medalio komp. Pocius ir A. Aleksis!
davo jas užsirašyti. Apie Fr.
NE NUSIMINKITE ’
i jį įdėjęs daug energijos. PerSchuhertą galima būtų daug metų jis buvo jau kompozito čias. Jeigu būčiau kitokiame Antanui S. Pociui. Tilpo ir
KAD lietuvis bankininkas Jūs galite gauti pas savo vaistininką
jsidirbo. Jo jėgos pradėjo silp
užsiėmime, tai, gal, panesčiau, ( dviejų kolumnų įvykio atvaizrius ir muzikos direktorius.
tam tikrą. TONIKĄ, kuris per Ilgą
prirašyti.
Jonas
Brenza yra ne vien ad laiką
buvo vieno įžymaus Gydytojaus
nėti. Bet jis vis dar tęsė uždė
bet
būnant
muziku
—
tai
pikdas.
preskrlpcija. Tai yra tikrai gera nau
Beethovenas yra parašęs
vokatas,
bet
dar
turi
mokslo
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
tąją naštą. Gal būt, su pasta / Christopas W. Gluckas
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Taigi
komp.
Pocius
nuo
tos
laipsnius,
LL.
B.
ir
LL
M.,
ba, kurią jis pareiškė, kad
mano priešų, bet ką jie sakyC. W. Gluckas gimė Nurem- kos. Nors jis nepaėjo iš arisrašąs “Reąuiem” savo laido
burge, 1714 m. Dvylikos me tokratiškos giminės, bet turė-1^ sužinoję apie tai? Duodatuvėms. Jo pranašavimas išsi
Mėnesinis treatmentas už Doler} —
Iraas Tamstai suprasti apie ma
tų jis buvo išsiųstas į katali jo ankštos kilmės draugų.
pilnai garantuotai. Jeigu jūs nesi
pildė. Jis greitu tempu silpnė
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū
m.
kurtumų, aš noriu pasakykišką mokyklą, kurioje buvo
site pilnai patenkintas. Jūsų pinigai
jo. Jau bnvo pagaminęs ir nu
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kad
teatre
aš
turiu
būti
bus Jumis sugrąžinti
mokinamas klavikordos, var- audrai siaučiant. Jo laidotu
I
rodymus užbaigai kūrinio. Vie j
labai arti estrados, kad galė
ną kartą, jam prašant trys jo gA°n^’. smuiko ir violončelio. vės buvo tokios iškilmingos, čiau suprasti artistus. Bilda-1
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Dar jaunas būdamas pradėjo' kaipo kokio karaliaus. Jis sadraugai giedojo tas “Reqni
?
mokyti kitus ir užsidarbiauti vo amžių išgyveno nevedęs., mas toliau, aš visai negaliu
em „m, Mozartas tame
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Thompson, Connecticut
apkvaito ir, nebeatgavęs są išsiuntė į Italiją, Milano mie-'ko. Jis buvo labai romantiš- mų. u/.tat žmonės manydavo
Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai
inonės, sekančią dieną mirė.
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Apkurčiams,
turi Connecticut valstybines teises.
stan, kur Gluckas studijavo kas ir “gražiosios lyties” ge
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skaitė
už
didžiausią
Mozartas buvo palaidotas |rnuz;k^ pas gerus instrukto- rbėjas. Tiesa, ar ne, bet yra
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niežėjl.
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High
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Literatūra
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Menasi
ne viskas ėjo sklandžiai ir jis našiu išvadų galima daryti ir ti iš jo karžygiškos valios. Po
Graikų
Astroncfnlja
Psfchologija
Gražbylybė
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Mokslo

ir

auklėjimo

kursas

aštuoni metai:

žemo

Kolegijos Kunigas Direktorius

MARIANAPOLIS

Franz

Schubertas

Sakoma, kad F. Schubertas
būtų buvęs
visudidžiaugias
muzikininkas, jeigu nebūtų
jaunas miręs. Bet ir trumpą
amžių gyvenęs, jis yra daug
pasižymėjęs muzikoje; pasau
lis jo niekuomet nepamirš. Jo
Serenada yra veik visiems ži
noma ir, bendrai, jo muzika
yra ypatingo melodiško gro
žio. '
Schubertas gimė 1797 m.;
mirė 1828. Jis buvo mokytojo
sūnus ir pradinį muzikos įkvė-
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GAL NEŽINOJAI, KAD?

DETROITO LIETUVIU
ŠV. ANTANO PARAPIJA
SVEČIAI

IS

KANADOS

keiksų aukojo: A. Ivanauskaitė, I. Keblaitė, M. Kučinsklenė, Magolienė, K. Bansvičiūtė,
V. Sakalauskienė, A. Paunskai

žųsys gali aukščiausiai į orų
- pakilti. Jos gali skristi 35,000
i pėdų aukštumoje.

J. A. Valstybėse auga 17
skirtingų palmių.

sų muzikos tėvas ilgus metus rašinėjo žinutes “Katalikui”,
gyventų ir savo konipozicijo- Yra pirma Moterų Sųjungos
mis stebintų netik Lietuvų, 54 kuopos korespondentė.
bet visų pasaulį.
!
Ona Aksomaitienė yra gi-

Panamos kunalas yra
50 mailių ilgio.

NAUJOS KNYGO:
Kų Tik Gavome

50 nuoš. visų radijo priim
tuvų turi J. A. Valstybės.

OŽKABALIŲ

virs

DAINOS

60 nuoš. viso pasaulio tele
fonų randasi J. A. Valstybėse.

Sliekas gyvena apie 10 me-

surinktos D—ro J. Basanavičiau!

Europoje pasitaiko tornadų, Dviejose dalyse. Viena 25c, abi<j
bet ne taip dažnai, kaip Ame
50c. Dabar galima jas gauq
mus Plymouth, Pa. Tėvas mitė ir V. Narauskaitė. Visoms
Įkandus žmogų bitė negyve rikoj ir ne tokie smarkūs.
Kartas nuo karto Kanados aukotojoms ačiū.
Šį sekmadienį Birutės darže rė jai būnant vienų metų am
“DRAUGE”
na ilgiau kaip dvi dienas.
lietuviai veikėjai pradeda at
Surinko Skardupis 2334 So. Oaklčy Avė. Chicago, ZJj
įvyks Hamtramcko Lietuvių žiaus. Vėliau su motina ir pa
lankyti Jungtines Valstybes,
Karštis Detroite visus var piliečių klūbo piknikas. Ham-1 tėviu Zaloniu atvyko į ChicaAukščiausias pasauly virš
kad arčiau susipažinus su A- gina. Liepos 24 d. buvo 104-4 tramckiečiai visuomet remia j gų — Bridgeportan. Čia ji ia
geležinkelio tiltas yra Coloramerikos veikimu. Šių vasarų' laipsniai. Tai buvo šilčiausia mūsų piknikus, tat visiems ve nkė Šv. Jurgio mokyklų, ku
do vai. Jo aukštis 1,053 pėdos.
Tel. CANaI 0257
atostogoms iš Toronto atvyko šįmet diena Sausra daržovių rtėtų paremti juos šį sekma- lių baigė sykiu su dabartiniais
.Res. PROspcct 666|
£. Narušis. Paviešėjęs keletu kaįn^ iškels. Ūkininkai dejuo- dienį.
Tylutė kun. B. Urba, kun. Kloriu,
J. A. Valstybių geografinis
DENTISTAS
dienų Detroite pamatė kai1
J adv. A. Šlakiu, dainininke M.
ja, kad sausra viskų išdžiovi
centras randasi Smith county, 1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
kurias svarbesnes vietas, at no.
Utar., Ketv. lr Pėtn. 10—9 vaL
Girdėjau, kad muz. J. či Rakauskaite ir Eudeikiūtėinis. Kansas valstybėj.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
lankė savo parapijonus iš Lie
žauskas pradės chorų mokinti Priklausė prie parapijos jauPaned. Sered. lr Subat 2—9 vai.
1821 SOUTH HALSTED STREI
tuvos, su draugu išvyko
į
komp. Naujalio naujas Mišias, nanieeių choro, o vėliau persi
Garlaivis Leviathan
Rezidencija 6600 So. Artesian Av
Chieagų pasaulinės parodos pa
Dlenoma Tel. LAFajette 6793
kurios buvo giedamos per Eu kėlė į augusių chorų, kurį ve vežti 4,890 pasažierų.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
Naktimis Tel. CANaI 0402
6 Iki 8:20 vakare
žiūrėti ir su lietuvių judėji
dė varg. B. Janušauskas. Tais i
charistinį Kongresų Kaune.
mu susipažinti.
laikais buvo viena veikliausių
žemė bėga apie penkiolikų
Liepos 22 d. sumų laikė ir
Tel. LAlayette 7650
mergaičių toj parapijoj.
Išimtų pėdų per sekundę.
E. Narušis yra energingas pamokslų sakė svečias kun. M.
Chicagoje Onutė muzikos •
________
VaL: 2 ik'. 5 popiet, 7 Iki 9 vak.
katalikų darbuotojas Toronte, Daumantas, atvykęs atosto
Nedėh'oje pagal sutarti
mokinosi pas komp. M. Petj
Valstybių
kongreso
choristas, gabus vaidyla. Lie goms pas tėvelius ir gimines.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
rauskų, kuris buvo “Birutės' nariai savo algų kas mėnuo Office Tel. REPubUe 7696
Per sumų gražiai giedojo
tuvoje tarnavęs kariuomenėj ir
Res. Tel. GROvehUl 6617
choro vedėjum, taip pat ėmė gauna čekiais.
policijoj; sumanus, rimtai da Petkienė, svečio kun. Dauman
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakarei
7017 S. I’AIKIIELD ĄVE.
Geg. 18 d. pas kuopos pirm- pamokas lietuviškų Šokių.
lykus svarstantis jaunikaitis. to sesuo, S. Bukšaitė ir A.
Chicagoje ėjo “Lithuanian
Iš visų paukščių, egiptiškos
Tel. CANaI 0402
Gyvendamas Toronte daug pa Juodsnukaitė. Choras taip pat J. Medinienę buvo peržiūrėtos
2423 W. MAROUETTE ROAD
kuopos
6
mėn.
finansų
knyClerks
association
”
centro
videda visame katalikų veikime gražiai giedojo mišias.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
gos.
i cepimiininkės pareigas; dirb- Neseniai ji atstovavo Padoru Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto Otflce Phone
Res. and Office |
ir parapijos darbuose. Grįžda
mo Legijono susirinkime, ku
Nedėlfoj susitarus
2359 So. Leavitt
PROapect 1028
Knygas peržiūrėjo specialiai, dama Hillmans krautuvėj, kur
Liepos 22 d. Sodalicija tu
mas iš Chicagos sustos Detroi
CANAL «7l
riam dalyvavo 250,000 atsto
iš ji buvo viršininke vieno dete, porai dienų, kad susipaži rėjo išvažiavimų į Belle Isle. pereitame kuopos sus-me
vų iš įvairių draugijų, kaipo Tel. CANaI 6122
Dalyvavusios mergaitės paten rinbtoji knygų peržiūrėjimo partmento.
nus su Vyčiais.
,
International Federation of
kintos, džiaugiasi turėjusios komisija. Komisijon įėjo: M.
1915 m. persikėlus į Detroi Catholic Aluinnae”, Detroit
PHYSICIAN and SURGEON
Novickienė ir M. Aukščiūnie- tu dirbo kaipo viršininkė J.
DENTISTAS
Kun. B. M a Pauliukas, O. “good time”
Conncil of Catholic organizane. Dalyvavo kp. fin. rašt. P. L. Kudsons krautuvėj ir par
P., svarbiu reikalu buvo išvy
OFFICE HOURS;
tions ir Catholic Evidence
(Kampas Leavitt St.)
9 to 4 and 7 to 9 P. M.
kęs į Grand Rapids, Mich.
Rugp. 5 d. įvyksta parapi Medonienė ir iždininkė Stepa- davėjų kelių tūkstančių kon Guild of Detroit.
Sunday by Appointment
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
jos choro išvažiavimas prie e- nauskiene. Jos atvežė knygas. : teste gavo antrų dovanų.
O. Aksomaitienė rašo į vi
Nuo 1 Iki 8 vakare
Knygos peržiūrėtos. Viskas
Muz. J. A. Blažio žmona, žero, knr visi galės pasimau
sus
lietuvių
ir
Detroito
anglų'
Seredoj pagal sutartj
Kurį laikų dirbo pašte ui
tris savaites viešėjus pas tėvus dyti. Liepos 27 d. įvyks spe rasta tvarkoje. Ateinančiame
DR. STRIKOL’IS
laikraščius
apie
lietuvius,
vei

raštininkę, sėkmingai išlaikius
Gilius Grand Rapids, Mieli., cialis choro susirinkimas kas- kp. sus-me bus išduotas raporkimų ir liėtuvių tautų. Kar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
civil servjce kvotimus.
Tel. CANaI 6122
jau grįžo į Detroitu.-**—link
vtsi^horfs- tas.
i- JS*
ai f ■ i
4645 So. Ashland Avė.
Ilgų laikų priklausė prie Šv. tais smarkiai susikerta ir su
Kp. pirm. J. Medinienė nuo
tai prašomi dalyvauti.
lenkais už Vilnių.
OFISO VALANDOS:
širdžiai pavaišino už kų jai Jurgio parap. choro ir sėkmin
Nuo
tkl 4 lr nuo C Iki 8 vkk.|
Liepofe 29 d. L. Vyčių 102
Šia proga linkime Antanui
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Nedėllomla pagal sutartj
gai
darbavosi
lietuvių
bei
ki

Muz.
J.
Čižauskas
sugrįžęs
Ačiū
Stepanauskienei,
kuopos išvažiavimas Vilučio
Ofiso telef. BOLlevard lt*
ir Onai Aksomaičiam geros
2201 W. Cermak Road
ūkyj, prie ežero. Išvažiavime iš S. L. R. K. A. seimo ir kuri savo automobiliu mus tataučių tarpe.
Namų Tel. PROspcct 1930
sveikatos, ilgiausių metų, o
Vietos
anglų
laikraščiai
ne
nuvežė
ir
parvežė.
Valandos
1
—
3
Ir
7
—
8
vak.
gali dalyvauti ir nevyčiai. Į- vakacijų, turėjo daug nepa
Onai ir toliau gražiai darbuo
Komisijos narė sykį ra|ė apie jos pasižymė
Seredomls lr NedSllomla pagal sutartj Tel. BOULevard 7042
žanga žema.
prastų dalykų papasakoti.
tis visuomenės labui ir spau
REZIDENCIJA
jimų ir įdėjo atvaizdų.
Dalyvavo iškilmėse Nukrydos platinime.
6631 S. California Avė.
Aksomaičiai yra vieni pir
Moterų Sųjungos 64 kp. ir žiuoto Jėzaus Seserų vienuoT
i
*
Jau menuo kai pas Medinius mųjų pArapijonų ir organiza-.
DENTISTAS
Telefonas RFPubllc 7868
S. L. R. K. A. 265 kuopos va lyno koplyčios pašventinime,
vieši poetas Arėjas Vitkaus toriai Šv. Jurgio parapijos,
4645 So. Ashland Ava.
ldybos bei šiaip nariai tariasi išpildė programe muzikalę da
kas. Jis yra J. Medinienė? daug aukoję bažnyčios staty
arti 47th Street
Ofiso: Tel. LAFayette 4017
kaip sėkmingiau verbavas nau lį.
Vai.; nuo 9 Iki 8 vakaro
TeL LAFsyette 8667
Res.: Tel. HEMIoek 6286
tolimas giminaitis. Svečias do bai.
Beredoj pagal sutarti
jus narius. Katalikams geriau
Orui kiek atvėsus muz. J.
misi Detroitu. Su Mediniais
Onutė ištekėjo už A. Aksosia proga per vajus įsirašyti į Čižauskas vėl pradės repetici
lanko žymesnius parengimus maičio liepos 11 d., 1920. Šv.
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
minėtas organizacijas.
jas su choru; ruošis prie gra
GYDYTOJAS tr CHIRURGAI
ir pas kai kurias žymesnes Jurgio bažnyčioj, kun. I. Bo
žių vakarų.
Ofiso valandoa: 2-4 lr 6-8 vai. vak.
lietuvių šeimynas.
reišis surišo moterystės ryšiu.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoju
Rezidencijos Ofisas: 2656 VV. 69th SL
A. a. Uršulė luapenskienė,
Kapsų Aguona ge
dar padarė surprizų:
Valandos:
10-12
ir
8-9
vai.
vak.
(Prie Archer Avė. aetoli Kedsle)
47 m. amž., mirė liepos 14 d
Lietuvos patriarkas muz. J.
8eredomis ir NedSllomla pagal sutarti
Vaiandoe: nuo 2 Ikf 8 rai. vakaro
Of.
pakvietė dar du kunigus: My
■eredomls lr nedėllomla pasai
Palaidota su bažnytinėm apei Naujalis prisiuntė kleb. kun.
■atarti
kolų Daumantų ir kitų, -kurio
Valandos:
goni liepos 17 d., Šv. Kryžiaus J. Čižauskui ir muz. J. Čižaus8 vak arai
vardo nepamenu.
kapuose. Kun. Pauliukas at kui dovanų savo parašytas
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAI
Apsivedus Aksomaitienė ne
laikė šv. Miias ir pasakė pa Mišias specialiai Euch. Kon
4157 ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth 6330
nuleido rankų. Per 7 metus už
Tel. VIRglnia 06S6
mokslų. Velionė paliko vyrų, gresui, keturiems mišriems ba
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m.
Res. Tel. Hyde Park 831
siėmė
real
estate
bizniu
su
Vakar visos Onos šventė sa
tris dukreles ir du sūnelius. lsams. Kompozitoriai, kaip
NedSllomla pagal sutarti
corner Sacramento
Šermenims patarnavo grab. D. kleb. kun. J. Čižauskas, muz. vo vardadienius. Ta proga no llouseman Spitzley Corpora
Vai.: nno 9
ryto iki 8 v. vak. Tel. Ofiso BOLLcvard 6919 -14
B. Brazis.
J. Čižauskas, Mr. Beeker, Mr. riu keletu žodžių apie vienų tion ir nuo jų gavo dovanų.
Rez. VICtiory 2343
MOTERŲ IR VAIKŲ Ll
Ir
dabar
dar
Aksomaitienė
tu

mūsų
veikliųjų
Onų,
būtent
OMorell stebisi jų gražumu ir
Phone Ilemlock 2061
SPECIALISTfi
Išleista vių. puotai aukojusių pasiuntė J. Naujaliui sveikini nų Aksomaitienę (Žilinskaitę) ri savo vardu real estate lei
6900 SOUTH HALSTED S"j
surašė buvo nepažymėta, kad mus su savo parašais, kad mū- Šį mėnesį, be varduvių dienos, dimų. Per pastaruosius 3 me DR. JOSEPH KELLA Ofiso vai. nuo 1-3: nuo <:3O-8:lO
t
Od y
x :eopavp|
jai sukako 14 metų vedybinio tus Ona buvo garbės viešnia
DENTISTAS
gyvenimo ir 20 metų raštinin “The Detroit News” Home
6558 So. Western Avenue
Makers and cooking scliool, Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
kės darbo.
I
\
Nedėliomis pagal sutartį
O. Aksomaitienė yra pirmo Masonic Temple. Mokyklų ve
Ofl.MO Tel. CALumct 6898
-—Rea. Tel. DREiel BIS
ji Detroite moteris, kuri daly dė Jessie De Booth iš Chica
M
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DENTISTAS
4204

ARCHER
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DR. SUSANA A. SLAI

v.

DR. A. J. BERTASH
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ĮVAIRŪS
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LIETUVIfcKUS

LAIKRAŠČIUS

DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
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vavo “Draugo” ir “Laivo” gos.

DR. A. A. ROTH

OFISAS

1931 m. Detroite, turėjo ga
rbės būti viešnia American
Legion, 13 konvencijoj. Dalyvavo visuose posėdžiuose ir iS.
LIETUVIS
kilmėse, jai teko susipažinti su
OPTOMETRICALLY ARIU
aukštais žmonėmis.
SPECIALISTAS
Ptfėngvlns aklų įtempimų, kuria
Konvencijoj dalyvavo J. A. esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuotuV. prezidentas.
mo. skaudamų aklų kartų, atitaiso
trumparegystę lr toliregystę. Priren
O. Aksomaitienė yra narė gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsamlnavlmae daromas su
šių draugijų: Moterų Sųjungos elektra, parodančia mažiausias klai
Special* atyda atkreipiama
)
54 kuopos, Saldžiausios Šlr- das.
mokyklos valkas. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 Iki 8 v.
platindama kat. spaudų. Be to, dies, D. L. Katalikiškos Spau- Nedėlfoj nuo 10 iki 12. Daugely at
$2.00.
akys atltalaonzns be akinių.
per du metus yra nuolatinė dos Rėmėjų, The League of | sitikimų
Kainos pigiau kalo pirmiau.
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me “Draugo” Detroito žinių ko-, Catholic Women of Detroit ir
respondentė. Prieš 20 metų ji Catholic Pres6 Association. (
Phone Boulevard 7589
tai
|2.00.
I

vajuose. 1933 m. laimėjo do
“DRAUGAS“, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien- vanų knygų “XXIX Tarptauraiti?, išeintĮs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, UI. Me- tini« Eucharistinis Kongresas
tams $6.00.
Sydney, Australijoje”, kurių
vyskupas Būčys, M. I.
«< DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun-,
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- C. Ona dovanų įvertina ir viway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.'siems pataria įsigyti šių inte“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak resingų knygų.
Aksomaitienė yra datbšley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
ti veikėja, daug jėgų ir pasi“STUDENTŲ ŽODTS”, A. L. K. Studentų organizacijos žutšventimo
įdeda remdama ir
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
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Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Moteriškų,

OFI8O VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12

valandai dienų.

Ofisas

chroniškų

3102

So.

Vaikų

ligų

Halste.-: St

Kampas liet Street

Valandos: 3—4 popiet, 7—9 vai. va
Nedėliomis lr iventadlenlafk 10—ll

Telefonas MIDnay 2880

Rea. Phone
ENGIcvrood 6641

visų

Vyriškų,

Office Phone
TRIangle 0044

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. A. R. MCCRADIE

4631 SO. ASHLAND A V]
Tel. YARds 0494

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
7850

So.

Halsted

Rea.: Tel. Pl«Asa 84M

Street

Valandos;

Nuo 19-13 v. ryto; 2-3 lr 7-8 v.
he-le^eu-aa uuo .« Uų ii die
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Penktadienis,

liepos

27,

1934
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A. -|- A.
JONAS

JANUŠONIS
ELENA
MAGDELENA

JONAS

GRENCEVICIA

Mirė liepos 24 d., 1934 m. 5:15 vai. vakare, sulaukęs pusės avi
žiaus. Kilo 18 Telftlų apskričio, Varnių parapijos, Drabutskių kai
mo. Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime dukterį Marijonų, 6 sūnus: Do
mininkų, Jonų, Petrų, Juozapų Ir Albertų, brolj Juozapų, seserį
Marijonų, uošvj Domininką Vitkų, dvi marčias: Helen tr Vero
nikų, žentų Antanų Nabažų, anūkus, 2 švogerkas Ir vienų švogerj,
ir gimines; o Lietuvoj seserį Seserj Vincentų, vienuolę, broldukrų
Seserį Konstancijų, vienuolę, 2 brolius Vincentų Ir Petrų Ir
seserį Domininkų.
Kūnas pašarvotas 4451 So. Washtenaw Avė. Laidotuvės 1vyks šeštadienj, liepos 28 d., iš nažnų 8 vai. ryto bus atlydėtas į
Nekalto Pras. Pan. Sv. Marijos parapijos bažnyčių, kurioj jvyks
gedulingos pamaldos > už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas i Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges Ir pažyatamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, Sūnai, Brolis, Sewio ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudeikis. Telefonas
YAKds 1741.

Mirė liepos 24 d. 1934 m. C
vai. ryto, sulaukus 67 metu umžiaus. Kilo iš Rokiškio apskri
čio. Panedėllo parap., Uenušių
kaimo. Amerikoje išgyveno 27
metus.
Paliko
dideliame nuliūdime
seserj
Elzbietų Janulevlčlenę,
švogerj Jonų, tris sesers vai
kus: Jonų. Kazimierų ir Pranclškų JanUlevičius, pusbroij P®Lrų Šiaučiūnų ir gimines;
o
Lietuvoj, brolj Juozapų, seserį
Onų šlntkūnienę ir gimines.
Velionis buvo narys Šv. Jo
no. Hurnsaide, III., šv. Izido
riaus, So. Chicago, III., Sv. Vin
cento ir Pauliaus Draugijų.
Kūnas pašarvotas 9318
So.
Woodlawn Av. Laidotuvės jvyks
šeštadieni liepos 2 8 d., Iš namų
8 v. ryto bus atlydėtas 1 Visų
Šventų par. bažnyčių, kurioj }vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapinea
Nuoširdžiai' kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

GALIKIENĖ

Nuliūdę: Šokio, Švogeris, Se
sers Vaikai, Pusbrolis ir Gimi
nės.
Laidotuvėms patarnauja gra->
bortus S. P. Mažeika. Telefo
nas YAKds 1138.

ONA

ŠLAJIENĖ

PETKIENĖ

<I*o tėvais Tublkė)

(Po tėvais Kiustaiėaiiė)

Mirė liepos 25 d. 1934 in. 1
vai, popiet, sulaukus senatvės.
Kilo iš Šiaulių apskr., Kuslvlliškio parap.. Uvlndllių kalno.
Amerikoje išgyveno 9 [metus.
Paliko dideliame nuliūdime
dvi dukteris, Barborų ir vyrų
Viktorų Petkų ir 2 anūkiis, Jo
nų ir Albertų; Rozaliją Petkus
ir vyrų Jonų, broisūnĮ Jonų Tubj ir žmonų Antaniną ir gimi
nes; o Lietuvoj 3 sūnus: Je
ronimų ir jo šeimynų, Jonų ir
jo šeimynų ir Jurg) ir jo šei
mynų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 6937
So.
Muplewood Avė. Laidotuvės įvyka šeštadienj, liepos 28 d.,
iš namų 8 vai. bus atlydėta į
Gimimo Pan. šv. Mar. bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėta i Šv.
Kazimiero kapines.
Nubširdžiai kviečiame visus
gimines, uraugus-ges ir pažystamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, //aitai, Anūknl, llrotsūiūs ir Giminės.

Mirė liepos 26 d„ 1934 nu,
2:50 vai. ryto, sulaukus senat
vės. Kilo iš Kauno rėdybos,
Tauragės apskričio, Kaltinėnų
parapijos, Labardžių kalino. Amerlkoje Išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
dvi dukteris: Karotinų .Gapševlčienę ir Vincentų Bernotienę
ir žentų Bernotų; o Lietuvoj
dukterį Juzefą Armonlenę, sū
nų Juozapų Petkų ir daug anūkų ir proanūkių.
Kūnas pašarvotas 5651
So.
Turner Avė. Tel. Hemlock 0139.
Laidotuvės jvyks šeštadienj, lie
pos 2 8 d., iš namų 9 vąl. bus
atlydėta J Gimimo Pan. 'švenč.
Marijos parapijos bažnyčių, ku
rioje {vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta 1 Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges tr pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, žentas Ir
Anūkai.

(po tėvais Dlokaitė)
Mirė uupos 24, 1934, 11:30 vai.
ryto, sulaukus pusėt} amžiaus.
Kilo iš Šiaulių apskr., Žaga
rės parap., Gaudlkių kaimo.
Amerikoje Išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų Juozapų, 4 sūnus: Juoza
pų, Steponų, Vincentų ir Pran
ciškų. marčių Antaniną, 4 ahūkus ir gimines, o .Lietuvoje
broli Aleksandrų, seser} Bene
diktų Bertlnienę ir gimines.
Velionė buvo narė Koyal Nelghbors, Sv. Onos, Sv. Agotos,
Gyvojo Rožančiaus, Apaštalys
tes Maldos ir Akademijos Rė
mėjų draugijų.
KUnas pašarvotas grab. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 Litua
nica Avo. Laidotuvės įvyks pen
ktadienyje, liepos 27 d. iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydėta
i Sv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioje ivyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pa2ystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai ir Gi
minės.
Laidotuvėųis patarnauja grab.
S. P, Mažeika. Tel. Yards 1138.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Ežerskis. Telefonas
BOUIevard 9277.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Petkus.
Telefonas
Cicero 2199.

Dokumentus ir laivakortes
i sakyti} dienų, bus kalbos. Kai- ,nikas davė pelno $71.06. Su
L bės žymūs kalbėtojai, būtent1 lteubais surengime pasidarbaišrūpino dienraščio “Draugo’*
Liepos 21 d. Skandinavų li laivakorčių agentūra.
generalis Pa. valstybės proku- vo ir Laurinaitienė. Susirinroras, Schnader, kandidatas į kusiems sveteliams patarnavo: nijos laivu “United States’’
valstybės gubernatorius, sena- O- Lušienė, M. Aidukienė, P. išvyko į Lietuvą Ona Stalilio-, Rugpiūčio 11 d. tos pačios
A.
99
. _ su sunum
.
x • 'linijos
torius Standenmeier ir p. M. Blieka, A. Lūšis, P. Kaulius, mene
Juozu, uKotri-,
d laivu “Frederik VIII
Bagdonas, einąs Lietuvos at- M. Draumantas.
na Nedvarienė ir Elena Jaka- 'yksta į Lietuvą Ona Ūsienė
stovo J. A. V. pareigas. Jung Nutarta rengti kitas pikni
vičiūtė, p-nios Conrad sesuo, su dukterim Elena.
Mirė liepos 26, 1933, po ge
tinis choras iš apylinkių ko kas ten pat, sekmadienį, rugdulingų pamaldų
šv. Jurgio
lonijų dainuos lietuviškų dai piūč;io 12 d., jei tą dieną ne-1
bažnyčioj buvo palaidotas Šv.
bus kokio didelio pikniko Phi-1
nų.
Kazimiero kapinėse. Buvo. ki
lęs iš Šiaulių apskr., Šakynos
Pelnas nuo automobilių ta-Į ladelpbijoje. Komisijon malo-1
parap., Eldukių k. Paliko di
gų ir nuo Lietuvių Dienos že nėjo įeiti: J. Stankūnas, I. Adeliame nuliūdime moterį, sū
nų Ir dvi dukteris.
nklelių, kuriuos pardavinės tą mbrasas, M. Laurinaitienė, J.
Dabar liūdnoms sukaktuvėms
Išdirbėjai ankštesnės rūšies Paminklų
• dieną parke ir parapijose, eis Kumpauskas ir J. Maslauskas.
paminėti užprašėme šv. mišias,
Ir Grabnamių
kurios jvyks subatoj, liepos 28,
perpus seserinis Kazimierie-- Šiuo širdingai dėkoju Rcu
1934, 7:30 vai. ryto, Šv. Jur
Didžiausia paminklų dirbtuvė
Į tems ir Pranciškietėms. Tiks-; bams ir visiems pasidarbavugio parap. bažnyčioj. Visus gi
Chicagoj
las gražus. Vertas visų para- i siems pikniko pasisekimui. Pi
mines, draugus, pažįstamus ir
kaimynus maloniai kviečiame
Suvirš 50 metų prityrimo
Inai tikiu, kad ir naujai suda- ’
mos.
atsilankyti i minėtas pamaldas
o---------i Kas atvyks, nesigailės. Pa rytas komitetas nuoširdžiu pa
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės tr
ir pasimelsti, kad Gailestinga
taupykite pinigus
sis Dievas suteiktų Kazimiero
t
matys daug lietuvių pažįsta sidarbavimu sutrauks dar di
---------- 0---------,
sielai amžinų atilsį. Ui atsilan
Mes atlikome darbų daugeliui iy
mų, sutiks savo draugus, gra desnį būrį apylinkės lietuvių.
kymų išankslo tariame širdin
nių Chicagos Lietuvių.
gų ačiū.
žiai laiką praleis tyram ore. Sekančiame piknike dalyvaus
Nuliūdę:
Tat, visus kviečiame atvyk ir “Raseinių Magdė” su sa
Moteris, Sūnus ir Dukterys
ti į Lietuvių Dieną, Lakewood, vo jaunuolių, Eastono lietuvių
vaikučių choru.
15 rugpiūčio.
. arti Grand Avė.
IŠVYKO

Metinės

Į

Persiskyrė su šiuo pasauliu
liepos 36 d. 2:45 vai. popiet
1934 m-, sulaukęs 42 metų am
žiaus. gimęs Tlitugah'ų kaime,
Subačiaus parap., Panevėžio apskr. Amerikoj išgyveno 28 me
tus. 1'atiko dideliame nuliūdime
moter} Elzbietų ir dukterį Jennle, tris seseris Onį ir švogerį
Tamaši'Unų, Mortą
ir švogerj
Dominiką Cbpel}, dvi pussese
res Cerllijų Galinis ir Marctjonų ir švogerj Žubaučtų,
o
Lietuvoje motinų Agotą, sese
rį Kastanciją, brolj Antanų ir
brolienę Onų. Kūnas pašarvo
tas randasi 1151 West 59 Bt.
Laidotuvės jvyks subatoj, lie
pos 28 d.. 3:30 vai. ryto U
namų i Gimimo Panelės švenč.
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.
Visi a a. Jono Kuncfo gi
minės, draugai ir pažystami esut nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse
Ir suteikti
jam paskutini patarnavimų ir
atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame: ' Moteris,
Duktė, Seserys ir Galinės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Republic 3100.

■f

LIETUVĄ

Sukaktuves

GRABORIAI
rife

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ

DIRBĖJAI

KAZIMIERAS

Specialistai Iškalime Ir išdirbi
me visokių rūšių paminklas
lt
grabnamioa.

GRICIUS

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.
Veskite paminklų reikalo® tfo*
■lai sn pačiais lšdirbėjais

VENETIAN MONUMENT CO., ING.

i

i

LIETUVIU DIENA RUGP.
15 D., LAKEWOOD, PA.

527 N. WESTERN AYE.

Spaudos

Kom.

Kun.

narys

PIKNIKAS FAIRVIEWHILL. PA.

S.

J.

METINIS PIKNIKUS

North Side. — šv. Mykolo
parapijos piknikas įvyks lie
pos 29 d., Vytauto darže. Pra
džia 1 valandą po piet.
Į pikniką kviečiami visi
parapijonai, taipgi mūsų biz
nieriai, profesijonalai ir po
litikieriai. Šis piknikas bus
vienas iš linksmiausių. Orkes
trą bus pirmos rūšies. Svečių
bus iš kitų kolonijų, tat susi
Tarp 2 ir 3 vai. po pietų kuris įvyko liepos 22 d. Pik- darys proga su visais susitik
ti ir jspiidžiais pasidalinti.
Bus visokių žaidimų. Kas
norės save laimingu padaryti,'
galės to atsiekti.
Restorane |
bus skanių valgių. Jauni ir
seni; maži ir dideli, visi į lin
ksmą parapijos pikniką. Visų
lauksime atsilankant. Paskuti
nis piknikas šįmet, o, kitą met
tai Dievulis žino. Komitetas

Pastaba dėl važiavimo į pi
kniką trokais.

20 to

amžiaus

KARAS

ant

žemės,

ore,

jūrose.

Durtuvų grumtynės, nuodingi gazal, lėktuvų pašovimas, artilerijos
griausmai, žmonių sprogdinimas ir kitos kara baisybės apraAyta W.
T. HCANLON’O parašytoje Ir I-Ja premija Amerikoje apdovanotoje
karo apysakoje
‘

DIEVE.

PASIGAILĖK

MŪSŲ/’

(GOD, HAVE MRRCV OM MM)

400 pusi. Gražūs, tvfrtl apdarai. Kaina tik 91.35, su persiuntimu
91.96. Keikalauklta: ••Draugaa”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Vienas blokas j rytus noo
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys

Alfred Roselli, pi

telefonai:

Rez. PENSACOLA tūli
,,
BELMONT 3495
, Office: HILLSIDE 3999
• Vlneent Roselli, secr.

-

. .. .

1

3

Visi Telefonai:

Draugelis

Kas met per virš 20 tūks
tančių lietuvių suvažiuoja 15
d. rugp. , Lakewoodą.
Tai
Easton, Pa. — Seillersville,
metinė Lietuvių šventė. Suva j Fairviewliill, Perkesie apylin
žiuoja iš visos Pennsylvanijos. kėse gyvena gan daug lietu
Šįmet *toji diena bus gal vių. Daugelį jų man teko askiek įdomesnė, nes sukanka meniai atlankyti ir susipažin
20 m., kaip toji diena pradėta ti.
rengti. L. D. Komitetas deda
Šiais metais ponai Reubai
daug pastangų, kad tą dieną
sumanė Šv. Mykolo parapijai,
padarius istorine.
Easton, Pa., surengti pikniką,

KARAS!

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

Kareckio trokas išeis 9 va
landą, tuojau po pirmųjų Mi
šių ir gabens pikniko darbi
ninkus.
Jankauskio ir Mickaus tro
kai išeis 12:15 valandą, tuojau
po sumos ir gabens visus, kas
tik norės jais važiuoti. Mokes
tis už nuvežimą daug pigesnė,
negu gatvėkariais.
Humboldt parko lietuviai
visi susirinkite pas Lukošaitį,
3311 Evergreen avė., 12 vai.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

Yards 1741-1742

GRABORIAI

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Telefonas

LACHAVVICH
IR SONOS
OKABOBIAI

LIBTUVUI

1138

YARda

STANLEY P, MAŽEIKA

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dyka '

GRABORIUS

Patarnauju laldotuvėsa kuoplgiausla
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfnti
Tel. OANal 9515 arba 3519
2314

W.

23rd

Chicago

PL,

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319

Chicago,

1439

S.

49th

Cicero,

Ct.

Avenue

Lituanica

111.

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

ūl.

TeL CICERO 5937

SIMON M. SKUDAS

* ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus
718

West

18th

Koplyčia dykai

Street

Telefonas MONroc 3377

1410

S0.

49th

J. F. RADŽIUS

Phone

I.J. ZOLP
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
1646

West

46th

Tel. BOUIevard

6303—8413

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
sąryšių

Cicero

J.J.bAUliONAS

2109

f

Tel. CICERO 2»4

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

S.

50th

Avė.,

Cicero,

ŪL

Street

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

(Neturime

OOURT

Illinois

Cicero,

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už. 325.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
9«H W. 18th gt. Tel. CANai 9174
Chicago. IU.

su

firma

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel.

Bonlevard

4139

pačiu

vardu).

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
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.

1
RE Public 3100
PASAUKITE:

Tel. LAPayette 9579

J. Liulevičlus
Graborius
•r
nalsamuotojas

Patarnauja Chica
goje ir apyltnktjs.
Didelė Ir grafl
Koplyčia dykai

popiet.
tuo

J. I.EduuMS

4093 Archar Av®,

j ,

«

2506 VVest 63rd Street

Penktadienis,

liepos

27,

1934

DRX tG X S
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KAUNO KERMOŠIUS-PIKNIKAS, ŠV. ANTANO PAR.
SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 29 DIENA, 1934

Bus visokiausių įdomybių, kokių dar niekas piknikuose neregėjo. Kviečiame visus Ciceros, Chicagos ir apylinkės lietuvius, bulvariškius, visus biznierius, klubus ir draugijas į mūsų vidurvasarinį Kauno Kermošių. Bus visokių žaidimų. Gros Vursity Syncopators muzika, bus imtynių, etc.

BERGMAN’S GROVE DARŽE, Riverside, Illinois

P. S. Privažiuoti daržų: Važiuokite iš Chicagos bile karais iki W. 22nd Str. — 22 iki Western
Electric Co. Čia porsėskite į La G range karus, kurie nuveš iki daržo.

Škis rugp. 5 d. dalyvauti
Lietuvių? Dienoje, kur susirinks 4il-a»i
tikri tėvynės sūnūs iiii ’
dukros, kad pagerbus mūsų
didvyrius ir pagreitinus pasta
tymų jiems užsitarnauto pa
minklo.
Liefcuvytis

Kviečia

“0 rašinėju straipsnelius
“Laivui” ir kitiems laikrašN? _
TT *
’li
> •
V •
čiams.
Kaip Všilta,
tai
mažai
kas su reikalais atsilanko, taigi patogiausias laikas šį tų
parašyti. Juk gyvenimas yra
trumpas, kad jį veltui leidus”.

.

Klebonas

ir

■
■
■

Komitetai

rektorians; kun. Juozo Mačiu- 1809 mt. (Aspernas ir Vagralionio, Aušros Vartų parapijos’ mas) krito kovų laukuose 300,Aušros Vartų Altorių Puo- klebono, ir kun. A. Valančiaus, 000 žm. Žygis į Rusijų 18.12
Šimo draugija širdingai dėko-| vikaro N. P. P. Šv. parap. ir metais nunešė iš abiejų pusių
ja visiems atsilenkusiems lie-j L. Vyčių organizacijos dvasios nemažiau 1,000,000 gyvybių.
TIAA
ii* vorln
lk'uilinnctnrimn /Varo!
pos 9*?
22 <1d. įl Rūtos daržų ir
vado.
Išsiliuosavimo (karai 1818 —
gausų parėmimų; visoms dar Raštų įdėta: “Steel Wings”, 1815 mt.) pareikalavo 550,000
bininkėms* ir darbininkams, apysaka apie lietuvį lakūnų, aukų.
I Pasikalbėjęs truputį sakau,
Chicagos lietuviai visu sma Anų penktadienį įvykęs vi
kurie nuoširdžiai darbavosi;1 parašyta J. J. J.; Andriaus
Bendras Napoleono karų au
•, kodėl “Draugui” dabar nieko
rkumu rengiasi prie Lietuvių sų Chicagos lietuvių draugijų
visiems aukotojams, broliui Šnipo filosofinė novelė “Ko- kų skaičius siekia daugiau
' neparašote?
_______
Dienos, kuri įvyks rugpiūčio atst ivų masinis susirinkimas
/ "”'r* * ’ » \ • j. f. •J » į •*
. *>.r jfc Vladui už pagalbų visame ka- dėl Aš Turiu Būti Geras?”; kaip 6 milijonus.
į
“
Palauk,
palauk,
ir
į
’
Draiįme.
Virėjos Puslapis; Council Ae
5 d., Harlem aerodrome (87nu|arg rengti Lietuvių Dienų
parapijon
atsilankė
neprašyto'
gu
į
”
nors
iškepsiu
”
—
atStr. ir Harlem avė.).
Dovanos laimėtojas (No. 78, tivities; Dalykai apie L. Vyrugp. 5 d. Harlem aerodrome.
ji
viešnia
—
mirtis,
kuri
pasa
kė
klebonas.
serija 137). prašomas atsišau- čių seimų; kun. A. Valančiaus
Laiko liko nedaug. Dėl to Diena rengia ir remia visų
Lietuvos Vyčių 24 kuopa
tioje
jaunystėje
pakirto
Mari
svarbu, kad visi stotume į srovių lietuviai, išskyrus ma
Ant galo klebonas mane pa kti į Stumbrienę, 2309 S. Le- sąrašas blogųjų kino filmų, kn rengia “truck-party” nedėlio
jonų Madurienę. Vos trisde
programo prirengimo darbų. žų grupelę socialistiško plau
tarė, kad neparašau “Drau avitt St. Gaus dovanų, kurių rių katalikams neverta žiūrė- ję, liepos 29 d. į Indiana
šimt
metų
sulaukusį
motina
Programa bus įvairi. Žmonių ko.
gui” žinučių iš savo koloni aukojo Dvaronienė-. Antra lai- ti; editorialai, etc.
Dunes State Park, AVaverly.
apleido pasaulį, palikdama 11
mėtoja buvo Masiliūnienė (No.
suvažiuos tūkstantinės minios.
Šis “Vyties” num. suside- ^eaej,
Minimai dienai rengti su d. dukrelę ir našlį jaunų vy jos.
28, serija 137).
Tat, tvarkai palaikyti reiks daryta net keletas įvairių ko
da iš 28 puslapių. Nariams,
rų.
nemaža vyrų.
Komisija ir Valdyba siunčiamas už mėnesinį mokėmisijų, kurios pasiryžo suren
Tiesa,
jos
vyras
yra
nelie

stį. Nenariams parduodama už
Šį vakarų, 8 vai., Aušros gti didingų.’ ir įspūdingų Lie
tuvis,
bet
lietuviškai
pusėti

15c. Jei norite pasiskaityti įVartų parap. salėj, West Side, tuvių Dienų. Ji bus skirtinga
Dariaus Girėno postas su
nai
gerai
kalba.
Garbe
miru

domų žurnalų ir jaunimui paįvyks svarbus visų draugijų nuo kitų iki šiol buvusių die
Auriliary rengia piknikų rug
ISkraustom e visų savo modelių
siai
jo
moteriai,
kuri
gyva
bū

Vakarykščiam
“ Draugo” į gelbėti, įsigykite šį “V.” nu- aukšta >r sandėl) po tt kainos.
valdybų ar jų atstovų susirin- nų. Į pagalbų eina Lietuvių
piūčio 26 d., Roberts ūky prie
$25,000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
A. Šnipas
t kimas, kad galutinai nustaty Aero klubas su veikliuoju pi dama lietuvybę mylėjo, pati 91 St. ir Roberts Road. Komi korespondencijoj iš North Side į nierj
Lengvais išmokėjimais ar caab.
ti programų ir pasidalinti da- rm. Kiela priešaky. Be to, į gražiai, lietuviškai kalbėjo, sija darbuojas, kad piknikas parašyta, kad į parap. komi
$150.00 Seklyčfų setai
skaitė ir savo svetimtautį vy
rbu. Į šį susirinkimų prašomi darių eina Dariaus - Girėno
būtų sėkmingas. Bus kepama teto sus-mų atsilankęs Jakavi£2945
rų sugebėjo lietuvių kalbos iš
atvykti Dariaus - Girėno pa- paminklo statymo komitetas,
avis ir kitokių skanių valgių. čius pažadėjo aukų piknikui.
$115.00 Valgomų kambarių setai
mokinti. Velionė buvo čia gi
minklo fondo komiteto nariai nes visas tos dienos pelnas
Be to, bus gera muzika. Legi- Vietoj Jakavičius, turėjo bū
£29 45
musi, po Levais Bernotukė.
ti
grab.
Lecbavičius.
ir visi, kuriems rūpi Lietuvių skiriamas mūsų garbingų didjonieriai kviečia visus atsilan
998.00 Seklyčioms kaurai
Laidotuvės įvyko su iškil
Dienos pasisekimas.
j vyrių paminklo statymui. Taip
kyti.
£19 50
Smulkiose sausumos kovose
mingomis šv. Mišiomis Šv.
valdyba gi į Lietuvių Dienos rengimo
Nuo red. Ši klaida įvyko ne 1801 - 1805 metais žuvo 160,$150.00 Miegamų kamb. setai
Juozapo bažnyčioje 25 d. šio
------------------1 darbų stoja visos Chicagos liedėl
redakcijos
neapsižiūrėjimo
0(J0
žmonių.
Jūrų
kovos
su
A£29 85
mėnesio. Mišias laikė pats kle
tuvių parap. su savo skaitlin
Komisijos
aiškiai
buvo
para
nglija
nunešė
iš
abiejų
pusių
bonas kun. Vaitukaitis; dijaSkalbimui maAlnos
gomis draugijomis bei chorais,
syta
tokia
pavardė.
240,000
žm.
1805
mt.
karas
nu

Visi Chicagos lietuvių cho
konu buvo gerb. kun. J. Paš£39.50
kurie tų dienų sudarys didin
Daria,us-jGirfhp posto leginešė 150,000 žmonių; sukili
rai šių savaitę smarkiai mo
kauškas, o subdjjaknųg Tėvas
Ele U t rik In ės ledaonės
jungtinį chorų, kuris savo
mas Kalabrijoje — 100,000
Pranešimai
kosi dainas, kurias dainuos
Anthony — svečias iš Rytų. jonierkos turėjo išvažiavimą
£8950
dainomis stebins tūkstantines
praeitų sekmadienį prie Bass
žm. 1806 — 1807 metų kare
Lietuvių Dienos programoj,
Geležinės lovos; visų dydžių
minias.
North Side. — North Side (Įeina ir Aeerštedtas) 300,000
Harlem aerodrome, rugpiūčio
Mūsų gerb. klebonas kun. Lake, kur pp.l Waitclies turi
£395
5 d. Choristai gausingai ren Lietuvių Aeroz klūbas keti- Vaitukaitis, nepaisydamas ka vasarnamį. Vifcta labai graži, ALTASS skyriaus svarbus su prancūzų, vokiečių ir rusų.
Pilnos vatos matrasal
kasi į praktikas. Jiems rūpi, na skrajojančiomis oro maši- ršto oro, rašo. Kų gi jis* rašo? primena Lietuvos gamtų. Eže sirinkimas įvyks šį vakarų, Kruvinas karas su Ispanija ir
£4.95
kad dainavimas išeitų harmo- noniis parodyti naujoviškiau-1 Einu pro šalį ir žiūriu, kad ras nemažas, švarus, smilty 7:30 vai., Morning Star klube jos sąjungininkais (1808 —
ningai ir galingai, kad jis su- SHIS t j iksus; kas dvi valandos parapijos sode po tankiai su- nas; aplink apaugęs medžiais, ant Damen Avė. Visi šio sky 1814 metais) nunešė iš abiejų 9x12 vallokiniai kaurai virtuvėms
£3-98
keltų tūkstantinėse miniose naleisti šokikus su parašutais. augusiais dviem medžiais kaž daugiausiai bėriais. 8^<o, ii riaus nariai kviečiami daly pusių 2,400,000 žmonių. Per
baravykai
ten
auga.
Austrijos Prancūzijos karų
tautiško entuziazmo. Kitų sa- h»e to, sporto organizatoriai kas baltuoja. Sakau, eisiu įsi
vauti.
$50.00 gesintai pečiai
vaitę visi chorai turės bendrų ruošia įspūdingų sporto nuine- tikrinti, kas ten baltuoja? Ra Ponia Waitchienė adv. Wai£28.75
i'j. Bus pakviesta mūsų atsto ndu mūsų klebonų, vienmarš tehio -žmona su vaikučiais ir
generalinę repeticijų.
$21.00 Inner spring matrasal
vas \Vasbingtone, gubernato-. kinį, rankšluostį ant kaklo už- mamyte visų vasarų ten lei
£895
rius ir daug kitų žymių am sidėjusį prakaitui sugerti ir džia atostogas. Legijonierkos,
Lietuvi! Jei tik sveikas
gimtai kitų bargenų Siame di
lauk i rugpi'Alo 5 d., tavo pa : r«Ų
kaktai nuo prakaito nušluos-1 gavusios pakvietimų, suvažia
džiuliame ISpardavlme. Atsfmlnklte didžiausių ir puikiausių rakandų
Kų tik išėjo iš spaudos vė
reiga dalj’vnnti Lietuvių Die
Taigi, brangus lietuvi, jei tyti, rašant.
krautuvę Bridgeport*
vo su savo šeimomis ir visi
P-nas Joseph Joiaitls. vedėjas. .
liausias šeiminis “Vyties” nu- (Metropolitan State Bank Name)
noj Harlem aerodrome,
prie
myli savo tautų, brangini josi Kų gerb. klebone taip daug linksmai laikų praleido. Dėki
Valandos Kasdien nuo 9 Iki G
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčios
87 ir Harlem avė.
a v
laisve, gerbi jos didvyrius, ruo rašai tokiame karštame ore? ngos esame Ar
\Vaitchiams
uz• meris.
.......................... .
vakarafs S Iki 9
Pirmiausiai sveikinu redak
Telefonas CANsI 1175
malonų priėmimų.
torius: kun. A. Valančių, L.
Viena buvusių
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St.

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

P. CONRAD

SŪNUS

5332

INSURANCE

PERKAM

NOfARY

LIETUVIŠ

KUS

PUBLIC

REAL

BARIO

Antradienio vakare, nors bu
vo karšta, Peoples Furniture
Co. krautuvių radijo progra-'
ma iš stoties W0ES buvo gra
ži ir įdomi. Bartušienė ir A.
čiapas gražiai išpildė duetus,
i Abudu dainininkai gražiai dai
navo solo. Programoj dalyva
vo jaunavedžiai Marijona ir
•luinas, o Cal i s Kepurė papa
sakojo naujų juokų.
10.

Long

BONUS

ESTATE

Prisirašykite į Mūsų

2608

So.

WBST

47th

Spulkų.

STREET

Teisingumu Pamatuotas

Tel.

Biznis

LAFayette

4 tonai ar daugiau $7.09 ton.

1083

PGPIFRVOJAM Ir PENTliOJAM

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture

and

Piano

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
71(10 80. TAI,MAN 8T.
712* 80. ROCKWEI,I, ST.
Tel. RF.PhMIc 5099-««5|

Mes parduodam anglį, že
miausiom kainom. Pnrahrav
tfls M. R. $7.00 tnnna.

Atitekame visus namų dabinfmo
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1914 m. popleros rolė — 5c..
JO8EPH AIJGAITTH
1*08 8. 60th Avė.
Cicėno, RI.
Tel. Lafayette 0719

Plvnne Prospcct 1854

EDWARD TROST
PATNTINO and DECORATINO
HARDWARE and PAINT STORE
8111 W. 08rd Rtar.. Chicago

