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KĄ

Visos parapijos, draugijos ir vis
dalyvauja i n coroore

STREIKININKAI

(Vįsi Amull os lietuviai do- didvyrių Dariaus ir Girėi
! rugp. 1. — Kariuomenė šian- misi Chicagos Lietuvių Diena, j atminimui — paminklui p
į dien apsupo kelias streikuo- įvykstančia rugpiūčio 5 d. statyti. Netenka stebėti, j
! jančių vežėjų būkleR ir suėmė j ^ar^em aerodrome. Chicaga prie to svarbaus reįkplo ded
vežėjų unijos prezidentų ir ki- skaitoma didžiausiu lietuvių si visos mūsų parapijos, dra
tus streiko vadus. Apie 6,000 miestu pasaulyje. Čia daugiau gijos, visi chorai, žodžiu, vis
streikininkų palikta be vadų lietuvių negu pačiame Kaune, j lietuvių tautiškoji, patriotišk
ir jiems uždrausta susirinki Turime dvyliką parapijų, dvy-1 ji visuomenė.
į likų lietuvių pradžios mokyk-1. Lietuvių Dienos programc
mai.
Puolimas įvykdytai, Kadan lų, mergaitėms akademijų, vy- ‘ apart didžiulio chorų chor<
gi vakar unijos viršininkai rų dvasinę seminarijų, ligoni-] aviacijos triksų, prakalbi
peržengė karo stovio taisykbankų, daugybę spulkų, 1 sporto įvykių, dvi mergaite
les, neatsiklausę turėjo susi- (biznio įstaigų, profesionalų (lietuvaitės), neabejotinos g
rinkimų ir tarėsi pasipriešinti Į ete. Tad nestebėtina, jei visų žuolės: p-lė Stasė Balčiūnai
I karo vyriausybei. Unijos būk Amerikos lietuvių akys yra ir p-lė. A. Meyerg, akordii
gros duetų. Tai bus tikra m
atkreiptos į •Chicagų.
lės uždarytos.
Kuomet chicagiečiai išsijudi ' janybė. Jo§ dvi taip pat šol
na į beit kokį didesnį darbų, iš lėktuvų su parašutais. K
natūralu būdu visi lietuviai tos programos naujanybės k
juo susidomi. Dėl to domisi paskelbtos vėliau.
ir Lietuvių Diena, kuri įvyks
Harlem aerodromas yra n
MINNEAPOLIS,

RYMAS. — Popiežius Pijusi Istorinės audijencijos proga,
XI per Švenčiausios Marijoj marijonai įteikė Popiežiui dialiejiniais dažais ant au-

RUGPJŪČIO 5Ū. BUS ISTORINE
LIETUVIU DIENA CHICAGOJ

DARYS

MINNEAPOUO

Popiežius pavadino arkivysku
pą Matulevičių “Šventu Vyru”

Panos ŠkapIiernoK šventę, lie-

So

Minn.,

pos 16 d., privatinėje! audijen- deklo pieštų Marijonų vienuo
lijos atnaujintojo arkivysku
fijoje Vatikano rūmuose pri
po Jurgio Matulevičiaus pa
ėmė Marijonų kongregacijos veikslų. Priimdamas garbingo
generalį viršininkų ir visus arkiVyskupo paveikslų Šv. Tė
gyvenančius Ryme marijonus vas priminė malonius santy
POPIEŽIUS PIUS XI,
25 metų sukaktuvių proga nuo kius, kuriuos turėjęs su arki
šios vienuolijos atnaujinimo. vyskupu Jurgiu Matulevičium, ■
kuris priėmė tėvus marijonus privačioje
audljencijoje Ir jiems suteikė apaštališką
Šv. Tėvas malonėjo prakalbė aukštai vertino doringumų ir
palaiminimą.
ti į atsilankusius marijonus, pavadino jį “Šventu Vyru.’’
* —
Pasibaigus audijencijai, Tė- j
nurodydamas jų darbuotės
gaires, kunigams statė pavyz vų Marijonų vienuolijų Ryme j
džiu naujai kanonizuoto kuni atlankė Šv. Petro bazilikos ir
f
go šv. Jono Bosko dvasių, su- universiteto “Angelįęum” atteikė visiems apaštališkų pa-1stovai, kad pareikšti Marijorugp. 5 d. Harlem aerodrome, toli. Visi ten galime nuvažįu
AVASHINGTON, rugp. 1. —
laiminimų ir kiekvienam savo nų kongregacijai geriausių j A_
Domisi dėl to, kad ji organi ti. Tat, ir prašome visus s
ranka davė1 atminčiai po dido linkėjimų 25 metų atgaivini- fcoUjŲgšo ŽUDIKAMS JĄ KALTINA UŽ ĮVYKIUS Darbininkų streikų ir kruvi zuojama sąryšyje su labai .valiuoti, nes rugpiūčio 5
nų riaušių bjanga visam kraškų medalikėlį su šv. kunigo mo sukaktuvių proga. Į jų Į REIŠKIA UŽUOJAUTOS
AUSTRIJOJ
svarbiu tikslu: jos visas pel mūsų Amerikos lietuvių tai
te yra komunistų agitatorių
Jono Bosko paveikslu ant vie- kalbas atsakė Marijanų virsi
nas skiriamas ne į kokių ka- tiniame gyvenime yra reik
BELGRADAS, Jugoslavija, veiklos pasėkos. Tarp komu pitalistų kišenius, bet mūsų, minga diena.
no šono ir Popiežiaus Pijaus įlinkai, gi klierikų vardu dėko- * BERLYNAS, rugp. 1. Vokiečių spauda, rašydama rugp. 1. — Herbų laikraščiai, nistų agitatorių yra dauguma
jo klierikas Vincas Čern’us.
XI -- ant kito.
apie nubaustus ir pakartus kurie vyriausybės cenzūruoja is Maskvos įgaliotų agentų.
Dollfusso žudikus, reiškia mi, pagaliau prabilo apie Ita-'į Prieš aštuonis mėnesius kraš
jiems užuojautos.
Tijos grasinimus įsiveržti Aus- to vyriausybė pripažino sovie
•p r
tų vyriausybę ir per tų laiko
trijon.
Kai kurie laikraščiai pažy
tarpį nedeportuotas į Rusijų
mi, kad kancleris Dollfuss mir
Jie pažymi, kad Italija ne
VATIKANAS, rugp. 1. nė vienas komunistas. Krašto » VATIKANAS, rugp. 1. —
damas reiškė noro, kad nebūtų labai greita vykdyti tuos savo
vyriausybė, sakoma, padarius Šventasis Sostas griežtai už Associated Press sužinojo
liejamas žmonių kraujas.
grasinimus. Austrijos pasie
apgailėtinų klaidų, kad įvyku gina paduotų žinių, kad būk bažnytinių autoritetų, ks
iVIENA, rugp. 1. — Austri
niu gi kariuomenę koncentruo
siose su kolnisaru Litvinovu Austrijos vyskupai pakilu kiš Šventasis Tėvas Popiežius J
jos karo teismas teisia kitus
ja, kad padidinti savo prestižų
derybose komunistų deporta tis į krašto politikų, kada Vo jus XI penktadienį, arba ši
nacius, areštuotus sųryšy su
namie. Visgi šis koncentravi
vimo klausimas buvo praleis kietija savo atstovu Austrijai tadienį iš Vatikano rūmų n
kanclerio Dollfusso nužudymu.
mas yra opus dalykas. Mažiau
sikels-yasaros karščius prah
tas. Sovietų ambasada šian paskyrė Papenų.
Areštuotas ir pasišovęs d r.
šia provokacija gali sukelti
dien atsisako duoti pasus
Austrijos vyskupai suvyko ti į vasaros riimus — Cas
Anton Rintelen, vyriausias na
S. Insullio advokatas įdavė susikirtimus ir iš to gali pa- tiems savo agitatoriams, ku Vienon kardinolo Innitzerio Gandolfo, netoli Rymo. a
cių sankalbįninkas prieš Doll RYMAS, rugp. 1. — Itali federaliniam teismui reikalą-is*re’kšti naujas karas.
Alban kalvų.
riuos norima deportuoti.
kviečiami dalyvauti nužudyto
fusso vyriausybę, pagaliau po- jos vyriausybė pareiškia, kad
Vatikano prelatai ir tarm
vimų, kad Insullis tik vienas
Oficialus organas Novosti
licijai išpažino, kad jis sudarė jj nepaiso serbų užsipuolimų
Tokiu stoviu krašto vyriau kanclerio Dollfusso laidotuvė tojai daro galutinus pareng
būtų teisiamas už tariamas suk pareiškia, kad už įvykius Aus
sybė ne mažai susirūpinusi ir se. Gal jie ir studijavo Aus mos Popiežiaus nusikėlim
sankalbį prieš Dollfussų. Su- jr prjpkaj&ų Italijos nusista- tybės per paštų, o kiti kalti
trijoje
daugiausia
yra
kalta
kilimo planus jam pateikė Ve-’tyjnag yra g^iežtag
Italija
nutarta darbo departamentan trijos stovį. Ret tas nėra ki Pats Popiežius reiškė not
namieji, kurių yra 15 asmenų, pati Italija. Italija visų laikų
kietijos nacių vadovybė.
grąžinti prieš keletą mėnesių šimasis į politikų.
vien rūpinasi, kad Austrija būtų paleisti.
kad tas nusi kėlimas būtų a
buvo ir yra Austrijos vyriauRintelen išpažino, kad jis pasiliktų kaip buvus nepri
paleistų iš ten darbo sekreto
liktas be jokios pompos, t
S. Insullis ima ant savęs vi-1 Rybes patarėja. Anot serbų, rės asistentų W. W. Husbanpats norėjo užimti kanclerio klausoma ir pasirengus ginti
yra, be jokių iškilmių.
vietų ir išdavė visus kitus, ku tę nepriklausomybę, nežiūrint sų atsakomybę. Sakosi, kad Italija patarius Austrijos vy- dų, respublikonų, kufs Vyku
jis buvo visų bendrovių virši riausybei išnaikinti socialistų siai deportavimo reikalus ve
rie buvo skirti jo kabinetan. jokių iŠ to galimų pasėkų.
ninku ir pats vienas viskų dir organizacijų, kuri kovojo prieš dė prezidentaujant Coolidge
Kai kurie tų narių areštuoti,
o kiti pasprukę, ar kur slap- Tačiau Italija nesiima ant bo tų bendrovių išvadavimui nacius. Sugriovus socialistų ir Hooverui. Sakoma, tik jis
Kol kas daugiau darbininkų
organizacijų,
naciai
padidino
savęs
monopolijos
Austrijos
nuo
griuvimo.
Visi
kiti
tik
stosi.
galės atitaisyti suveltų dalykų nesustreikavo gyvulių sker
nepriklausomybę apdrausti. pildė jo įsakymus ir nurody savo veiklų. Tad po socialistų stovį.
dyklose, Chicagoj. . Federali
skerdynių
įvyko
nacių
sker
BERLYNAS, rugp. 1.
Gali
prie
to
prisidėti
ir
kitos
mus.
PRANEŠĖ VAIKAMS
niai taikintojai turi nuolatines
Šiandien vakarų paskell
valstybės, kurios tuo intere
APIPLĖŠTAS
KONGRESO
Insullio advokatas nurodo, dynės.
konferencijas tai su darbinin
RICCTONE, Italija, rugp. 1. suojasi. Italija kviečia jas tal kad tuo būdu būtų ne tik byla
oficialiam hiuletine pažj
ROMUOSE
PAŠTAS
kų atstovais, tai su kompani
— Iš Austrijos čia pas savo kon.
kad Vokietijos prezi,
sutrumpinta, bet ir bylos lėšos
jomis.
vaikus grįžo nužudyto kancle
Hindenburgas miršta. Jo p
WASHINGTON, rugp. 1. Praneša, kad darbininkai ir
Serbai nors kartų turi su sumažintos, taip pat Insullis
rio Dollfnsso žmona. Pagavenimo valandos jfta suski
<
Kongreso rūmuose vakar api-' kompanijos yra linkusios da
prasti šį Italijos nusistatymų. išsiteisintų.
liau ji pranešė savo vaikams
tvtos. .
plėštas paštas (suhstation). jNe ryti nusileidimų. Yra vilties,
apie mirusį jų tėvų.
■brangesni. Už pirmųjį šių ms
DAUG SMUKLIŲ BUS
žinomas plėšikas užpuolė paš kad skerdyklose bus grąžinta
MAŠINA
SUSPROGO,
UŽDARYTA
lų pusmetį mokėta po 250 dol., — Prez. Rooseveltas penkta- to klerkų. Apie 600 dol. smul taika. .
3 ŽUVO
o,už antrąjį skirta jau 300 <jienį čiri grįžta iš Hawaii sa- kiaisiais susižėrė į kišenius ir
doL Antrasis pusmetis prasi lų. Pasirengta iškilmingai jį
NIORT, Prancūzija, liepi
RASEINIAI. — Kražiuose
išėjo.
Chicagoj yra apie 7,850

i

NACIAI APGAILI SERBAI PUOLA
'A||in
A||CT||nCIIIC
1 |ąĮJDnUo I UUvIUu
ITALIJA

KOMUNISTŲ DEPORTA
VIMO KLAUSIMAS

UŽGINA VYSKUPŲ POLI- POPIEŽIUS NUSIKELIA
TINĘ VEIKLĄ
VASAROS RŪMUS

Rintelen išpažino, kad hitlerininkai
suplanavo sukilimą Austrijoj

ITALIJOS NUSISTATY
MAS AUSTRIJOS
REIKALU

S. INSULLIS NORI VIE
NAS IŠSITEISINTI

NUMATOMA TAIKA 0YVULIŲ SKERDYKLOSE

PREZ. HIN0ENBUR6A!
MIRŠTA

RYTOJ PREZIDENTAS
BUS PORTLANOE

PORTLANb,

Ore.,

rugp.

1.

ORAS

dėjo liepos m. 1 d.

pasitikti.

Klerkas tuoj mėgiao per te
Pranešta, kad prezidentas lefonų pranešti policijai. Pa
Policijai įsakyta, kad be
t
lietus; maža temperatūros at “laisnius,” kadangi už antrą “laisnių” smuklės būtų užda čia užtruks ne ilgiau kaip vie sirodė, kad nukirsti telefono
laidai.
nų valandų.
maina. ‘
’
» jį pusmetį “laisniai“ yra rytos^

CHICAGO IR APYLIN smuklių, iš kurių apie 2,400
KES. — Šiandien numatomas nepadavė aplikacijų gauti

galima pastebėti iškabose, vi
sai nelietuviškų užrašų. Ne
lietuviškus užrašus laikas būtų
pašalinti.

31, — Susprogo jkuliamosii
mašinos
® darbini
ir keletas snžei
kai užm
ta

flu.

i
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Hoin* kasdien, t*»kyrun sekmadienius
PRENI vlĘBATOS KAINA: J. Amerikos Vulstybdss:
— K.00. Pusei metų — IS-60; Trlma niupesUms
- $2 00: Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse
)tat«aui — $7.00; Pusei' motų — $4.uQ.
bepila
Wo
Skelbimų kainos* prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųžlna,
ti neprašomu tai padaryti lr ne prisiunčiama tam tiksM pąbtto imuKI y.
Redaktorfus priima — šuo 11:00 Iki 12:10 vai.

“M. M. Valančius • Blaivybes Apaštalas

— a____ ______ ■=--

riuos, dekanas patikrinęs, tu
rėjo nustatytu laiku pasiųsti
Kurijai. 1

pasaulinėj parodoj, bot Harlem aerodromo
visą pelną skiria ne vieno, kito kapitalisto | *
SUu,
ar au/vs
'
kišeniui, bet naudingam tautiškam reikalui,
___________
Blaivybės pasisekimas buvo
— Dariaus ir Girėno paminklo pastatymui
Su didžiojo Žemaičių vysku- raštu paėmė iš kunigų, kad šie'nepaprastas. Juo labiuu, kad
Chicugoje.
—jk------ ---------- j..
, 1„ „„1
------4.—:„ w„4
. . nemaža
» ir geros valios
po At
M. Valančiaus
vardu glau- svaigalų
nebevartosią.
Mat,I radosi

mgp. 2, 1934
r-.-

w • - u. ■«

DIDŽIOJO MUZIEJAUS
TALKĄ
Amerikiečiai stebina pasau
lį savo dangorėžiais, gi lietu
viai trokšta pasirodyti su di
dingu ir tyai Lietuvai reika
lingu pastatu: Vytauto Muzie
jumi Kaune. Grįžę iš Kauno
Amerikon keliauninkai pasako
ja, kad Muziejaus didingi rū
mai daro garbės Kaunui ir
visai Lietuvai. Muziejus sta
tumas ir veik jau pastatytas
visuomenės aukomis. Sienos,
stogas jau pernai motais bu
vo baigti. Šiemet įrengta ke
letą salių ir kambarių, į ku
riuos perkelta Lietuves isto
rinių brangenybių dalis, šve
dų liaudies dirbinių paroda ir
gi jau naujame muziejuje šią
vasarą įvyko.

džiai susijusi ne tik anų ver- Valančiaus blaivinimo siste- dvarininkų, sutikusių uždary
gijos laikų nuostabiai galinga mos pagrinde buvo principas: ti savo smukles ar bent suma
5 vai. popiet.
religinė lietuvių dvasia, ne tik, darbas tik tada seksis, kai vu žinti jų skaičių. Tiesa, buvo
Prieš keletu savaičių Kiaune buvo Lietu nelaimingasis H863 ui. sukili- dai patys eis ten, kur jie žmo- įp tokių, kurie nė manyti ne
vos, Latvijos ir Estijos atstovų konferencija, nias ir draudžiamoji mūsų li- j nes nori vesti.
“DRAUGAS”
manė smuklių mažinti, bet
dėl kurios “Tsb.” plačiau praneša:
teratūra, bet ir “dalykas šve-; Ypač daug dėmesio Valan dargi visokiais būdais stengu
LITHUANIAN DAILY PRIEKI)
l’ubllsheii Daily. Esoept Sunday.
Buvusioje Kaune kdhfereacijoje huvo ap ntos blaivystės, kuriai įvesti čius kreipė į mūsų jaunimą. si girtuoklius patraukti. Nesi
SUBSCRIPTIONS: One Ysar — $«.»•; 81x Montha
— $4-50: Three Months — $2.00; One Month — 76a
geriausias Dievas teikėsi iš- Matyti, jis puikiai nutupkė,. drovėdavo net mušti tų, kurie
Europe — One Ycsr — $7.00; 81x Months ■— $4.00; svarstyti Pabaltės regionalinio susitarimo su
iopy — -03c.
.
‘
,
darymo galimumai, buvo pasiekta susitarimo rinkti įrankiu (Žodžiai iš už-jkad tįk blaiviai ir doraį iSauK. negerdavo. O rusų valdininkai
Advertlslng in 'DRAUOAS'* brings best results.
Advertlslng rutes on appltonUan.
silikusio Valančiaus laiško)
kartft galŽ8 ^įgąsdindavo: jei kas negersiąs,
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago dėl šių trijų valstybių hendradarbiavimo pri
Ypač
ncipų ir būdų bendros svarbos užsienių polipopuliai ųjį
mužikij rti merdėjančiai mūsų tautai! turėsl^s "tekėti
tikos
klausimais,, lygiai, kaip ir ,palankių
Uoliai rūpindama- šviesesnę ateitį. Todėl autori valdininkai eksploatatorių da___________
_____ T vaiJ
._ vyskupą”........................
sių keliais kitais svarbiais punktais. Tolimes- s*s bažnytiniais reikalais, aky- Įe|įngaį jįs jr ragė: “Mūsų vi-lkšl 'a,e žydai, riaukdami iŠ
DIENOS KLAUSIMAI
nis klausinio nagrinėjimas, liečiantis jau spe lusis ganytojas aiškiai‘ pašte- Ris visų pirmiausia — jauno-' tam8i,l kaimiečių paskutinį
cialius šią trijų valstybių reikalus, buvo ati bėjo tą baisų žlugimo pavojų, ji karU”. O kitame cirkuliare1 skatikll* Nežiūrint to, blaivu
nuostabiai plito. Ąprašydėtas ir bus svarstomas kitoje konferencijoje. į kurj galvotrūkčiais grūdosi iašytaiue dvarininkams, be ki-1
mūsų
liaudis,
skrupuliatiškai
tko,
taip
pridūrė:
“
Užkietė-I
dumas
Naivybės pradžią, Vai.
Apie Baltijos valstybių sąjungą galvojaiš rusų savindamasi bjaurius jusieji gėrovai išmirs, išaugs! pastebėjo, kad gal 1858 m. spa
Nieks neabejoja, kad pasaulinė paroda ma ir kalbama nuo pačios šių trijų valstybių
girtavimo įpročius ir tuo bū nauja karta, sveiki ir stiprūs lių pabaigoj visame Žemaičių
Chieagoje 1988 metais buvo labai svarbus is- . nepriklausomybės atgavimo pradžios. Tačiau
,
,, Iki šių metų galo norima
. ..
hiriškas dalykas.'Pernykščioji paroda sutrau- I hg šiol išbuvo sulaukta žymesnių vais'ių, nės du palaipsniui silpnindama fi Žmonės atgims”. Ir vėlesniuo krašte “niekas neberagavęs
v
, .
užbaigti muziejaus Įrengimą
zinį ir dvasinį savo atsparu se vyskupo raštuose ši mintis arielkos . Žinoma, čia gal vien . -x, . m ... , . . , .
kė virš 22. milijonu žmonių. Parodos reikšmę » Baltijos valstybės neturėjo vieno bendro po
. ...
m , visiškai. Tam tikslui betgi reisinonnniskas
įssireiskimas.
Ta ,.
... ...
mą,
kuris
taip
reikalingas
re
net keletą sykių pakhrtojama. ¥.
,
,
, kia 600,000/litų. Lietuvos vy
žymiai pakėlė vadinamosios tautinės grupės, litinio nusistatymo. Tiek Latvija, tiek Estija
. ,
, _
liginiam ir tautiniam išsigimi Atskiru raštu jis kreipėsi ir į čiau yra duomenų, rodančių, .
organizavusios tautines dienas:, lietuvių, pra daugiau linko į Lenkijos pusę, kas Lietuvai
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paskyrė
įs savo puįs tikrųjų iki 1859 m. prp- .
v*
mui išvengti. Valančių nuolat seminarijos profesorius
bei kad
,y.
. . .
.v.
, . sės 300,000 litų, gi antrąją puncūzų, vokiečių, čekų, ukrainiečių ir t.t. Nors buvo nepriimtina, kol nėra išspręstas Vilniąus
_
v
pasiekdavo liūdnos žinios a- mokslus einantį jaunimą. Į pa dzios visoj Žemaičių vvskupi-1 - .
' sę visuomene yra prašoma suir daug kainavo tokias dienas suorganizuoti, klausimas. Kaip paskutiniaisiais metais sma
pie
girtaujančių kaimiečių starąjį znet šitokiais žodžiais joj buvo suorganizuotos blaiI nešti.
bet visai apsimokėjo, nes tai buvo visų tau rkiai pasikeitė politinės aplinkybės, tai šioms
skurdą, apie tragišką jų liki prabilo. “Ypatingai tave, be vybės brolijos. Tad ne be pa-i
trims
Baltijos
valstybėms
tokios
sąjungos
su

tų pareiga prisidėti prie to garsaus ir dide
mą ir kitas baisias girtavimo simokantis... jaunime, raginu grindo 1860 m. Valančius jan, Paskutinį kartą ir Amerilio Amerikos miesto Šimto metų sukaktuvių darymas yra jų gyvybinis klausimas. Balti
džiaugėsi: “Jau dveji metai kos lietuviai yra kviečiami
jos sąjungos sudarymas būtų milžiniška prie pasėkas, kurios gelte- gėlė jau stoti prie blaivybės, kad savo
jaminėjinio.
prisidėti. Kiekvieno aukotojo
monė taikai sustiprinti Rytų Europoje. Vė traus ganytojo širdį. Todėl jis laiku pradėdamas nauję... ka- į sukako> kaiP Diev“ 'alfloBg8
' '*
* * 7 -i.
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Tapiau toji. paroda įdaroma ir šiemet. liau šią'sąjungą būtų galima dar daugiau iš ir ryžosi tai dorinio iškrikimo rtę. pradėtume! naują doros į l’a8al1’“ blaivybė apsiautė mtt vardas arba pasidarbavusios
Tautinės grupės pak viešiu suorganizuoti sa
stebuklą Dic- draugijos ar klūbo vardas yra
plėsti, į ją Įtraukiant Suomiją, o vėliau su srovei sistemingai pasiprieši- pa‘kilimo epocsą sau ir savo sų ženię
vas padarė: šimtai tūkstančių užrašomas muziejaus garbės
vo dienas. Pakviesti ir lietnyiai. Tačiau tau
einant į artimesnius santykius ir su Skandi nti. Štai kaip jis pats apibū tautai”.
girtuoklių visiškai liovė gerti rėmėjų knygosna; be to, Lie
tinių grupių dienos šiemet neturi pasiseki
navija. Tuomet Baltijos valstybių nepriklau dino blaivybės pradžią: “Vie Tuo metu ypač reikšmingas
degtinę”... Žmonės tikrai pa tuvos Generalinis Konsulatas
mo. Mar, nieks neskaito svarbiu dalyku dir
somybė būtų žymiai sustiprinta ir apsaugo noje mano kelionėje 1858 m. buvo dvarininkų luomas. Tad
milo blaivybę. Jos atminimui Neiv Yorke kiekvienam aukobti tų dienų pasisekimu. Visi skaito, kad čia
Švenčiausios
ta. Baltijos jūra tuomet neskirtų aplink ją gavęs. įkvėpimą
, .
,•
Valančius ir į jį kreipėsi pra- ėmė statyti koplyčias, kryžius, M°JU* siuntinėja nemokamai
yra tik didžiųjų kapitalistų bįznis, o niekas
» ,
.. ,, .- . .
esamų valstybių, bet jas jungtų, virsdama Dvasios,’ kad apsakinėčiau i sydanias
paremti blaivinimo drožinti įvairias grupes su šv.(gralius \ytauto paveikslus.
daugiau. Tautinių grupių, vadai pamanė, kad , ...
o ,4..
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pradėjau skelbti tą' , .
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tikru Baltijos valstybių ežeru. Tai yra pla- blaivybę,
•
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‘ darbą arba bent jo netrukdy- ....
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oiganizuojafit tautines dienas, dalykai ture- 1
teRcsivarŽ0 au.
tus ir didelis darbas, kuris pabaigtų ilgų dorybę ir pats pirmas k»l«s ■ tį. 0 liaudį, kuri labiausiai k^ “anj0S ,b“ ^utyję atvam-,.
tų būti visai kitaip tvarkomi. Dalis pelno tu
dešimtis žmonių įrašiau Pale- ntėjo nuo girtavimo, nuotoli—*»*°
“ i*^
l“tuv
“kals blalv-vbes, kos mažumu. Konsulatai miaamžių kruvinas kovas Baltijos jūros pakraš-'
rėtų eiti tokių dienų organizatoriams. Bet čiuose ir atvestu į naują, laimingą visų tųi'®n^ į knygas (Taigi 1933 m. niais paraginimais kvietė ra- 6nk“18' Bla‘v5'1^
lai i^otojama tarpininkaus ir
iaip nėra. Visą pelną pasiimu parodos vedė tautų gerovę. '
v,‘s «"“* P“‘s
pagels, betgi dovani, mu'sukako 75 metai nuo blaivy- Sylia į parapijines blaivytės'
Aleksandras,
1858
m.
sus,ūkęs
|
jr tiesiog
jai. To pelne yra įana daug. Kad- «*. ipęūbės brolijų įkūrimo. Ta proga brolijas. Liaudis nuoširdžiai
su vyskupu, pagyrė j, už biai- j Kauną
kiausį programą organizuosi, tai surišta su
bti tų dienų pasisekimui. Visi skaito, kad čia (XII-30-31) Pirmasis Lietuvos paklausė šaukiančio ganytojo
didelėmis ištakiomis. Kad jas padengti, ten
Vokietijos prezidentas Hindenburgas ma.| PrieSalkobolinis Kongresas at- balso: dideliais būriais, papra vybės įvedimą. O tolimosios,
Rusijos veikėjai, sužirtoję iš Vytauto Didžiojo Komitetui,
ka rinkti atikas, rengti balius,^ ubagauti iš rinamas. Rimtoji vokiečių tautos dąlis susi šventė Deimantinį jubiliejų).
štai atlaidų metu pamokslini
Kaunas, Lithuania
laikraščių
apie Valančiaus
biznierių ir kitų. Ir kam! Tam, kad keliems rūpinusi. Jaučiama, kad jam mirus vokiečiai
Pradėdamas tą sunkų tau
nko įkvėpti, rašėsi į tas broli
stambiems kapitalistams padaryti biznį.
neteks vieno didžiausio vado, kurio autorite tos blaivinimo darbą, Valan jas, žadėjosi visą gyvenimą skleidžiamą blaivybę, stebėjo Tebūna amžiams Vytauto
si jos nepaprastu pasisekimu paminklas (muziejus) visur
Ne mūsų vienų/ bet daugelio tautinių tas vis dėlto ir patį Hįtlerį sulaikydavo nuo čius parašė keletą cirkuliarų,
patys nebevartoti stipriųjų gė
grupių žmonių tarpe yra-nusistovėjusi nuo- didesnių Vokietijos ir visos Europos taikai kuriuose vaizdingai nupiešė
ak ir net prašėsi tam darbui nurimų ir kitus gelbėti, I13' a • rodyti metodus. Ir iš tikrųjų gyvenančių lietuvių vienybės
pavojingų
įsišokimų.
Hindenburgui
mirus,
į
mottė, kad jei parodos vadai nori, kad lie
baisias alkoholinių gėrimų va Valančiaus, “ iš pačios pra
paminklas!
buvo ko stebėtis. Visoj Lietutuvių ur kitų tautų dienos būtų suorganizuo Hitlerio rankas pateks visa kraštą valdžia, i rtojįm0 pasėkas, iškalbingai
garo gerklės”. Brolijos buvo
voj taip trumpu laiku į biai- žastis esanti Valančiaus įvestos parodoje, žymi dalis įžangos pelno turi Jei bus tam pasipriešinimų, Vokietijai teks ragino išsižadėti pragaištingo
bažnytinio pobūdžio; jos na
dar
vieną
vidaus
politikos
krizį
pergyventi.
riti organizatoriams. Kitaip neapsimoka įįpročio ir įtikinamai nurodė rius jungė bendra blaivybės i- vybės brolijas įsirašė daugiau toji blaivybė. Akivaizdo-je to
•
*
•
dėti tiek daug darbo, kad remti vieno kito
būsiančią visokeriopą gerovę, dėja, malda ir įvairioj insig kaip pusė visų katalikų. Vien kio pasisekimo iš Valančiaus
Prieš 25 metus po 5,000 emigrantų būda
kapitalisto interasu's.
kurią atnešanti visuotinoji nijos. Jos turėjo ir savo va Kauno gubernijoj 83,3 nuoš. lūpų išsiveržia ryškūs tėvynės
vo išleidžiama kasdien į Jungtines Valstybes
katalikų nebegėrė. O kai ku meilės žodžiai: “Užmiršta mū
Paroila yra neblogas dalykas. Pernai vi per Ellis sulą, kuomet dabar tik po 25 te- blaivybė. Pirmąjį savo cirku dus, tuomet brostvininkais ga
liarą parašė kunigams, kuria dinamus, kurie prižiūrėdavo, riose parapijose blaivininkai
si ją. rėmė. Remia ir šiemet. Tik tautinės gru įvažiuoja. Tai visgi didelis yra skirtumas.
sų Tėvynė, šv. Bažnyčios klau
me juos kvietė tapti'jiatiems kad nariai pildytų savo paža sudarė net 97 nuoš. Ryšium su
-• . *
• pės yra tikrai skriaudžiamos, jei iš jų rei
pavyzdingais abstinentais ir, dus bei pareigas ir bausdavo tuo sumažėjo ir nusikaltimų syd-ama, rados vėlei garsi ir
kalaujama padengti visas programo surengi
Vienas laikraštis teisingai pastebėjo, kad
garbinga tarpe žmonių gimi
mo išlaidas ir jokio nuošimčio negauti už dabar gyvename tokiais laikais, kuriais “su giliai įsitikinus blaivybės nau nusikaltusius. Valančius rei skaičius. Pats Kauno guber
įžangas tikietus.
pamėgimu” galime skaityti Dantės “Infer- dingumu, eiti jo3 skelbti vi- kalavo stropiai vesti kiekvie- natorius 1859 m. pranešime ca(Daugiau bus)
suomenei. Net pasižadėjimą Į nos brolijos narių sąrašus, ku- rui pabrėžė, kad visa to prie-1
Ši yra viena iš priežasčių, dėl ko Cbica- no”.
----T-f Ū«'<I Į ni 'i' tiiM
;■■■» i. ------ :—tu
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— Išvalykite nuėstą, — buvo Tėvo
Oarl J. Mullaly, S. 3. kas būtų atidarytas. Biznieriai stebėjosi į tis. Minia dar vis didėjo ir didėjo. Visas čių. Skaitytojų skaičius visai sumažėjo.
tuo atsitikimu; žmonės vieni kitų klau- į miestas buvo supažindintas su banko pa Visi skaitė Freeporto žurnalą, skaitė jo Roberto rimtas atsakymas. — Prašalinki
dėtimi. Žmonės ant gatvių pilte pilėsi. Va įžanginius straipsnius apie Darolio iri jo te Darolį, Vilsoną ir Merviną ir jiems
sinėje, has čia rlarosi.
panašius žulikus, nes kitaip... mes tik
— Bėgimas ant bartko, bėgimas ant žiuoti nei nesvarstyk. Bankas buvo užda kompanijos nežmoniškus sumanymus.
Įvyko ir kita eksplozija. Sustręikavo pradėjome veikti.
rytas dvyliktą valandą. Martynas draug
banko! — skambėjo skardus halsas.
— Tai ką mes tarime daryti! Ir kaip
— Grąžinkite mūsų pinigus, kitaip su trim šimtais Šv. Marijos parapijonų, šeši šimtai katalikų mokyklos vaikučių.
gavę kiek pinigų, kiek bankas galėjo Jaunieji tik džiaugėsi ta jiems duota lais mes turim veikt!
griausime banką!
Sulietuvino
Nepraėjo nei dvidešimts minutų, kai jiems duoti, grįžo ! namo patenkinti. Tėvo ve nuo mokslo. Tuo tarpu tėvai, kaipo
— Sušaukite biznierių susirinkimą.
prie banko suplaukė tūkstantinė minia, Roberto pakvietimu, Freeporto banka Amerikos piliečiai ir mokyklos taksų mo Pakvieskite Tomą Longą. Aš jums paro
v'
.i
(Tęsinys)
reikalaudama pinigų. Vilsoną, draug su Brownstone atidarė skyrių ir priimdinė kėtojai, reikalavo, kad viskas būtų su dysiu, ar užsimoka Brownstono miestą pa
kovii buvo reali. Karlas Vilnonas bn banko valdyba, perėmė didelė baime. Pa jo linkfųnų parapijonų pinigus, Martynas tvarkyta, kad mokyklos valdyba būtų pa versti į neomerikoniaką, fanatikų ir be
keista. Majoras Tomas Longas, bailys, sil dievių lindynę. Jeigu nors vienas katali
telefonavo policijai. Vilsonas prašė, ir Kelis kone trūko iš džiaugsmo.
vo luinkn oįjLH1 bėrtainis po aštuonią. Ba— Itabar, ar tas mulkis, Vilsonas, už pnos valios politikierius, matė miesto žlu kas darbininkas bus atleistas iš darbo,
nka- at-iduro tik dešimtą valandų. Vie maldavo, žmonių, kad liantusi grūstis
nos Itajiko tnnjmdojas skubiai pribėgo prie lv»ukn - ir prašyti pinigų. Juo dau darys mūsų bažnyčią ir mėgins Tėvą Ro gimą; matė sykiu ir savo kandi^latūros į jūsų krautuvės už tai turės nukentėt; jei
prie Yil-ono.
giau jis mehlė, tuo daugiau Martino Kelio bertą prašalinti iš niiestof Manau, kad valstybės senatorius griuvimą. Tėvas Ro gu nors vienu dirbtuvė prašalins darbini
ne! Tai ne silpnos sveikatos ir geros šir bertas patapo didžiri galybe, kuri jau ne nką dėlto kad jis katalikas, mes per savo
Tamsta, girdėt koks nors triukš- i skardu- halsas reikalavo pinigų,
buvo pergalima; Šv. Marijos parapijonai — katalikišką spaudą paskelbsime visai
man, ne.- tlaii- cium .
! ,įniko į.i -• t«.-i
Gražink mūsų pinigus, o ne ko- dies Tęvas Pilypas!
Per penkias dienas vis teherusėjo sn- tapo stipri ir aukšta siena, kurios nebe Amerikai, kad tos dirhtuvės rakandai yra
nko Kluiuykitc, jie muša duris!!!!
kius beverčius pažadėjimus. Apgavikai,
kad buvo galima išgriauti. Katalikai turėjo neverti ir tada nevien katalikas nerems
jf
At.'lm \ k ii- duris jūs, pasintėliai, turbūt, jūs susihaukrutijot, kml reikalau kilimo ugnelė. Stebėtinas daiktas,
> ir aridmdiiiM huki įhiu
».
kibdp jate jog mes jutiųs tuoj skolą sugrąžintu- Brownstono laikraštis nieko apie tai ne palankių draugų protestonų ir laisvama ir nepirks jų, bet ir žydas ir geras sanwes tehlži.i p.iš.-niksinie. \thlavyklli iu
rašė. Freeporto žurnalas ant greitųjų įs nių tarpe. Biznierių biznis visiškai suma
tnėm f
protaujantis protestonas.
he\ orci.'i ū ttiką! Grąžinkite niūkų pi
Kiek mažas Rrownstono miestas poli siųstas į Brownstoną. Dideliais antgal- j žėjn ir jie labui pradėjo tuo rūpintis. Jie
nigus. Itin sti sunki&l uždirbtus pibfgna!
cijos* turėjo, tiek jų atlėkė prie banko. viais buvo skelbiama banko padėtis ir į pasikvietė Tėvą Robertą ir prašė, kad
Minin. \i'ti)ii, t Maitinti Kelio, šaukė, Bet viskas veltui. Jokios tvarkos iš išsi- Vtlsono ir jo draugų grąsinimai. Žinomai j jis gelbėtų Brownstono miestą nuo pra(Daugiau bus)
kad jų Itin l jh bm. • užu '
kad bnn
karščiavusios minios nebuvo galima tikė- ' daugiau nepasitikėjo Browustono laikraš- I pulties.
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Perkaitimas Nuo Saulės
Rašo Dr. S. BIEŽIS, gydytojas ir chirurgas, Chicago, III.
Saulė yra šaltiniu šilumos plausiu tokia ligonis skubinai
ir palaikytoja gyvybės a:it mū-j vežti ligoninėn, kaine reikasų žemės. Jeigu, taip kalbant, Jinga pagelba bus užtikrinta,
saulė pranyktų, ta visa gyvy-1 Vienok šiaip ar taip daroma.
bė veikiai žūtų, užviešpatautų be gydytojo apseiti nėra sau
amžina naktis ir neišpasaky gu.
Ne visi žmonės / vienodai reti šalčiai pasireikštų. Saulės
v
spindinti šiluma neleidžia to aguoja į karštį. Vieni gali jo
kiai katastrofai įvykti. Ta daugiau pakelti, gi kiti visai
čiau vidurvasary ji (saulė) mažai. Juo asmuo senesnis,
tiek mums pagamina šilumos, j tuo mažiau gali išlaikyti karškad nemažai netik nesmagu- Į čio. Ypač tie, kurie turi nemų pridaro, o kartais net tu- sveikus inkstus ar širdį, aukštą kraujo spaudimą ir sukielus ir į kapus-nuvaro.
Perkaitimas, šiaušiant dide- «»“?
"ega“ . daag

vus, ji padedama Vilniuje mu
ziejuje”.
Knyga ypatingai dailiai me
niškai sudaryta ir bus tikras
muziejaus papuošalas, ypač

į^įadyr^aiiama,' kurie

asmens ir organizacijos Tau
tos kovų už savo sostinę lai
kais ypatingu pasiaukojimu yra pasižymėję.
i
Į luiygą bus įrašomi visų
pirma tie, kurie pirmųjų trejų
metų bėgyje pasižymėjo ypa
tingu uolumu. Pagal penkis
Aukso Knygos skyrius (Vil
niaus Rinktinių, V. Aušriniu-,
kų, V. Vėliavininkų, V. Varti
ninkų ir Vilniaus Kovotojų)
visi tie Fondo nariai - rėm«-
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, BU'siVhidijo su savo kaimyttt, ImnoKilių, kati' kiekvienam 11
kurį gerokai išplūdę. Keritfa-' žmonių išpuola vienas aotogas kaimynas Bizgelą ptttrau mobilius.
kė į teismą.
— Ką turi pasakyti! —tM-

ir»■?' •
Leidimų (liėensės) spąftąs

lUIMenels metais ęustato at-

sėjas klausia^skundėjo.

— Tąsai salonas mane-prie skįrą. talstjrbių Motor Veikte

daugelio žmonių yrsaip išplū-, kodrisijonieriaį. ,
do. Geriau būt į žaikį$ datęs,
negu tokią sarmatą padaręs. ( štftnęt sukako 220 piętų nuo
-r- Tai kodėl, žioply, tu man į gimimo lietuvių dainiaus IQiKri-

Duonelaičio.
Sveiki!
Mūsų dienų kai kurie jau tada nesakei, — atsiliepė BiaVv .»
Grįžęs iš ilgų atostogų, vėl nuoliai ir jaunuolės tokie ko- gela, — su dideliu malonumu
tiesiu jums savo delną. Gerie šiagalviai, kad su kende ga aš tau būčiau galvą suskaldę*! Šv. Mikąlojaus bažnyčia tlItthrje buvo ir tebėta lietuvių
ji nebijokit; visiems jis bus. lima bile kur nuvylioti.
Httsios gaivinimo židinys.
švelnus, ale dvikojams bimba
PRAŠAU NESIJUOKTI
lams, kurie visokių izmų ligo
Prieš karą Porpato univernių bacilas po sveikų žmonių
Biologijos
ištyrimu,
■ lt te kas savaitė buvo po 'fle
galvas platina, iš anksto pasi-1 Užėjau aną vakarą pas vieyra
naudingi
paukščiai
ūk'iąi
itą lietuvių kalbos lekciją. Lesakau, bus tinkamai atlygin- Į ną fotografą. Randu moterį,
karščm pakelti. Kroniški alko jai, pavieniai ašmens, kurie
ms.
Jos
daugiausiai
išnaikifta
Imtyąs skaitė lyginamosios kaliems karščiams, nėra reteny
ta.
! atėjusią atsiimti savo fotograypatingai pasižymi iki šių 1934 metų pabaigos |holikai
įbąt^tąs privąt - diocentąs Umlauko
pelių.
bė. Tai žinomas veik visiems
Grįžęs ir tik akim permetęs, fijų. Atnešus fotografui jos
jautruinu šiuo atžvilgiu. Šių i m°kės (skaitant dolerį vęytą
totfįąchas.
pasireiškmas. Mažo laipsnio
pirmiausiai pamačiau porą fotografijas, žvilgterėjus į vfe
rūšių žmonės turėtų būti ytin 1 maždaug 5 lt. 95 ct.)
Ontario,
perkaitimas esti visai nepavo atsargūs vasaros karštinety. |
- • •Kanadoj
k '*•••"• - sląstintiV
ikf'*
litų ($33.61)
bus jra- keistų dalykų: geltonos kirmė- ną moteris sako:
kas
La
Flamme
vietoj šunų
Šįmet suėjo 200 metų nuo
jingas ir savaimi pereina kad
lės mieste baigią medžių lapus
— Vaje tu mano! Ant fotoTinkamas apsisaugojimas *yti Vilniaus Rinktiniais,
nuėsti
ir
Jurgelionis
Čikagos
1
g
rafijos
aš
atrodau10
metų.
1
"
0
#*
1
!
tymo,
buvo
tymą
sądagimimo Taraso Ševčenkos, žy
ir prie'menkos priežiūros, gi
yra už vis svarbiausia ir neša j 100 ^tų ($16.81) —- bus jraręs
iš
miškinių
vilkų,
kuriuoė
miausio ukrainų tautos vado,
lietuvius, uždėjęs savo apina- senesnė!
kraštutinaine atsitikime padė geriausius vaisius. /Valgis tu- Į ^i ilniaus Aušrininkais.
pirma
išdresiravo.
ląisvb kovotojo ir tėvynės
tis susidaro labai rimta ir rei
75 litus ($12.61) — bus įra srį, būtinai į pasaulinę parodą I — Matai, tamsta, sako
ri būti lengvas ir niekuomet
skausmų bei valčių vaideliotokalinga eksperto pagelbos. Nenori nuvesti. Sako, “eikite, fotografas.. Šiais sunkiais lainereikia persivalgyti. Mėsos šyti Vilniaus Vėliavininkais.
Smala nuo automobilių fe dainiaus.
visada teikiant ir geriausią
50 litų ,$8.41) — bus įrašy braliukai, seselės, paskui ma- kais aš taip nutraukiau, kad
naudojimas turi būt sumažin
pagelbtą ir prie tinkamiausių
ne, duokite aukų, o mes už tamstai per ištisus 10 metų nderių lengvai nuimama
tas, o daržovių ir vaisių ne ti Vilniaus Vartininkais.
Prancūzijoj daugiausiai iš
pentinu ir mediniu alkoholio.
apystovų galima gyvybė iš
25 litus ($4.21) — bus įra tai paskui jums užpakaliu pa- nereikės fotografuotis.
reikia skupauti. Juo daugiau
geriama vyno.
gelbėti. Štai jau šį metą nuo
dėkosim ir durniais išvadinvandens vartojama, tuo ge šyti Vi|niaus Kovotojais.
Surinko Skardupis
Hawaii salose yra tiek anperkaitimo mirė iki 150 asme
Aną dieną Mikas Bizgela
Organizacijoms yra numaty sim. Kas nori tokios padėkos
riau, tačiau niekados nereikia
--------------------------------------—
nų. O dar vasara tik įpusėjo.
ir tokio unaro, welcome!
gerti šaltą su ledais, ypač ge ta didesnės aukos. Atitinka
Daugumoje atsitikimų šitokios
rokai įšilus. Alkoholinių gė mai penkiems skyriams jos
mirtys yra išvengiamos ir ga
. Lietuvoje karščiams užėjus
rimų turi būti vengiama. Dra turėtų įmokėti
lima palyginamai "lengvai ap
Į Vilniaus Rinktinių skyrių karvės zylioja ir, uodegą pabužius geriausia dėvėti plonus
sisaugoti.
, ,V'- ,
pūtusios, bėga kur tik papuo
ir šviesos spalvos, kuri ma — 500 litų ($84.04).
Į Vilniaus Aušrininkų sky la. Šiuo metu Čikagoj zylioja
■7-7.'
Žymesnio perkaitimo ženk žiau saulės spindulių sugeria,
kai
kurios
lietuvaitės
ir
bezylai esti sekami: Asmuo jaučia negu tamsi spalva. Karštame rių — 300 litų ($50.42).
:/• •
liodamos
bėga
pas
cicilistus,
Į
Vilniaus
Vėliavininkų
sky
silpnumą, galva svaigsta, aky vidudieny nereikia būti ilgai
kad tie jų nuogus kūnus ap
se darosi tamsu, širdis skubiai saulėje ir tai visuomet laikyti rių — 200 litų ($33.61).
Į Vilniaus Vartininkų sky žiūrėtų. Šiomis dienomis, kaip
liei silpnai plaka, karštis kyla, uždengus galvą. Užtenkamo
cicilistų popera rašo, bus tų ‘
jėgos apleidžia ir pagalios vi poilsio svarbos negalima per rių — 150 litų ($25.21).
Į Vilniaus Kovotojų skyrių zyliojančių lietuvaičių išrensai susmunka nustodamas są dėti, ypač kuriems reikia sun
Rimas. Esą, “visos jos pasi
monės.’ Šitaip atsitikus, rei kus darbas dirbti ir kurie esti — 100 litų ($16.81).
Įsirašymo j Aukso Knygą rodys publikai ir teisėjams...
kalinga skubi bei tiksli pagel- šiaip jau silpnesnės sveikatos.
lia, nuo> ko tiesioginai priklau Dažnus maudymasis, kuomet geriausias būdas bus toksai: Tai bus didelis ir sujaudinan
Šis Modelio V Kelvinatorius
so busimos pasėkos, t.y., ar daugel prakaituojama, paak- asmuo, organizacija (kad ir tis momentas”. Sakoma, kad
yra specialiai pritaikintas viduti- •
tokis asmuo gyvens ar mirs, stina oda tinkamiau veikti ir atskira kuopa ar skyrius) ar cicilistų poperos redaktorius
nišku įeigų šeimynai. Bet jis jokiu
nes padėtis esti labai, labai šiaip jau kraujo cirkuliaciją įstaiga įsigija savo vardu Vi- net barzd* nusiskutęs, kad tik'
būdu nėra mažas šaldytuvas. Pil
rimta. Šitaip atsitikus štai pastiprina. Pajutus, kad sau Iniaus pasą ir įiipina iki 1935 būtl! švelnesnis prie “karalaino dydžio, pilnos jėgos. Pagrindikas reikia daryti: Pirmiau lės šiluma pradeda apveikti, m. sausio m. 1 d. už tokią su tės” įsrengimo.
nis sudirbimas, mada ir- kokybė ysia ligonis turi būti paguldy pirmiausia reikia pasitraukti mą Vilniaus ženklelių, kaip
“
Tribūno
”
atvaizde,
žiūriu
ra ta pati, kaip ir aukštesnių kai- •
tas vėsioje vietoje. Prie gal- kur į vėsią vietą ir atsigulus viršuj buvo nurodyta, pagal
Jurgelionio
gengėj
ir
viena
nų modeliuose.
vos ir net ant viso kūno rei- i pakankamai pailsėti, ko daž- pasirinktąjį skyrių. Be to ad
Čikagos
šiaurių
lietuvaitė
bu

pie
asmęns,
organizacijos
ar
įkia dėti ledus, jei esama di- niausią ir užtenka.
Šis Kelvinatorius nepaprastai
vus, o gal ir tebėra, vytė, pa
delio karščio. Odą reikia trin
Šituos paprastus dalykėlius, staigos įsirašymą į Aukso Kny
žemai apkainuotas. Jūs galite įsi
ti spiritu, nes tai gelbsti kar kuriuos gana lengva atlikti, gą reikia pranešti atitinka rapijos ir L. V. “Dainos” cho
gyti jį mokant mažiau negu 14c
štį sumažinti ir teikia stimu reikia kiekvienam žinoti ir mam Vilniaus Akcijos Cent ristė.
į dieną per mūsų liberališką pir
liaciją. Jei ligonis sąmonin progai pasitaikus jais pasinau rui Amerikoje, kuris savo ke
kimo planą. Pašaukite arba atsi
gas, reikia jam duoti visokių doti. Neretai bus galima .iš liu painformuoja V. V. S-gos pavedame šį svarbų V. G. F.
lankykite Elektros Krautuvėse
reikalą. Jei V. V. S-gos ar Fe
skysčių gerti. Kuomet gi šir vengti netik nemalonumų, bet Centrą Lietuvoje.
dėl pilnų informacijų.
Į V. C. F. Aukso Knygą deracijos skyriuose pasireiškė
dis esti silpna, tai būtinai duo karta-is rimtų susirgimų ir pa
ti stimuliuojančių vaistų. Kuo galios net pačios nelaukiamos bus galima įsirašyti ir vėliau, ypatingai uolių Fondo darbuo
Pnftiklaiislthc apie lengvų išmokėjimų planą. Mnžax
plnlgis balansas m/iieslnlal ant Ju««ų Kiekiniu Nina. I i
šiems metams pasibaigus. Ta- tojų, kurie kad ir mažai pamet aplinkybės leidžia, tai ge- mirties.
“ nuošlmt) Ir kltun kaAtns, trapai| aukštesnė kaina ui reik
čiau pavėlavusiems yra biustą-, tys galėdami aukoti, daug tamenis parduot ag ant lengvų Išmokėjimų.
tytas žymiai aukštesnis pasi-iriau dirbs Fondo naudai, apie
aukojimo laipsnis, remiantis J tokius darbuotojus Fondas
... Ypatybėj tfmyo
principu “kas pirmesnis, tas! lauks atitinkamų organizacijų
MorfeA V Kelvinaior’io
Bevažinėjant man šią vasaAštuntasai gi punktas sako: geresnis” ir “ką gali pada-}nutarimų" ir sulaukęs įrašys
Padėjime vietor 4.22 kubiuko- pė
Knygą.
do r... lentynų Vieton
8.25 ketrą po amerikiečių naujokynus, “Aukso Knyga saugojama V. ryti šiandien, neatidėliok iki juos Aukso
Telr-phnno RANdolph 12OO, Ix>c*l 1«
Kan. F. Kemėšis,
vlrf. pėdų . Eidaldo 1.4 evaurua lo
rytojaus
”
.
4SM
'
4M1 V.
St.
PIV.IMA
paaiškėjo, kad šen ir ten atsi G. F. Komitete iki bus atva
jo vienu ryklu... Turi daug Kel1414
Ava
44)4 8». AMiUnA
vlnator polobdltnimij, kurie yan<VMK.«aė9u
V.
G.
Fondo
Pirm.
ir
Taigi
visų
patriotinių
randa žmonių, kurie V. G. Fo
44)3 Irvmg P.rk BUd
MM 8. *.M S«.
11114 Sv.J
darl tiktrar fcrenrnenluore modeHuo»«i I rbyjiflhū
DUODAME FEDERAL KUPONUS
ndo reikalus ypatingai arti i- duotas Vilnius. Vilnių atvada- į pasiturinčių asmenų.dėmesiui New York, 1934. VII. 20 d.
rr
-A-i.
ma prie širdies ir norėtų tam
tikslui padėti arba uoliu pa
[IN OVR OFFICE
sidarbavimu, arba gausesne
rI
auka.
'
! ė,
Tokiems žymesniems kovo
tojams kaip tik ir patarnauja
V. G. Fondo Aukso Knyga, įkurta dar tik šių metų pava
sarį. V. G. Fondo Aukso Kny
gos Taisyklių pirmas punk
tas skelbia:
“Pavieniams asmenims, or
ganizacijoms ir įstaigoms, pa-'
atžymėjusiems ypatingu uolu
mu aukojant arba dirbant Vi
lniaus Geležinio Fondo ūgdymo dąrbą pažymėti, — stei
giama “Vilniaus Geležinio Fo
ndo Aukso Knyga”.
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PITTSBURGH’O UETUVIŲ ŽINIOS

Ji, taij/sakyti, pramynė para- nauio. Šv. Vincento Lyceum
į pijai takos. Posdidelia du««-' mušboliutui smarkiai ir “zabi
■ nunius (ui 50 centų mokėdavo'jnkižkai” sulupa

vokiečius,

dai

i .i ..i.i.u

buvo

l’J • Lietuvai.
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, Liotuvos būklė žymiai
pagerėjo.
S*3B*SE-:<=S<«šSfcSE •• <=£>'••33828
Lietuvių Dienos delegatai
90-11
limiVIII
HIENA
galb* teikti> kad at8avus
2U JI UCIUViy LHENA prįfciaųsouiybę. Mūsų apylin- pastaraisiais keliais metais,
nutarė pelnų skirti, Amerikos
.
kės lietuviui norėdami irgi pri
lietuvių katalikų kultūros rei
Šįeniet sukanka lygiai 20 m.
I1Uo to laiko, kai pradėta re- H^®ti susijungę, surengė pii- kalams.
Ugti Lietuvių Diena. Tai įvy-Lm4 Lietuvių Dienų, rugp. 15,
Šiemet ^yyks 20-toji Lietu

RYTŲ PENNSYLVANUŪS ŽINIOS

7 dol, į savaitę pašalpos) ir airius ii- kitus “įuušbolistus”.
-*■—■"
.'
REDAKCIJOS
ADRESAS:
neatsargumas,, prirašinėjant
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios .
Šių savaitę ruošiamos prie
nesveikus ir blogais palinkiP. O. Box 542, Brfdgeville, Pa.
pikniko.
Mat, Šv. Vincento pa
, mais narius, privedė draugijų
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
rapijos metinis piknikas įvy
prie baftkruto.
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
ky rugp. 5 d., Adomo sode,
Telephone Hemlock 2204
Šv. Antano ^draugija susiJ
 kuris yra tinkamiausia vieta'
l
laukė’ “mirties” ne pirmutinė
piknikams. Girdėt, visi para-!
Dėdės Šamo žemėje. Ji pasuko rugp. 15 d., 1914 metais,'1914, Lakeside parke, East1. vių Diena, rugp. 15, ir bus išpj jonai iv ilgia si važiuoti.
kė kitas, turtingesnes ir im
kada Europų ištiko didysis i Mali. junetion. Visas pelnas
(Tąsa 3 pusi.)
Tikimės, kad ir Šv. Kazi
liais skait tingesnes parapijų
balėlis turi kitokį jausmų) vie draugijas. Šiandienų, tik pla- •miero parapijonai skaitlingai karas
Per didžiųjų Rusijos ir Vo I
1TFTTTVTAT TIAICTARAT*
_____ __
įni jaučiu šaltį, kiti karštį, tre- čiai išsišakojusios, kaip Susi- mūsų piknikų parems, nes ii
kiętijos
valstybių
rungtynes,
MIKAS: — Jonai, aš girdė-'ti skausmų ir 1. Taip ir nu vienymūs Lietuvių R. Katali mes jų piknikų parėmSni.
Tet CANai U257
Cibuksas Lietuva buvo paversta karo
jau, kad smagenys yra miksų me: vienų guzikėlį paspaudus kų Amerikoje ir jaunais na
.Res. PROspect 6859
lauku.
protas. Ar tai tiesa!
, skflhba varpelis; kitų paspau- riais papildomos fraternalės o•‘ ‘
/
Amerikoj gyvenantieji lietuDENTISTAS
JONAS: — Mikai, tik tam-'dus pasidaro Šviesa, šiluma, rganizacijos tegalf išsilaikytu
1448 SO. 49lU OT., CICERO, UJU
1 viai, suprasdami gręsiantį tė
sūnus, bemokslis, arba visai Tadgi, Mikai, namuose vielos
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Gyvenuuo klaidų pamokyti,
vynei
pavojų,
pradėjo
įvairiais
8141
SO. 11ALMTKD ST., CHICAGO
yra panašios į žmogaus ner
jiakvailęs, gali taip sakyti.
Paned. Sered. ir Subat. Z—9 vai,
apdrauskime savo gyvybę iri
1821 SOUTH HALSTED STREET
vus, dūdeles ir dūdos į žmo sveikatų ten, kur, nelaimei iš-1 Praeitų sekmadienį po su būdais finansinę ir moralę paMIKAS: - Kodėl!
Kczklencija 6000 So. Artesian Avė.
mos Šv. Kazimiero mokykloDlanema Tel. LAFayette 5793
JONAS: — Žmogus, arklys, gaus kraujagisies, todėl namas,
Valandoe: 11 vyto lkl 4 popiet
tikus — ligai prispaudus ir, . . ,
, ,
dalyvavo Pittsburgho Kunigų Naktimis Tai. CANai 044)3
f
i
je
įvyko
ekstra
parapijos
su
8 iki 8:20 vakare
gyvulys, žuvis—visi turi sma ■ yra žmogus.
. v
.
_
;
Provincijos susirinkime.
reikale statymo
genis, bet ar visi jie gali proMIKAS: — Jonai, palygi-.
.
J
Į si rinkimas
nebūsime užvilti,
Tel. LAFayette 7650
nimų davei man gražų, bet1
uanius
naujos
klebonijos.
Susirinki
tauti! Ar tu, Mikai, tik tiek
Office:
2643
W.
47th
Street
kur širutaiūs tūkstančių mūsų
Liepos 26 d. mūsų klebonas,
mų atidarė klebonas malda ir
tegali protauti, kiek žuvis bei namas negali būti žmogus, nes
Vai.: 2 lkl 6 popiet, 1 lkl 9 vak.
brolių ir sesučių buvo nušluo paaiškino tikslą, t. y. kad Sis kun' Skr,‘,t“s įr Adomas MaNedėliojo pagal sutarti
arklys? Ar tau nebūtų šarma-Į žmogus jį pdstatė ir visus da
stytos
ašaros,
palengvinta
gy

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
susirinkimas
sušauktas
sulig
I
<M
‘
“
tls
•>
“
”
T
ta, ir pasižeminimas, lyginti pykus įrengė. Name randasi
Office Tel. “REPublic 7698
venimo našta, apsidrauskiiųe parapijonų pareikšto noro pa-'.tl lr suiluP° “d,deli 6auP°Rea. Tel. CROvclHll 0817
save prie kokio gyvulio ir mi- dalykų, panašių žmogaus kū
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Susivienyme Lietuvių R Ka skutii.ia.ne susirinkime, kad1 k«” V,sl trl's turėi° dau« ™'
7017 8. FAIRFIELD AVĖ.
nui.
utyje ir protavime?
talikų Amerikoje.
V. po trijų mėnesių darbuotės su- r8“
buuuės- kul » “traukė
JONAS: — Tiesa, Mikai.
MIKAS: -- Tiesa, Jonai. Čia
Tel. CANai 0402
pažilidinti parapijonus, kas
*' **
2123 W. MARQCETTE ROAD
jokio nėra ir negali būti jokio Panašumas nepadaro tikreny
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
klebonijos statymo reikale pa
lyginimo. Bet kai kurie dak bės. Atsimink, Mikai, kad yRes. and Office
Office Phone
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
NedėUfoj ausitarua
2359 So. Leavitt St.
PROspcct 1028
daryta. Pasirodo, kad iki šioi
tarai sako, kad žmogaus kū ia panašumas žmogaus, kau
CAN 4L 070«
srd<olektuota apie $5,000.00, "o
į
nas yra panašus į kitų gyvu lų, odosj mėsos ir nervų
xcL LAFapetie
TeL CANai 812a
klebonijos pastatymas atseis
lių kūnus, kurie taip pat jau gyvulių kūnus odų, nervus ir
Šv. Vincento parapijos vy apie $15,000.00, (at dar trūk
čia, kaip ir žmogus: šaltį, ka smagenis. Žmogus turi smage
PHYSICIAN and SURGEON
rštį, alkį, baimę, džiaugsmų, nis ir gyvuliai turi smagenis. rukai sunkiai darbuojasi lup sta apie $10,009.00. Kadangi
DENTISTAS
GYDYTOJAS kr CHIRURGAS
Yra gyvulių, kurie turi daug dami pasiluosavusį bažnyčios paskolos, nei iš jokios bankos
nuliūdimų.
■,
•
X—SPINDULIAI
2201 W. Cermak Road
OFFICE HOUR8:
didesnius smagenis, negu žino pleisterį. Mat, nelaimė, kad šiais laikais negalima gauti,
(Kampas Leavltt St)
S to 4 and 7 to 9 P. H.
JONAS: — Gerai, Mikai.
Sunday by Appolntment
gus. Kadangi žmogus pastatė bažnyčios
lubų
pleisteris tai statymas atidėtas neribo
(Prie Archer Are. setoll Kedalo)
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Štai, yra žemė, arba žemės ka
taiaador: nue f Iki t vai. vakare
namų, sudėjo dūdas ir dūde- pradėjo kristi gegužės mėnesį.' tam laikui kol nebus sukelta
He rėdo aka lr nedėliotai*
Nuo 1 lkl 8 vakare
muolys, ant kurio mes gyve
autartl
Seredoj pagal sutarti
les, suvedė vielas, kurios turi Visi vyrukai, ir net šios kolo reikalinga suma pinigų. NutaDR. STRIKOL’IS
name. Pavyzdžiui, imkime Pi
panašumo į žmogaus kūnų, o nijos korespondentai, pasilipę1 ria taip pat didesniu uolumu
ttsburghų. Čia rasime daug na
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
ypač tpos,
tpos, kurie dai į
jautis turi daug didesnius sma prie bažnyčios lubų lupa pleis- į raginti ypač
Tel. CANai 6122
i _
mų. Kiekvienas jų yra sujun
1taųn tikslui;
4645 So. Ashland Avė.
genis, kodėl jautis nepastato torį. Mačiau ir.Dvdųlų, Spir-: nieko nėra
DENTISTAS
gtas su kitu namu.-Juose yra
OFISO VALAMDO8:
įvairiaą
p
n
pramogas
ir
tokio namo?
gutį ir Vėplų Belupant. Nuė-\ rengti
Nuo 1 lkl 4 lr nuo 8 lkl 8 vak.
dvejopos dūdus (pipes): vie
ugdyti naujos r klebonijos
fonGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Nsdėtlomla pagal sutarti
eorner Sacramento
•
MIKAS: — Jautis yra neiš _ i mus pleisterį, manoma jį panos vra tam, kad duoda šva
Oflao telef. BOllevarg 7826
dų.
Vai.:
nuo
9
v.
ryto
iki
8
v.
vak
vaduoti, vadinamu ‘Masonite’
2201 W. Cermak Road
Namų Tel. PROspcct 1930
rų (čystų) vandenį, kitos vra mintingas ir neprotingas gy
ir
gražiais
dažais
išpuošti.
Valandos 1—3 lr 7—8 vak.
{Susirinkimas buvo skaitlin Phone Hemlock 2061
tam, kad nuleidžia nešvarų va vulys.
Darbo ir lėšų, net ir perdaug. gas ir rinitas. Tik Vladas bisSeredomls Ir NedSllomis pagal sut&rt) TeL BOULcvard 7042
JONAS: — Todėl, Mikai,
ndenį. Be to, yra dar visokių
Nabagas klebonas, žiūrėdamas kį sudrumstė visų 'rimtumų, DR. JOSEPH KELLA
REZIDENCIJA
vielų: vienomis, elektra teikia aišku, kad smagenys nėra proį bažnyčios lubas ir sienas ir nes pasisakė, kad dar jis nie
6631 S. California Avė.
šviesų, ai luinų ir jėgų, kitos tas. Protas yra dvasinė jėga,
DENTISTAS
DENTI8TA3
bekrapštydamas galvų, jau ko nėra davęs klebonijos sta
Telefonas REPub.ic 7868
teikia jausmo, kad girdi kitų kurios medžiaga (smagėhys)
net paskutinius plaukus pra- tymui, Bes bažnyčios komite-i Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
kalbant, giedant, tai yra tele-į negali turėti. Kadangi dūšia
arti 4.7 th Street
Turi mirti* c rietu
ziutuin
L-nin ruiet
NedėllOmiS Dagil Sutartį Ofiso: Tel. LAFayette 4017
visų io.
^as išrinktas
i p, kaip
pas
•ndiin
iior randame • yra dvasinė esybė,
žnjpgaus deda prarasti. Lupant
Val.; nuo 9 lkl 8 vakare
fosas, radijo.
Dar
Res.: Tel. UEMlucit 6288
Seredoj pagal sutarti
lubų pleisterį reikėjo is baž- mązaliežninkus. Tai tau! Nedūdelių (pipes) kurios teikia protas taip gi ir dvasinis ap
nyčioe išsikraustyti į pobažny- rimą Katalikų Bažnyčių tvar
sireiškimas. Todėl protas yra
namui šilumą.
tinę svetainę. Pobažnytinė sve kyti nezaliežninkų kurpaliu...
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Štai, pečius panašus į žmo dūiios dalis, kuri apsireiškia tainė taip gražiai papuošta ir
•Gėda, Vladai, taip kalbėti.
Ofiso valandos: 2-4 lr 8-8 vai. vak.
gaus širdį, kuri, varinėdama tiktai pas žmogų, o ne pas gy sutvarkyta, kad net visiškai
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojom
Rezidencijos
OflMae: 2658 W. 69th SL
Vladus j ra geras žmogus,
kraujų po kūnų, šildo jį. Dū vulius. Išvada aiški, kad žino- į bažnyčių panaši. Spėjama,
Valandos: 40-12 lr 8-9 vai. vak.
delės, kurios neša švarų van*ur* dūšių,
Seredomls lr Nadtliomis pagal sutarti
ir klebonijos fondan atiduos
kad į keletu savaičių atgal į
LIETUVIS
OPTOMETttICAIAY AKIU
viskų, kas priguli. Olrait Vla
denį į namų yra panašios j
bažnyčių persikraustysime.
SPECIALISTAS
dai, pasiproviie.
~
aklų
kurto
gyslas, vadinamas arteris, ku
esti priežaatlml
galvo* skaudėjimo,
Nors bedarbė kankina šios
svaigimo akly aptemime, nervuotu*
rios iš širdies nešioja švarų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
t•
r> vr t *
I“0, ,kaudam*
karStL atitaleo
kolonijos
žmones,
bet
aukos
Mv. Kazimiero R. K. bazny- trumpare»y»tę lr toliregystę. Priren4157 ARCHER AVENUE Ofltce Tel. Wentwortb <396
kraujų po visų kūnų. O tos
1 gia teisingai akinius. Visuose atsiti
Bridgeville, Pa. — Liepos bažnyčios pataisymui plaukia:
Tei. VIRglnla 8636
čios kapinės darosi vis kas kimuose egzaminavimu daromas sa
didelė*, kurios neša nešvarų
Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m.
Res. Tel. Hyde Park 2195
elektra; parodančia magiausias klai
29 d., parapijos salėje įvyko penkinėmis, dešimkėmis ir net
Nedaliomis pagal sutarti
kart populiariškesnės. Net ir du. Specialė atyda atkreipiama J
vandenį iš namo yra panašios
Sv. Antano draugijos svarbus po dvidešimts penkinėmis.
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
iš tolimesnių lietuvių parapijų taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. Tel. Oftoo BOIJLevard 5918—14
į gyslas vadinamas Veina, kai
. Nedėb’oJ nuo 10 lkl lt. Daugely atsu« rink imas. Didelė dauguma
Visos čionyKštės draugijos i žmonės pradeda ieškoti jose (dtikimų akys atHakomoK be akiniu. Rea. VICtory 2343
rios neša nešvarų kraujų iš'
MOTERŲ IR VAIKŲ UGŲ
balsų nutarta draugijų likvi aukoja po dešimtinę. ?ionykš- prieglaudos amžinam atilsiui. K47i2 SO."ASHLAND AVĖ
8PBCIALISTa
kino į plaučius, kad’ten jia
duoti ir likusį turtų, apie 100
6900
SOUTH
HALSTED ST.
apsivalytų, atsinaujintų
Ir
i čiai lietuviai nuo seniai žino- Štai, praeitų savaitę iš Home
Phone Botdevard 7589
dok, paaukoti bažnyčiai.
Ofiso vai. ddo 1-3; nuo 8:20-8:80
rai savo duosnumu.
stead-SŠ. Petro ir Povilo pa
8 IMI L ‘Mejd o« 9 INI t 9to»ęW|»6
vėl būtų naudingas žmogaus
756
35th Street
Praeityje
ši
draugija
yra
*u
mpi
jonai:
Bražinskai
ir
Slan

kūnui. Telefonu vielos vra
25 METŲ PRITYRIMO
Praeitų sekmadienį klebo kai nusipirko po sklypų. Tai
panašios į žmogaus nervus: j vaidinusi nemažų rolę šios aĮVAIRŪS DAKTARAI,:
kiekvienas žmogaus kūno ga-'pylinkės lietuvių gyvenime. nas pakrikštijo dukrelę Leona labai gražus dalykas, kad lie
Pritaikyme akinių dėl viso
rdo ir Ievutės Millerių. Var tuviai katalikai amžinam at kių akių. Ekspertas tyrimo aOftMO Tel. CALumet 6893
Rea TeL DRF-iel 9191
das jai suteikta Onytė. Krikš ilsiui buriasi į vienų vietų. Iki kių ir pritaikymo akinių.
to tėvelis buv-o Robertas Šiina- šiol Šv. Kazimiero kapinėse
OFISAS
nas ir krikšto motinėlė Kastė daugiausiai laidojosi tik saut2 lubos .
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Šidlauskienė.
saidiečiai ir nortsaidiečiai.
CHICAGCH
ILL
‘DRAUGAS”, vienintėlisi Amerikos lietuvių katalikų dien
Bražinskų ir Stankų pavyzdį
OFI8O VALANDOS:
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
Nuu
10
Iki 12 vai. ryte. nuo 2 lkl 4
Praeitų sekmadienį tretinin- turėtų pasekti ir kitų koloni
tams $6.00. 1
' m-*’ - *
vaU ps pietų fr nuo 7 lkl 8:20 vai.
‘DARBININKAS”, Liėtuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun- kai laikė mėnesinį susirinki- jų lietuviai katalikai, nes Šv.
vakaro. Nedėllomto nuo 10 lkl lt
Kampas Slst Strsot
valandai dieną.
gos organas, išeina dnkart į savaitę, 306 W. Broad- mų. Nutarta pasekti kitas šios Kazimiero kapinės yra vienos
Valandos: 3—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Nedėllomls ir Ivsatadlenlafs 10—12
Telefiina.* ftf£Dway 2880
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. parapijos draugijas ir paau- iš gražiausių visoje apylinkė<« LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So.
J‘
1801 S. ASHLAND AViBNUE
koti dešimtinę bažnyčios pa- jeriey Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
I
Platt Bldg., kamp. 18 st.
taikymui.
Rea Phone
Office Phons
‘‘STUDENTŲ 2SOOI8’- A. L. K. Studentų organizacijos žur
TRIangle 0044
2 aukštas ,
UM.1b«oi«1 6641
Liepos
26
d.
pus
n|ūsų
kle
nalas, 366 W. Broadaray, So. Boaton, Misa. Metams
GYDYTOJAS lr CHTRUROAS
Praeitų sekmadienį, šv. Vi bonų lūnkėsi kun. Vincėus iš
Pastebėk it mano iškabas
$2.00.
■Ū.SO ASHI.AM) AVF..
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi ncento Lyceum “mušboIiRtaP*, Mitchell, Indiana, o praeitų
Tek YAMtoe fWM
Valandos nuo 9:39 ryto iki
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me taip nemielaširdingai sulupo pirmadienį buvo sustojęs kun. 8:39 vakaro. Nedėliomis nėra
Rea: Tel. PbAsa 9400
Valandos:
tams $2.00.
Urbonas
iš
DuBois
važiuodaskirtų
valandų.
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8
Šv. Kazimiero “įuušbolistus’’,
Nuo
16-12
r.
ryto: 2-8 Ir 7-8 r. r.
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Tarpe kultūringų tautų yra ŪDA
UE711 IPiNlIlflI RllIRL'Zyg,nas viPartasnoriu
nLiALiunmKu Dimor(grįMl Katalikų Bažnyčion, ku- ir mūsų Uųta. KrikAčioteiškų
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PRAŠOME

PARODOJ

rioj gimiau ir ilaugau. Svar kuttūrų jaunimo auklėja ir pa
Brighton Park. — Visi, ku
hiausia, geidžiu ne tik pats laiko religinės įstaigos, yjač
rie turite paėmę tikietų kotu-1
LIETUVIŲ DIENA
atsiversti, bet trokštu, kad ir švietimo įstaigos .vedamos vie
KALBĖS GENEROLAS
STANISLAVA
rių draugijų pikniko, įvyku
visa mano parapija, visi ma- nuolių, kurioų dilba be jokio
JOBNSDVAS
BAJORIUNIENE
sio liepos 29 d. „ prašomi būti(Tęsinys iš 4 pusi.)
W®tville, IlL — Praeitais no suklaidinti žmonės sugrįš- atlyginimo — vien iš meilės
(Vo tėvais MtkAnitė)
g pažinti tikietus arba pikilmingai apvaikščiojama La- j metais pasikorus vietinių ne- tų Katalikų Bažnyčios prie- Dievui įr žmo ai jai. Jų gyve šiandien, rugpiūčio 2 d., Ši- nįgUg komiteto susirinkimo ru?
Mirė liepos SO d., 1934 m. 1:80 i
v*i. popiet, zulaukua punė* »rakewood parke.
•
i zalieįninkų vadui Mikniaus- * globstyn. Meldžiu man padė- nimas kilnus, bet neapsakomai intmečū) Pažangus Parodoj f-gp, 3 d., parap. svetainėj, 7*:3t>
žluaa. Kilo te Va u ov Gilo aps--m
krlčlo, Ir parapijos, Šilagalio V
sunkus.
Jos
įdėtos
negali
sau
kui, jo vietų užimti į. čia iš(ti, meldžiu man nurodyti ke
kaimo. Amerikoje tegyveno avyksta Illinois vaisi NBA die vai. vak.
Komitetas
M.
S.
ple 21 metus.
Apskrities delegatui is Luatsikraustė Zyg-1 lių. Man gaila suklaidintų žmo pagelbėti, nes jos Vienuolynan
Patiko dideliame nuliūdime 5
na.
Biznieriai,
profesijonalai
ir
žeme, Schuylkill ir Nortnum®
*
vyrų Kazimierą, du brolius: Jo
stojo
tik
tam,
kud
kitiems
ge

mas Vipartas. Cia jis pradėjo nių, man gaila jųjų turto, kuną ir Antaną, puasesorą Seserį
industrijų vadai rodo didžiau
beriami counties, bendrai suM. Koletą, vienuolę, du ftvogzrų
darius.
Jokių
.biznių
jos
ueaaliežmnkauti bimbizams. Į rio dikčiai yra įdėta tveriant
rtus: Stanislovą Ir Vincentą Ba
sį susidomėjimų programa.
jorūnus Ir gtmi'nes; o Lietuvoj
brinkimuose dalyvauja ir 8viaierua; nezaliein, parapiją Puikto j nevaro, pajamų neturi. Kad
Programoj
dalyvaus
ir
gen.
brolj Justiną, pąmntą Elzbietą
vien uoliai veikia surengime
Mikšiene Ir gąnlaea
atskalūnams. Jis pradėjo net j taisyti rakandai”, tęsia toliau palaikius tokias įstaigas, rei Hugh S. Johnson, National
Kūnas pašarvotas 1419 So.
šios Lietuvių Dienos. Valdybų
5 Oth Court, Cicero, III. Laido
Viena įdomiausių radijo va
garsinti, kad jo tautinė bažny-į Vipartas, “puikūs supirkti dra kia prietelių - rėmėjų iš šaliea Recovery administratorius, ku
tuvės jvyks Šeštadienj, rugplūšių metų sekanti pirm. J. Do
ėio 4 d., te namą 8 vai. bus
landų
yra
Progress
Fumiture
čia yra lygi Romos Katalikų bužiai, astuonių tūkstančių ve
atlydėta j Sv. Antano parapi
Chicagoje turime mes idea- ris atvyko Chicagon, kad da
čkus, Mali. City, I vice pirm.
jos bažnyčią, kurioje jvyks ge- ■
Bažnyčiai, tik su ta išimtimi, j ries vargonai įdėti ir t.t. ir tt' lisčių organizacijų, kurios ti lyvauti toj dienoj. Pėr pietus krautuvės iš stoties WGES se
dullngos pamaldos ui veltoiykz R
A. Marcinkevičius, Girardville,
sielą. Po pamaldų bus nulydė
kad jie nepripažįsta Rotuos • Tas viskas žlugs, tas viskas' kslas
piriMįJį nusipel- kalbės Congress viešbučio gold kmadienių rytais 11 valandų.
ta j Sv. Kazimiero kapines.
11 vice pirm., N. Klimiūtė, Mt.
Kuoftirdžiai
kviečiamo, visus
Fopiežiaus. Kad įrodyti, jog,
išeikvota, jei aš pasitran- BjjUhį* iutuvaičių kongregaei- roome į įvairius kodeksų auto Praeito sekmadienio progra
gimines, draugus-ges ir pažysCarinei, II rašt. K. Kližiūtė,
tamus-mas dalyvauti Šiose laiZygtnas Vipartas yra religin ksiu, o ateis kitas mano vie- jų ir akademijų, garbingu va- ritetus, darbininkų vadus ir ma, susidėjo iš solo, duetų ii
dotuvėee.
St. Clair, ižd. M. Lapinskas,
Nuliūdę: Vyras, Broliai, Pus
trio.
Klausytojus
žavėte
žavė

gas, jis pradėjo nešioti pran ton. O tuos visus kitus aš ge- rJu _
kitus.
seserė tr Giminės.
Mali. City, iždo globėjai, kun.
ciškoniškų abitų. Be to, pra rai pažįstu ir žinau. Jie. yra
8 vai. vak. gen. Johusonas jo. Garbė Progress Fumiture
Laidotuvėms patarnauja gra
V. Mikaitis, Tamaųua, ir J.
Tos
įstaigos
rėmėjai
rengia
borius A. Petkus.
Tėtofonas
krautuvei,
kad
sugeba
duoti
I
dėjo slapta lankytis pas lie žmonės be sųžinės, ištvirkę, ti
kalbės Pasaulinėj Parodoj. X
Cicerą 2109.
Stankevičius, Frackville.
tradicijinį išvažiavimų rugpiū
x
tuvių katalikų parapijos kle- kri laidokai”.
kalba bus leidžiama orii pm « tokias programai Klausytojas
čio
19
d.,
Marąuette
Parke.
Taį
yra
paties
Viparto
žo
Į presos komisijų įeina: kun. į bonų ir pareiškė norų, kad
visų kraštų.
dr. J. B. Končius, Mt. Carmei, Įnori atsiversti ir grįžti į Ro- džiai, kurie turėtų atidaryti a- Visų katalikų lietuvių pareiga
GRABORIAI:
Tikimos, kad visi Chicagos
ir kun. M. Daumantas, Gira- mos Katalikų Bažnyčių su vi- kis kiekvienam nezaliežninkui, tų pramogų paremtu. Pirkite
ir Illinois valst. piliečiai pasi
rdville.
sa savo parapija. Bandyta va dar nors truputį sųžinės ir pro pikniko bilietų tik už 25c. Ui
Į parko komisijų, kun. P. žiuoti pas Jo Ekseelencijų vy to turinčiam. Bet, deja, ne tik taį gausite skabų piknike už naudos šia proga, kad išgirs
ROSELLI BROTHERS, INC., i
Cėsna, pirm. J. Dočkus, Mah. skupų Schlarmanų. Bet, mato sųžinės ir proto čia reikia, bet kandį. Yisi kviečiami rugpiū gen. Johnson, NRA ndministra
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
City, ir kun. S. Norbutas, Fra mai, jam rūpėjo visai kas ki ir Dievo malonės. Taigi, mels čio 19 d. paremti mūsų pikni torių Lagoon teatre, ir pa
gerbs
jį
už
nuveiktus
darbus.
J
tekaltnu, Ir IftdlcMckville.
ta. Jis norėjo vyskupų ir ka kimės visi, kad toji Dievo ma kų ‘ ir sesutėms parodyt savo
vIboAlIii
paiuIuIlIvam
Dalyvaus
ir
gub.
lt
oru
e
r,
ma- j
grabnamlus.
Į šokių komisijų: J. Duls- talikų kunigus prigauti. Tr lonė paliestų Visų nezaliežninatjautimų.
X. joras Kelly ir kiti.
Mūm, Šeimyna specializuoja tiakis, pirm. J. Dočkus, Mah. Ci savo popierų nepaliko vysku kų širdį ir protų ir grąžintų
aoe darbe per šeSlas- kartaa.
ty ir K. Raižys, Girardville.
pui. Ir dabar nė nemano kal- juos į tikrųjų'Kristaus Bažny
UaaklM paminklų reUalua «•>
Samata
■tat su pačiais tedirbėjau
Pelnas šių sukaktuvių ski- ; bėti apie atsivertimų ir sugrį- čių.
riamas sesutėms vienuolėms,! žirnų. O pas katalikus jis lan
t
t
kurios per parapijines mokyk džioja ir peršasi, kad jis toks
las skiepija į mažutėlių širdis pat yra kunigas, kaip ir ka
netik religinius principus, bet talikų kunigai.
Vienas blokas J rytus nuo
O dabar iš kitos pusės angdar juos auklėja lietuviškoj
didžiulių vartų
dvasioj, kas mums lietuviams Ją spaudoje Vipartas pagarTauta tik tol garbinga, nau
svarbu, palaikymui tautinės: šiuo, kad gavo grasinančių dinga ir gyva, kol turi švie
Trya telefonai!
vienybės šiais ištautėjimo lai-' laiškų, kuriuos, jis privatiniai sių bei kultūringų žmonių.
Rez. PENSACOLA #QU
kais.
,
' sakosi, būk gavęs nuo katali- Ju‘k yra daug į
{aį.
BELMONT 3483
Sukaktuvių proga padaryta kų. Visgi žinovai, tvirtina, tų ir žinonių> bet jie pasauunį
Offlee: lULLfcLDB 8888
Viucent RueeUi,
Alfred ItoselH, prea
nauji jubiliejiniai guzikėliaį,! kad tuos laiškus rašė ne kata- sav0 dalies> kaipo-žmbĮ1ės, ne
kurie bus pardavinėjami par- į likai, bet patys nezaliežninkai, gali įnešti nei civilizacijos pa-1
ke po $.10, ir auto tags po jo bimbizai ir sekėjai.
laikyti.
|
$.25. Kadangi tikslas kilnus ir Tačiau, westviliečiąi kataliVisi Telefonai:
naudingas pageidaujama kad kai apsisaugokite nuo tokios Ar Jūs Esate Supančiotas avies vilko kailyje. Tų patį Ir su ‘'suirusiais" nervais — jaučia
visi gausiai prisidėtų.
tės ir pavargęs — tik pusiau žmo
Jeigu taip. Štai* yra geras toni
Anksti popiet įvyks koncer atsivertimo būdų jis mėgino gus.
kas, suteikiantis geresnes dienas.
tas ir prakalbos, I^ake^vood pa daryti ir Pittsburgbe. Štai kų
rke aud., kuriame dalyvaus p. Drųsutis apie jį rašo: “Pvietinių parapijų bažnytiniai nas Vipartas, ar sųžinės kan
užvardlnlmas TONIKO, kur) Gy
kinamas, ar kitais sumetimais yra
chorai.
GRABORIAI:
dytojas Spectalistas iftrado, tr kuris
dabar parduodamas visose vąistinyvaduodamas,
užsimanė
atsive

Numatyta trys įžymūs kal
1 ■"
člose. NUGA-TONU yra kombinacija
tam tikrų tonikų alterątivų, kurios
Telefonai ZABdjkim
bėtojai, kurių tarpe pasižadė rsti, grįžti Katalikų Bažny stimuliuoja,
atgaivina visus organus,
LACHAVVICH
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
naują gyvenimą Ir energiją.
jo kalbėti Lietuvos atstovas čion, kurioj buvo visgi krikš duoda
Jūs valgysite gerlaus, —- miegosite
IR
SONOS
TOJkstančtąms vyrų Ir |no
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
iš Washingtono dr. M. Bag tytas, ir savo norų pareiškė saldžiau.
lerų lapo pagelbėta.
Trisdeftlmties <_ LIETUVIAI GRABORIAI
dienų
treatmentas
už
v
feną
Doleri
GKABOZIUS
donas.
/ kun. J. Misiui, atsilankęs vie gaukite tikrąjj — g&rantuataa
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla
tteifcąie naaMftlu atsiftasaktl. o mano Turiu automobilius visokiems
Lietuvių Dienos komitetas nų vakarų jo klebonijom Vi
darbu būsite užgenidūsti
reikalams. Kaina prieinama.
Tek OAMal Mlt arba MM
deda visas pastangas, kad Lie liau tų savo pasiryžimų pakar
SAMI PRICE
2314 W. 23rd PL, Chioago
3319 Lituanica Avenue
tuvių Diena pasekmingai pa to,įo trims lietuviams kuni
A S 43 YEARS Aut)
Chicago, 111.
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
vyktų.
, M. L. gams: kun? J, Vaišnorui, kun.
1439 8. 49th Ot Cicero, SL
Tel.
CICKRO
SMI
J. Pikučiui ir kun. J. Misiui.
- 4605-07 So. Hermitage Avenue
d
M(iuaa man bus žmonos klai
for
dinti”, kalbėjo susijaudinęs

ZAS ZYCMAS VI' PAUTAS

RADIO

t

t

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

AR VERTI ESAME TŲ
BRANGENYBIŲ?

HILLSIDE, ILLINOIS

i

Yards 1741-1742

Nusa-Tone

LAIDOIAM PM NEGU KITI

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F.EU

VEIKIMAS PARAPUOJE

Shenandoah, Pa. — Parapi Kun. dr. V. Martusevičius!
jiečiai stropiai rengiasi daly lankėsi mūsų parapijoje. Jis i
vauti išvažiavime lietuvių die yra buvęs mūsų parapijos vi-!
noje, rugpiūčio 15 d. Visi ne-, karu pereitais metais. Dabar
kantriai laukia šios 20 metų yra vikaru Sv. Edmondo para
sukaktuvių lietuvių dienos. Yą pijoj, Pbiladelpbijoje. Jauna
pač jaunimo tarpe pasižymė sis kunigėlis lankė savo gimijo šis nekantrumas. Beabejo nes.
šį metų kai ir pereitais, mūsų
-»■■ »' y
parapijiečiai skaitlingai prisi
dės prie lietuvių (dieno® mi-,
nėjimo.
Minersvillės klierikai buvo
atsilankę mūsų parapijon k
1
kartu su mūsų parapijos klie
rikais išvažiavo dienai Hershey City Park, Pa. Visi gerėftrrnua, ^rllimiza Žemo aunt^hlo
josi turėję linksmų išvažiavi
odoa I p«nklM mkumląz
— Ir [«g»lbin4*» Vrlo
mų. Klierikai dalyvavo sekan
pučkų. doSąrvtaA*. Ir IMArltrų Z«IH>» bavoilt (Mhakllnod prateUazJ
tieji: Minersvillės klierikai:
viaofctM 0dM IrkMlJu, ka<teM«l
’4 žydrojo zoptybėi retai ruąH-i
Jurgis Degutis, H. Bagdonas, Į
mon kltoao gydunllao. Vieno valui-)
nyčlaa uMalbOr-lla. «*e. U. Ts
tingai tvtrtaa Žemo. Iki ark
J. Nevarauskas, St. Venslansr«zal rnealiatat M.M.
kas; Shenandoah’o klierikai:
J. Šukevičins, J. Gandinskųs
SKIH IUHI f M T IV> IM a
ir stud. J. Giha8.

Ak
Stop
Itehing
Skin

žemo

k
■MM

Ke

25t

BAK1NG
POWDER

ECONOMICAL
ANŪ EFFICIENT

SIMON M. SKUDAS

ANTANAS PETKUS

GRABORIUS tr RA ESAMI TOTOJAS
1‘ątarnąvlmas ger&e ir nebrangu*

OBABOBICA

718 West

18th Street

Telefonaa NtOJfroe 3377

J. F. RADŽIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COVBT

Cicero, II line is
Pitone Cicero 2100

Tm.

|Om> A/e Tested/
Doubh
Mlll O*»>OF POUNJ) U5£O
DV OUR COVIRNMfNI

LIKTU VIŲ OILAOORIVfl
Palaidoja ui ftjfr.
18.90 ir aukftėiau
Modarnteka bopJyčK
Ola dykai
•M W. ISth St. Ton CANai
<
8174

IO. DL

CMT

l,J. ZOLP
GRABORIUS B* LAItoOTUVIV
, VEDĖJAS

Tel. CICERO 284

SYREWICZE
GRABORIUS
LaldptuvSm* Dllasa BateraavlzaMgalitsM nt I Ji 00
KOPLJreiA DYKAI

1344 S. sau Avė., Cicero, DL

1648 West 46th Street
Tel. noiJIrvard MOS—8413

Skin

JUOZAPAS EUDEIKIS
BTĖW$

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ava.
Tel. Bouleeerd 4139

Jeigu norite dailumo
RtoMll.
BMakAaoguą

ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPubltę 8340
5340 Šo. Kedzie Avė.
(Neturimę sųryšių su
tuo pečiu vardu Į

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

J

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltu
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

PASAUKITE:

TeL LĄFayette U72

j. Mulevičius
Orą borto*
ir

Bateaaraotojaa
Patarnauja Chl'-ngoja tr aayliaMJe.

Didelė ir gratl
Koplyčia dykai

Ava.

REPublic310
2506 Wųst 63rd Street

Ketvirtadienis, rugp. 2, 1934

ĮDĖLIS

ir POVILO PAR

VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv. tarpe So. Crawford ir Cicero Avės

Įžanga ii anksto 20c, prie vartų 35c Prie įžangos tikietų bus iilahnėjitnas S 15.00 ir $10.00.
Visus kviečiame atvykti į mūsų parap. metinį piknikų — BUS SMAGU. Pamatę Lietuvių Die
nos programų aę kur kitur pasivažinėję, užsukite ir į Vytauto daržų, linksmai pasisvečiuosite, pa
silinksminsite, kaip norėsite; čia rasite visokio gėrimo, užkandžių, muzikos, žaidimų ir draugų.

MUZIKA PHIL PAL MER and HIS BAND
Ekstra muzika gros nuo 2 valandos iki 11 valandai nakties.

Kviečia Kun. Anioetas Linkus ir Komitetai

rinkimas įvyko 3 d., Sv. Jurgio parap. mok. svet.

Milžiniška Lietuvių Šventė

PAR/

Metinis išvažiavimas

Chicagos liet. organizacijų gus triksus ore ir savo ūžesiu
draugijų išrinktasis Komi- primins Dariaus ir Girėno Li
tas Lietuvių Dienai rengti tuanikų, kuri prieš 1 metus
ržęlio mėn. susitarė, su Da- taip stebino ir džiugino čikaaus - Girėno paminklo sta- gieČins. Sk raiti ys lėktuvas, ku
mo Komitetu bendrai sure- ris staigiai iš vietos pakyla
fti milžiniškų šventę šio pa- aukštyn. Milžiniški lėktuvai
inklo naudai. Pradžioj buvo i vežios keleivius,
Lituaniką
įmatyta didžiulė ir nepapra- skridimui parengęs aviacijos
a programa paskirstyti net inžinierius lakūnas Laird varriem dienoms: 1000 žm. koro taliosis ore ir rodys nepapraslinos: sportas, žymių asine*. tų savo vikrumų ir gabumus
į kalbos ir 60-70 lėktuvų pa- padangėje (stunts). Amerikos
rodymas įvairiose srityse. Ta Lietuvių Aeroklubo nariai (4
au tani būtų susidarę net a- merginos ir 2 vaikinai) su pae 1200 dol. išlaidų. Pamink- rašiutais šoks iš lėktuvų. Tų
stat. Komitetas po derybų žygį pirmų kartų savo gyvei promotoriais ir ilgai svars- nime atliks šie,drąsuoliai: M.
s nusprendė nerizikuoti di- Urbonaitė, S. Balčiūnaitė, M.
ulėmis išlaidomis ir rengti Motickaitytė, O. Meyers,
J.
cnų dienų. Tų. derybų sugai- Urbonas ir J. Vaišvilas (Ur-*
nti, abu komitetai liepos 20 bonai — Girėno giminaičiai).
. nutarė Lietuvių Dienų su Garsūs lietuvių sportininkai
»inų, sporto ir aviacijos pro- pasirodys Įvairiose sporto srirama bendromis pastangomis tyse. Bus ir kitokių malonių
sngti ne liepos 28—29 dd., 1 įdomybių. Pakviesti kalbėti li

et rugpiūčio 5 d., nes: 1) an- Hnoiso gub. H. Horner, Lietusčįau rengti nesuskubta, ’ 3 vos pasiuntinio pav. M. Bag■apijų korai nebūtų galėję donas ir kiti aukšti asrųenys.
^os 29 d. dalyvauti, 2) mil-į Visa programa taip sutvar-

mįškas 1000 žm. koras gftl^kyta, kad bus ko žiūrėti ar
ajyyauti ir pasirengti tik ru- klausyti žemėje ir ore. Įžanga,
piūčio 5 dienai ir 3) lakūnai, gerodroųian tik 25c. Visas pearašiutai ir aerodromas gan- jnaB skiriamas Chieagoj statoi tik rugp. 5 d. Uoliai veikia niam Dariaus - Girėno paminriaoįjoa, dainų, sporto,, spau- Mluk
5, ><-.

ps ir tikietų platinirno* kbmiVi/l Chicagos ir apylinkės
iu frontu
miestų lietuviai kviečiami būį riais važiuoti ton nepapraston
, Milžiniškam korui vadovaus if įdoniion Lietuvių Sven^n ir
bnip, A. Pocius. Kai kurias gražiomia iškilmėmis pagerbti
populiarias liaudies dainas dai dįj/įUs Lietuvių Tautos ir Paijos. Pasirengimas eina pla-

ūaos koras ir visa minia. Pa- šaulio

Didvyrius,

Atlantiko

•angėje, kurioje skambės gra- Nugalėtojus Darių ir Girėnų!

.ios lietuviškos dainos, nardys Visi lietuviai į Lietuvių Šven-

dsoki lėktuvai, kurie darys į- tę!
vairiausius drąsi i s ir pavojin-

Komitetas

F

Iš)

šv. Kazlmfąro Akad. Rėmė-1
_
_
j
•
, n l’ Bo. Ch
jų dr-ja per pastaruosius 12 f
metų repgia metinį išvažiavi- Į
.
'mų (plkijikų). Marąuette parke. pirm,
-•“«-»! State Pa,
•

l
'
-1
’

eio luėn. po 15 d. Tai nuslsto. .. _
j
..
. „ sumų gie
\ ėjusi mūsų draugijos traui•* X/ 1 1* J
--X- n • rgaičių c
ciją. Mat 13 d. rugpiūčio Pa
nelės ŠV. Šventėje, sesutės gau
na abitus; į tas apeigas ir iš
Liepos
kitų minėtų suvažiuoja svete- bažnyčios
lių.
Stemeck
Šįmet tasai sekmadienis pri mžiaus. ’
pučia 19 d. rugpiūčio, tat ir į kad reiki

įvyks bepdras visų skyrių iš- sirengusi
važiavimas. Bilietas vakario- dienos n<
nei tik 25c.
rtis pak
A. R. D. 2 skyr. rėmėjos vii
suomet gražiai darbuojasi; neą a
tik remia eavo organizacijos mentais
darbuotę, bet ir savo parapi- gerb. mi
jai per pereitus metus uždir-1 Vaitukai
bo $400.00 su virš. Be abejo,
Daugelis S-sios parapija dėkinga rėmėjoms ‘ir
I rengiasi vy- atsimąkėdama parems mętinį
. >rni&
nadienį rugp.- A. R. D. išvažiavimų.
,n) V’J1
,1
.•
sios sv.
6rodrom» pa•lietuvių proJ
me, kad tie,
I A- R U
«kyr. yra sn- ryto. \a
mobilių galės š’spietusios vdikiioš Šv. Jur-.• maldop
W. dorintieji gi° P®raP- moterys ir mergai- po panti
i išanksto vie tėB' J<OT18 rūp* ^ihlU8 darbas ma* AP
as “muverį” ~ rt‘wiiwas švietimo - auklė- gijos pa
Jtuanica avė. jirao
Sv‘ Kazimiero ^baryje.
Akademijos. Chicagiečiai di<$___
žiuojasi įr brangina tų lietuSMAGIAI ATOSTOGAVO
BA iVAflC Yai(V-ių įtaigų, todėl privalo i
NU A* AUt" nuoširdžiai ja| padėti išsilri-*

DAUGELIS VYKS Į AERO
DR0M4

•III 9
UI! Z
OTĖ

sunkiais laikais.
1
Pereitame A. R. D. 2 skyr.'

1 suvirinkime pasidalinta iSva- '
__
žiavimo bilietais. Mūsų branMėnesiniai su «’oji C- ketraitienP netik pa-1
D 2 skyr j- Smos biliet1 Mgtųžtna, bet ir
ų penktadienį dovan'l
žadėjo. V.'
io, tuoj po pa
!»«»«"» j«“ Met«
io mėn. susi dw*‘k» Hliet’ ^P1“™ lV,
_____________ Gudienė — visų kilnių darbų I gj-įfco
■ ■
-■'s.sssrėmėja, .ii platina pikniko bi- ,
lietus ir renka dovanas.
(

M1
(87 Str. ir Harlem Avė.)

‘ •

DkRIUS-tilRĖNAS
^Atėmorial^und

LIETUVIŲ DIENOS FROORAMA:

Į) Chorų choro (1000 dainininkų) dainos.
* ;2) Garsiųjų lietuvių sportininkų pasi rodymas įvairiose sporto šakose.
3) Gros keli gausingi benai.
4) lenktynės lėktuvais, “tri k sai”, pasivažinėjimai, šokimas iš parašutų.
5) Kalbos ir kiti įvairumai. Lietuvių Dienos pelnas skiriamas Dariaus >- Girė
no paminklui statyti. Visi kviečiami dalyvauti Lietuvių Dienoj, rugp. 5 d. Harlem
aerodrome.
Kviečia Lietuviu Dienos Komitetas
Įžangą 26 centai. Vaikams uldyką. •

1

Primenama, kad moterys Ir
mergaitės, kurios darbavosi
Dariaus ir Girėno Paminklo
Fondui per buvusį piknikų, į

pardavinėdamos numerius, ma
į lonėtų dabar pasidarbuoti pa, greitindaiuos išparduoti liktt, sius numerius. .

Taipgi labai pageidaujama,
kad visos būtų su neišparduotais numeriais Aviacijos Die
noje, kuri įvyks Harlem aiėporte, Harlem Av. netoli 82-os
gatvės, rugpiūčio 5 d. Į šį airportų susirinks visa Chicagos
( ir apylinkių lietuvija, nes vi
sas pelnas skiriamas pastaty
mui gražaus paminklo mūsų
niekad neužmirštamiems did» vyriams: kap. S. Dariui ir Įeit.
- Į S. Girėnui.
J. S. Čaikauskas,
Sekr. buv. pikniko komisijos

j

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosava, niodemlAką studio su Hollywood šviesomis.
420 WEST CSrd ST.
Eugletvood 5840—5883

Iškraustoane visą savo modelių
aukštų Ir sandėlį po 1/, kainos.
$25,000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Lengvais išmokėjimais ar cash.

$150.00 Seklyči*ų setai

9145.00 Valgomų kambarių setai

9*8.00

Seklyčioms kaurai

9150.00 Miegamų kamb. setai

Skalbimui mašinos

biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėms.
Dovanos visiems atsilanku
siems.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums mandagiai. . ;
,
Reikale esant, atsiminkite
2yM
:
’

Elektrikinės leriaiinės

Geležinės lovos; visų dydžių

Pilnos vatos matrasal

vallokiniai kaurai virtuvėms

NATHAN -KANTER
4707 SO. HALSTED ST.
Tel,: YARds 0801

BAMKAS

LIETUVIAMS

Šimtai kitų bargenų šiame di
džiuliame išpardavime. Atsiginki
te didžiausių Ir puikiausių rakandų
krautuvę Brldgeporte.
P-nas Joseph Jozaltls. vedėjas..

Taupykit savo pir
šiame banke

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE GO.

HALSTED E1CHAHGE
lAMK
tbtooi'ii. ir IMfcn

3621-23-25 South
Halsted St.

VaTMIlAl

Atdara Antrad.. ketvlrtad. Ir
šeštadieni,) vakarais Iki 10 vai.

5332 So. Long Avė.
Chicago. lll.

>

HARLEM AERODROME

DARIAUS IR GIRĖNO BU
VUSIO PIKNIKO NEBAI
GTI REIKALAI

TElu REPUBLIO 84OT

Kas gi užjaus mūsų bran-1' INSURANCE
1 gias sesutes, jei mes, moterys
NOTARY
krikščionės, jgs apleisime ir
nepadėsime joms jųPUBLIC
šventame 1
| darbe. Kiekviena rėmėja tai

Katrie perkate anglie Iš
draiverių, siųskite Juos
Į
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis., už mažiau
plnffcų. ,

II katalikiškos apŠvįetos apašta- '
|| las ir pagelbipinkė. ,

||'
Mūsų jaunosios - čia giniu|| sios ir augusias — P. Radze----- Hįvičienė ir^Iz. Kžerskienė (fif
|| nansų rašt,) pasižadėjo sesu

POPIF.RIOJAM Ir PENTFOJAM

Atitekame vtsue namų dabtm*mo
darbus. Darbų* pigus Ir užtikrin
tas. 1IS4 m. popleros rolė — 5e.

čių piknike pasidarbuoti.
,

Metiniam išvažiavime, rug
piūčio 19 d., bus svetelių iš '
visur. Marąuette Parko med- Į

žiai gražiai Žaliuoja, mede
liai teikiu pavėsio, o čia pat
ir Karimieriečių vienuolynas,
iš kurio kasdien maldos už ge-1

radariua dangun eina. Tat vi-,
sos rėmėjos, kaip viena, pa
dėkime sesutėms. Vasaros meI tas — atostogų metas, bet be
| algų, be įplaukų, o gyventi

Purniture and Piano
Movers
Seniausias’ Lietuvis
Moveris Chicagoje

JOSEPH ACGAITIS
1808 R. 50th Ar*.
Cicero, III.
Tel. Ijtfayctle 871*

7188 SO. TALMAS ST.
V1M HO. ROCKWEIJ, ST.
TH. REPnMIc 50*8-8051
Mes parduodam anglis ž«mlauflioin kainom, l'ooahositaa M. R. 97-00 tonas.

PATNTINO and DECORATINO
HARDWARE and PAIMT STORE
SIU W. 8Srd Rtr.. Obk-agn

