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Tannenberge vakar palaidotas
prezidentas Hindenburgas '

ATSAKYTI UŽ MAIŠTUS

VIENA, rugp. 7. — Austri

t

KVIE

GUBERNATORIAUS

TIMAS

METAI-VOL. XVIII

TELEGRAMA IŠ L. VYČIŲ

SEIMO
NEAV YORK, rugp. 7. — Įsėdžius veda Pranas Razdvi-
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Lietuvos Vyčių 22-asis seimas; kauskas. Pirmajam posėdy iš

Laikraščių leidėjas Illinoise prasidėjo šiandien. Dalyvau- klausyta ir priimta centro vai
ir Kalifornijoj Ira C. Copley ja gražus delegatų būrys. Po-1 dybos raportai
Poška.
grįžo iš Europos, kurią apke
liavo automobiliu.
Jis tvirtina, kad karas Buropoję nenumatomas ir nėra
nė mažiausios baimės, kad Vo
kietija pakiltų kam n.
f

jos nauja vyriausybė priešais
save turi milžinišką dalbą —
tūkstančius suimtų nacių sta
tyti teisman ir juos, ar šiaip,
ar kitaip bausti už dalyvavi
mą sukilime nužudžius kancle
ri Dolifussą.

MINN KAROLIS, Minn.,
rugp. 7. — Trokų vežėjų strei
ko klausimas vis dar neiš
sprendžiamas ir karo stovis
neatšauktas.
Šiandien gubernatorius tu
rėjo eiti federalin teisman ir
Aktualūs kanclerio žudikai pasiaiškinti, dėlko jis neturė
Vokietija negali kariauti.
TALINAS. — Estų užsie
tų atšaukti karo stovio mieste.
ir keli provincialiai vadai jau
Ji neturi reikiamų ginklų, ža1
'Tačiau teismas šį klausimą
nių reikalų ministeris Seljanubausti. Nepaprastai didelis
liosios medžiagos ir pinigų.
ma liepos 18 d. suteikė spau
darbas vyriausybę laukia su atidėjo iki ketvirtadienio.
Be to, ji daug užimta vidaus
dos atstovams pasikalbėjimąl £
kilais suimtais nacuis Tik
Trokų kampanijos nori, kad reikalais.
,
I
KLAIPĖDA.
—
Klaipėdos
rytų Locarno klausimu. Sei-’
vienoj Kaiintijos provincijoj gubernatorius su tuo savo ka
krašto
direktorijos
nutarimu,
yra suimta daugiau kaip 6,000 ro stoviu nevaržytų trokų va
jama pareiškė: “Apie rytų
sulaikytas mokėjimas pensijų
nacių sukilėlių. Styrijos pro žinėjimo.
Locarno paktą kalbama jau
valdininkams, kurie gyvena
vincijoj ir kitur kita tiek. Ju
užsienyje. Kai kurie užsieny eilė metų, tačiau iki šiol ne
goslavijos koncentracijos stoŠventasis Tėvas reiškė vil kariuomenę, kuri pereito karo . vykiose laikoma apie 2,000 naje gyveną Klaipėdos krašto buvo galima suteikti tam pla
LENS, Prancūzija, rugp. 7.
ties, kad visi gerieji katalikai pradžią įsiveržė į rytų Prū- | cių. Prisieis apgalvoti, kas su
pensininkai iki šiolei neteisė nui realaus turinio. Tik šios
180
mainierių
lenkų
grupė
vasaros pradžioje paktas pra
vokiečiai visados pasiliks iš siją ir Hindenburgo vadovau tais reikės daryti.
tai gaudavo pensijas.
vietos
kasykloje
sukėlė
maiš

dėjo įgyti praktišką formą
tikimi Šventajam‘Tėvui ir lai jamoji kariuomenė sunaikino
Teko
patirti,
kad
tas
Kiai
CGNSTANTINE, Algerija, tus, kada kasyklos vadovybė
Jugoslavijos užsienių reika
[Sovietų Rusijos ir Prancūzikysis savo brangaus katalikiš ją. Kautynės su rusais įvyko
pėdos
krašto
direktorijos
nu• jos diplomatijos bendradarbia
lų ofisas paskelbė, kad iš pa rugp. 7. — Arabai vakar iš atsakė darią dviem leukam
ko tikėjimo.
Tanneųbergo apylinkėse, kur
tarimas buvo padarytas mūsų vįmo dėka. Pabaltijo valstyŠventasis
Tėvas suteikė vokiečiai pastatė milžinišką sprukusiųjų Jugoslavijon aus naujo puolė žydus čia ir ki darbininkam.
pinigų plaukimui į Užsienį su- > į^s
toje paktų sistemoje
apaštališką palaiminimą vi plieno ir konkreto karo mo- trų nacių atimta: 18 autobu tose aplinkinėse vietose ir per
Šiandien
11
prancūzų
mažinti ir priversti teisėtai vienas elementas, o kiti bus —
sų, 12 trokų, 400 šautuvų, 6 ilgas valandas vyko tarpusasiems Vokietijos katalikams. j n limentą.
mainierių įleisti kasvklon dirb
pensijas gaunančius valdinin- Sovietų Rusija, Lenkija, Vo
kulkosvaidž.iai, 500 durtuvų, vės žudynės. Apskaičiuojama,
ti — apie 1,000 gilumoje, mai
Hitleris taip pat aukštino
kus gyventi krašte ir prisidėti kietija? Čekoslovakija ir Pfan60,000 patronų ir kitų kariškų; kad tik čia nužudyta daugiau
štininkai lenkai juos praleido
mirusįjį už jo palankumą na
prie ūkininkų gerovės^kėjipio,
pir,
mažmožių. ,į„
.
j kaip 100 asmenų. Sužeistųjų
ir po to užblokavo jiems išė
cių partijai. Juk IfindenburKaro teismai nagrinėja su- | Šimtai. Tarp žuvusiųjų dau
~~ Mna~garantuotų Pabaltijo VL*»
gas paskyrė Hitlerį kancleriu
' giausia yra žydai, jų moterys jimą ir sustabdė oro pumpastybių nepriklausomybę. Be
vimą.
ir iš to prasidėjo nacių vadui kilėlių bylas Vienoj, Grąže,
ir
net
vaikai.
OT1
to, abipusiškumo principu jis
Linze ir kituose provincijų
Pas maištininkus įsileido su
BERLYNAS, rugp. 7. — laimėjimai.' Kad Hitleris šian
Prancūzų
vyriausybė
sku

i
patikrintų dabartinės Sovietų
centruose.
jais tartis darbų vedėjas. Mai
Vokietijoj ir toliau vykdomi dien užima Vokietijos dikta
biai siunčia daugiau kariuome
------- -----Rusijos, Lenkijos ir Vokietištininkai ir jį sulaikė pože
Vokieti jos nacių propagan
katalikų kunigų persekiojimai. toriaus vietą, už tai dėkingas
Sustreikavo
darbininkai
L©[jos
sienas. Prancūzija garannės iš kitų Algerijos koloni
miuose.
da vyksta iš Bavarijos prieš
Už mažiausią menkniekį su mirusiam Hindenburgui.
I
jos dalių. Čia paskelbtas ka
Kasyklos vadovybė tuoj ver Brothers muilo fabrike, luotų rytų Locarno, o Sovietų
Austrijos vyriausybę. Vakar
imami ir traukiami teisman.
ro stovis. Militariniai autori
kreipės į policinius autorite Hamrnond, Ind. Unijos virši- Rusiją pasižadėtų garantuoti
per radiją buvo skelbiama,1
Centro vyriausybei nerūpi im
tetai įvedė griežtą cenzūrą.
ninkai pareiškia, kad visi dar- Loi.,,.,,
Į vakarų tLocarno ’» Toliau Seltus. Matyt, maištininkai turi
kad kanclerio Dollfusso nužu-.
tis priemonių, kad nutraukti
Yra baimės, kad visoj Algeri“Yra car
pasirūpinę kiek maisto ištek bininkai nutraukę darbą. O jamaĮ pareiškė:
dymas esąs pateisinamas, kad
tuos persekiojimus. Hitlerio
joj arabai gali sukilti prieš
fabriko vedėjas sako, kad -išė- daug įvairių nuomonių skirtuliaus ir vandens.
lą darbą atlikę esą tikri didvyriausybė, matyt, pritaria ‘
žydus ir vykdyti skerdynes.
ję tik 25 nuošimčiai darbiniu- nių. Jos turi būti nugalėtos,
tokiai tvarkai.
, vyriai.
kų.
• kol galės Uū ti svarstomas
Ppolimai prieš žydus čia
...
.
.. konkretus sutarties projektas.
prasidėjo, kuomet aną dieną
BERLYNAS, rugp. I.
Darbininkai
reikalauja di7 .
,
.
, .,
i V okietiją savo sutikimo su
vienas
žydas
kareivis
“
išnie

Į mirusio prezidento Hinden
dėsnio atlyginimo.
Fabrikas1
,
... . T T
•
.
paktu dar nepareiške. Ir Lenkinęs
”
arabų
musolmonų
mai
burgo laidotuves militarinės
pikietuojamas.
. ..
. A f
______________ kijos nusistatymas dar ne viuos
namus.
delegacijas prisiuntė Vengri[FORT PECK, Mont., rugp. SUGAVO KOMUNISTINES'™ siSkus' RySium ,'1
Į ja, Bulgarija, Austrija ir Tur
7. — Prez. Rooseveltas vykda
PANAMA CITY, rugp. 7.
PARYŽIUS, rugp. 6. —
I Locarno, gali naujai iškilti ir
VIENI PAŠALINO, KITI
kija, kurios karo metu buvo
LITERATŪROS PLA
mas traukiniu pagaliau asme
Prancūzijos vyriausybė reiškia
— Naujas žemės drebėjimas
lenkų lietuvių santykių prob
GRĄŽINO
Vokietijos sąjungininkės. Ki
TINTOJĄ
niškai pamatė skaudingus di
ištiko Puerto Armuelles. Su
pasitenkinimo J. Valstybių
lema, kadangi abi valstybės
tas valstybes atstovavo diplo
delės sausros pėdsakius šiuo
naikinta vandens įvadai ir ge
nuosprendžiu, kad ateityje ne
m
numatomos, kaipo to pakto
HUNSTVILLE, Alla., rugp.
matai.
UKMERGE. — Ukmergės . , .
’
se plotuose. O sausra šiemet
ležinkelio bėgiai. Sugriauta
duoti Vokietijai kreditan med
....
,
dalyves. Kas liečia Estiją,
C.
—
Nežinomi
du
ginkluoti
vy
Vyriausybės įsakomu, aikštė
miesto policijos valdininkas
„ . . , „ ...
,
u mer i kiečių darbininkų klubo
vilnės ir miežių, kol ji nepra rai iš vietos viešbučio pagro- ištiko 24 valstybes ir padarė
,
reik pareikšti, kad Estijos užpriešais Brandenburgo vartus,
metu mieste RUtiko . .
mažiausia apie 5 bilijonus do nakties
namai ir kiti. Daug gyvento
dės mokėti seniau užtrauktą
,
_. x
,
. sienių politika visuomet domėhė
tekstilininkų
unijos
organi

Berlyne, pavadinta Hinden
fin
istamuR vyrus, kurio
. ..
.. f
lerių
nuostolių.
jų apleido miestą. Bijoma,
kreditų.
.
įjosi bendromis taikos patikrlzatorių
Jobn
Dean,
nuvežė
au

burgo aikšte.
.
. .
. .
, ,
Prezidentas gavo oficialius pamatę polic. valdininką šoko, nimo
kad Puerto Armuelles nenu
sutartimis, lygiai kaip ir
Prancūzija dar ir dėl to pa- tomobiliu į (Fayetteville, ten
raportus, kuriuose pareikšta, bėgti. (Vienas iš jų paspruko, regijonaliniais paktais. Tai/
slystų jūron.
NUŠAUTAS KASININKAS tenkinta šiuo Amerikos nusi paleido ir įsakė, kad jis dau
kad ateinančioji žiema tikrai o antras sulaikytas. Pas su įrodo gausūs tarptantinic
giau
negrįžtų.
statymu,
kad
Anglija
pageiPAŠALINTAS IŠ
bus nepakenčiama ūkininkams. laikytąjį rasta pundas komuni paktai ir sutartys, kariuos
Streikuojantieji
tekstilinin.......
dauja,
kad
Amerika
neatsakyMadison
gatvėje,
arti
HalVIEŠBUČIO
. . .
x i « .'Tik paupiais ir kai kuriuose stinės literatūros.
tija jau pasirašė. Estijos Nu
.
sted gat., automobily nušau- tų kredito Vokietijai, kadangi kai tačiau savo vadą atgal čia I
slėniuose sausra yra padarius
sistatymas rytų Locarno /reitas C. R. Dnffy, 24 m. amž., tas yra surišta rū Anglijos in grąžino ir jis yra dabar unis- mažesnius nuostolius.
SMOGININKŲ BĖGLYS
Šiaip
M UNI CH AS,
Vokietija,
kalu bus pareikštas, kaip tik
tų apsaugoje.
vienos firmos kasininkas. Ma teresais.
gi visur dideliausi derlingos
rugp. 7. — Iš vieno vietos
bus išaiškinti kai kurie aktuačiusieji sako, kad jį nušovė su,
—.......... — —
žemės plotai stačiai išdžiovin
viešbučio pašalintas turistas
,
,,
...
,
juo kartu važiavęs koks vyras
KARŠČIAUSIA KRAŠTE
NUKEUA KITUR AUKSĄ
...
....
. , lūs klausimai ir prasidės deti
ir
žemė
perdegus
nuo
kait

kanadietis T. W. Woodside iš
nomis Šilutės policija suėmė rybos dėl konkretaus pakto
VIETA
ir paspruko.
vieną
iš Vokietijos atbėgusį 17
riųjų saulės spindulių.
Toronto universiteto. Jam pa
projekto.”
WASHINGTON, rugp. 7. metų hitlerininką. Jis sakosi
Kasininkas važiavo į banką
sakyta, kad viešbuty nėra vie
Ganyklos sunaikintos, mažės atbėgęs iš Vokietijos, bijoda
MANHATAN, Kas., rugp. Sužinota, kad J. Valstybių ižtos tiems, kurie kritikuoja čekius pakeisti.
PREZIDENTO SŪNŪS
7. — Ši Kansas valstybės da-1 do departamentas įsakė visą ni upeliai išdžiuvę. Daug gal mas Hitlerio keršto prieš jį,
Vokietiją.
CHICAGOJ
lis pasižymi tuo, kad ji yra J auksą iš San Francisco pinigų vijų jau išmušta. O dar apie
VISI LAVONAI
IŠIMTI
kaipo gmngininkų narį.
kalimo dirbtuvės nukelti į 10 milijonų
galvijų prisieis
karščiausia visam krašte vie
NUTEISTAS MIRTI
Vakar Chicagoj lankėsi pre
siųsti į skerdyklas.
DERBY, Va, rugp. 7. — ta. Per tryliką praėjusių die Denverio dirbtuvę.
zidento Roosevelto du sūnūs,
To priežastis, sakoma, nori
Vyriausybė jaU tiek daug
VIENA, rugp. 7. — Karo Stonega, Coke anci Coal kam nų termometras kasdien rodė
Franklin D. ir James.
teismas nuteisė mirti dar vie panijos No. 3 kasykloje per 107 iki 117 laipsnių šilumos. ma apsidrausti galimo įvykti yra išleidusi ūkininkų pagal
Šiandien Chicagon atvyksta
CHICAGO IR APYLIN
bai, o dartkiek reikės tos pa
Vyriausybės oro biuras iš “žemės drebėjimo.”
ną nacių, kurs dalyvavo kanc įvykusį sprogimą žuvo 17 dar
galbas. Čia tai ir yra galvo- KĖS. — Šiandien gražus oras prezidento žmona. Visi kėliau
lerio Dollfusso nužudyme. Tai bininkų. (Visi žuvusiųjų lavo Topeka vakar paskelbė, kad
ja į rytus.
PLATINKITE “DRAUGĄ* sukis prezidentui Rooseveltui. ir kiek vėsiau.
nai jau išimti.
oro atmaina nenumatoma.
kareivis Ernst Ficke.

CASTEL GANDOLFO,
rugp. 7. — Šventojo Tėvo Po
piežiaus Pijaus XI audienci
joje Šiandien lankėsi vokiečių
katalikų grupe, priklausanti
Vokiečių Katalikų Jaunimo
draugijai.
Šventasis Tėvas pareiškė,
kad vokiečių tautiškam sąjū
džiui trūksta sveikos sąmonės.

TANNENBERG, .Vokietija,
rugp. 7. — Šiandien čia yienam karo monumento bokšte
palaidotas miręs Vokietijos
prezidentas, fieldmaršalas von
Hindenburgas.
Laidotuvių iškilmės buvo
perdėm militarinės su didžiau
sia pompa, kuriam vyravo }vairių rūšių kariuomenė su sa
i
“Šiandien /Vokietija gyvena vo vadais generolais.
nepaprastą netvarką,” sakė
Prakalbą sakė diktatorius
Popiežius. “Yra didžiausia Hitleris. Kaip paprastai jis
nesąmonė steigti kaž kokią aukštino mirusįjį. Ypač glonaują religiją ir ją vadinti rifikavo Hindenbnrgą už jo
“pozityve krikščionybe.”
pasisekusius žygius prieš rusų

RYTŲ LOKARNO IR

VILNIAUS KLAUSIMAS
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MOKAMAS PENSIJAS

t

LENKAI MAINIERIAI SU
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Vakar trumpai rašėme apie L. Vyčių sei
mų, kuris šiomis dienomis įvyksta New Yor
Iielna kasdien, ift^kyrus sekmadienius
ke, Aušros Vartų parap., kur klebonauja gePRKNIiM Eit \ l <
kaina: J. Amerlkoa Valstybėse:
iKtaane
tti.00. Pusei metų — |M0; Trims mėnesiams
Kol viešpataūs pasaulyje didumas,
rb. kun. Juozapas šeštokas. Mes išreiškėme
•— 11-00; vi©num mėnesiui — ISo. Kitose valstybėse
Be visų kitų bėdų, kurių Iš paviršiaus produkcijų būtų
MMOenit*: Metams
>7 OU; rusei metų — il.tlO.
Nebus pastovus taikos rūmas.
viltį, kad šis L. Vyčių seimas praves tokių Maskvos diktatoriams nestin- galėjusi didėti, tačiau sėjo buBepila - 03.
Asai sakyčiau taip — ne didis,
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
nutarimų, kuriais pašalins visas kliūtis, lig ga, bene labiausiai jiems gal- j vo taip netikusiai pravesta,
BendradarbUuns lr korespondentams raitų negrąžina,
Bet doras ir teisus pugydys,
nspra.;kjni.i tai padaryti lr neprlsiunčlunia tam tlkašiol stovėjusius ant kelio jaunimo orgauiza- vas suka sunki žemės ūkio pa-; piovėjui tokie silpui, kad re
Štai keturi drambliai sudarė paktą,
•ssMe ženklų
Jtedakturfus prilota — nuo 11:00 iki 12:00 vaL
Kurio jėgų visai pakaktų
eijos augimui. Tačiau seimo pastangos bus dėtis.
zultatus — tik grynas nuostoSbeibtmai sekančiai dienai priimami iki
Jiems
žemės
rutulį sveikutį išlaikyti.
tuščios, jei L. Vyčių priešakyje neatsistos
Jėga pravedamu rusų ūkio lis.
5 vai. popiet.
Stebėkis tik, vaikyti,
žmonės su pasišventimu, autoritetingi,'kurie kolektyvizacija baigiasi muši“Pravda ’ iš birželio 26 d.
Seniau septynetas dramblių pasaulį laikė...
pajėgs kolonijų vadus, ypač gerb. kun. kle niais* nuomojamųjų gyvulių iš- aukštas sovietų valdininkas
Mat, jėgos nuolat progresuoju, vaike...
“DRAUGAS”
Jie keturi mėgina pakilnot Kumpą...
bonus, uždegti noru palaikyti L. Vyčių kuo naikinimais, derliaus sumažė Ukrainoj, Kossior, apskaičiuo
Gi
oi,
kokia
sunki. Ir kaip pečiai jau sopa!
LITHUANIAN DAILY FBH5ND
pus ir visokiais galiniais būdais joms padėti. jimu, puguliuu, visa tai vai- ju, kad 30 proc. derliaus buvo
O dar Amerika... Japonija su Kinais
Publlshed Daily, Kieept Hunrduy.
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00; 31x Months
Kad reikia jaunimu rūpinti?, apie tai nikuoja būdas, kuris nuo 1933 , sunaikinta. Duugumoje kitų
K - ė, per daug jau mus kunkina.
—- $2 .60; Three Months — $2.00; One Month — 76c.
Kai visą rutulį jie keturi tik kelia,
dviejų nuomonių negali būti. Mūsų tuutinis m. pavasario pasidarė itin gra I apskričių tašui procentus bus
»pe — One Year — $7.00; Blx Months — $4.00:
— .03®.
Drambliai išrodo jau drambleliai...
gyvenimas šiame krašte bus tikrai trumpas, sus.
Įvartis!ng ln '"DRAUGAS" brings best reeults.
dar didesnis.
▲dvertlslng rates uu appilcatlon.
Dramblelių ketvertukas
Oficialiai Sovietai tvirtina,
"IttUUUAS’’ 2334 S. Odkley An, Chicago jei savo brangiausių turtų — jaunimų iš sa
Ir šiaip ir taip po rutuliu mūs sukas.
Savo kalboj, pasakytoj ge
vo raukų paleisime, jo nesuorganizuosime ir I kad bado nėra. Jų agentai ir gužės m. 29 d., Postyševas, ru
lr taikos pamatas drambliai tie
Išrodo
jau dabar sukaitę...
nepalaikysime prie lietuviškojo veikimo.
pakalikai užsieny klauso, ką sų diktatorius Ukrainoj, paNeabejotinai mums daug padeda išlaiky sako Maskva, ir susiriesdami
DIENOS KLAUSIMAI
duoda charakteringų smulkme, nomas nci toks javų augini- buvo išvalkioti iešmai ir pa
ti tautinę dvasių jaunime liet. parapijų pra giria raudonojo režimo darbus
nų (“Pravda”, 1934 m. VI., mas, nei jų piovinias, kaip daryta netvarka bėgiuose. Ma
RŪTINKIMĖS JAUNIMU
džios mokyklos, mergaičių akademijos ir be ir penkerių metų plano pasi
10—11 d.). Reikalaudama?^ kad kadaise būdavo,
tyt, įsakymų nepakaks, reikės
rnaičių kolegija. Mūsų mokyklos turėtų krei sekimą.
“kvalifikuotų darbininkų ka- < Tokiu būdu SSSR pasidaro atgal atsigabenti iš Solovkų ar
Mes, Amerikos lietuviai, turime daug gra pti daugiau dėmesio į vaikų auklėjimą tau
Tačiau tikrovė jau baigia dro“ ir “griežtos priežiūros, Į priklausoma nuo užsienių dėl iš kapų inžinierius ir mecha
is jaunimo. Iš to jaunimo tarpo nemaža y- tinėje dvasioje ir jį išpalengva rengti orga išeiti į šviesą. Pats Stalinas jis nurodo, kad Charkovo ir maisto produktų ir turi atsi- nikus, kuriuos bolševikai bu
> ra pusižymėjusiu sporto ir kitose gyvenimo nizaciniam' ir visuomeniniam darbui. Mūsų vasario menesį pripažino, kad Poltavos srityse nuo 1928 m. sakyti nuo vilties būti ūkiškai vo tokia lengva širdim “sulisrityse. Kuo aukščiau jis iškįla šio krašto mokyklas baigusieji turėtų būti sąmoningi galvijų ir kinkomųjų gyvulių arklių sumažėjo 50 proc., jų nepriklausoma, ko buvo siekia- kvidavę”.
visuomenėje, tuo stipriau pabrėžia savo tau katalikai ir lietuviai, nesiblaškyti po užkam nuostoliai yra tokie dideli, jog prigimtis esanti visai silpna;ima penkerių metų planu,
Badas, buVęs ir žiemą, pra
tybę* ir ja didžiuojasi. Taip buvo su Šarkiu, pius, nevergauti tikėjimo ir tautos priešams. ilgainiui nebebus galima jų darbui reikia naudoti perdaug
Neseniai Maskva turėjo imOripavičiūte, Barkausku, Gudmanu, Kriau Mokyklų vedėjai į tai turėtų kreipti daug nė atitaisyti. 1 ais žodžiais tie- jaunus kumeliukus. Taip bus, portuotis javų iš Australijos deda siausti su visu smarku
čiūną ir kitais. Jie nešu mūsų tautai garbę. dėmesio.
sioginiai pripažįstamas žemės niatyt) d5l to, kad arkliams' sovietų armijai Tolimuose Ry- mu. Jau gruodžio mėnesį Ma
Dėl to mes jais didžiuojamės ir norime, kad
Netrukus prasidės mokslo metai. Tėvai ūkio krizis ir netiesiogiai P»- trūksta pašaro; dėlto tad jų tuose išmaitinti. Tai tikra tie- skvoj žmonių eilės per naktis
tekių jaunuolių daug daugiau atsirastų.
ir abejoti neturėtų apie tai, į kokias mokyk- sisakoma, kad Rusijoj jau ba skaičius perpus ir sumažėjęs, sa. Nemažiau aišku, kad jei- laukdavo duonos; o naktys, ne
T .
„
. . .
reikia užmiršti, šaltos — virš
las siųsti savo vaikus. Lietuvių vaikams — ; das.
Fšk ii orieji į šio krašto gyvenimo priekį
Jeigu trūksta pašaro, tai Teis-1 gu rinka Rusijoj pasidarytų • 'laipsnių> Birželio m. 22 d.
tik lietuvių mokykla.
“Messager socialiste” žinio kia, Akad žmonės valgo tai, ką , laisva, t. y., jeigu sovietų
val-' “Molot”, jaunųjų sovietų laijaunuoliai, yra stipriu akstinu visam mūsų
°vietų val
jeiinitma laikytis pire lietuviškojo veikimo.
Rūpinkimės jadnimu. Tai mūsų visų šve mis, iš šių metų gegužės m., turetų esti gyvuliai. Vadina-Į džm pakeistų savo sistemą ar- kražtis, tvirtino, kad “su 150,U visai hautU8 e«z_lstavusl’ 7 000 šeimų ir 500,000 gyventobadu bus mirę 5 milijonai žmo S1’ badaS’
Byrni. dalis jo laikosi. Bet dauguma savo jė nta pareiga.
nių. Tačiau kiti dokumentai
gas pašvenčia svetimiems, nes pas jį nėra
Dar katastrofiškesnė yra ki-pradėtų plaukti igmaitinimu Azovo ir Juopaduoda dar didesnius skai tų gyvulių padėtis. Pagal Po- į lnaiijto produktai, žemės ūkio Į dųjų Jūrų ’regijone bns tikrai
le'jausmo ir supratimo, kad laikantis prie
čius. Aišku, smulkmenų šituo styševo apskaičiavimus, kar- Į produktų kainos nusileistų li-i sunku’\ Kossioras prisipažino
savųjų
tik moraliniu, bet ir medžiaginiu
atžvilgiu apsimoka. Tai rodo gyvenimo paty
Socialistų laikraščio redaktorius
orius užsima- klausimu sužinoti neįmanoma, vių sumažėjo 60 proc., kiaulių i
Pasaulinės rinkos kainų ly- «Visti” iš birž. m. 22 d., kad
rimas.
riė protestuoti prieš tai, kad Li
Lietuvių Die- tačiau ir iš to tenka pastatyti 70 proc, 0 avių net
80 gio, ir krizis tuoj būtų atito- 1>oneco regijono kai kuriuose
Kad didelė jaunimo dauguma neina su nos komitetas panaudojo Dariaus - Girėno klausimą, ar 1934 m. SSSR proc Postygevas taip pat pri- ilintas’ 0 «al ir visai pažalin- į rajonuose žernės ūkio darbinį.
mumis, bet vergauja kitiems, mes patys, se vardą ir tinkamu būdu pagerbė tuos mūsų dar pajėgs išvengti katastro pažįsta, kad kolchozuose ir so- tas.
i nkai vietoj skiriamų 14—15
nesnioji veikėjų karta, esame kalti. Mes ne didvyrius. Ponas socialistų yadas protestup- fos,
vehozuose padėtis tokia pat
Žemės ūkio krizį dar labiau kg. javų tegauna tik 2 kg. Rytik kad nemokame, bet ir nesistengiame jau ja pats nežino prieš ką. Ar jis nežino, kad
1934 m. beręikia išmaitinti kritiška, kaip ir individuali- pasunkino, trąnsporto krizis. tų “Pravda” šių metų 8 nr.
nimų rinkamai suorganizuoti ir jųpi duoti ^Amerikos lietuviai nori pastatyti Dą^iųi ir mažiau žmonių, negu 1933 m.: niuose ūkiuose.' Visų tų sun- Bolševikų laikraščiai apie tai praneša apie “didelį žemės ūvisuomeninio darbo. Kad taip yra, berods, Girėnui paminklą. Lietuvių Dienos- pelnas nemažus plotus badas visiškai' kūmų priežastis, jo manymu,, pasakoja nuostabiausius daly- kio sunkumą”, o vienas aukškaip tik tam tikslui buvo paskirtas. Išrodo, ištuštino. Paguliau, ir derlius Į esą proletarų klasės priešai, t. kus: draudžiama gyventi ge-j tas
nieks negalėtų užginčyti.
valdininkas
sūšunka:
Štai, Lietuvos Vyčių organizacija, gra kad socialistai prieš tai kelia protestą. Bet j praedaįs nietaįs buvo, palygi- y., ūkininkai, kurių gyvulius ležinkelių zonoj'tiems, kurie “Kirgizijos socializmo ateitis
žiai ir naudingai veikusi per su virš dvide nežiūrint jūsų protestų, ponai socialistai, l)a- nti_ neb|ogas Reikia ta{iau atiminėjo vyriausybė, nacio- į tenai nedirba (bijoma, maty-jtik griuvėsiai. Sausra apsunjų ūkius. Kaltas, ti, sabotažo), draudžiama ke- kiną padėtį dar labiau, ir pats
šimts metų, merdėja, kuomet galėtų džiaug riaus ir Girėno paminklas bus įstatytas. Jūs paBt(.bsti( kad pra,.ltais nle. 4 nalizuodama
••
f
]
savo laiku šaukėte, kad žmonės nė cento Lie tais pjūtis praėjo, labai sun- •ir kolektyviųjų
ūkių persona-1 liauti ant laiptų ir ant vago- Kalininas rašo, kad Ukrainoj
tis ir didžiuotis turėdama dešimtimis tūkstan
tuvos nepriklausomybės reikalams neduotų, kiai. Išbadėję ūkininkai, ku lo nepartyvumas, o taip pat nų stogų (sic! revoliucijos lai- jį sunaikino 40—50 proc. sėčių narių. Taip galėtų būti, nes mes niekuo
nežiūrint jūsų protestų, Lietuva yra nepri riems viskas atimta, visokiais ir nesugebą vadai. Tai bus vi- mėjimas!). Sovnarkomo raštas jos. Pagaliau, pakėlus duonos
met tiek daug jaunimo šiame krašte nesame
būdais
stengiasi
sutrukdyti, sai suprantama atsiminus, kad
iš birželio m. 4 d. pripažįsta kainą, šių metų gegužės m.
turėję,, kiek jo dabar turime. Taip yra dėl klausoma.
kad valstybė visko nepasigrie sovietai ištrėmė, išžudė ar ki
įemonto dirbtuvių trūkumus ir 28 d. įsakymu “dėl sėjos suJei reikia prieš ką protestuoti, tai prieš
to, kati beveik nerasi nė vienos lietuvių ko
btų. To rezultatas tai buvo pa taip kaip “sulikvidavo” pavisuotinį apsileidimą. “Prav- naikinimo Pietų Rusijoj” kilo
lonijos, kur senesnieji veikėjai padėtų vy jus, socialistai, kurie pradedate pasisavinti
čiams Tr jų kuopas nuoširdžiai gloUdtų’.'Daž- sau tėi'sę kalbėti Amerikos lietuvių organi syvus pasipriešinimas, kuris čius smarkiausius, gabiausius da” taip pat pabrėžia net var- tikra panika. Prie to dar priniausiai yra statomos visokios kliūtys, kad zacijų vardu. Bet praėjusį sekmadienį, įsiti kartais baigdavosi sabotažu. ūkininkus ir darbščiausius ką ir visuotinį nesugebėjimą, sidėjo popierinio rublio kainos
tik kuopos iširtų. Ir dėl to jokiu būdu ne kinote, kad taip daryti neapsimoka. Drau Milžiniškų nuostolių davė ne- žmones. O gyvulių dingimas Dniepropetrovske darbininkai, numušimas (pop. rublis lygus
galima tikėtis, kad tokiose sąlygose jauni gijos ir organizacijos pasakė, kad jūs to ne tikusiai tvarkomas transpor- yra labai rimtas dalykas, ku-; nenusimaną automobilius su-1 vienai šešiasdešimt ketvirtai
mo orgun i žarijos galėtų gerai gyvuoti ir pa galite ir neturite teisės daryti. Tai buvo tas, o taip pat ir primityviai, rio reikšmės nematyti būtų stabdyti, sugadino daugybę daliai aukso rublio),
apsileidusiai vedami sandėliai., nuodėmė. Be gyvulių neįma- mašinų. Tame pačiame rajone!
(Tęsinys 3 pusi.)
stipriausias protestas prieš jūsų smurtą.
sekmingai veikti.

“DRAUGAS”

Katastrofiškoji SSSR Būklė

Dideli ir Maži
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Henri

Vilard

Frenčo

JAMAUDAS
(Iš gyvenimo dykumoje)
(Tęsinys)
Todėl, šiauriniiĮ miestelių gyventojai
btj*>.ri tik už savo vaikins vaikai drebėjo

iš Imimės, kai praeidavo gandai, jog Ab-

ditl - Bananas eina į jįj pusę. Ja maudas

nenorėjo būti bailiu ir visaip stengėsi įtikinti save, jog bijoti nėra ko.

O,

tilo-

tarpa, jis vis dėl to bijo,jo.
Jis miegojo visuomet šalia su moti
na, ant pintinėlės kurii) ištiesdavo ant lū
šnelės žeminės aslos. Po stogu Jamaudo

tėvas įtaisė mažytį, žemuti kambarėlį, kur

buvo laikomi vaisiai. Juos sudėdavo ten
kai jie perdaug greitai hręsdavo
karš
tu saule arba taip pat ilgai ne.subręsda-

vo per trumpą lietaus laikotarpį. Vakare
Umda liepė Jnmaudi i paimti pintinėlę ir
ėdi nakvoti į tą tamsu kambarėlį, ir ji?

b»« atsikalbinėjimo paklausė jo?.

Sunku jiun laivo uimigti tą

naktį. Kai

lik užmerkdavo jis akis, įvairios B&inė1h— pradėdavo vaizdnotis jam. Tai jam
įdrislė, kad Alniui - Hasanas lenkiasi prie

H g kad nepHŽįslaninsis, ėjusia paskui

PROTESTAS

juos, tyliai sėlina prie jo. Pagaliau, ,įan< visi tie žmonės verktų prie jų namo durų.
pavyko užmigti, ir jo miegas buvo taip O tuo tarpu, jeigu ji gyva, tai kodėl gi
stiprus, kad jis pramiegojo, ir pirmą kar jos nėra su tais žmonėmis T Juk, be jos
tą nuo to laiko, kaip išmoko melstis, ne neapsieidavo nė vienose laidotuvėse, todėl,
kad niekas nemokėjo taip raudoti gerai,
girdėjo muezino rytinio kvietinio.
Bet tas nebuvo nė kiek stebėtina, nea kaip Umda.
Tai kas atsitiko jai? Jis kelis kaltus
muezinas tą i'vtą ir nebuvo užlipęs į auk
pašaukė ją; bet atsakymo nebuvo. Kai
štą minuretą. Kita vilkstinė atėjo rytą j
mynai, nekreipdami į jį jokio dėmesio, ir
miestelį1, bet niekas nėjo .jon pasitikti,
toliau rėkė iv verkė, ir vaikas išgirdo,
ir nė vieno vaisių krepšio nebuvo atneSta
kad jie mini Abdul - Hasano vardą.
į turgų.
Tuomet jis suprato visa, ką ir kar
Kai Jamaudas nuhndo, bnvo jau bal
ta diena. Kambarėlyje bnvo karšta, ir bu čiai pravirkęs atsisėdo ant žemęs, prie sa
vo matoma, kad saulė jau seniai degina vo lūšnelės durų ir prisiglaudė prie jos
stogą. Jis negalėjo suprasti, kodėl motina molinės sienos. Niekas nepriėjo prie jo:
nepažadino jo laiku ir, prišliaužęs prie? gyventojai turėjo tą dieną perdaug savo
durų, pažiūrėjo ž’*niyn. į lūšnelę. Jo mo sielvarto, ir kiekvienas iš jų apverkė, kaip
tinos ten nebuvo, pintinėlė, ant kurios ji negyvus, savo gimines, išvestus į vergiją.
miegojo, buvo visa suplėšyta, ir visur bu Ir, iš tikrųjų, jie vis tiek, kaip mirė jiems.
vo baisi betvarkė. Vaiko širdis stipriai Juos išves toli toli, parduos, kaip vergus,
ėmė plakti, jis skubiai nusileido iemvn ir nė vienas iš jų nebegrįš, nė vienas nie
ir išbėgo iš lūšnelės. Nė prie jos, nė so kuomet nepamatys Mėtos.
Arabai — poetos iš prigimties ir Ja
de nebuvo matoma Unulos* ir kai Jamaudas pažiūrėjo į gretimas lūšneles, tai su maudas, norėdamas išreikšti savo sielvar
prato, jog atsitiko kažin kokia didelė ne tą, pradėjo sugalvoti ir uždainavo tylią,
laimė. Keli seniai ir senės sėdėjo prie liūdną dainą, nutraukdamas ją laikas nuo
namų durų, ir visi jie -verkė ir ramiojo* laiko laukiu, tąsiu kauksmu, kaip dary
davo tai Umda, apverkdama savo vyrą.
kaip laidotuvėse.
— “O, Abdul - Hasanai, baisus žmo
Nejaugi jo motina mirė? Ne, tuomet

L
1
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nių žudikas, atėjo naktį į mano namus!”
— randojo Jamaudas. — “Mano motina
bijojo jo atėjimo, bet ji pasirūpino tik
apie mane. Ir jis atėjo — taip, jis atėjo!
Aš miegojau ir nieko nežinojau, o jis atėjo, ir nebuvo kam padėti mano motinai.
O, manė akių šviesa, mano gyvybės alsa
vimas! O, mano saule, mano mėnulis, —
tu dingai! Jis pavogė tave! O aš miego
jau, — aš miegojau! Jis parduos tave,
kaip vergę, toli toli nuo čia, ir aš nega
liu padėti tau. — aš Jamaudas, Ach meto
sūnus! O, mano motina, kodėl aš miego
jau? Kodėl aš ne...”

jis užaugs tai, vadinas, jam skirta ir at
rasti ją, ir įsitikino, kad Abdul - Hasano
vilkstinė pasidalino į dvi dalis, ir kad
toji, kuri išėjo vėliau, buvo daugiausiai
iš pėsčių žmonių ir išėjo kelionėn netru
kus prieš aušrą. Tokiu būdu, vilkstinė
miestelyje turėjo pasivėlinti {išlyginant; su
ja viso tik dvylika valandų. Visą tai bu
vo nesunku sužinoti Jamaudui: arabų vai
kai taip pat lengvai atskiria pėdsakas
smėlyje, kaip kiti vaikai — raides kny
goje.

Abi vilkstinės turėjo eiti tuo pačiu
keliu.
| dykumos vartus jie atėjo iš įvairių
vietovių, bet iš jūros vartų buvo tik vie
ni vartai.
Iš pradžios teko kai kurį laiką eiti
dykuma, paskui dauba, kuri ėjo, palaips
niui aukštėdama, paskui per laukinius ka
lnus praėjimus į puikią tropišką lygumą,
• kurį ėjo iki didelio pajūrinio miesto, to
paties miesto, kur nuvedė Abdul - Hasanas savo belaisvių.

Staiga jis sustojo ir kai kurį laiką
sėdėjo tylėdamas, susimąstęs. Buvo ma
toma, kad kažin kokia mintis atėjo jam
į galvą ir taip sudomino jį, kad jis net
užmiršo valandėlei apie savo sielvartą.
Jo lūpos krutėjo, ir jis šnibždėjo:
— Ar gi Jamaudas, Achmeto sūnus,
iš tikrųjų baily?? Nejaugi jis iš tikrųjų
panašus į pietų vėją, atnešantį smėlį vie
toje lietaus? Jo motina nemirė ir yra rei
Tokiu būdu, Jamaudas sužinojo visą
kalingą jo pagalbos. O jis negali padėti
jai, todėl, kad ji toli nuo jo. Ir iki to ką, kas jam buvo reikalinga.
laiko, kol jis sužinos, kur ji ir bus drau
ge su ja, jis neįstengs padėti jai. O ka
(Daugiau bus)
dangi jam skirta būti jos apgynėju, kai

Kandidatai j Mūsų Veikimo

rai, kad jo nematė žymūs žmo
nės, bet tik būriai žiopsotojų.

MAŽMOŽIAI

Centro Valdybų

Chicagos lietuviai yra turė
ję milžiniškų parodavimų. Ka
da įsijudindavo draugijos ir
Kandidatais j A. L. R K. Federacijos centro valdybų organizacijų kuopos, kurių čia
skyriai nominavo Šiuos veikėjus, kuriuos alfabetiškai skelbia
turime Šimtus, vėliavų miškas
me visuomenės ir kongreso atstovų žiniai:
gatvėse plevėsuodavo, dešim
1. Kun. V. Abromaitis, Braddock, Pa.
2. Kun. Ig. Albavičius, Chicago, 111.
timis tūkstančių organizuotų
ižmonių benus ir vėliavas sek
3. Kun. J Ambotas, Hartford, Conn.
4. A. Bacevičius, Chicago, III.
davo. Tai bent būdavo paro5. Kun. J. Balkūnas, Brooklyn, N. Y.
6. J. Bulevičius, Homestead, Pa.
‘ 1davimai!
7. Kun. P. Česna, Mahanoy City, Pa. f
Ne kitaip ir šiemet būt bu
8. Adv.. P. Česnulis, Cleveland, Ohio.
vę, jei socialistai nebūt uzur
9. Pr. Čižauskas, Chicago, III.
pavę draugijų teises sudaryti
10. J. Grebliūnas, Homestead, Pa.
visuomeniškų komitetų. Šim
11. Kun. Pr. Juras, Lavrence, Mass.
12. Kun. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa.
tai vėliavų parodoj būt plevė
13. Kun. M. Kazėnas, Pittsburgh, Pa.
savę, dešimtimis tūkstančių
14. Kun. A. Karužiškis, Cleveland, Ohio.
lietuvių būt dalyvavę. Kadan
15. A. Kneižys, So. Boston, Mass.
16. Pralotas M. Krušas, Chicago, III.
gi cicilistai taip biauriai pasi
17. K. Krušinskas, Brooklyn, N. Y.
elgė, tautiškai nusistačiusi vi
18. Kun. P. Lekėšis, Brooklyn, N. Y.
suomenė patraukė į Harlem ae
19. J. P. Mačiulis, Brooklyn, N. Y.
rodromų, kur buvo Lietuvių
20. F. B. Mast, Chicago, III.
21. Kun. Dr. J. Navickas, M. I. C., Thompson, Conn.
Diena pilna to žodžio prasme.

rašo

Springfield, Illinois valst., '
eina keistas tyrinėjimas. 13
metų Billy Atarės nušovė sa
vo draugų Ra y Wilder, 11 me
tų amžiaus, pavogtu šautuvu.
Kaip tikras “gangsteris” nu
šovė savo draugų tam, kad
anas visiems pasakojęs kaip
Atarės apvogė namus, iš ku
rių išsinešė ir šautuvų. Dabar,
pakliuvęs į policijos nagus, sa
kosi, kad jis gailisi, bet nety
čia tai padaręs. Į policistų
klausimus atsiliepia kaip tik
ras gangsteris.
Greičiausiai bus, kad jau
nas žmogžudis išmoko taip ei
gtis žiūrint į nepadorias gang
sterių filmas, ir skaitant ne
geras knygas ir magazinus.

Federacijos Sekr.

B4TASTROFUK0JI SSSR
BŪKLA
(Tęsinys ii 2 pusi.)

Tokia tąd liūdna Rusijos pa
suliesėjęs, Įdėti* fti šalis pasmerkta pa

;ūnas gepai

Labas

22. O. Nevulytė, Chicago, III.
23. Kun. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y.
24. A. Paleckis, Pittsburgh, Pa.
j Nors Jurgelionis visoms dr25. K. RaAkienė, Chicago, III.
gijoms siuntinėjo laiškus, kvie
26. Dr. A. Rakauskas, Chicago, III.
sdamas dalyvauti socialistų
27. Kun. J. Simonaitis, Elizabeth, N. J.
dienoj, tačiau draugijos kvie
28. Leonardas Šimutis, Chicago, III.
timų atmetė, nes jis su jomis
29. K. Sriubienė, Cicero, HI.
30. S. Subatienė, Jamaica, L. I., N. Y.
nesiskaitė, kada organizavo
31. Kun. J. Švagždys, Montello, Mass.
savo komitetų. Draugijos pa
32. J. Tamkevičius, Pittsburgh, Pa.
rodė savo nusistatymų neda
33. Kun. M. Urbonas, DuBois, Pa.
lyvauti ten, kur jos yra užgau
34. Kun. J. Vaišnoras, Pittsburgh, Pa.
35. Konstantas Vaišnoras, Pittsburgh, Pa.
namos.
36. Anastazas Valančius, Cicero, III.
.
37. Kun. E. Vasiliauskas, Homestead, Pa.
38. K- Vencius, Lawrence, Mass.
39. K. Vilniškis. Brooklyn, N. Y.
40. A. J. Žvirblis, Chicago, III.
Iš šių kandidatų kongresas išrinks devynis asmenis į Fe
deracijos centro valdybų.
z
A. L. R. K. Federacijos kongresas šiemet įvyksta rugpiW,o 21, 22 ir 23 dd., Cleveland, Ohio, Sv. Jurgio parap.' scen0J(, tikrai bav0 granlozdi.
salėj, kurioj klebonauja gerb. kun. Vilkutaitis. Kongreso rei-1
kalais reikia kreiptis į rengimo komisijos pirmininkę Onų G. s*<as ar”a kermošiškas. Nors
Mihelich, 1200 Addison Rd., Cleveland, Ohio.
tai buvo socialistų parengimas,
Visais Federacijos reikalais reikia kreiptis į Federacijos bet vis dėlto gal buvo galima
aekretonjatą, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III. Būt gerai,• ,inkamesnį žn)ogų tam darboi
kad kolonijos įsanksto praneštų kiek atstovų prisius į kon-i
.
1
,
gresų.

apie rudiine. Dilliip
normalia,

pilė rasti I laipsniui supykti. Nėra nieko,
nogus, ne'k#s leistų manyti, kad greitu
*

I

lpiku ateitų palengvėjimas.
’ * * •• '
Europa ir visas pasaulis turi

Dienos d.

Ba,vo

rsžutų So- “J*» ? aky8 uiraerktos- /«
kiekvienas norėtų panaudoti
‘tingų įspūfcąjp priemonę savo poli-

aišvila, ku- Opiems ar imperijalistiškiems
arašutų tik tikslams, nesirūpindamos mi150 pėdų. lįjonų žmonių likimu.

Daktarai

DUOKITE VISUS

SPAUDOS

DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

SPAUSDINAM&

’ surasti. Tų dziabų būt geriau
atlikęs parodavimo “genero- ---------------------------------------------las”, West Sidės milijonierius ka. Kiaulių farmos, arkliai,
ar net karštagalvis lajeris.; dreinazo kanalai, bingolai su
Makalų tėvas turėtų pasilikti kujolais, matyt, jį nuo “cibusavo Makalų šeimos ribose, lizuoto svieto” gerokai buvo
bet nelysti ten, kur jis netin- atskyrę.
Buožė

Tikietus,

Bilu,

Plakatus,

Laiiklf,

Serijas,

KobtoIbi,

Programas,

Draugijom!

Posterius,

KonsUtu4|M,

Įvairius atsišaukimus,

Kvitų

Blanku,

knygelei.

• >
INSURANCE

T,

f-j

fPlETKIĘWieZS(g‘

•NOTARY

MORTGAfiE BAHKERS

PUBLIC
CICILIKŲ

KERMOŠIŲ

LIETUVIS-

KUS BONUS

i

liai ir vienuolės. Bet ne tik J
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
vienuolių ir nei vienos katali
LAIVAKORČIŲ, AGENTŪRA
kiškos draugijos nebuvo, bet
(Prof. Kampininko pastaba: į ir socialistų sosaičių nebuvo. Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
Gavau laiškutį iš Buožės. Nors j Vadinas, arba jų nėr, arba nejis duoda kai su buože, liet j drįso savo raudonų skarmalų
savo kampelio kamputį jam pasauliui rodyti. Maršavo puužleidžiu, nes jis rašo apie vo- sė tuzino eks-kareivių, pora dė l ALEX ALESAUSKAS and SON
žnus dalykus. Jis sako: “Pa- sėtkų koristų, viena SLA. kp.;
Furniture and Piano
šenavotasis — Siunčiu porų (matyt SLA. kuopos nė savo
Movers
Seniausias
Lietuvis
pastabukių apie cicilikų dienų į prez. nepaklausė) ir būrelis
Moveris Chieagoje
v isasvietinėj vistavkoj. Nors vaikų. Prie tos kompanijos ir
7100 80. TALMAN ST.
rjau šis ir tas rašė, bet nedara- ’ pats cicilikų tėvas nedrįso pri j
712# RO. RIMKUTEI, ST.
TH. RKPiiUic A0M-0051
šė. Taigi, še tos pastabaitės”). Į aidėti. Taigi parodavimas išMes parduodam anglln f.e
---------( ėjo taip niizemas, kad jis lie
mlaušiom kainom. Pocahon
tas M. R. >7.00 tonas.
Chicagos cicilistai, suorgani • tuviams tik gėdų atnešė. Gezavę mizernų kermošių pasau
linėj parodoj, jaučiasi lyg mu
IN OUR OFFICE
sę perknndę. Dėl to ir lygsva
ros neteko. Kermošiaus orga-1
Į
ANN olD
C OME
ARGONŲ “THE
nizatorius socialistų geltonla1
OFRCF KISTFR
pyje drįso net pasakyti, girdi,
į jo kermošių susirinko dides
s
nė žmonių minia, negu praeitų
1
*
metų lietuvių dienoj. Ar jūs
fe
esate girdėję kitų tokį juokų?
ė
PRISIMINUS

2608

WBST

47th

IN .

pM

Chicago Tribūne parašė, kad
Jurgelionio parodavime daly
vavo maždaug apie 500 žmo
nių. Reiškia, tik apie pusę
tiek. Jurgelionis skelbė, kad
tame parodavime dalyvaus ši
mtai draugijų: katalikų, L. R.
K. S. A. kuopos, net vienuo-
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Visais spaudos reikalais kreipkitės^,
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Telefonas Canal 7790
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1934

d.,

Stelmužėje (Lietuvoje) auga Illinois valstybėj yra miesConnecticut valstybės mokyk- nimo tarpe. Yra gabus vahiy- Vienas jų vadinamas Velnio
Tiltas,
Padavimas
sako,
kad
ąžuolas, kuriam didžiu nėra telis vardu Galva,
ių vyresnybės patvirtinta ir la, dainininkas.
velnias
nešęs
didelį
akmenį
jė

lygaus visoje Europoje. Paže
užgirta kaipo atatinkama mo Ilgų ilgiausių metų ir gy
zuitų
bažnyčiui
sugriauti,
bet
miu matuojant išeina lygiai 13
kslo įstaiga, atsakanti ir su venimo naujame luome.
Visos beveik Lietuvos upės
gaidys
užgiedojęs
ir
velnias
metrų
storumo.
Niekas
nežino
tinkanti visiems geros moks
įteka į Bultijos jūrų.
numetęs
akmenį
į
Nemunų.
jo
amžiaus.
lo įstaigos reikalavimams.
Užpereitų savaitę Šv. Jur
Tėvą Marijonų Marianapo- napolio kolegijon priimama vi1
Lietuvoje yra dvi upės var
gio parapijos vargonininkas
lio Kolegija, Thompson, Conn. si lietuviai katalikai jaunuo Tėvai Marijonai šį rudenį Adomaitis, dėl įvairių prieža Kun. Antanas J uškevičius yPagal vysk. Valančiaus (Va- du Šventoji; du ežerai vardu
yra vienintelė lietuvių katali liai baigusieji pradžios moky Marian Hills, Hinsdale, lll., a- sčių pasitraukė iš vietos. Jo ra surinkęs 5,624 lietuvių liau
lančausko) “Peaukojimus An Žuvintą.
klų
ar
aukščiau,
neatsižiūrint
kų bernaičių kolegija Amenužėmė muz. Vincas Grei- dies dainas. Jis mirė 18180 m
tidaro savo dvasinę seminari
Surinko Skardupis
koji Ji yra atatinkamiausia j kokių profesijų ar pašaukimų jų, kurion stoja pirmų ir ant čius.
Kazaniuje (Rusijoj) ir ten pa tano Tretininko” Lietuvoje
ir parankiausia lietuviui jau- yra pasirinkę),
laidotas. Ten pat palaidotas randasi 63 piliakalniai. Mano
rų metų filosofijos Marijonai
šuoliui mokslo įstaiga.
Tėvas Pruneiškonas kun. A- ir jo brolis Jonas, žymus pe ma kad jų yra daugiau.
klierikai studijozai.
* Be mokslinimosi ir auklėjilfonsas Kazlauskas ėjęs vika dagogas.
• Marianapolyj lietuviai jau-)ino programos, Marianapolio
TTPTTTVTAT DAKTARAI*
ro pareigas Šv. Jurgio para
nuoliai turi progos ne tik ge-' kolegija turi plačių sporto pro
Vigrių ežeras (okupuotoj
pijoj apleido Clevelandų. Iš
rai pramokti savo gimtosios gramų, kurioj visi studentai
Lietuvoj — Seinų apskr.) yra
vyko į Chicagų.
TeL CANai 0257
lietuvių kalbos, bet taiposgi į- turi progos dalyvauti. Veda
vienatinis visoj Lietuvoj eže
Res. PROspcct 6659
sigilinti į kitas mokslo šakas, ma smarki kompeticija su ki
ras, kuriame veisiasi karalių
Cleveland, Ohio. — Liepos
DENTISTAS
tų
mokyklų
sporto
rateliais.
kurios puošia platų kolegijos
žuvis, vadinama sėja. Jų įvei- 1446 SO. 49lh CT., CIOERO, ll.L.
8 d., Neperstojančios Pagal
programų. Marianapolis teikia
sė pargabenę iš pietų Euro Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
bos P. Š. bažnyčioj moterysGYDYTOJAS lr CHIRUROAS
>147 SO. HALSTED ST., CHICAOO
jaunuoliui atatinkamų išmoks Dabartinė Marianapolio ko-! tės ryšiu kun. Ant. Karužiš- Kretingos bažnyčioje (Lie pos vienuoliai kamenduliai.
1821 SOUTH HALSTED STREET
Paned. Sered. lr Subat. 2—9 vai.
linimų ir išauklėjimų, kokį ga legijos nuosavybė yra vienas kis surišo Alvinų Salasevičiū- tuvoje) prie didžiojo altoriaus
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
yra įėjimas į rūsį, kuriam gu Lietuvoje būna daugiau lie Dienoms Tel. LAFayette 6793
li suteikti bet kuri kita šios gražiausių žemės plotų Con- i tę su Petru Luiza.
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet"
Naktimis TeL CANai 0409
6 Iki t:80 vakare
li krūvos žmonių kaulų. Tie tingų, negu giedrių dienų. Kai
šalies mokslo įstaiga.
neetieut valstybėje. Daugelis
Bažnyčia buvo išpuošta gėkaulai likę nuo švedų laikų. kurie mano, kad dėl lietingu
Tel. LATayette 7650
arlJ.itekt? .k agronoin? y™
lėmis, išklota drobe. Per šjiūPasakojama, kad švedai, atė mo ir visų kraštų mūsų bočiai
Marianapolio kolegijon pri našiai išsitarę apie kolegijos
buvo pilna žmonių. Pirmų
ję Kretingon, sugrūdę visus
2 ik: 6 popiet, 7 iki 9 vak.
imami visi lietuviai katalikai namus ir apylinkę, kuri pir- kartę teko matyti tokias iŠ-, vienuoliūs į rtsį ir užmūriję. praminė Lietuva, t. y. lie- Vai.: Nedėliojo
*
pagal sutartį
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
jatmuoliai, nežiūrint kokio pa miau buvusi garsaus milijonie kilmingas autuoktuves. Pa Jlia,v#rg.ai vieBuoliai ,tur5ję ba. taus žemė”.
Office Tel. REPubllc 7696
šaukimo ar idealdsiekia. (Mat, liaus Reams savastis. Vieta bo jaunosios tėvų Salasevičių, du nuinirti An( Rai Ruriy Rau,
Rea Tel. GROvehUI 0617
Vienas Lietuvos miestas tū
▼oi.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
lietuvių tarpe yra įsivyravus nepaprastai apdovanota gam gražiam bute surengta pusry
7017 S. FAIRFIELD AVE.
lų
matyti
sutrūnijusių
juostų
r
į
f
r
į
K
vardus:
Tai
Ukmergė.
klaidingas įsitikinimas,
jog tos grožybėmis taip, jog pa čiai, kuriame be jaunavedžių
Z, 4!ir
llkuelli- Kretingos ba-' Kiti jį vadina Vilkmergė irj
Tet CANai 0402
Tėvai Marijonai savo kolegi tiems mokiniams smagi ir ma ir giminių be/drauiru
1
ktb
y žnvčioi
J a„i________ =
•
____
S43B W. MARQUETTE ROAD
žnyčioj vra
yra stehnkliniras
stebuklingas ftv
Š •
A ukmergė. Kuris vardas tik-^
jon priima tik tuos jaunuolius, loni atmaina, rišant sunkius ir vavo klebonas kun. A. KaruOYDYTOJAS lr CHIRUROAS
Antano altorius.
Rea and Office
Office Phone
VaL
2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
ras
dar
neišaiškinta,
kurie tikisi būti kunigais — svarbius mokslo uždavinius. ! žiškis.
NedėlfoJ susitarus
2SS9 So. Leavitt Sk
PROspeet 1028
CANAL 0706
vienuoliais ar pasauliniais —
Šeštų valandų vakare vaka Reikšmingų lietuviams dai
IeL LAFayette 8067
ar broliais Marijonais. Maria-1 Marianapolio kolegija yra rienė surengta New York GaTeL CAMai ~ 6122
nų: “Lietuvninkais mes esarden (vasariniam bankietų
so-' me gimę; Lietuvninkais tu.
PHYSICIAN and SURGEON
de).
Dalyvavo
apie šimtas sve-11 rime
•
• i-.
m
v gavo
'
"
ir
būt.
Tų
garbę
GYDYTOJAS u- CHIRUROAS
DENTISTAS
gy AL/. t
čių. Svečių tarpe buvo Deniii-Į me užgimę, Jai ir neturim
RJy# . *
<t . k1
OFFICE HOURS:
čienė iš Kenosha, Wis, su sū leist pražūt” parašė vokiečių
(Kampos Leavitt St)
2 to < and 7 to 9 P. M.
(Prie Archer Ava. netoli Kedale)
num K. Šulčiuku, pusserės Pe
Sunday by Appointment
▼alandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
mokslininkas Jurgis Zauervei Valandoe: nno S tkt I vOl. vakaro
Beredomis ir nedėliomis pagal
tronėlė ir Anelė Stankevičiū
Nno X Iki I vakar*
nas. Jis buvo didelis lietuvių
•atarti
tės iš Penton, Mich. Linksmi
Seredoj pagal sutartį
kalbos draugas. Mokėjo 46
DR. STRIKOL’IS
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien ntasi prie Aponavičiaus mu.kalbas.
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, lll. Me zikos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. CAMai 6122
Po vestuvių jaunavedžiai iš4645 So. Ashland Avė.
Lietuvoje daugiausiai yra
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun-vyko savaitei Į Washington,
OFI8O VALANDO8:
Nuo S iki 4 lr nuo 6 iki S rak.
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad-ip q Grįžę apsigyvens 527 E. :varnV
įvairių rūšių kovų,
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Nedėliomis pagal autartl
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.1 108 Ct., Cleveland, Ohio.
Oflao telef. BOUIevard 7826
j kuosų, kranklių, tikrųjų arba.
A. Salasevičiūtei - Luizie-i paprastųjų rudų. Pilkosios va ‘
Namų Tel. PROspeet 1980
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
Valandos
1
—
2
lr
7
—
8
vak.
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
nei buvo surengta net dvi sho- rnos ir žiemaVoja Lietuvoje; Phone Hemlock 2061
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutartį Tei. BOULevard 7043
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur wer parties, per kurias gau kitos rudenį išskrenda į šil
REZIDENCIJA
DR. JOSEPH KELLA
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams siai apdovanota įvairiomis do tesnes vietas.
$2.00.
vanomis.
DENTISTAS
DENTISTAS
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi Abu jaunavedžiai yra darb Nemune jiuo Darsūniškio iki
Telefonas REPubllc 7868
nis žurnalas, 2334 So. Oakley A ve., Chicago, III., Me
štūs lietuvių tarpe, ypač me Dvorališkės yra daug akmenų. Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Ofiso: Tel. LAFayette 4017
arti 47th Street
tams $2.00.
Nedėliomis pagal sutartį
Vai.; nuo 9 Iki 8 vakare
no
dirvoje.
Alvina
SalaseviRes.:
Tel.
HEMiock
6286
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
Seredoj pagal sutartį
St., Chicago, III. Metams $1.80.
čiūtė - Luizienė gimus Cemen“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu ton, N. Y., į Clevelandų atvež Štai yra specialia pranešimas, kuris
Įdomus kiekvienam vyrui, kuris
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
ras, Inc. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, ta 3 metų. Čia lankė Šv. Jur- bus
pasiekė "vldttramžj” lr jaučia reika.
..
«•».,,
lingumą. tanu tikro gaivinančio’TOBrooklyn, N. Y_
•
glO parapijos mokyklų, AllIa'NIKO Kad suteikti galimumą tfiksOfiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak.
„ .
.
..
. I tančiams, kurie dėl kokios nors prieLietuvis Chirurgą, ir Gydytojas
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St
Angela Uršulinę akademijų ir' žasties atidėąoja užsisakyti
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutart]
Normai College, kurių baigė
LIETUVIS
1933 m.
OPTOMETRICALLY AKIU
SPECIALISTAS
Be darbo, kuriuo padėjo b*-: tiesiog nuo dlstributofttj. S) Gydyto- Palengvina akių įtempimą, karia
eatl priežastimi
galvoa skaudėjimo.
veliui kl-autuvėi Salasevičiū! Jaua PfOkrf^IJa
dabar
parduodama
vii lll , Tlsoee
valstinyčlose.
Vienas
Doleris | svaigimo aklų aptemimo, nervuotuDoleris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mo. skaudamą aklų karėti, atitaiso
' tė • Luizienė buvo chorvedė,: vlmt gaukite butelį ftlandlen
,bnk- £
4157 ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth 6380
ga- trumpa.regyatp lr toliregystę. Priren
Tel. Vntglnta 0086
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
vedė labdarybės draugijos cho |
Oflao vai.: 2—4 lr 6—8 p. m.
kimuose egzaminavimas daromas su
Res. Tel. Hyde Park 8396
IVedėliomla pagal au tartį
elektra, parodančia mažiausias klairų ir buvo jo narė. Plačiai yra!
tas. Specialė atyda atkreipiama
)
mokyklos valkus. Kreivos akys .ati
žinoma kaipo dainininkė; da
taisomo*. Valandos nuo 10 tkl I v. Tel. Oflao BOULevard 591 S—14
NedėlfoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at Rez. VICtory S343
MIm «L Katncr sf Broaklya. tt. T.
lyvavo įvairiuose koncertuose:
*Bave
sitikimų akys atitaiM»mo« be akinių.
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
KAlno” piginu kaip pirmiau.
Cleveland, Youngstowne, Pitts
HPtrr’iAi tuto
ysnnda bot fsel sa mneh bettar ln every
way.
sars
6900 SOUTH HALSTED ST.
burgbe, Akrone ir kitur. Yra
U
m hsalthy. I betnc e naras
Oflao vai. nuo 1-8; nuo 6:80-8:80
ahranld kas* fer rvs tried sa many
gabi vaidyla, daug darbuojasi
8 IMI L
od » itl t :aopnziza
meno dirvoje. Priguli Liet. Vy
TO lobe fat 8AMCLT and HARMLB88LY. take a half teaapoonful of Kraaehen
čių 25 kuopai, kuriai dabar
Balta ln a plas* of hot water ln tha
morntng before braakfaat—don't mlaa a
pirmininkauju. Yra buvus fin.
morntng—a bottle that latta « vaaka
Pritaikyme akinių dėl viso
eosta Būt a trtfla—got Kruachan Salta at
raštininkė ir kitose valdybos
any drugatora ln America. If not JoyOfiso Tel. CALuniet 6893
kių
akių. Ekspertas tyrimo afully aattsftsd bftar tha flrat bottle—
Res. TeL DREzel 9191
vietose. Pereitais metais buvo
money back.
kių ir. pritaikymo akinių.
L. Vyčių Centro kasos globė
OFISAS
“PALAUK* Aš Geriau
ja. Priklauso fSodalioijoe drau This delicious cheese food is
A
PAKALBĖSIU SU JUO!" gijai ir yra viee pirm. Cleve
S lubos
Rusoa Gydytojas lr Chlrurgaa
DIGESTIBLE AS MILK
CHICAGO. ILL.
Dažnai asmeniškas pasi Telefonas nuveda jumis
land News All Nations Girls.
OFISO VALANDOS:
ITSELF!
kalbėjimą!! tuojau užbai ten ir atgal greičiau negu
Nno 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
Pereitais metais, liepos mė
gia reikalus. Telefonas bile kitu būdu būtų gali
vai. po pietų fr nuo 7 iki 2:10 vaL
nesį, kontestų laimėjo Lithua
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12
nuveda jūsų visas vpaty- ma net prasidėti. Kai tu
Kampos Slat 8treet
valandai dieną.
nian typieal giri ir dovanų lai
l»es tiesiai į kambarį su rite reikalus kituose mie
Valandoe: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Nedėllomta ir ėventadienlafs 10—12
Telefonas MIDvvay 2880
žmogumi su kuriuo kal stuose... vartokite savo
vu Tionesta kelionę į Worlds
bate. Dažnai, telefonu pa telefonui Jūs rasite, kad
Fair Chieagoj. Ten atstovavo
1801 S. ASHLAND AVEiNUE
sikalbėjimas labai tinka kaina labai prieinama. Jo
lietuvių tautų. Be to, yra iš
Platt Bldg., kamp. 18 st.
mai užima vietų asmeniš ekonomiškumas gelbsti že
Office Phone
Rea. Phone
2 aukštas
vertus iš anglų keletu veika
TRIangle 0044
ENGIevvood 6641
ko atsilankymo — tik už mai išlaikyti biudžetų —
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
mažų dalį kašto laiku ir vyrams didelio veiklumo
lų.
mano iškabas
Paatėptas
Velveeta
’
s
švel

patinka
jo
rezultatai.
pinigais.
niam akonyj yra avelkatąPetras Luiza lankęs šv. Pe
Valandos nuo 9:30 ryto iki j
Tel. YARda 0994
aaugojanrtejl faktoriai rlOYDYTOJAS lr CHIRURGAS
tro mokyklų ir vėliau aukštes
Hoklij maistų. Valkučlama
Rez.:
Tel. PLAza 2400
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
labai geras. Vartoklt KraTELEPHONE C O.
ILLINOIS BELL
Valandoe:
skirtų valandų. Room 8.
nę. Yra L. Vyčių 25 kuopos
ft'a Velvbetą... lankiai!

Faktai Apie Marianapolio
Kolegiją

Pasitraukė

iš

vietos

vietų

Apleido

Clevelandų

SKAITYKITE

J.

M.

(L.

FLATIN

“DHADGĄ”

KITĘ

A.

IB

K.)

AMERIKOS

IŠKILMINGOS VESTUVĖS

LIETUVIŲ

DAKTARŲ

DRAUGIJOS

NARIAI:

Pola

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. I, ZALATORIS

GAL NEŽINOJAI, KAD?

DR. A. J. JAVOIŠ
2643

Office:

W.

47th

Street

DR. F. G. WINSKUN AS’
4140

Res.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

SKAITYKITE

DR. G. I. BLOŽIS

LIETUVIŠKUS

2136

W.

Avenne

24th

St.

DR. J. J. KOWARSKAS

2403

W.

63rd

St.,

Chicago

X—SPINDULIAI

W.

2201

ĮDOMIAUSIUS

Archer

KATALIKIŠKUS

3051

W«st

Road

Cermak

Str.

43rd

LAIKRAŠČIUS

tams

DR. A. P. GURSKIS

$6.00.

DENTISTAS
4204

ARCHER

corner

Vai.: nuo 9

6558

So.

DR. S. BIEŽIS

AVE.

Sacrarnento

v.

ryto iki 8 v.

Western

vak. I

2201

W.

6631

S.

Cermak

Road

California

DR. C. Z. VEZEL’IS

Avė.

Avenue

VYRAI

—

ARCHER

DR. J. RUSSELL

AVE.

2615

DR.

VAITUSH,

WEST

ST.

69th

OPT.

Of.

Nusa-Tone

Kinutuvt-J,

Avė.

DR. A. G. RAKAUSKAS

ATYDA!

4142

vtnui

Ashland

So.

4645

ir

Rez.

Tel.

HEMiock

6141

Valandos:

DR. T. DUNDULIS

2 > 4

popiet;

nno 6.8

vakarais

onitt. i

TOLOSEFAT

DR. SUSANA A. ŠLAKĮ!

aae4
Krsssbsn
fer
th*
part 4 montba and bare nat anly l«rt M

4712

Been fer p-ople oho don't

redoee,
tbe

osndarfal

Kraseben

SO.

ASHLAND

AVE.

te

te

keep

Phone

Boulevard

DR. A. J. BERTASH

7589

■ Tite

756

tblnca

bet

parpėte*.”

only

Kraacbra

(May

12.

aosvarsd

W.

S5th

Street

*11

1932).

25 METŲ PRITYRIMO

ĮVAIRŪS

DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
4729

So.

Ashland

DR. A. A. ROTH

Avė.

Moteriškų,

visų

Ofisas

DR. JOHN SMETANA

Vyriškų,

chroniškų

3102

So.

Vaikų

ir

ligų

Halsted

St.

OPTOMETRISTAS

DR. MAURICE KAHN

Pastebėk it

DR. A. R. MCCRADIE
7850

narys

ir

daug

darbuojas

So.

Halsted

Phone Canal 0523

J

j

SO.

ASHLAND

AVC.

Street

ROOM 210

jau-

4631

VaL; 1-4 te 2-1 tol vUora

Nuo 10-11 v. ryto; 2-2 Ir 7-8 v. v.

NadėMUateU

BU« 18 lkį 12 ai.^

♦linais,

rugp.

8

d.,

Ii I

1934

-s

OX R

\

i aukotojams taria širdingiau- siems grab. ljackavičius pajū Piknike grieš gera orkestrą, rių Zigmontas Zudiekas ir gu- na i s popieriniais aptaisais kai
riai ačiū.
šakojo daug įvairenybių iš a- Bus ir kitokių įvairenybių. ’ li 6v. Kryžiaus ligoninėj, visi na $3.00.
Vadovas Sakyklai. Trečioji Į
Visi kviečiami. Pussųjungietė jo draugai žadėjo aplankyti.
Jei kas tapo aplenktas, pra-itostogų Mieli.
Į susirinkimų atsilankė sve Giesmynas. Paruošė kun. J.!
Sv. Mykolo šonas pranešti komisijai.
Ten pat susitikęs ir vesUičias Chicagos apskr. pirm. J. knyga, Pamokslai apie Dievo
parapijos metinis piknikas, lie Loudspykerius su muzika pa dieeius Kavarskus, su kuriais
Poška. Jis kalbėjo apie Vyčių Malonę, Sakramentus ir Mal
pos 27 d., Vytauto darže gra rūpino Roosevelt Furniture linksmai laikų praleidę.
žiai pasisekė. Dabar galime Co., 2310 W. Roosevelt Road.
West Side. Visi ruošiasi į seimų, rugpiūčio 7, 8, i) d. Ki dų, Antrasis padidintas leidi
Mirė rugpiūčio ti d. 19St m.,
džiaugtis parapijonų pasidar Mat Bertulis yra northsidietis,
West Side vyrai Lietuvių \Vest Side Namų Savininkų tam kp. susirinkime žadėjo pa mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
6:00 vai. vakaro, au lau kęs pu
kas.
Kainu
$1.50.
daryti
pranešimų.
Buvo
atsi

bavimu parapijos naudai. , visiems žinomas. Tikimės, kad Dienoj uoliai v savo pareigas Sujungus metinį basket pikni
tas amžiaus. Kilu lė Vilniaus
apskričio, Čiobiškiu parap. D1rėolea Kaimo. Amerikoje išgy
Savo tarpe turime žmonių, Bertulis ir kita proga mus pa- ėjo. Ekspresininkas St. Fabi kų, kuris rengiamas rugpiūčio lankęs ir J. Juozaitis iš 112 Naujas Testamentas. Vertė
veno upio 30 metų.
Juozapai
Skvireckas.
Pust
19
d.,
Big
Tree
Inn.
(J.
Miki
kuopos.
Jis
pranešė
apie
112
kurie ne vien dirba, bet ir au linksiųins. Ačiū jam. Taipgi jonas nugabeno pilnų trokų
Paliko
dideliame nullttdlme
moterį ŲrSulę, po tėvais Rad
koja. Prie šio pikniko auko dėkojam Budrikui ir “Margu- Bariaus - Girėno paminklo sta nio darže prie Archer avė.) kp. rengiamų ekskursijų į St 620; kaina $1.25.
zevičiūte, du sūnus Bronislovą
ir Joną, brolj Antaną, dėdą Si
6 blokai f pietus nuo Kean a- Joseph, Mich. rugp. 19 d. Bi- Apie Kristaus Sekimų. Pust
mis prisidėjo šie biznieriai: čio” vedėjams, kurie veltui tymo rėmėjų.
moną. ftvogsrį Stanislovą IUldzevlčlų,
ėvugerką Anastaziją
ve. Piknikas žada būti įvairus, lieto kaina $1.00 round trip. 384; kaina $1.20.
Lako Provision Co., 211 N. puskelhė mūsų parapijos pik
Kupčiūnienę Ir gikntnes; o Lie
tuvoj seteri Rozaliją.
Green St.; Baner Sweeney, 5 nikų per radijo.
“Draugo” Labor Day pik Komisija rengiasi visų paten Kurie nori dalyvauti toje eks
Kūnas pašarvotas 2606
W.
Chicugo Avė. Laidotuvės ivyks
kursijoj tikietų gali gauti pas Laisvai vertė kun. Zajančkau
Fulton Market; North-western
niko rengėjai Lietuvių Dienoj kinimai.
ketvlrttadienj. rugpiūčio 9 d.,
Ačiū visiems profesijonalaIS namų 8:30 vai. bus atlydė
M. L C. Pusi. 55; kubui
kp. pirmininkų Aug. BeliausPacking Co., Milwaukee avė.
išgarsimi dienraščio rengiamų
tas j 8v. Mykolo parapijos ba
ms, biznieriams, svečiams iš
žnyčią, kurtojo Jvyks gedulin
kų, 4509 S. Honore. Ant. Na 10c.
and Augusta St.; Omaha Padidelį piknikų Vytauto darže.
gos pamaldos už velionio sielą.
kitų kolonijų (jų nemažai bu
Po pamaldų bus nulydėtas J
vickaitė išrinkta “Draugo” ii Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496;
cking Co., 2320 S. llalsted St.;
Visi gavę kvietimus, žadėjo
šv. Kazimiero kapines.
vo), visiems darbininkams ir
kaina $2.25.
M uo&lrdžial kviečiame visus
“Vyties” korespondente.
Kavaliauskas Bakery, 2557 W.
atsilankyti.
gimines, draugus-ges Ir pažysVestsidiečiai gražiai pasida
visiems parapijonams, kuiie
tr/nus-mus dalyvauti šiose lai
Nutarta ateinantį mėnesį su Šv. Jėzaus Širdies Introm46 PI.; Valentinei Bakery Co.
Darbo diena (Labor Day) rbavo Lietuvių Dienoj, Har
dotuvėse.
parodė geros širdies ir savo
zacija.
Parašė
kun.
S.
Drau

Nuliūdę: Moterį, S&Mat,
006 W. 31 St.
— poilsio diena. Ramiausias lem aerodrome; buvo 10 vy rengti bunco party. Komisijon
Us Ir Giminės.
atsilankymu parėmė šį pikni
gelis.
Pusi.
132;
kaina
60c.
Šios aukos gautos pastango
IKnlsis užtikrinamas Vytauto rų, kurie gražiai ir energingai išrinkta C. Kloraitė, O. NorLaidotuvėms patarnauja grakų. Žmones į piknikų vežė M.
borial Lachawicz ir Sūna.1. Te
kiūtė,
Al.
Martišius
ir
K.
Jur

mis V. Nausėdos, įžymaus mū
parke, “Draugo” piknike.
lefonas CANal 2515.
darbavosi prie 2 vartų: par
Intronizacija.
Parašė
kun.
J.
kus.
Komisija
jau
darbuojasi.
sų biznieriaus, 1645 Wabansia Kareckas, Jankauskas, Mic
Bus gera muzika, šokiai, davinėjo tiRietus ir tvarkė au
kus. Ačiū jiemg.
Vaitkevičius, M. I. C. Pusi. 92; j'
avė., Bulkeviciaus Progresą
dainos, sportas ir jvairūs žai tobusus: J. Braz auskaiy, A. FaVisas Town of Lake jauni-;kaina
dr-jos ^statai. Vertė kun. P.
Dairy Co., 1634 N. Girard St.;
dimai. O laimingasis dar gaus bijūnas, K. Glębauskas,
vyčių
•auskas. P. RiRi mas kviečiamas tapti Vyčiui
Švenč. Jėzaus širdies Troš 1 Saurusaitis, su apdarais. PusL
Dairy Boyda Co., 4224 W. Chi
$5 auksu.
bickas, S. Jusevičius, P. Bart- nariais. Įsirašyti galima bus
120; kaina 60c.
cago avė.; Z. Adomaitienė,
Be to išplatinta daug “Drau hus, S. Strauka, J. Glebaus- ateinančiam susirinkime, rugp. ’ kimai. Paraše kun. Pr. \ aitu1835 Wabansia avė.; A. Cwik,
_______
kas, P. Fabijonaitis ir iš Ar- 16 d. Po susirinkimų, būna pa- kailis. Pusi. 32; kaina 10c.
1823 Wabansia avė.; Max Kol-j West
_ Pas biznieri,ls go ' pavieniais numerais, pas
kelbti visi biznieriai, “Drau clier Heiglits Šliogeris. Darbi silinksminimai su šokiais. Tu- Mąstymai apie Švč. Jėzaus slapių 56; kaina 15c.
1 Širdį. Iš italų kalbos vertė J,
kowaki, 3747 N. Albany avė.; • LutkuSj 2230 Blue Islaml avė., go” metinio pikniko rėmėjai, ninkus atvežė automobiliais J. rime gerų orkestrų.
DRAUGAS PUB. CO.
G.
O Scheller Sandory Bakery, Įsv^iuojnsi atTykę is- Water. aukoję dovanų ir gauta daug Krotkus, P. Šliogeris, J. At
M. 1. C. Pusi.., 208;
2334 So. Oakley Avė.
Co., 1702 N. Damen avė.; Sa- būry, Conn., Pr. Matrusevičius
kaina 35c.
naujų lėmėjų. Ateinančiam pi roškevičius.
<
nitary Meat Market, 1700 N. su žmona ir sūnum Antanu,
knikui. Pirmutiniai pasižadėjo
Vestsidiečiai turi didžiuotis,
Damen avė.
taipgi N. Butkienė ir Geluin- biznieriai J. Sandamavičius, jęa(j £ja yra gerų žmonių, kuŠeimynos aukojo: DeksnTų,
______
II
,
v,
_
bauskas. ' Sekmadienį svečiai J. Pudžiuvelis, V. Paukštis, J. rie, reikalui prisėjus, neatsi
ROSELLI BROTHERS, INC.,
čepau,,. Planęiūny, J ])raz.:at8i|aIlk5 Au-ros
bai. | Mondzejavakia,
Anufras Savickas,7 bulvariš-*Į
St. Kanapec- sako pasidarbuoti. Automobi
PAMINKL? DISBCJAI
dauskas, J enuskevicių, Kišokis, 19 N. Latrobe avė., kurs j
ny<*ių, apžiūrėjo Rūtos daržų, kas ir kiti.
,
lių
savininkai
J.
Krotkus,
P.
Specialistai Ukallme Ir įdirbi
nų, Kaetevižm, Kil.kev.c.ų, Labai viskas
iko
rengiasi atostogoms į savo ūkį
sa
me visokią r&ttą paminklas Is
Šliogeris,
J.
Atroškevičius
vi

1
1
Grigalių, Rugienių, Kavaliau-?a n
,
grabnamlus.
.Jonas Krūmas, kurs dabar i suomet patarnauja. S. Fabijo Mich. vai., žada parūpinti skaĮ
ak, Andruškevičių, M. Sut-'*“’
6r°t0 ^razlai
Mūmj Llmyn* Hpeclallzuoja Sia
taisyta.
darbuojasi pas biznierių A. Le- nas muveris atvežė ir parvežė nių sūrių “Draugo” Labor|
mo darbe per Sočias bartas.
kienė, Butkščkių (t Red ), Rag
nartavičių, 2259 S. Westem daug žmonių. Širdingai vi Day piknikui.
▼esklM paUaklę reikalas
slal su pačiais Udlrbčjata
avė. Metinio parapijos pikni siems ačiū.
P. Pabijonaitis
Smaukstų, Dinbelecikių (? Re-1
. .
_
„ . ..
. .
.
*’
.
.
niesnes vietas, musų švietimo ko komisijai
pagelbėjo gauti
dakc.), Daugirdų, Birgelių, Ku • ,
...
stambių aukų nuo vieno biz IŠ L. VYdŲ 13 KUOPOS
• c?, a r. ,
•
|ir kultūros įstaigas,
gių, Slautų, Rekų, Krivickų.
nieriaus, sako, kad visiems
SUSIRINKIMO
Pavieniai aukojo: M. Stan
kviesliams reikia gerai pasikevičių, J. Kriminckaitė, V.
blokas | rytus
Draugijos Ausros Vartų mo darbuoti ‘Draugo’ Labor Day
didžiūną
Dargužis, D. Zinkevičia, A. terų ir merginų dr-jos pikni-| pikniko reikalais. J. Krūmas
Town of
Rugp. 2 Testamento IIL Psalmių kny
Jesevičienė po $1.00.
kėlia labai gražiai pavyko. Sve pirmas stojo į talki,.
Rap. d. j Mira p. salėj įvyko kuopos ga, patarlių knyga, F-kleziai
sus-mas. Naujų narių įsirašė tikas, Izajo pranašystė. Verte
Pikniko komisija visiems čių buvo daug. SusirinkuTrys telefonai:
Genė Urbonaitė. Pirmininkui ir Komentorių pridėjo vysk u
Res.
PENSACOLA MII
Susilaukėme laiško nuo Ste
BELMOKT *485
pas
Juozapas
Skvireckas, plo
pranešus,
kad
serga
vienas
napono Roko, kuris birž. 30 d.,
, Office: H1LI.HDOE SMK
Alfred
Rusėm,
išvažiavo į Lietuvų per “Drau;
go” laivakorčių agentūrų. Lai
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio ške rašo, kad teko laimingai
GRABORIAI:
perplaukti platųjį okeanų ir
moksliškas knygas, vardu:
kad kelionėj nė vienas kelei
‘KATALIKŲ TIKYBA’
LACHAVVICH Telefono YABda
vis nesirgo.

PIKNIKAS PAVYKO

North

Side.

—

VISI

RUOŠIASI

PETRAS

Gražia

pasidarbavo

PENKAU8KA8

ir

Širdis

Jėzaus

Jaunimas.

Rap.

skus,

VISIEMS

AČIŪ

Švenčiausios

Pikniko

Jėzaus

širdies

Komisija

B v.

Gyvenimas

Korespondentė

Juoaapo.

Pu-

Vaišnoras,

Jėzaus

Švenčiausiojo

Chicago,

Vardo

IU.

GAUSIME GERU SŪRTU

I . ••1 <

I 1 11

ii m /.nį ii

ta

«-»

I in ,,

t

Rap

reekų,

d

Jenulan.,,

Serpeeių,

aplankyti

Visiems

•

'•

buvo

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

linksma

/•

Šventasis

Lake.

Rastas,

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

!

Senojo

—

HILLSIDE, ILLINOIS

BŪK PROTAUJANČIU KATALIKU!

1138

KATALIKŲ

TIKYBA,

I

tomas

—

TIKIU

Į

DIEVĄ.

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
KATALIKŲ

TIKYBA,

II

tomas

—

JĖZUS

KATALIKŲ

TIKYBA.

III

tomas,

ŠVENTOJI

DVASIA.

Turinys: šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Sv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bužnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.
$2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu bnantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
Visus

tris

tomus

sykiu

imantiems

LIETUVIAI

GRABORIAI

STANLEY P MAŽEIKA
GRABORIUS

kuoplgiausla

laidotuvėm

Patarnauju

Reikale msldilu atsiA&ukti, o mano
darbu būsit* užganėdfntl
Tei. OANal *615 arba *618

2314
1439

W.

S.

23rd PL, Chicago

49th

CL

Cicero,

HL

Turiu automobilius visokien
reikalams.

Kaina

prieinama.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, UI.

Tol. OIOKRO

KRISTUS.

Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
t-

IR SONOS

S. Rokas dėkoja visiems, ku
rie suteikė dovanėles palydo
vams ir palydovėms. Sveikina
visus savo gimines, pažįsta
mus ir draugus. Klaipėdų ke
leiviai pasiekė liepoe 12 d.

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

RANKU DARBO PAROTA
. PIKNIKE
West Side. — Jau dvi-savaitės, kaip vestsidietės sųjungie
tės neria, mezga, siuvinėja gra
zius namams dalykėliu#. Vi©- ’
nos. gražus darbelis, kitas dar
gražesnis. Paklausus, pne ko
jos taip ruošias, atsakė: prie
pikniko , kuris įvyks parapi
jom Rūtos darže, ateinantį seknriadienį. Tuos rankų darbelius
jos žada išstatyti parodai pi
knike ir tų pačių dienų juos
t bingo žaidimu išleisti.

Prie savo pikniko ruošias
čia nupiešk
____________________ _ _____________________________________ į visa kuopa, bet ypatingai koOerb. "Draugo" administracijai:
.
. misijos narės: Klikūnienė, Bd !
Siunčiu *................ už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčlo knygas
lčiūnienė ir Aleknienė. Simo-1
"KATALIKŲ TIKYBA".
I tomą — TIKIU. Kaina >1.00: apflaryla >1.35
i navičienė, gyvenanti Brighton
II toms — JPZUS KRISTUS Kaina vi.50; apdaryta >1.90
III tomą — SV. DVASIA. Kaina >1.00; apdaryta >1.35.
I’arke, žada ne tik gražių do
arba:
Siunčiu >2.30. knd atslųstumčts be aptaisų.
vanų paaukoti bingo žaidimui,
Siunčiu >3.35, knd atslųstumite audeklo apdarais visas tris vyskupo
Būčlo knygas "KATALIKŲ TIKYBA".
bet ir būrį svečių atsivežti.
Vardas, Pavardė ....................................................................... ...............
Viešnių sųjungiečių žada būti
Adresas . ...............s........................... ................................... Street
iš kitų Chicagos kolonijų.

I

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJAB
Patarnavimas geras tr nebrangus
718

West

18th

Street

Telefonas MONroe *377

J. F. RADŽIUS
Visi Telefonai:

Ine.
LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už >2 5.00 ir aukščiau
Modsrnižka koplyčia dykai
MS W. INtIi HU Tel. CAJNal 6174
Chicago, III.

Yards 1741-1742

I. J. Z 0 L P
GRABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
1646

West

46th

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS

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

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

I

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie •Avė.
(Neturime sąryšių su firmų Į
tuo

pačiu

ORABORIUS
Koplyčia

dykai

1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone

2109

Cicero

Tai. CICERO 2»4

SYKI

WICZE

GRABO RIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavli
galimas ui >35.06
KOPLYČIA DYKAI

1344 S.

50th

Che

Avė..

Street

TcL BOLlevard 52O»—8418

LA1D01AM PIGIAU NEGU KITI

ANTANAS PETKUS

vardu}

1

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė. ,
Tel. Boulevard 4139
Tel. LAFsyettc *571

J. Llulevlčius

Oratorius
tr

RalMsatuntoJas

Patarnauja Chica
goje Ir apyllnkkje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40*9

' --

R

Trečiau ienis, rugp. 8 d„ 1934

-O
7011 So. Artesian avė. į-, “NETRUKUS MES KLAIPĖ
vks svarbuš komp. Pociaus DOS KR. OKUPUOSIME”
bankieto rengimo komisijos su KLAIPĖDA. - Šiaulių apv
sirinkimas. Malonėkite visi su gardos teismo tardytojo nuta
sirinkti, nes bus svarstoma rimu, suimtas Šilutės teismo
daug reikaių. jeigu tlėl kokios
raštininkas, George AVallat,
priežasties negalėtumėt atsilakuris baivo sassininkų jaunų
malonėkite telefonuoti

GOTAUTAS LIGONINĖJ C
Brighton Park. — Žinomas
Brighton Park muveris ir pi
knikams patarnautojas Ootautas guli Šv. Antano ligoninėj
(kambarys No. 305). Jam pa-

taikymų. Be te, pas Wallat i
rastas buv. Šilutės Herderio
mokyklos mokinio, Kari Sch
ulz laiškas, rašytas iš Rytprū
sių Argeiibrucho nacionalso
cialistų darbo stovyklos. Ta
me laiške, AVallatui, tarp kit
ko, rašoma: “Sind die Polaken noch frecht (Ar poliakai
vis dar įžūlūs?) ” (Čia jis turi
galvoje lietuvius). “Es wird
niche mehr lange dauem, da
werden wir das Memelland be
bėtzen und es wird unser sein.
(Jau netrukus mes Klaipėdos
kraštų okupuosime ir jis bus

jų grupės vadas. Per kratų
daryta apendįko operacija. Vi Hemlock 1883.
pas suimtųjį buvo rasta užra
si pažįstami prašomi aplanky
Ieva Lukošiūtė
šų iš kariškų knygų, kuriuose
ti.
nurodoma, kaip prisitaikyti
Visi brightonparkiečiai lin
prie vietos kovos metu, nuro
ki greit pasveikti, kad “Drau
dymai žvalgybai per puolimus
go’,’ Labor Day piknikan mus
ir gynimus!, nurodymai apie
vėl savo troku nuvežtų.
Budriko krautuvės radijo parinkimų kovos vietos, o taip
j
Žinomas
programos sekmadieniais da pat apie lengvojo kulkosvy
ros koncertinio pobūdžio; vis džio ir artilerijos ginklų pri- mūsų).”

RADIO

L. V. “DAINOS” CHORAS
Į PAEŽERĮ
Sezonui artinanties, L. V.
“Dainos” choras pradeda bru
zdėti. Štai, ateinantį šeštadie
nį, rugp. 11 d., choras rengia
“Winnie roast” išvažiavimų į
paleikį — (79th St. beach).
Visiems choristams išsiųsti
kvietimai. Į išvažiavimų kvie
čiami taip pat choro rėmėjai,
rėmėjos, bičiuliai ir jaunimas
— nechoristai sykiu smagiai
vakarų praleisti. Išvažiavimo
vieta lengva pasiekti. 79th St.
gatvėkariai priveža prie par
ežero. Čia pat ir maudynės.
Pradžia 7 vai. vak.
Rap.
KOMP.

POCIAUS

BANKIE

gražesnės ir įdomesnės, taip
kad lietuviai jų labai laukia.
Praeito sekmadienio progra
ma iš WCFL, 970 k.. 1 vak ausidėjo iš rimtos ir linksmos
lietuviškos muzikos ir dainų.
Elena Rakauskienė, dramati
nis sopranas, padainavo keletą
labai gražių dainelių, kas klau
sytojams labai patiko. Kita
programa buvo iš stoties
WAAF, 920 k., 1:30 vai. Tai
gi Budriko krautuvė sekma
dieniais patiekia visų valandų
gražios muzikos, dainų ir pra
nešimų.
Pasiklausykite Budriko krau
tuvės reguliarės ketvirtadie
nio radijo valandos iš stoties
AVHFC, 1420 k. Visados verta
Budriko krautuvės programų
pasiklausyti.
C.

TO

RENGIMO

B.

KOMISIJAI

Du J. A. V. kariuomenių,
vadai: generolas James W
Ketvirtadienį, rugpiūeio 9 McAndrews ir admirolas Wfld., 8 vai. vakare, mūsų namuo liam ’S. Benson — katalikai.

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMUI

LABOR DAY

“DRAUGO”

PIKNIKAS

Rugsėjo - Sept. 3 d. 1934 m.
VYTAUTO DARŽE,

Parsitrauk Tris Knygas
Vedančias Tobulybės Keliu

115-tos gatves tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s

------------- •
Parašė Kun. dr. KAZ. MATULAITIŠ, M. I. C.

REIKALINGOS KNYGOS

I knvga:
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi.' 224, audeklo
aptaisais $1.25.
II knyga:
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusi. 269, audeklo ap
taisais $1.25.

III knyga:
DORYBĖS,

arba

apšvietimo

kelias

tobulėjančioms

NAUJASI

Evangelijos

Šv.

Jono

pių

620.

Apreiškimas.

Kaina,

Pusla

aptaisais

su

$1.25.
iš

Tomo

RIMĄ

IXempio

APIE

tis.

SE

lotynų

Baltrušai

Puslapių 384. Audeklo ap

taisais.

Gerb. ‘'Draugo” Administracijai:
Siunčiu Jums }................. už kun'uos atsiųskite knygas:
KRISTAUS PATARIMU KELIAIS, audeklo aptaisais, $1.25
8IKWS TAKAI TOBULYBCN. audeklo aptaisais, JI.25
DORYBES, audeklo aptaisais $1.25,
Arba: Siunčiu $3.00 už kuriuos prislųskite visas tris KUN. K. MA
TULAIČIO knygas, audeklo aptaisais.
Mano adresas

iš

KRISTAUS

kalbos vertė Jurgis

(“■ta nuplėšk

—

Kaina

Vyskupo

JIMAS,

J.

$1.20.

Pelčaro

VILTIS

IR

TIKĖ

MEILĖ

Puslapių 267. Kaina 45c.

KATALIKIŠKAS

DĖMESIUI

Vardas,

Apaštalų

—

Darbai — Apaštalų Laiškai —

sie

loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00

TESTAMENTAS

Pavardė

LAIDO

JIMAS, puslapių 16, kaina 10c

.-fS... Street

“DRAUGAS”,

i

2334

So.

Oakley

Avė.,

tinėse provincijose. Oaxaca ir
Guerrero. Kai kurie tų vietų
gyventojai net serga tokiomis
Etnos ugniakalnio lava ma nervų ligomis, kurios kyla iš
žiau žalinga, negu kitų ugnia- žemės drebėjimo baimės.
kalnių, pav. Vezuvijaus. Etnos
lava yra susidarius iš basalto
Visoj žemėj esama 2,390,000
uolų, kurios, būdamos ištirpu aklųjų žmonių. Prof. Cardo asios, yra skystos ir dujos bei pskaičiavimu, 100,000 gyven
garai gali lengvai pereiti. Tuo tojų, aklųjų tenka: Egipte 1,tarpu lavos kitų ugniakalnlų 325, Kipro saloj 730, Kinijoj
yra tirštos ir tusios, taip jog 500, Rusijoj 200, Indijoj 142,
garai jose laikosi Jabai tvir Anglijoj 73, J. A. Valstybėse
tai ir kai jie išsimuša, tai vi 62, Vokietijoj 61, Olandijoj 46,
sados su didelėmis eksplozijo Kanadoj 45, Belgijoj 44. Lie
mis.
tuvoje (pagal 1923 m. statist.)
šimtui tūkstdnčių gyventojų te
Meksika pasižymi dažnais
nka 136 aklieji.
žemės drebėjimais. Ypač daug
žemės drebėjimų įvyksta pieSakalas, auksinis aras ir pa
pūga išgyvena daugiau \ 100
metų.

ŽINIOS - ŽINELĖS

Didžiausias ant žemės magneso gabalas yra pati žemė.

PLATINAMI TIKIETAI
“Draugo” Labor Day pik
niko tikietų platinimas jau
prasidėjo. Visose kolonijose
eina didelės lenktynės. Dan
ginusiai išplatinęs gaus gra
žių dovanų. Norintieji pasida
rbuoti katalikiškam dienraš
čiui, kviečiami į talką. Rap.

JOHN B. BOROEN
Advokatas

Lietuvis

2201

W.

(West

Cermak

22nd

Road

St.)

(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčlos
vakarais # lkl 9
Telefonas CANai 1175
Namai:

6459

S.

Rockwell

St.

Telefonas REPublic #600

P. CONRAD

. bet net ir tai ne viskas
K
UOMET gauni tabaką nuo uki-

Chesterfield tabakų pritaikinimo

- ninku reikia jį kaip tik tin

ir sumaišymo procesas skiriasi nuo

kamai padžiovinti ir paskui padėti

kitų ir mes tikime, kad, prisideda

ant suvirš 2 metų.

prie lengvesnio ir geresnio skonio

Tada reikia paimti įvairias rųšis

cigareto.

namie-augintų ir turkiškų tabakų

Ten, kur tabakai auginami—

__ ir juos sulieti krūvon tokiu

daugumoj

budu kad padarius subalansuotą

yra placiausia-parduodamas

sumaišymą.

cigaretas.

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavą., mo
demišką studlo su Hol
lyvvood šviesomis.
420 DVĖST 6»nl ST.
Englcw<to<l 5640—5663

Crane Coal Co.
5332

So.

Long

Avė.

Cblcago. UI.

TEL. REPUBLIC 6401

Katrie perkate anglis Iš
draiverlų, siųskite Juos
J
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, už mažiau
pinigų.

vietų — Chesterfield

,
POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus namų dablnfmo
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.
JOSEPH A UG AITIH
1606 R. 5Olh A ve.
C4cem, RI.
Tel. Lafayotte 671#

• Mm* Tostas Co,

_Su

Hflfl A ,

.

1 .

.... „ ..

