DBAUGAS

DRAUGAS

ntNATLNIlj TAUTINAS U»
TKYB1NCA MINTIES LXETUVIV DIEK RASTIS
RIKOJE.

TRE MOST INFLUENTIAIj
UTHtJANIAN DAILY Df
AMERICA.

_____________ LITHUANIAN DAILY FRIEND

NO. 187

' Draugai.M 2834 So. Oakley Avenua, OHIOAOO. ILUKOM
8fl A 0 O P T
KHTBRBD AB BVGORD-CIjABS

HITLERIS

KETVIRTADIENIS,

RUGHŪČIO-ALJGUST

9

D.,

1934

Se A 0 0 P T

MATTER MAROS Ii. I»JL AT CBKUOft ILLINOIB UNDER TRE ACT OF M^RCR «. 1ITI

%

Telefonas: Canal

METAI-VOL. XVIII

7790

NAUJU PRIE

%

2?
■Sr

ŠIS NAUJAS PRiESAS YRA SU2LU KOMPANIJŲ UNUU INI IŠSKRIDO Į ARABU RIAUŠĖS
KLAUSIMAS
PLINTA
GfS EKONOMINIS STOVIS

VOKIEČIAMS NEVYKSTA

ĮSKŲSTI LIETUVĄ

*r

Austrija pagaliau pripažino
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Vokiečių spauda grasina
atsimokėti santarvei

WASAQA BEACH, Ont,
WASHTNGTON, rugp. 8. — rugp. 8. — Šiandien, rytų du CONSTANTINE, Algerija,
Liepos 19 dienų anglų par
Krašto darbo santykių boar kanadiečiai lakūnai, James rugp. 8. — Arabų kruvinos
BERLYNAS, rugp. 8. — Po
VIENA, rugp. 8. — Austri das vienu balsu pasmerkė kom Ayling ir Leonard Reid, lėk- riaušės prieš žydus palaipslamente vienas atstovų patie
visų iškilmių, susijusių su pre jos vyriausybė pagaliau pri panijų unijas ir paskelbė ne- tuvu Trail of the Caribou iš-, niųį plinta po visų Algerijų.
kė vyriausybei paklausimų dėl
zidento Hindenburgo laidotu* pažino geistinuoju Vokietijos palankų šioms unijoms puo- skrido į Bagdadu, Irake. Jie ' Vienur kariuomenė numalšina
padėties Klaipėdos krašte. Už
vėmis, Vokietijos diktatorius skirtų specialų atstovų Pape- Į sprendj.
nori minėtų miestų pasiekti ( riaušininkus, tuč tuojau kitur
MINNEAPOLlčj, Minn., sienių reikųlų viceministeris
Hitleris lėktuvu grįžo Berly nų ir apie tai painformuota
Tamaųua Undervear kom be nusileidimo ir tuo būdu pa-1 arabai musolmonai pradeda rugp. 8. — Trokų kompanijos Eden pareiškė, esu anglų vy
nan ir tuojau ėmėsi darbo — Vokietijos vyriąusybė.
panija, Tamaqua, Pa., pašali daryti tolio skridimo rekordų, šėlti, žydus žudyti, jų mantų ir kitos įmonės atsisako pri- riausybė gavusi vokiečių pro
valstybės 'reikalų tvarkymo.
no iš darbo 61 darbininkų už Jie turi praskristi apie 6,500 naikinti, namus deginti.
! pažinti federalinių taikintojų testų neva dėl tariamo Klai
tai, kad jie atsisakė priklausy mylių.
Diktatorius šiandien susidu
Prancūzų oficialėmis žinio-į
kun. Haas ir Dunnigan, pa- pėdos konvencijos iš Lietuvos
ti kompanijos unijai ir dirbo
ria su galingiausiuoju savo
Jų lėktuvas yra įtaisytas mis, per trijų parų riaušes į «amint4 taikos planų, kad už pusės laužymo, o ypatingai
nepriklausomos unijos reika- (jviem motorais. Pasiėmė daug apie 23 asmenys nužudyta ir baigus trokų vežėjų streikų. dėl šreiberio* direktorijos pa
priešu, kurio skerdynėmis ne
šalinimo. Anglų ministeris pa
lu.
galima nugalėti. Šis priešas
gazolino, kad ištektų Šiai toli apie 400 sužeista. Neoficia
Kampanijų grupės pirminin reiškė, esu, jau ir pirma anglų
Minėtas darbo boardas nu mai kelionei.
yra sužlugus krašto ekonomiš VIENA, rugp. 8; — Austri
liai gi paduodama, kad žuvu kas J. R. Cochran pareiškia,
valdžia sekusi Klaipėdos kraš
kas stovis.
jos ministerių kabinetas nu sprendė, kad įvykę tos kompa
siųjų bus daugiau vieno šimto. kad taikos planas nieku būdu
to padėtį, o dabar ji sekanti
Šiandien Vokietijos ekono sprendė pensijuoti kanclerio nijos darbininkų balsavimai,
nepriimtinas.
Sako,
jei
kom

Algerijos
kariuomenės
va
dar daugiau. Edenas pasakė,
miškas stovis yra taip kritiš Dollfusso našlę ir jos vaikus kurie išėję kompanijos unijos
panijos priimtų planų, tuo kad anglų valdžia kreipėsi pas
das
gen.
Kieffer
kol
kas
nega

naudai,
yra
neteisėti,
ir
kad
kas, kokio po karo neturėta. aprūpinti reikalingais fondais.
li susiorientuoti, kas turi būt būdu jos pripažintų streikinin kitus signatarus: Prancūzijų,
pašalinti iš darbo darbininkai
Su užsieniais prekyba kasdien
Našlei iki gyvos galvos, ar
daroma arabų numalšinimui. kų laimėjimų ir nusilenktų ko Italijų ir Japoniją, klausdama
mažėja, markių mainyba susi ba iki neišeisianti už kito vyro, būtų atgal priimti.
Iš Paryžiaus lėktuvu grįžo munistams, kurie vadovauja jų nuomonės šiame dalyke,
duria su kliūtimis. Vokietija
Kompanija
gina
savo
unijų
bus mokama nužudyto kancle
Algerijos gubernatorius gen. streikui.
bet atsakymo dar neturinti.
neturi pakankamai visokios rio alga — apie
MEX1CO,ČITY,
rugp.
8.
—
ir
visaip
teisinasi.
Bet
boar

dol. per
Taikos
planu
reikalaujama,
Julės Carde.
Jis mano, kad visi panašūs
žaliavos, o kreditan niekas jai
das Tado, kad minėti darbinin Laikraštis La. Prensa prane
mėnesį.
.^Jmręganijęs pašalintų Jš I
^itį į. Tautoj
neduoda. Vyriausybė jau pra
kų balsavimai įvyko kompani ša, 'kad M&rikosusektas ____ Z ZZ
darbo visus streiklaužius vė- Sąjungų. Vokietija, kol buvo
deda žaliavų racionuoti, tas
jos viršininkų vadovybėje ir “revoliueinis sankalbis” prieš
žėjus, o jos galvas guldo už Tautų Sąjungos nariu', ten ir
reiškia, kad kiekvienai pramo
dauguma darbininkų balsavo vyriausybę ir suimta apie 70
siuos vežėjus. Sako, streiko kreipėsi. Nors Edenas nieko
nei skiriama apribuota žalia
taip, kaip kampanijos buvo asmenų, kurių tarpe yra ir
metu šie vežėjai savo gyvastis aiškaus nepasakė, bet iš jo žo
vos kiekybė.
nurodyta. “Open shop” sis- studentų. Tai, girdi, nelaimė
stato pavojum ir todėl jie pir džių matyti, kad anglai į vo
Vokiečiai ekonomininkai pa
ROCHESTER, Minn., rugp.
■ temos sumetimais ir tie 61 jusio rinkimuose kandidato į
VIEiNA, rugp. 8. — Austri darbininkai buvo pašalinti. . prezidentus gen. Villarealo se- 8. — Čia įvyko nepaprastos miausia yra verti darbo.
kiečių skundų žiūri nepalan
reiškia, kad žaliavos racionavimu bus sumažinta visokia ga jos ministerių kabinetas nu
.
.
i iškilmės. Pagerbta du broliai Be to, tuo pačiu planu sta kiai.
Organizuotiems darbinin įkėjai.
myba, tačiau fabrikai nebus sprendė imtis priemonių prieš kams priešinga spauda kelia
I gydytojai Mayo, pagarsėję toma sąlyga, kad streikuojan
Vokiečiai tokių anglų vyriau
nacių
veiklų.
Paskelbtas
dek

tiems
vežėjams
padidinti
atly

uždaryti.
I
medicinoje
savo
moksliškais
sybės
nario pareiškimu labai
baisų aliarmų dėl šio darbo
Finansinis valstybes stovis retas, kuriuo darbdaviai įpa boardo nuosprendžio.
ginimų,
nepaisant
to,
kad
ar

tyrinėjimais ir išradimais.
nepatenkinti. Jų spauda tvir
taip pat labai blogas. Vyriau reigojami paleisti iš darbo
bitražo
keliu
paskiau
tas
at

Į iškilmes buvo pakviestas
tina, esą signatarai neatliekų
lyginimas
gali
būt
dar
daugiau
sybė paskelbė, kad gyvenų Vt»- tuos nacius, kurie bus susekti,
il prezidentas Rooseveltas,
savo pareigų, nieko nežiūri ir
kietijoj svetimšaliai negalės kad veikia prieš vyriausybę.
todėl Vokietija turinti globoti
ATLANTIC CITY, N. J., grįžfantis iš atostogų. Jis pa- padidintas,
Tačiau kiekvienam tokiam atįsigyti registruotų markių.
rugp. 8. — Amerikos Darbo sakė palankių broliams Mayo Į . Karo stovio vadovybė ke Klaipėdos kraštų. Vokiečių
•r
į sitikime turi būt atsižvelgiama
federacijos ekzekutyVė taryba prakalbų. Aukštino jų dide- liems tūkstančiams trokų davė spauda grųsiua Vokietija ne-Diplomatai, žurnalistai ir
ir į ekonomini tų nacių stovį.
pareiškia savė protestų dėl mė ^U8 žygius medicinos moksle, leidimus važinėti. Kurie tro prisidėsianti, prie Rytų Locarkiti svetimšaliai įmoninkai dar
N»EW YORK, rugp. 8. —
lynojo aro grųžinimo Harri- Paskiau prezidentas padėjo kai neturi leidimų, jų savinin- no, jeigu signatarai neužstosią
perkasi markių. /Vienam anieDirbtinų gėlių ir
paukščių
man Hosiery Mills kompani- Į vainikų ant brolių Mayo tėvo, kai įspėti ištraukti juos iš Klaipėdos vokiečių
įikoniškam doleriui mokama
plunksnų prekybos kodo vyk
0 : jai, Harriman, Tenn., kadangi taiP Pat gydytojo, kapo ir at- gatvių.
nuo 3.80 iki 4.05 markių.
dytojų du nariai atėjo pas
kompanija yra nusistačius l&nkė Šv. Marijos ligoninę,
B. Fish, paukščių plunksnų
Vokietijos ekonominis sto
kur slaugojami paliegę karo
T45N8, Prancūzija, rugp. 8. P'oVbinink,, « reikalavo, kad prieš organizsotų darbų.
vis yra didžiausias Hitlerio
veteranai.
priešas. Ar jis nugalės šį - Kacarpclle kasykloje maiS- i“ duot,> P’“*™4*
Taryba nusprendė reikalau
Broliai Mayo ypač daug yra
nio knygas,
priešų, ateitis pasakys.
ti,
kad
tas
aras
būtų
atimtas.
tus sukėlė 164 lenkai mainie
pasiaukoję paliegusiųjų karo
Fish nėra pasirašęs ko<fo lr
•CASTEL GAND0LFO, Po
riai pagaliau pasidavė autori
veteranų naudai. Už tai Ame ! KAUNAS. — :Liepos 22 d.
MIRĖ PREKYBOS IR PRA
tetams. Išbuvę kasykloje apie atsisakė leisti, kad kas pašalirikos Legionas šiandien juos , iš Rygos į Kauną atvyko bu- piežiaus vasariniai rūmai,
nis tunėtų tikrinti jo firmos
rugp. 8. - Šventasis Tėvas Po
MONES RŪMŲ PIRMI
36 valandas be maisto ir van
pagerbė.
j
vęs
ilgų
laikų
Stokholmo
burknygas. Fish pareiškia, kad
piežius Pijus XI paskyrė kar
NINKAS
dens jie išėjo iš kasyklos su
Imistras ir dabartinis senato dinolų Fumasoni Biondi pro
jis taip nusistatęs kaip auto
14 prancūzų mainierių, ku
rius, didelis Lietuvos bičiulis, tektorium Švč. P. Marijos Gai
.Fordas.
Liepos 22 d. Medemrodė8 riuos laikė nelaisviais kasyk ’mobilių gamintojas
J
’ «
SANTIAGO,
Kuba,
rugp
, Carl Lindhagenas. Jis lankėsi lestingosiomR Seserims, kurios
Jokio kodo nepasirašo, bet pri
dvare (Mažeikių apskr.) mirė loje.
8.
—
Komunistai
sukėlė
riau
ir kitose Pabaltijo valstybėse. Dubuųue mieste, Iowa/valstyšitai ko prie NRA reikalavimų.
širdies liga Prekybos ir PraMainieriai sukėlė maištus,
sės priešais vienų avalinių fab j
Jo kelionės tikslas yra pastų-' bėje, turi motiniškuiy namus.
monėz rūmą pirmininką,. Ka.'knomet ka,ykloa vadovybė i5
rikų, kuriam darbininkai strei-, WASHINGTON, rugp. 8. — dijuoti galimumus jo svajonei
-A
raliikosio, Venerų Vyriau.y- jų (arpo jvįem mainierilun at. DINAMITUOJAMI TILTAI
kuoja.
įgyvendinti
sudaryti
BaltoStatybos
pramonė
negali
atsibės garbės konsulas Lietuvoje sakė darbų.
MINNEAPOLlS, M inn.,
W ALTONVILLE, IU., rugp.
Prieš riaušininkus iššaukta gaivelioti, kadangi darbininkų skandijų. Lankydamasis Pa- rugp. 8. — Šio miesto piliečių
inž. Dobkevičius. Velionis
! lialtijo valstybių sostinėse, jis grupė kreipės pas prezidentų
8. — Valstybės autoritetai va-, kariuomenė, kada policija pa- atlyginimai labai dideli.
daug kų yra padaręs Lietuvos
LAIVE SPROGIMAS, 9
Tuo tarpu Am. Darbo fede- • matėsi su ministeriais pirmi- Rooseveltų, kad jis gelbėtų su
da tardymus dėl geležinkelių sirodė bejėgė. Komunistai
prekybai plėsti ir pramonei
SUŽEISTA
poros tiltų sugriovimo dinami greitai išblaškyti. Vienas ka racijoa viršininkai pareiškia, ninkais, su ministeriais ir ben taikinti trokų vedėjus su darb
ugdyti. Lietuva su jo mirtimi
30 pėdų kruizeriniam laive
kad tie atlyginimai neturi bfit Lirai su įžymesniais veikėjais
tu šiose apylinkėse. Ant Chi reivis pašautas.
neteko žymaus ekonomisto.
daviais.
Capri įvyko sprogimas aplei
ir politikais.
mažinami, bet didinami.
cago, Burlington and Quincy
džiant Jackson parko prieplau
MIEGAMOJI LIGA
Lindhagenas padarė vizitų
SAMPSELL TEISME
geležinkelio vienas traukinys
kų. 9 asmenys sužeista.
VIENA, rugp. 8. — Austrų užsienių reikalų ministeriui
nušoko nuo bėgių.
SPRINĮGFIELD, HL, rugp. laikraščiams uždrausta kokius Lozoraičiui ir politinio depar
Jefferson apskrities autori
Chicagoj prasidėjo byla Mar
HAVANA, Kuba, rugp. 8.
CHICAGG IR APYLIN
sballni E. Sampsell, vienos — Paskelbta, kad iš Kubos tetai pareiškia, kad' šis tiltų 8. — Highlande, Madison ap nors komentarius paduoti dėl tamente direktoriui Urbšiui.
KES. — šiandien rytų numa——-------------Ingullio griovusios kompani bus deportuoti trys amerikie griovimas paeina iš-angliuko skrity, pasireiškė miegamoji (Vokietijos atstovo Papeno pri-1
pažinimo.
' PLATINKITE “DRAUGĄ” t<wias lietus; vėsiau.
liga Jau 4 asmenys mirė.
jos prezidentui.
šių nesutikimo.
čiai.

KOVA PRIEŠ VEŽĖJŲ
UNIJĄ

PASKIRTA DOLLFUSSO
NAŠLEI PENSIJA

MEKSIKOJ “SUSEKTAS
REVOLIUCINIS SANKALBIS”

PREZIDENTAS BROLIŲ
MAYO IŠKILMĖSE

AUSTRIJOS NACIAI BUS
SUVARŽYTI

PRIEŠ MĖLYNOJO ARO
GRĄŽINIMĄ

NELEIDŽIA PATIKRINTI
KNYGŲ

LENKAI MAINIERIAI PASI
DAVĖ AUTORITETAMS

CARL LINDH AGENAS
LIETUVOJE

KARDINOLAS PASKIRTAS
PROTEKTORIUM

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS
KUBOJE

STATYBOS DARBININKĮI
ATLYGINIMAS

ORAS
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Ki tvirtadienis, rugp. 9, 1934

s

1.
Tautos kalba — Lu joj
veninio evoliucija vedanti mū
bos nuolatiniume komitete. Ministerijos rei
Kan. F. Kemėšis
kalais daugelį kartų važinėjo ik, užsienį.
šių išeivius ir kad todėl tuš- gvc-.ios pore' rimo '’ū.las Kie
Ifotnn k**.li.'ii iAf.kvrii., R-kmadienlua
č»as būtų dalykus mėginti tai kviena tauta turi savotiškų
1925 metais, įsteigus Lietuvos prekybos
WlJMfc:i< Al'>s KAINA: J. Amerikų* Valstybėse:
ūsų
is - - |« uu Puaei metų — fS.M); Trinia mėneeUuns
evoliucijai priešintis.
dvasinį turinį,’ kuris yra i>air pramonės rūmus, buvo išrinktas pirmuoju
H8t
' rimam mėnesiui,7 —
74*. Kitose valstybėse
■tnU*: Mrtauu
UO; Puaei' metų — |4.00.
Va ir stovime prieš visų ei- darinys josios įgimtų gabumų
jų pirmininku ir juo be pertraukos buvo li
t — #J.
R»lmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
dėlto
I. Klausinio pastatymas
žiuu
parosi
girdimu,
ir
gi pat paskutinės savo gyveninio dienos. Pas
dr*tfarbiain.'< ir korespondentams raitų negrątlna,
lę klausimų. Ar minėtoji nu ir polinkių, josios religijos,
miornu tai pa,iai>ii
neprisiunčiama tam tlksišpalengva
užsimiršta.
kutiuį kartų rūmų pirmininku buvo perrink
Lietuvos ir Amerikos lietu
■tto
tenktų
tautinimo evoliucija ištiktųjų jos gamtos aplinkumos, jos
iMfctorfus pnuna — nuo 11:00 Iki* 12:0*
Tiesa,
kol
ateivių
karta
dar
tas praeitų metų vasario mėnesio pradžioje vių visuomenei savo laiku tin
veikia, kaip koksui geležinis istorinių pergyvenimų ir tra
ritinai
.lnnai priimami
neišmirė, lietuvių kalbu tebe
įstatymas, kuriam nei pasi dicijų. Pagal tų dvasinį turi
Be išvardinto, paskutiniu laiku a. a. Jo kainai nesusirūpinus, pasidarė
skamba visose lietuvių bažny
nį susidaro ir tum tikras min
priešinsi, nei jį palenksi?
nas Dobkevičius buvo piekybos ir pramonės taip, jog dabar Amerikoje yčiose. Tačiau daugeliui .jaunų
rūmų atstovu užsienio prekybos komisijoje, ra ne visai maža antros kar
Kaip atsilieptų tęijų milijo tijimo būdas. Kitaip mintija
jų ji jau nebe taip gerui sa“DRAUGAS”
Vytauto Didžiojo muziejaus komiteto nariu, uos lietuvių (t. y. gimusių Anų tautai jos trečios dalies nu vokietis, kitaip anglas ir dar
ę^prantama
ir
miela,
kaip
anglų
LITHUANIAN'DAILY FBIEND
kitaip lietuvis. O kalba juk
įsteigus Lietuvoje Vengrijos karališkų kon merikoje iš tėvų ateivių), ne kalba. Ir todėl nenuostabu, tautinimas?
Publlabed Daily. Kxcept Sunday.
B8CRJFT1ONS
One Year — **.*•; glx Months
sulatų, buvo konsulu, o nuo i>ereitų metų ge mokančių lietuvių kalbos. Dar 1 kad jaunieji kai kur labiau
Kad tais klausimais geriau į yra ne . kas kita, kaip minčių
I.M; Three Months — *2.00: One Month — 75a
.....
,
, . .- perdavimo
aparatas.
Einant
pe — One Year — *7.00; Slx Months — *4.00; Bėraliniu konsulu. Kaip Lietuvos prekybos ir daugiau sutinkame nebegalin
dera
pastatyti
1 .
1
— .OSe.
traukia į airių bažnyčias, kur onjentuotis,
,
,
• r • i psichologijos dėsniu, jog nnn
r«rtlslM ln ‘DRAUGAS” brings best results.
pramonės rūmų atstovas, dalyvavo tarptau- čių lietuviškai susišnekėti tre pamokslui esti sakomi anglų uar
svarbesnį, nes pagrindinį1 \
.
.
.....
revUamf rates sn atpllcatiosi.
tis reikalingu pasireiškimo —
1AUUAS” 2334 S. Oakley Ate, Chicago tiniuose prekybos rūmų kongresuose. Buvo čiojoj lietuvių kartoj (t. y.
klausimų:
kus
gi
išviso
yra
kalba. Tų padaro dažnai ir jų
delegacijų pirmininku arba nariu prekybos i gimusių Amerikoj iš tėvų,
tautai jos kalba: ar kalba yra ir tautos dvasinis turinys rei
tėveliai,
jeigu
jie,
palikę
se-.
kalingas yra savo pareiškia
derybose su užsieniais, su SSSR, au Latvija. Į taip pat Amerikoj gimusių;
nusius lietuvių apgyventas vie tautos gyvybės sųlyga, ar ji mojo aparato — savo kalbos.
pu Estija, su Vokietija, su Anglija. Buvo pir- į jų seneliai iš Lietuvos yru atDIENOS KLAUSIMAI
tas, nusikrausto į geresnius di- tik antraeilės svarbos daly Kiekviena tauta turi savo pa
keliavę).
Su
ketvirta
karta
ymininku Baltijos ekonomiškų organizacijų
■ ,
striktus ir ima lankyti arčiau kas?
reiškiamąjį aparatų, kurs ge
ra
juo
blogiau.
JOBAS DOBKEVIČIUS
konferencijų Lietuvos tautinės grupės. Daly
esančias kitataučių — daž
Ir jeigu pasirodytų, kad sa riausia perduoda josios min
vavo eilėje kitokių, nepaminėtų, tarpžinybi
Iš antros pusės daugelis net niausia airių bažnyčias.
vo kalbos išlaikymas ar jos tis. Gali lietuvis savo mintis
Liepos 23 d., Medetnrodėje, netoli Ma-- nių komisijų.
ir tų lietuvių vaikų, kurie iš Tad kai kurių nuomone, ne- pamiršimas ne nuo geležinių reikšti anglų, prancūzų, lenkų
ių, mirė žymus mūsų tautos veikėjas JoUž savo darbų ir pasižymėjimus buvo de eina lietuviškas parapijines į ei kių ir stebėtis jei kai ku evoliucijos dėsnių pareina, o
kalbomis. Bet tik sava lietu
DobKevičius, pastaruoju laiku buvęs Lie kuruotas eile ordenų, Lietuvos ir užsienio.
mokyklas, gana sunkiai lietu rie mūsų kunigai klebonai į- nuo laisvo žmonių pasirinki viška kalba jisai tinkamai pe
ja Prekybos ir Pramonės rūmų pirminia- Caro vardu paduodamųjų prašymų kancelia
viškai kalba ir skaito. Mokyk veda jaunimui angliškus pa mo, tai kas mūsų darytina, jei rduos savo minčių gilumų, pi
rijoje buvo pritarnavęs iki slaptojo patarėjo loj labai nedaug laiko litua mokslus, angliškas rekolekci mes pasirinktume ne mirties,
lnų jų grožį, savotiškumų,
A. a. Jonas Dobkevičius buvo gimęs 1866 titulo.
nistikai teskiriama. Seserys jas ir t. p. Juk reikia jaunųjų o gyvybės kelių?
Gali lietuvis paliauti varto
gruodžio 6 d." (pagal naujų kalendorių)
A. a. velionis buvo malonus žmogus. Ir Kalbina vaikus dažniausia tik kartų pritraukti ir palaikyti
Visi šie klausimai tenka su jęs savo lietuviškęjį mintiji
liškio apskrityje, Mieliūnuose, Svėdasų todėl visų, nepaisant tautybės, tikybos ar pa angliškai. Jei ir pramoksta! pyp. lietuviškų bažnyčių. Tuo
apijoje. Viduriniuosius mokslus buvo ėjęs žiūrų skirtumo, turėjo reikiamų sau pagarbų. kiek lietuviškai mokykloje, tai ‘ badu, girdi, nors jaunoji karta glausti į vienų didelį klausi mo aparatų ir priprasti var
aliuoae, o aukštesniuosius — Petrapilio Malonus buvo ir paprastam laikraštininkui, išėję į gyvenimų dažnai ir tai ir pamiršianti lietuvių kalbų, mų — musų kalbos Amerikoje toti kitę, pav. angliškęjį apaišlaikymo klausimų, kurio te įatų. Tada jam pasidaro leng
versijete, gamtos - matematikos fakulte- kurio neatsisakydavo priimti. Tarp kita ko.
pamiršta, nes su visais jaunai bet ji išlaikysianti bent kata oretinė pusė bus “Kas yra tau viau savo mintis pareikšti an
Nuo 1892 metų dirbo Lietuvoje, žemės buvo didelis mėgėjas šachmatų. Kurį laikų
likybę; o pamiršę lietuvių ka
o srįtyje, o nuo 1894 metų Petrapilyje, buvo Lietuvos šachmatininkų sųjungos pir siais, o dažnai ir su vyresniai lbų, jie vis dėlto dar palaiky tai kalba?”, gi praktiškoji — glų kalba. Ir nors toksai karstybės banke. 1900 metais iš valstybės ba- mininku, o paskutiniuoju laiku — garbės pir siais kalbasi tik angliškai. Lie siu lietuvių dvasių, kurios jie •‘Kaip galima išlaikyti Ame-s tais ir kalba lietuviškai, bet
rikoje savo lietuviškųjų kal mintija angliškai ir jo angliš
tuviškų laikraščių nei knygų
> buv/> pakviestas į caro vardu paduoda mininku.
įgausiu, laikydamies prie lie bų?”
kų mintijimų visada lengva
mų prašymų kanceliarijų, kur tarnavo iki
Velionis paliko žmonų ir dvi dukreles neskaito, nes angliškos geriau tuvių bažnyčių, ir priklausy
esti pastebėti.
4 metų, kada, gavęs iš didelės prancūzų (viena ištekėjusi). Sūnus buvo gabus lakū sūprantanios ir lengviau priei dami lietuvių draugijoms bei
Įdomiausieji tačiau ir turimos pasiūlymų ifutvarkyti ir vesti Petra- nas, bet prieš keletu metų tragiškai žuvo. In namos. Naujiems lietuviams klubams.
Iš atsakymo į šį klausimų pa ningiausieji yra tie žmonės,
yje automobilių ir aeroplanų prekybos leei žinieriai I)obkevieiai, Feliksas, dirbus susi uebeatvažiuojant, liet-ių kalba
Daugeliui atrodo, kad tuo aiškės ir svarinimas kiekvie- kurie pažįsta ir susigyvena
įmonės įstaiga, iŠ valdiškos tarnybos pasi siekimo ministerijos žinyboje, ir Napoleonas,
kasdieniame gyvenime vis ma keliu neišvengiamai pati gy- nai bintai jos kaltos. T.
bent su dviejų tautų dvasiniu
lakė. Šiai įstaigai vadovavo iki 1918 metų dirbęs Kauno miesto savivaldybėje, yra ve
turiniu,
kurie nepaliauna var»džios, iki įstaigų bolševikai nacionalizavo. lionies broliai. Velionies brolis yra ir Kaje kreiptų srovę. Ištikrųjų tai nieko ypatingo
Institutas bus atidarytas šių metų rug . toti ir savo tautos senąjį tra1918 metų pradžioje grįžo į Lietuvų ir tonas Dobkevičius, Lietuvos pasiuntinybės nėra.
sėjo 15 dienų. Jis bus finansų ministerio ži
! dicinį mintijimo ir minčių rei
o 1919 metų birželio 15 d. pradėjo dirbti Paryžiuje patarėjas.
Prekybos kėlimo reikalu taip pat susi nioje, ir turės aukštosios mokyklos teises. Stu škimo ajHirafą, ir greta jo dar
mfisų (tuo rnetn finansų, prekybos ir pra
rūpino ir Lietuvos valdžia. Žinome, kad že-. dentais bus priimami asmenys, kurie yra bai- įsistato naujų kitos tautos mi
ėjės) ministerijoje. Buvo ministerijos atPREKYBA LIETUVOJE
mės ūkio specialistams paruošti, Lietuvoje gę gimnazijų. Mokslas institute tęsias trejus ntijimo aparatų. Yra juk žmo
rvu prie prekybos ir pramonės banko. Vėyra visa eilė žemesniųjų ir aukštesniųjų žc- metus. Institute bus paruošiami žmonės, ap nių gerai mokančių dvi, tris
,u jam buvo kuriam laikui pavestos Lieta
Prieš Didįjį karų kaip rašo “Tsb.” pre mes ūkio mokyklų. Paruošti smulkiems pre- ! tarnauti Lietuvos jūrų prekybai, ‘ekspediciir daugiau kalbų.
is valstybės banko organizatoriaus parei- kybų Lietuvoje savo rankose daugiausiai tu kybininkanis Lietuvoje yra tik dvi mokyk joms, kontoroms, įvairioms pramonės šakoms,
Tokiais laimingais žmonė
«. Buvo finansų komiteto nariu, o nuo 1920 rėjo svetimtaučiai. Lietuvis lyg ir gėdinosi los. Nieko ligi šiol čia neturima žmonėms, draudimai ir t.t. Be teorijos, institute bus
;tų kovo.l d., Respublikos Prezidento aktu, užsiimti prekyba. Jis težinojo tik žemės dir kurie galėtų tinkamai pasiruošti vadovauti daug kreipiama dėmesio ir į praktikų. Kas mis gali būti Amerikos lietu
ivo paskirtas finansų, prekybos ir praino- bimų. Dabar jau laikai keičiasi. Lietuviai Lietuvos prekybai ir pramonei. Pirkliai, kre met studentai privalės dirbti kurioje nors viai, kurie iš tėvų, bažnyčio
je ir mokykloje gali paveldė
s vieeniinisteriu. Ėjo šias pareigas ir dau- suprato, kad prekyba yra svarbi uždarbio ša dito įstaigų darbuotojai, draudimo darbuoto prekybos ar pramonės įmonėje.
ti ir išmokti gražiai lietuvių
•lį kartų (viso, rodos, apie penketų) laiki- ka ir todėl jų apleisti negalima. Prieš dve jai ir kiti lig šiol daugumoje buvo savamoks
Prie šio instituto manoma atidaryti įvai kalbos ir kurie tose pačiose
ii ministerio. Tuo pat laiku, antraeilės tar jus metus Lietuvoje susiorganizavo lietuvių liai, išprusę tik darbų praktiškąi bedirbda
rių įstaigų tarnautojams ir darbininkams ku mokyklose ir gyvenime neiš
ybos teisėmis, buvo ir biudžeto patikrinimo prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų mi, arba svetimšaliai, tyčia šiose vietose lai
rsus, kurių tikslas — suteikti žmonėms teo vengiamai įgys ir amerikoni
Hftisijos pirmininku, o nuo 1922 m. vasario sųjunga. Ši sųjunga į savo rankas paėmė ini komi.
retiškų; ir praktiškų žinių iš tų sričių, ku škų mųstymų bei amerikoniš
Respublikos Prezidento buvo paskirtas ciatyvų prekybos bei pramonės kėlimų lietu
Tokia būklė vra nenormali. Iškilo suma.
riose jie dirba.
kų kalbų.
?
nansų, prekybos ir pramonės ministeriu, Ien vių tarpe. Jos skatinami, lietuviai pradėjo nymas steigti aukštųjų prekybos mokyklų —
(Daugiau
bus)
Naujasis prekybos institutas bus įsteig
as pareigas ėjo ligi 1922 m. rugpiūčio 23 d. vis daugiau užsiimti prekyba, pramone lr n- prekybos institutų, kuriame tų specialistų Lie
tuva pati galėtų pasiruošti. Sumanymas ra tas Klaipėdoje. Jo rektorium yra paskirtas
Vėliau buvo finansų ministerijos patarė- rnatais.
Pennsylvania valstybėj išei
Žinoma, toks lietuvių verslovininkų ju do pritarimų. Neseniai įsisteigė prekybos in buvęs Lietuvos ministeris pirmininkas, žy
i. Prekybos departamento direktoriumi. Su
mus
pramonininkas
Klaipėdoje
inž.
Ernestas
na du laikraščiai, kurie yra
siekimo tarifų komisijos pirniinjnku. Fina- dėjimas pradėjo nepatikti kitataučiams. Jie stitutui laikyti draugija, kurios įstatai šioGalvanauskas.
virš 100 metų senumo.
l ministerijos atstovu geležinkelių valdy- šiame judėjime įžiūrėjo neva prieš save nu-1 mis dienomis buvo patvirtinti.
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Henri Vilard Frenčo judėjo mažas žmogus, apsisiautęs gedulin
gu dangalu. .Jis buvo taip mažas, kad j
daug kas smalsiai žiūrėjo į jį, bet niekas
nepradėjo kalbėti su juo ir neklausinėjo
(iš gyvenimo dykumoje)
joVilkstinės, paprastai, leidžiasi kelio
(Tęsinys)
nėn po saulės nusileidimo, nes tai daug
Daugiau nebebuvo ko veikti, ir jis patogiau dėl daugelio priežasčių. Naktys
rįzo vėl į aikštę, truputį pavaikštinėjo Sacharoje labai šaltos ir judėjimas sušil
r, radęs mieganti nuošaliai kupranugarį, do ir žmones ir gyvulius; g denų, saulės
Isigrftė pavėsyje, kuris buvo nuo jo, ir karštyje, jie daro sustojimų, ilsisi ir mie
tipriai\nžrmgo drauge su visa vilkstine. ga. Be to, keliauti beribiuose dykumos
smėliuose arabams lengviau naktį, kaip
kiekvienas arabus iš vaikystės pradienų; nuo pačių seniausių laikų buvo
inasi kantriai pakęsti alkį ir troškulį ir,
laikomi arabai puikiais astronomais ir
tn, -iiv-hi
goti, kūoinet panorėsi.
moka rasti kelių pagal žvaigždes. Gt
<iegoilan as jis nejaučia’nė alkio, toė tro- svarbiausia priežastis, kodėl jie. keliauja
,kulio, tr tokiu būdu Išvengia kančių.
naktį, yra ta, kad paiki ir užsispyrę knpsanugariai nė už kų neims ėsti patam
(ii .laiiiaiK'las turėjo, b.- to, didelį sielrartų, n jis norėjo užmiršti jį nors lai- syje. Tokiu būdu, jeigu vilkstinės eitą
dieną, tai tektų kas dienę nestoti valan
linai.
.Saniė leidosi, kai vilkstinė praėjo pro dos lytų ir tiek |>ut vakare, sustojant tam,
Hru« vai įc if p.i.rko užpakalyje savęs kad į taše rti juos, Gi keliaujant naktimis
pfu m rentų, palengva dingusį užėjusioje neti nka-nustoti tarn laiko, nes jie ėda tuo
junspj'
Tarpe pėsčiųjų minios, kurių vi- i laiku, kai vilkstinė ir be to sustoja poiliconid dnuo kirk\ irioji- \ i Ik stiro-m, ypač 1 .-dui.
Tiera, kupranugaris gali kai kurį lai
tetoemet jis artėja į savo paskyrimo vietų,

JAMAUDAS

kų apsieiti be ėdalo ir gėrimo, todėl, kad
jo kupra yra visa iš taukų, ir pilve yra
vandens išteklius. Bet ir vieno ir kito
dalyko pakanka kelioms dienoms, ir to
dėl vilkstinės eina dienų tik nedidelėse
kelionėse.
Arabai šventai užlaiko svetingumo
dėsnį, ir, dėl to, Jamaudas nejautė trū
kumų nė maisto, nė vandens.: o kai jis
norėjo miego, jis gulėsi pavėsyje šalia
kokio nors kupranugario. Jis ėjo drauge
su vilkstine, ir niekks neklausinėjo jo nie
ko, niekas netardė jo. Jis ir iš anksto ži
nojo, kad taip bus, todėl, kad toks jo
tautos paprotys. Kiekvienas, esųs vilks
tinėje, žinojo, kad, jeigu iš paklaus ko
nors iš keleivių, iš kur ir kur jis eina,
tai jam bus vienodai neaiškiai atsakyta:
“Iš dykumos vartų j jūros vartus”. Ir
kiekvienas stengėsi Užlaikyti savo verty
bę, nedarydami nereikalingų klausimų,
kurie vis tiek nieko nepasiektų, dėl arabų
.susilaikoniumo, prie kurio jie pripranta
nuo mažų metų.
Ilgai teko Jamaudui eiti drauge sn
vilkstine. Baltas jo dangalas pasidarė ta
msesnis nuo dykumos smėlių ir susidras

kė į skudurui laukiniuose "kalnų praėji
muose. Pagaliau, jie priėjo prie .didelio
pajūrinio miesto, apsupto aukštų akmeni
nių sienų, ir vaikas, eidamas vilkstinės
pabaigoje, įėjo pro aukštus miesto var
tus.
Čia stovėjo-visa minia žmonių ir du
lialti žmonės su spindinčiais mundieriais
lipino ant vartų kažin kokį skelbimų. Ja
maudas iki to laiko niekuomet nematė nė
vieno balto žmogaus ir su smalsumu pa
žiūrėjo iš pradžios į juos, o paskui į
skelbimų. Jis buvo nudažytas ryškiausio
mis spalvomis ir papuoštas vaizdeliu. Vi
duryje buvo nupieštas kalnas, ir ant jo
buvo kažin kas tokia, ko niekuomet ne
matė vaikas. Ant to keisto dalyko ruo
šėsi užšokti — iš vienos pusės liūtas sn
išžiodintais nasrais, o iš kitos — gyvu
lys, panašus j arklį, bet su ragu ant gal
vos.
Jamaudas tik žvelgtinai' pažiūrėjo į
vaizdelį, jį daltg labiau domino baltieji
žmonės. Tokius, vaizdelius jis buvo matęs,
ir anksčiau ant maišų ir dėžių, kuriuos
vėže vilkstinės, eidami iš pajūrinio miesto
į krašto vidų, ir buvo apie juos toli gra

žu ne geros nuomonės. Jis žinojo, kad
liūtai ir arkliai ėda ne tų patį; paskui,
jeigu tas ke:stas dalykas ant kalno, iš
tikrųjų tiktų kaip maistas ir liūtui ir
arkliui, tai, kaip ten bebūtų, jie nepultų
jo iš įvairių pusių, kaip buvo nupiešta
vaizdelyje.
Jie pradėtų, tikriausiai, muštis, ir,
žinoma, liūtas nugalėtų tų nepaprastą gy
vulį su ragu ant kaktos, jeigu tik toks
gyvulys yra pasaulyje, ir suėstų jį. O pas
kui jis pultų ant kalno ir suėstų keistąjį
dalykų, kuris buvo ant jo viršūnės (Kal
bama apie Anglijos valstybės ženklą).
Po vaizdeliu buvo kažin koks užra
šas, bet Jamaudas nemokėjo skaityti ir
todėl, nusisukęs nuo jo, atkreipė Tisų sa
vo dėmesį į baltuosius žmones. Tuo lai
ku kažin kas sumanė perskaityti skelbi
mų balsiai, ir Jamaudas ėmė klausytis to,
kų skaitė. Iš pradžios jis klausėsi nedo
mini, bet palengva taip susidomėjo, kad
nustojo žiūrėti į baltuosius žmones ir vi
sas pavirto klausa.
(Daugiau

bus)

etrlriadlebis, rugp. 9, 1934
Kun.

Pirmiau ir Dabar
Montre&l, Canada. —
liepos 28 iki 30 d., per tris Į
dienas, ftv. Kazimiero parapi-.
jos bažnyčioj buvo 40 valandų
atlaidai. Ypatingo įspūdžio tei
kė maldininkams ir svečiams *
amerikonams gražus altorių
papuošimas gyvomis gėlėmis.
Tas rodo, kad mūsų žmonės yra ištroškę Viešpaties Jėzaus
meilės ir nuoširdžiai, kaip bi
telės, sunešė po gėlelę papuo
šimui Jėzaus buveinės. Neste
bėtina, kad žmonių skaičius
buvo gana didelis prie išpa
žinties, nes katalikas žmogus
tikrai supranta kų reiškia jo
gyvenimui paliuosavimas sa
vo sielos iš neapykantos retei žiu. Ir tik vienintėlis tėra bū
das pasiekimui tos skaisčiau
sios tobulybės, priimant ver
tai į savo širdį Šv. Sakramen
tų. Todėl ir tie asmenys, ku
rie jautėsi savo širdyse kokių
asmeniškų neapykantą prieš
savo klebonų, turėjo puikių
progų apturėti visas malones
atlikdami išpažintį prie sve
timųjų kunigų.
Nuo

Rašo DR. G. I. BLOŽIS, dentistas, Chicago, 111
Vėl vakaras. Kaip ir parastai, Jonas, po dienos daro, pavakarienavęs, užsirūkė
avo pajuodusių pipkutę, praėjo pūsti dūmus kamuliais ir
ų rimto mastyti. Pastebėjus
mytė, kad Jonas kuo tai rūinas, pasiėmė mažų kėdutę,
asistato šalo Jono aukštos
ėdės ir pradėjo žiūrėti iš apaios pro suriestų rankų,
nt kurios Jonas laikė parėięs savo rūstų veidų. Pajų•s, kad kas tai prie jo giaužias ir žinodamas, kad nieas kitas, kaip tik Onytė, neiflrėdainas atmetė rankų, pripaudė Onytę prie savęs ir
aklausė.
— Ko nori mano širdelę!
Onytė skurdžiu balsu, lig
■žų keno išbarta atsakė;
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^kNieko ypatingo, Jonai,
HBnrėčiau žinoti, kuo tu taip
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NEUŽSISAKYKITE

nieko jums nekainuoja
./
įsitaisyti Gazo Šiluma
dabar !
Gazu Šildymo Divizija

IE PEOPLES GAS LIGHT
1D

COKE

COMPANY

’ublic Service Company of Northern Illinois

W ėst ern United Gas and Electric Company

Ar

Jūs

Esate

Supančiotas

Night

Ir su “suirusiais" nervais —- jaučia
tės Ir pavargęs — tik pusiau žmo
gus. Jeigu taip, štaf yra geras toni
kas, sutelkiantis geresnes dienas.

Nusa-tone
yra užvardintmas TONIKO, kur) Gy-1
dytojas Specialistas Išrado, tr kuris
dabar parduodamas visose vaistinjįčlose. NUGA-TONE yra kombinacija
tam tfkrų tonikų alterativų, kurios
stimuliuoja, atgaivina visus organus,
duoda naują gyvenimą lr energiją.
Jūs valgysite geriaus, — miegosite
saldžiau. Tūkstančiams vyrų lr r>ol«rų tapo pagelbėta.
Trisdešimties
dienų treatmentao už vfeną Doleri,
gaukite tikrąjį — garantuotas.

Thlnk of lt—how this old world
does maJce progrese—nnw oomes a
prescrlptlon which la linovn to pharmaclsts as AUenru and wlthln 49
hours after you start to take this
fcirtft actlng formula pain, agony and
Inflammattnn caused by ezcess urlo
ocld has started to depart.
Allenru does just what this notlce
saya lt wlU do—lt Is guaranteed. You
can get one generous bottie at leadIng drugstores everywhere for 91
cente and lf lt doesn't brlng the Joyous resulta you espect—your money
whole heartedly returned.
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Sojefor bfantor Adult. AtgttDniCfe1**

Rook Marine Company, Pept. H. S., Chlcago

Padarytas
Ii
rlnktfnlų
lr šaknelių, suplaktas I
kiaušinių, alyvos, uksuso
grietinės tirštumą Išskirti
nu Kraft Mlracle Whlp
būdu.
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A NICKLE (N
STREET CAR

CLAiKtB
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_

Morning

Jei akys mergintos vėjo, dulkių ar
saulės, Vartokite kelis lašus Murinę.
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vHsr
nu sykiu. *
_

ahd kine <nome

[A

and

Pramatė a Ckan, Heahhy Condition

Pain—Agony Starta To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for Ton

BOS s

HSIk&^M

Petrausko,

Atminkime kad rūpinimasis
gera spauda ir platinimas joa
jra vilias iš geriausių darbų
Tik visas savo pareigas, ypa4
Atsiminimai iš 1905 — 1914
spaudos atžvilgiu, atlikdami
pergyventų laikų
pasieksime ir sielos išganymų
Pasifiko vandenyne yra va
dinama Tikopia, kurioj reikia
Katalikams netinka ir to*
keistas įstatymas, būtent me
kia spauda, kuri nors nestoja
rginai paprašius vaikino jų
atvirai j kovų prieš tikėjimų,
bet ir negina tikėjimo, nei
vesti, jei jis atsisako, turi pats
nusiskandinti.
nesirūpina katalikų reikalais.

Rūpinies f
I — Onyte, aš nesirūpinu, bet
Bk mąstau, perkratinėju savo
flergyventas dienas nuo pat
Kūdikystės — pirmiau ir daIškilmingus mišparus laikė
flar. Ir nieko nesurandu, kad
Kani kų tai bučiau naudingo
Kadaręs, pagelbėjęs, pasidarliko muzikalę dalį. Matyti, sakė kun. Jonas Bružas įs Na-j
— Gerai, Onute, gal būt tu
Kavęs ir t.t.
kad varg. Maršalkienė daug sliua.
ir daugiau apie tai supranti, j
K Onytė, nusikvatojo. PasigaTat daryk taip, kaip tau ge darbuojasi, kad choras yra’ Į^į būna leista man tarti
Kus Jonų už kaklo ir pridėjus
taip prašmatniai išlavintas.
, nuoširdų ačiū svečiams - ameriau atrodo.
flavo švelno viedų prie jo ne
Iš bažnytinių'draugijų, kaip rikonams už paliktus jų maloskustos barzdos, pastebėjo,
teko patirti, su savo gerb. kie- njus įspūdžius, ir visiems, ku-1
Bog jis yra vienų didelį darbų
bonu sutartinai daug veikia , rje ^aįp gražiai papuošė alto-1
Atlikęs, tai yra jų paliuosavęs
rius, 0 ypač širdingiausias aIš dirbtuvės.
Kožančiaus Draugija ir Tretimūsų gerbiamam klebonui
■ — Ar tai tu to dalyko ne
įlinkės.
__
už Įaįp energingų pasidarbaskaitai geru darbu!
Pirmadienį Persimainymo vimų dėl mūsų sielų reikalų,
šventėje
parapijonai skaitlin
I — Tai beveik kad ir ne, —r
gai atsilankė į pamaldas baž
Atsakė Jonas — bet kų tu da
nyčioje ir daugelis iš jų pri
bar niekus plepi. Štai, kas
siartino prie Dievo Stalo. Iš
■ėjo j mano galvų: aš manau,
to matyti, kad parapijonai yra
■ad
^fl man reikia jau gauti vypamaldūs žmonės.
Aiškų darbų, geriau sakant,
, Rugpiūčio 8 dienų per
flielningesni darbų.
Mišias iš ryto gerb. klebonas
fl — Jonai, kad tu perdaug
kun. S. J. Bartkus moterystės
Iš anksto dejuoji. Dar yra lai
ryšiais surišo Julijų Cieliaubo. Ar nežinai lietuviškos paskiutę
* sut Elmeru H. Meyer,
■arlės, kad Dievas davė danRašymų arba piešimų ant
Klebonas Gražiai Sugyr ena
■is, duos ir duonos.
kūno, kokį ir kai kurie ameri
Su Parapijonais
I Staiga, lig iš miego pabuŠv. Antano parapija yra ne kiečiai daro sau ant rankų ir
■lęs Jonas paklausė:
didoka. Tačiau, smagu maty krūtinės, plačiai vartoja egip
ti, kaip gerb. klebonas kun. S. tiečiai. Jie tiki, kad tas apsau
I Beje, Onyte, šiandien buvai
J. Bartkus vieningai gyvena goja juos nuo depresijos ir nu
b>as gydytojų. Kų jis tau sair sutartinai darbuojasi ru sa tukimo.
vo parapijonais.
Rubinas ir safyras (brangIš savo pusės džiaugiuos,
ikad teko man proga susiartin- akmenys) chemiškai yra tas(
|ti ir pasipažinti su gerb. kle pats metalas, tik jų spalva ki
bonu kun. S. J: 'Bartkum. Ir toniška. 16 šimtmety rubino
, iš širdies gilumos aš maldau vieno karato buvo aštuonis
ju, kad jį Dievas laimintų gra syk brangesnis už daimento
žia sveikata, kad dar ilgus ne tokio pat karato (svorio).
daryti, kaip i Gerb. kun. S. J. Bartkus tus galėtų išganingai pasidar
Philadelphia, Pa., gyvena
oja.
tyra Sv. Antano parapijos kie- buoti katalikiskųjai mūsų išeiJoe Reggie, kuris per 15 m.
L Jonai, kn bonas jau nuo liepos 12 d., vijai.
,

GREAT CKESAR.-!!
NHAT’S HAPPENED 9
'/A-BEEN IN
\
A FIGHT
S

A.

n

t? a

r o

a

■ i . ■ 1.1, t'. ru.-

s

rii-Į,

i

čiuojasi apie svarbius įtaka į taisymui. Taip pat nubalsavo.
Praeitų sekmadienį, Šv. Jo-J
gų pagalbos. Kiekviena orga-,
lūs,
kiti
kiksų,
kasinkų
ir
ve-'kad,
vasarai
praėju
,, -------- praėjus, vėl būtų no draugija laikė mėnesinį su
nizacija yra vaisius mūsų nakimų smagiai drožia. Svetainė; imtasi darbo parapijos labui.! sirinkimų. Nutarė aukoti de, t u rainus palinkimo draugiji
I.
sūkiams labai patogi ir erdvi,1 Veiklios ir darbščios tos mo- šimtinę bažnyčios pataisymui.
niam gyvenimui. Prie socija,
REDAKCIJOS ADRESAS:
lės žmogaus prigimties išdavų Šv. Pranciškaus Seserų mo tat jaunimas linksmai ir mi-! terėlės, tat ir jų darbas visuoBažnyčios taisymas sparčiai,
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
priklauso ir L. R. Katalikų kytojų seimelis įvyks vienuo kliai sukinėjasi. Visiems link- met našus parapijai,
eina. Pleisteris jau nuimtas
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
, Federacija Amerikoje.
Tas lyne rugpiūčio 11, 12 ir 13 d. sma ir malonu čionai dienelė
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
nuo lubų ir sienų, nes Žvirb-I
'Katalikų Veikimo Centras vis Į dienotvarkę įeina sekantieji praleisti. Dalyvavo ir visas Praeitų sekmadienį sodaliei2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
lis Jonas ir Jonila sumaniai su
1 daugiau suranda sau simpati- punktai: 1) Katalikiška Ak čionykštės kolonijos korespon jos mergaitės ėjo bendrai prie
Telepbone Hemlock 2204
pagelbininkais darbuojas.
kų. Mūsų pačių apylinkėje jau cija; 2) I’atriotizmas; 3) Mo dentų štabas. Nors jau uejau- šv. Komunijos. Sodalietės nu
j jis yra įleidęs savo šaknis gan kinių lavinimas idealų sieki ims Dėdula, bet, nenorėdamas tarė aukoti dvidešimts penkis
Šeštadieniais bingo sekas
^irodo
lni.
giliai. Jo skyriai jau veikia me. Bus skaitomi seserų ati senatvei pasiduoti, ir jis su, dolerius bažnyčios pataisymui, j labai
----------1 ngi parapijai.
šiose mūsų parapijose: šv. Ka tinkamai priruošti referatai; jaunimu svetainėje sukinėjosi.
Arthnas, Unistas, Vėpla ir
Ar gyvulys tu- zimiero South Side ir šv. Vin po-referatų bus duodama lai
SMAGENYS NĖRA PROTAS
JONAS:
TTU’TITVTAT
‘HATCTAPAT*
cento West End, Pittsburgh, ko diskusijoms. Be to, bus į- Spirgutis linksmai šnekučia
ii!
vosi
ir
maloniai
žiūrėjo
į
mi

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Pa., šv. Petro ir Pauliaus, vairių demonstracijų ir metų
MIELAS: — Neturi.
MIKAS: — Jonai, aš nesu
kliai
šokantį
jaunimų.
Labai
JONAS: — Kadangi žmo Homestead, Pa. ir šv. Auta- darbo paroda.
prantu, kame dalykas. Žmo
Tel. CANaI 0257
i daug svečių buvo iš tolimesnių
Rea. PROapect 6«59
Bridgeville, I a. I rie to
gus turi smagenis ir gyvuliai gus ir gyvulys turi smagenis,
Taip pat bus suruošta ke- j kolonijų
turi smagenis; žmogus gali o žmogus turi tokius apsireiš- katalikų susibūrimo dai nėia lėta socialinio pobūdžio prog- į
DENTISTAS
Patėmijau ši kos geibiamus 144# so. imu er., ciceko, ill
protauti, o gyvuliai ne!
J kimus, kurių gyvuliai neturi, prisidėjusi Dangun žengimo ramų, į kuriuos pakviesti žy
,
.
tn
•
»»
-i i
Utar., Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
kunigus: L. Steigmanų, M. J. j įm so. halsted st., chjkjacio
JONAS: — Mikai, čia tai todėl smagenys negali būti parapija North Side, Pitts- mūs svečiai oratoriai.
Paned. Sered. lr Subat. 2—9 vai.
1521
SOLTH HALSTED STREET
visa svarba to klausimo, kad protas. Nes protas yra dvasi-1 burgh, 1 a., šv. Izidoriaus,
Šis seimelis bus visoms mo-'i Kazėnų, J. Pik utį, A. Jurgutj
Rezidencija 6600 So. Arteaian Avė.
smagenys negali protauti, ga- nis apsireiškimas, o smagenys Braddock, Pa. ir šv. Juozapo, ky tojoms įdomus ir naudingas, u‘ J; Sknpkų. Laikas praėjo, D1#noms Te, LAFayetto 67a3
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
Ivoti, atminti. Smagenys yra yra medžiaginis apsireiškimas. Donorą, Pa. Turime suorgar bet ypač jaunesnėms, kurios | Il€‘ pergreitai, kad net grau Naktimis Tei. can ai 0402
8 Iki 8:80 vakare
nizavę
ir
Federacijos
apskrikų
tik
pradeda
mokytojauti
^
ll
buvo
skirtis
su
tais
ųžuo
tik jausmo organizmas, o proMikai, negana dar to. Pas
TeL LAFajette 7650
tas intelektualis oiganizmas, • įniOgų randame dar daugiau tį, kuris lodo daug gjvumo ir yj8Og seserys juom yra užin i ^8- Manome, kad parapijai
Office:
2643
W.
47th
Street
pro
pelno pora šinitekuris yra ne smagenų dalbas, į apsireiškimų, būtent vaizduo taip sakyti, \ra katalikų ūkei- (teresuotos ir bus teikiama pro
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak.
jos
ašis
apie
kurių
sukasi
visi
ga
visoms
parodyt
savo
gaĮ
bet dūšios darbas.
Nedėh'oje pagal sutarti
V • S’ V
tę ir supratimų. Vaizduotė ga- Z‘ t vežimo
ratai, visas tautiš bumus ir pažangų.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
MIKAS: — Ar negalėtum li įsivaizduoti, kas yra geras, kai religinis darbjas.
Olfice Tel. REPublic 7«9fl
4140 Archer Avenue
Mūsų didieji seimai suka ■ Praeitų penktadienį, Šv. Vi Res. Tel. GHOvebUI O«17
man įrodyti proto nuo smage blogas, meilus; kas yra žmo-’
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
7017
S»
FAIRFIELD
AVĖ.
galvas, kaip atitinkamai suor-' j,cento moterų klūbas laikė mė*
gus, jo didybė, kilnumas, kas
nų skirtumo!
Rugpiūčio 1 d. pas kun. A. ganizuoti visuomenę, kad mū- nesinį susirinkimų. Nutarė iš
Res. 2136 W. 24th St.
j yra amžinastis etc., o gyvulys, Jurgutj, Bridgeville, Pa. įvy
Tel. CANaI 0402
JONAS: — Žinai, Mikai,
2123 W. MARQLETTE ROAD
■ turėdamas smagenis, negali ko to apskričio valdybos susi sų tauta Amerikoje nepasilik-' savo kasos paaukot dvidešimts
kad kiekvienas moksliškas da
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
| turėti vaizduotės. Supratimas: rinkimas. Posėdyje dalyvavo: tų užpakaly kitų tautų, bet penkis dolerius bažnyčios pa- VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto Office Phone
Res. and Office
lykas turi būti įrodytas moks
Nedėlfoj susitarus
2359 So. leavitt St.
PROspcct 1028
žmogus supranta, kų reiškia kun. J. Vaišnoras, kun. M. Ka kad visur pasirodytų tinka- !
CANAL 070*
liškais faktais. O jeigu kuris
rei. LAFajette 9067
du ir du. Iš penkių atimk du, zėnas, J. Tamkevičius, A. Pa mai išauklėta ir susipratusi.
Tel. CANaI #122
atmeta moksliškus taktus, tai
bus trys. Ar ne tiesa, Mikai? leckis, J. Grebliūnas, K. Vaiš 3Auip pat seimai gvildena mū
jis yra ar visai bemokslis, ar
sų svarbiausių katalikybės
PHYSICIAN and SURGEON
ba nesveiko proto žmogus. O' MIKAS: — Tiesa, ir kitaip noras ir pats šeimininkas. Nu klausimų, kad nei vienas mū
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
DENTISTAS
tarta
iškilmingai
paminėti
Vilštai yra faktai: Psichologijos. negali būti.
2403 W. 63rd St., Chicago
X—SPINDULIAI
sų tautietis neišsižadėtų kata
2201 W. Cermak Road
JGNAS:
—
Tai
žmogaus
su
j
niaus
užgrobimo
dienų,
Spalio
OFFICE HOURS;
(mokslas apie žmogaus protų,
likų tikėjimo, kuriame jis gi > 3051 West 43rd Str.
(Kampas Leavitt St.)
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
pratimas
yra
visiškai
dvasii
devintų.
Kadangi
(Vilniaus
va

(Prie Archer Are. aetoli K ėdžia)
smagenis, jausmus etc.) moks
mė, augo ir turėtų baigti ja Vaiandoe:
Bunday by Appointment
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 Iki S rai. rakare
davimu
yra
susirūpinę
beveik
nis
dalykas.
Ar
paimsi
du
oBaredomla
tr
nsdAUomls
las aiškina, kad pažiūrėjus į
me savo gyvenimų.
Nuo 1 iki S vakare
sutarti
savo sųžinę matome dvi rūšis buolius, ar du arklius, ar ko- visi lietuviai, išspręsta, be Ra Seserų mokytojų šis seimą-'
Seredoj pagal sutari]
DR. STRIKOL’IS
faktų (apsireiškimų). I. Jau kius kitus daiktus, žmogus su- į talikų, pakviesti visas tautiš- lis, tikimasi, duos to, ko vi
čianti rūšis: apreiškia išlau- pranta, kad du ir du bus ke-kas draugijas ir patri jotiniai suomenė pageidauja. Kaip ma
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
Tel. CANaI #122
kinių dalykų jausmų, k. v. ša-, Luti. Nors medžiaginius daik- nusiteikusius asmenis, neatsi- tyt iš dienotvarkės Katalikų
4645 So. Ashland Avė.
DENTISTAS
patriotizn,as į(.ina j
ltį, šilumų, sunkumų, lengvu-j lus nusi, bet protiniai gali žvelgiat į jų religinį nusista- akcija
OFISO VALANDOS:
4204 ARCHER AVĖ.
Nuo 2 iki 4 lr nuo 8 Ikt 8 rak.
mų. Tokios ypatybės priklau-j vartoti, kaip ir dvasinius. Ka tymų, prisidėti prie programo prograIll#. Jeigu se8ery8 pra.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Nedėliomis pagal sutarti
corner Sacramento
Ofiao telef. BOLlevard 7820
so prie kokio nors daikto, nes' dangi gyvuliai, turėdami sma- sudarymo ir tos istornės die dės kaip reikia įnešti į savo ' Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
2201 W. Cermak Road
Namų TeL PROapect 1980
kiekvienas daiktas turi turėti 8enis, bet neturėdami nei vai- nos atsakančio paminėjimo.
auklėjimo darbų daugiau ka-Į ■
■
-....... -...............
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
viršminėtos kokybes; kitaip ašuotės, nei supratimo, tik vie
Nutarta sušaukti I’ittsbur- talikų akcijos supratimo ir pa į Phone Hemlock 2061
Seredomls ir Ned6llomls pagal sutarti TeL BOCLcvard 7042
n.es nejaustumėm daiktų. Pa nų instinktų, todėl smagenys gho apylinkės Federacijos sky ,rio“z,mo.dvas'“s’tada
llll;DR. JOSEPH KELLA
REZIDENCIJA
vyzdžiui, pienas baltas, snie negali nei protauti, nei atmi rių suvažiavimas Homestead, sų didieji seimai neturės varJ
6631 S. California Avė.
gas šaltas, akmuo sunkus. Tai nti, nei negali turėti jokių dva Pa., Rugsėjo antrų dienų, tre go ir sunkumų dirbti savo rei
DENTISTAS
DENTISTAS
Telefonas REPubdc 7868
6558
So.
Western
Avenue
yra tie daiktai, kurie turi tas sinių apsireiškimų.
čių valandų popiet, šv. Petro kšmingą’ (Įarbą. ’■
4645 So. Ashland Avė.
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
K. J. V. S.
kokybes, kurias smagenys ap
ir Pauliaus parapijos salėje.
arti 47th Street
Sveikiname ir linkime Šv.
Nedėliomis pagal sutartį Ofiso: Tel. LAFajette 4017
Vai.; nuo 9 Iki 8 vakare
reiškia. Av.: arklys jaučia bo
Ree.: Tel. HEMIoek #280
Seredoj pagal sutarti
Galutinai sutvarkyta Fede Pranciškaus seserų mokytojų
tago mušimų ir žmogus taip
racijos apskričio pikniko rei seimeliui geriausio pasisekimo
pat. Arklys jaučia šaltį, karšGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kalai, kuris įvyko Adomo So ir visoms mokytojoms kuodau
. tį, alkį ir žmogus jaučia taip
4142 ARCHER AVĖ.
de, Rugpiūčio (August) 19 die S’aU8’a naudos.
Ofiso valandos: 2-4 Ir «-8 vai. vak.
Žmogus, kaipo socijalė bū
pat. Medžiaginius daiktus sma
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
nų Kiekvienas gerai supranRezidencijos Ofisas: 2#59 W. 891 h M.
gen imis jaučia tiek žmogus, tybė, yra palinkęs . į visūomeValandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak.
2515 WEST 69th ST.
DR. VAITUSH, OPT.
Seredomls lr Nedillomls pagal sutari]
tiek gyvulys. Bet II antra rū ninį gyvenimų. Pati prigimtis ta, kad nėra galimybės išvys lei savo aukšto pašaukimo,
Of. ir Rez. Tel. HEMIoek 6141
LIETUVIS
tyti didesnę akcijų tuščiom kiekvienas kunigas turėtų bū
šis apsireiškimų yra visiškai verčia jį santykiauti su kitais
OPTOMETRICALLY AKIU
Valandos:
SPECIALISTAS
kišenėm. Įvairūs susirašinė ti visuomenininkas. Lošti českirtinga. Ko smagenys negali žmonėmis. Liūdesio suspaus
Palengvins aklų Įtempimų, kuris
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
jimai, agitacija ir to paties repoko (turtle) rolę — įsi •sti priežastimi galvos skaudėjimo,
padaryti, pavyzdžiui, gailes tas jis ieško kitų užuojautos,
svaigimo akių aptemimo, nsrvuotuOYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
seimelio rengimas yra surištas traukti j kailį ir kitais nesirū mo, skaudamų aklų karšt], atitaiso 4157 ARCHER AVENUE
tis, meilė, troškimai laimės, kų nors laimėjęs, nori bendrai
trumparegyste lr tollregystų. Priren
Office Tel. Wentworth 6380
su išlaidom. Todėl, kam apei pinti, nėra garbinga išeitis, gia teisingai akinius. Visuose atsiti
Tel. VIRgini* OO38
džiaugsmas etc. Mikai, ar žmo pasidžiaugti, sumanęs pavergOfiso vai.: 2—4 ir 8—8 p. m.
kimuose egzaminavimas daromas su
Res. Tel. Hyde Park 3896
parodančia mažiausias klai
Wed#Įlomis pagal sutarti
gus neturi tų apsireiškimų! | ti kitų mintis, valių ir širdį na Vytauto ainių tikybinė ir kada audros negailestingai elektra,
das. Speclalė atyda atkreipiama
I
tautinė pažanga, kam nemalo dūksta ir laužo medžių šakas mokyklos vaikus. Kreivos akys atlMIKAS: — Tiesa, turi.
savo idealams, šaukiasi drau,
«
• y • taisomos. Valandos nuo 19 Iki I v. Tel. Ofiso BOLLcvard 5913—14
ni gyvenimo stagnacija, tegul — ,kada
Bažnyčios priešai Ne«i«n'oj nuo 10
12. Daugely at Rez. VTCtory 2343
sitikimų akys atiiateomoH be akiniu.
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
atvažiuoja į Federacijos ap knisasi po Jos pamatais.
KalnoA pigiau kaip pirmiau.
SPECIALISTE
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
skričio pikniką ir tuo pačiu
Vilimas.
6900 SOUTH HALSTED SI
Phone Boulevard 7589
Ofiso vai. nuo 1-8; nno 8:30-8:30
paremia savo vadų pastangas
8 PU L
od 9 m I :«epuvieA
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
756 W. 35th Street .
užkirsti kelią domoralizaojanLAIKRAŠČIUS
čiams veiksmams tikybiniai ir
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
tautiniai išsigimusių žmonių.
Pritaikyme akinių dėl viso
DRAUGAS”, vienintėlis Amerikos lietuvių katalikų dien Federacijos Kongrese ap
Ofiso Tel. CALunet 6808
kių akių. Ekspertas tyrimo aatstovauti:
Rea. TeL DREiel 9191
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me skritį įgaliota
kių ir pritaikymo akinių.
kun. J. Vaišnoras, A. Paleckis,
tams $6.00.
OFISAS
EugpiuČio 5 d., metinis iš
4729 So. Ashland Avė.
ARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun J. Grebliūnas, K. Vaišnoras
2 lubos
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
važiavimus arba piknikas Šv.
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- ir kun. A. Jurgutis.
CHICAGO, ILL.
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų ir
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
Vincento- parapijos labai geOFISO VALANDOS:
vizų chroniškų ligų
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
LAIVAS”, savaitinis Tėvų. Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak Lifpos 30 d. kun. Vinco Ab- rai pavyko. Adomo sodas, tai
▼ai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vaL
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Tomaičio, svetingoje pastogėje, tikrai yra tinkama ir patogi
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
vakaro. Nedėllomla nuo 10 Iki 13
Kampas Slst Btreet
▼alaadal dienų.
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
‘STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur Braddock, Pa. buvo susirinkę vieta piknikams. Stalai ir sėOPTOMETRISTAS
Nedėllomla tr Šventadieniais 10—13
TeAefonae HIDway 2880
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams Pittsburglio provinci,įos lietu dyirgg tarp ąžuolų. Ąžuolas, tai
viai kunigai pasitartų visuo garbingas medis lietuviams. 1801 S. ASHLAND AVENUE
$2.00.
Platt Bldg., kamp. 18 st.
Res. Phone
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi meniniais reikalais. Pribuvo Senovės mūsų bočiai lietuviai,
Office Phone
2
aukštas
TRIangle 0044
EXGIewood #841
po
ąžuolais
degindami
aukas
šie
kunigai:
Vaišnoras,
Minis žurnalas, 2334 So. Oukley Avė., Chicago, UI., Me
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM
sius, Šimkevičius, Urbonas, maldaudavo savo dievaičių,
tams $2.00.
Pastal)ėkit mano iškabas
4631 SO A
AVB.
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood Pikutis, Kazėnas, Vasiliaus kad saugotų juos nuo priešų
Tel. YARda 0994
Valandos
nuo
9:30
ryto
iki
St., Chicago, III. Metams $1.80.
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
kas ir Jurgutis. Neatvažiavo, kryžiuočių ir totorių. Taip ir 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
Rez.: Tel. PLAza 2400
“AMEKLKA” savaitraštis, Įleidžia Lietuvių Universalis Bin
7850
So.
Halsted
Street
Valandos:
t
skirtų
valandų.
Room
8.
tas, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, kaip paprastai, Donoros klebo- šiandien lietuviai Adomo so
ROOM 210
Nuo 1#-1S v. ryto: 2-3 lr 7-8 v T
1 uas, kun. V. Sadauskas. De- de, po ąžuolais, vieni šneku- j
Phone Canal 0523
Brooklyn, N. Y.
VaL; 1-4 U 2-1 TAL vakarų
Ns'ie.d.t-oukj l
. .ai u liana

PITTSBUftGtf 0 LIETUVIŲ ŽINIOS

SESERŲ MOKYTOJU
SEIMELIS

Įdomūs Pasikalbėjimai

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WINSKUNAI

DR. 1. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. A. P. GURSKIS

DR. S. BIEŽIS

DR. C. Z. VEZEL’IS

DR. A. G. RAKAUSKAS

B MŪSĮI DARBUOTĖS

DR. J. RUSSELL

DR. T. DUNDULIS

DR. SUSANA A. SLAKIS

ti

iki

DR. A. J. BERTASH

SKAITYKITE

ŽINUTĖS Iš WEST END
PITTSBURGHO PA
DANGĖS

25 METŲ PRITYRIMO

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

ens

DR. JOHN SMETANA

DR. A. R. MCCRADIE

DR. MAURICE KAHN
JLAND

.

1
Ketvirtadienis,

rugp.

9,

n H A ff o * H

1934

j.

tas piknikus būtų skuitlingus j
bės, nebėr sųžinės, nebėr arti- šv., o palaiminimas Svč. Ša ji « Misius,
v.iš
Vaši-!
mo meilės. Tai matai, ar čia kramentu tuojau po paskuti- noras, A. Jurgutis,
Lauksime tamstos pikniko
liauskas, A. Šimkevičius, M.
nesvarbus klausimais, ar čia niųjų Mišių šv.
su skaitlingu parapijiečių bū-'
Urbonas, J. Pikutis, J. Skrip
nėr ko rimtai pagalvoti f Ari
----------riu.
\
|
kus, V. T. Abromaitis.
nereikia nuliūsti, kad žmonija. Sekmadienis, rugp. 12
Su tikra pagurba,
taip nupuolė, o kas kaltas T į tai 6vč. Vardo Jėzaus sekmaALRK. Fed. P-ho apskr.'
Ūitokis atsišaukimas yra iš
' — Sei, Baltrau, ko tu čia — Na, Baltrau, o kasgi bus dienia. Vyrų išpažintis ir mėsiuntinėtas visiems Pittsburg
(Po tėvais HapUowk'h)
dabar žiopsai ant kampo toks daugiau kaltus, kad ne pro nesinė bendra Komunija 8 vai.
Dvasios
vadas
ho
ir
apylinkės
klebonams.
ryto,
8vč.
Sakramentas
bus
Mirė
rugpiūčio
d., 1934 m.,
nusiminęs, lyg žemę pardavęs? hibicija.
2:26 vai. popiet, sulaukus 37
metų amžiaus. A. a. Oua gimė
Didž. geru. kun. klebone:—
— Tu, Jonai, nieko daugiau — Taip, Jonai. Iš dalies ka išstatytas visų dienų. Popieti
Chicago, llh'nots.
A*
Rugp. 5
Paliko
dMellame nuliūdime
nežinai, tik tuojau nekaltą lta ir prohibicija, nes prohi- nė adoracija paprastoje tvarsavo mylimų vyrų Antanų, du
Kaip
tamstai
žinoma,
Pittssūnus 't homua Ir Leonam, tris
žmogų jrajuokti, lyg už durną bicija daugiausiai prisidėjo koje ir taip pat pamaldos va- d. Šv. Antano parapijonys, su burgke m/6 vasario , mėnesio
brolius Pranciškų, J uosta pų Ir
sirinkę po sumos į parapijos
'iii omus Ir gimines.
palaikyti. Aš čia visai nežiop- prie doros sugriovimo, įstaty- kare 7:30 vai.
Kūnas pašarvota* Virgll, IUlM
salę, nutarė surengti Labor veikia AI4K. Federacijos ap
nois. Laiuotuvės {vyks penkta
sau, tik ot taip sau užsimųs- nių paniekinimo ir per tai žmo
skritys,
kaipo
mūsų,
lietuvių,
dieni, rugpiūčio 10 d., iš na
Day piknikų bažnyčios nau
mų » vai bus atlydėta i kh.
čiau svarbiais šių dienų klau nija nutolo nuo Kristaus mo
Šventasis Rastas, Senojo
centras,
vadovaujantis
ir
vie

Petro tr Povilo parapijos baž
dai
ir
pasiskirstė
pareigom.
Praeitų
sekmadienį
Adomo
kslo,
nuo
tikėjimo,
nuo
tiesos
nyčių, Virgll, III., Kurioje Įvyks
simais.
i
nijantis tautiškai katalikiškų Testamento III. Psalmių kny
gedulingos pamaldos už velio
Generaliniu
menedžeriu
liko
sode
pirmų
metinį
piknikų
tu

kelio.
Tat
neveltui
Sv.
Tėvas
nės sietų. Po pamaldų bus nu— Ana, kokia jau tu čia piga, patarlių knyga, Eklezias
jų
akcijų.
Kad
tokis
centrus
lydėta i išv. Kaslmlero kapines,
Elena
Kaspučifltė;
į
rinklia

rėjo
dv.
Vincento
parapija,
Pijus
XI
ir
kviečia
visus
palozopijų išgalvojai; kokius jau
Chicago, llltnolo.
mums buvo ir yra būtinai rei tikas, Izajo pranašystė. Vertė
Nuoširdžiai
kviečiame visus
vos
komitetų
įėjo:
Cebatoriesauliečius
į
apaštalavime
darkurioje
klebonauja
kun.
Vaištu čia dabar šių dienų klau
ir Komentorių pridėjo vysku
gimines, draugus-ges Ir pužyskalingas
negali
būti
dviejų
tumus-mas dalyvauti šiose lai
simus gvildeni, gal amžinų at bų, kad žmoniją vėl atvesti j noras. Kaip paprastai, aš nie- nė, Jakštienė, Žukauskienė, nuomonių. Katalikų didžiuma pas Juozapas Skvireckas, plo
dotuvėse.
ilsį ponių prohibicijų apruudiT tikėjimų, prie Kristaus ir tik kad nei vieno pikniko neap Šarkienė, Pomerienė, Mažetie- privalo užimti ir laikyti va nais popieriniais aptaisais kai
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Bro
liai ir Giminės.
nė,
Pavilionienė;
tikietais
pa

leidžiu,
tai
ir
ten
buvau,
kad
tada
galime
tikėtis
gerovės.
— Jonai, ar subludai, kokiu
dovaujančių lietuvių visuome na $3.00.
Laidotuvėms patarnauja gra
tu čia priekabių ieškai? Aš Gerovės nebus, kol žmogus pakvėpuoti grynu oru, arčiau vesta pasirūpinti M. Pockevi- nėj vietų. Tai padaryti galima
borius J. F. Eudeikis. Telefo
Vadovas
Sakyklai.
Trečioji
nas YAKds 1741.
čia apie rimtus dalykus mąs prieš žmogų ginklųosis, žmo snsipažinti su kaimynais, snia čiūtei; į sporto komisijų pate tik prisilaikant vienybės ir re
knyga,
Pamokslai
apie
Dievo
tau, o ne apie tavo numylėtų gus žmogumi nepasitikės, ne giai laibų praleisti ir pasiįdo- ko: J. Tykach, J. Urbonas ir Į miant savo Federacijos aps
Malonę, Sakramentus ir Malmauti kaip McKeesRockiečiai Stankus. Visur, kur prigelbės
teisybė viešpataus.
jų prohibicijų.
Tiesų sakai, Baltrau. Ne- piknikauja. Nesigailiu, nes ten sodalietės. Bus ristynės, bok- kritį. Iki šiam laikui apskri- dų, Antrasis padidintas leidi- dr-jos Italai. Vertė kun.
— Atsiprašau, Baltrau, tu
tys (kartu su V. V. S.) suren- mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
ia visai nejuokauji, o aš ta reikia nei čia prieš banko du sutikau savo senus pažįsta- sas, lenktynės ir kiti pamargi- gė prakalbas Vilniaus Geleži
Saurusaitis, su apdarais. Pusi
kas. Kaina $1.50.
us ir gi nei kiek nenoriu už rų tokių reginių ieškoti. Ateik mus, gerus draugus: Dėdulu, nimai. Ūpas pas visus pakilus. nio Fondo atstovams ir Lietu
120; kaina 60c.
Vertė
gauti arba pajuokti. Ot tik by kurį sekmadienį į Šv. Ka Spirgntį, Unijistų, Cibukų, Sutartinai ir nuo širdies dir vių Dieną seserims Pranciš
Gyvenimas
ir bant, aišku, susilauksime gerų
Juozapas Skvireckas.
PusL
taip sau, kaip paprastai tave zimiero K. K. bažnyčios bobi- Lttrdingbosienę Brigytų
kietėms. Vis tai atliko dėka
slapių 56; kaina 15c.
G20; kaina $1.25.
užkalbinau, nes tu šiandien nčių, ten pamatysi panašų re daug kitų. Viai šokom, try pasekmių.
% darbuotojų pasišventimui, ne
DRAUGAS PUB. CO.
biskį lig ir keistai atrodai, o ginį, kaip vieni deda visas pa pi
Tų pačių dienų įvyko soda turint nei cento ižde. /
juk tu žinai, kad aš papratęs stangas, aukoja kiek gali, kad
2334 So. Oakley Avė.
liečiu mitingas. Nutarta nupi
384; kaina $1.20.
šįmet
prie
Šv.
Kazimiero
Trumpoj
ateity
apskrities
užlaikyti
bažnyčių,
mokyklų,
su tavim pajuokauti^ bet tu
rkti ministrantams
(altar
šiandien nenori nei girdėti a- o kiti netik, kad nieko neduo- mokyklos atidaroma aukštes- boysj kalnierukns ir kakla valdybos nariai mano skaitli
pie juokus. Na, tai sakyk, ko-'da, bet dar pajuokia duodanmokykla “High School
raiščius (neekties). Rugsėjo ngai dalyvauti Federacijos ko
ROSELLI BROTHERS, INC.,
kie čia dabar tau klausimai j čius. Tai kąžin kas čia kai-j Remontavimas, kambarių per- mėnesyje sukanka dvejimetai ngrese. Paskui rengs Vilniaus
paminklų dirbėjai
tas, ar irgi prohibicija,
ar tvarkymas jau pradėtas ir ti kaip mūsų mergaitės susibūrė užgrobimo paminėjimų (9 d.
tavo plikę atėjo.
Specialistai Iškalime
IšdifMkimos, kad už poros savaičių į Marijos Sodaficijų. Tų įvyki spalių). Vėliau rengs Pittsbu
— Plikė, tai plikė, na, tai ž.nonių nesųžiniškumasl
me visokių rūšių pa
rgho ir apylinkės konferenci
grabnamlus.
kam tau mano plikė užkliūva, — 0 šerap, Jonai, tu ir vėl bus baigta. Gal kas nors są nutarta pažymėti pritaikintu
Mūmj šeimyna specializuoja ŠI
jį - seimelį ir t.t. Tuos ir ki
bet kad ir plikė, o joje slepia su savo prohibicija, niekad su moningesnis apie tai plačiau programa ir vaišėm parapijos
me darbe per šešias kartas.
si daug rimtų dalykų. Klau-.tavim negalima rimtai pasika parašys.
salėje, rūgs. 2 d. Ši draugija tus darbus būtų galima sėkmi
Veskite paaahiklų reikalas U
■lai gu pačiais Išdirbėjai*
syk, Jonai: matai tų plieninį ihėti. Su Diev.
labai pavyzdingai ir sumaniai ngiau atlikti, jeigu apskritys
turėtų nors mažų sumų pinigų
yra vedama. Visi džiaugiasi ir
trokų ten ties bankos durimis.
didžiuojasi jos darbais »vo jr ižde. Apskrities naudai rengia
Matai kaip sargai apsiginkla Trečiadienį, rugpiūčio 15 d.
ma piknikas rugp. 19 d., š. ir...
vę iki kojų įvairiais šautuvais Panelės Švč. į Dangų Ėmimo
Braddock, Pa. — 40 valan bažnyčios gero\’a’
Adomo sode. Pasitikim ir. pra
daboja, kaip vyrai iškrauna įsakyta šventė paprastai va dų atlaidai šv. Izidoriaus pa
dokas | rytus imo
šome, kad tamsta, atjausdaŠių savaitę išvažiuoja atos
atvestus į bankų pinigų mai dinama — Žolynė, už tai kad rapijoj prasidės šeštadienį, ru
•
italių vartų
mas
katalikiško
veikimo
idė

toje
šventėje
šventina
bažny

šus. Tokie reginiai pasikarto
gpiūčio 18 d., 9 vai. ryto, gie togoms E. Kaspučrūtė, M. Ša- jų, malonėsi paskelbti minėtų
čioje
įvairias
gėles
ir
žolynus.
ja kasdien prie kiekvieno ba
dotinėmis Mišiomis, procesija rkintė ir O. Klasauskiūtė. Jos
telefonai:
piknikų iš sakyklos ir pa var-i
Antradienį
prieš
tų
šventę
panko. Man regint tų visų į gal
ir pamokslu. Baigsis pirma visos yra pavyzdingos ir vei
TSACOLA
MII
tosi savo galingų įtekmę, kad i
vų atėjo liūdna mintis, kad sninkas. Toje šventėje kiek dienį, rugpiūčio 20 d., 7:30 v. klios sodalietės.
ONT >486
,1
I.I SIDK MM
šiais aukštos civilizacijos lai- vienas katalikas privalo iš vakare, mišparais, pamokslu,
AUred RoseUI, pr©*.
toeelU, secr.
kaiš žmonės taip nebeužsitiki i klausyti šv. Mišių. Patogumo procesija ir palaiminimu.
vieni kitais, vieni prieš kitus įdėliai šv. Kazimiero R K. baž
(Sekmadienį bus skaitytinės
ginkluojasi lig prieš kokius; nyčioje Mišios šv. bus 6, 8 ir
G RA B O R
laukinius draskančius žvėris.'10 valandų. Gėlių šventinimas Mišios 8:30 vai. ryto ir suma
Išdirbėjai ankštesne* rūšie* Paminklų
Trumpai sakant, nebėr teisy-.bus prieš paskutines Mišias su pamokslu 10:30 vai.
ir Grabnamių
LACHAVVICH Teleft
Pirmadienį bus giedotinės
IR SONOS
Didžiausia paminklų dirbtuvė
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, Nližios su pamokslu 9 vai.; taip
Chicagoj
pat bus ir daugiau Mišių Sv.
Kurie Yra Toli Keliavę
Patarnauju laldotuvėsa Ituoptglauala
K Šeštadienio ir sekmadienio
Suvirš 60 metų prityrimo
Reikale meldžia atsišaukti, o maa
i.
darbu būsite užganėdūatl
vakarais 7:30 vai. bus mišpa
reikalai
Tel. CANai >516 arba >515
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
rai su pamokslais.
laupykite pinigus
Išpažinčių bus klausoma ry
arba kelionė į
Mea atlikome darbą daugeliui iyme
aių Chicagos Lietuvių.
su autoraus paveiksiu ir pa tais ir vakarais.
TeL ČIOBRO 6827
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
Atvažiuos daug svetimų ku
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai nigų su dvasine pagalba.
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
Visi kviečiami atvažiuoti iv
ORABORIUS Ir BALSAMUOTOJAS
arti Grand Avė.
Patam avi maa geras Ir nebrangus
dulyvauti iškilminguose atlai
labai įspūdinga
Koplyčia dykai
duose,
pasiklausyti
gražių
pa

ir ypač
Telefonas SEEley 6103
Telefonas MONroc 8.17 7
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo mokslų ir apturėti dvasinės
Chicago, Illinois
aptaisais $1.50.
naudos.
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SOUTH SIDE
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Žiūronas

ONA

Kun.

GRAŽŪS NUTARIMAI

BridgeviBe,

Pa.

FRIZĄ

Vaišnoras,

Paleckis,

A.

sekr.

—

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA
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Jėzaus
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Vardo
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Naujas

Testamentas.
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Kaimynas
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Sekimų.
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Rap.
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40 VAL. ATLAIDAI

MOORT CARMEL
KAPINĖSE

IE, ILLINOIS

I

V.

j

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

1138

Idz

UBTUVIAI

OKABOBIAI

MAŽEIKA

STl

'RIUS

Turiu

t

visokie

itrs

n?,

prieinama.

Vyskupo

P.

P.

Bučio,

M.

C.

I.

2314

APLINK

“EUKARISTINĮ

PASAULĮ“

GRESĄ

“KELIONE

NĖ

23rd

Chioago

PL,

3319

Lituanica

Chicago,

KON

1439

S.

49th

Ct.

Cicero,

Avi

111.

DI.

AUSTRALIJOJE”,

527 N. WESTERN AVĖ.

II.

Kun.

W.

pr.

PO

J.

EUROPĄ“

LAISVOJE

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

718

“KELIO

Vaitukaičio

SIMON M. SKUDAS
18th

We8t

Street

1410

LIETUVOJE.

SO.

49th

Cicero,

J. F. RADŽIUS

III.

‘

Pauliuko “KELIONĖS
Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj,
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, mūsų gerų parapijonkų, Ele- ’
Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, norų Žukauskienę, nes visa
Vokietijoje, Lietuvoje.
buvo nuplikyta verdančiu va
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai ndenin. Jos
gražių ir aiškių 300 paveikslų.
Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
Kaina tik $2.00.
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime
$3.50.
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš- , bnrghf pB, knr jgj bnvo ~ 1
kutį tuojaus
siųskie mums.
/ ,
. ____ ..
1
cia nupūti
Begalo

įdomūs

Kun.

J

.A.

5

Didelė

nelaimė

patiko

Phone

Visi Telefonai:

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
8«S W. 181h Ht. Tel. CANai *174
Chicago, III.

Italijoje,

yra

pavo

joje.

Ona

Mičiulienė,

parapšjonka,

{rga

Merey

dabar

kita

ligoninėj,

se-

Pitts-

už

! daryta

Gerbiamai "Draugo" Administracijai:
Siunčiu ru šiuo laišku $............... už koriuos prašau kuogrei'čtausla
atsiųsti man sekančius Kelionių knygas;
VYSK. P. P. KCCrO KULIONIM — $100
KUN. PK. J. VAITUKAIČIO
—
1.50
KUN.

J.

A.

PAULIUKO

—

I.OŠ

operacija.

Lai Dievas duoda joms pa! sveikti.
—_

I
Liepos

30

d.

buvo

Pfttabur-

arba:

SlunCUi $3.50 už kuriuos atsiųskit* man visas Iri* Kai ton lų knygaa
Mano adresas:

Vardas, Pavardė .................... ................................................................
................................................................... ....................... Street

Yards 1741-1742

gbo provincijos Kunigų Vie
nybės mėnesinis susirinkimas
pas nnisų klebonų, knn. V. T.f
Abromaitį. Dalyvavo sekantie-1

2109

I. J. Z 0 L P

LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

Tel. CICERO 284

SYREVVICZE /
GRABORIUS
Laidotuvėms pilna* patarnavimugalimas uš $36.ū*
1344

KOPLYČIA DYKAI

S.

50th

Avė.,

Cicero,

3

i

GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
1646

West

46th

Street

Tel. BOUIevard 6202—84IX

gera

šankiai

Illinois

Cicero

Ino.

vienų

ĮSPŪDŽIAI“

gyvybė

OOURT

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido*
tuvėse... Pašaukite...
KEPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime

tuo

sąryšių

pačiu

su

vardu).

firmų

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
T«L

Boulevard

4139

Tel. LAPajdtc 2S71

J. Liulevičlus
Graborių*
ir

Patarnauja Chteogoje Ir apyllBklJe.

Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

4D»9 Archer Ava.

F

MD
UE7UVIŲ DIENOS KOMI- KON. KALVAITIS DALYMITETO PIRMININKO ' VAUS PROF. POCIAUS
HMM
< BANKETE H
PADĖKA •
KOMITETO

SUSIRINKI

-inas vice-pirm.; Stan
ley Norgaila, 2-ras v.-p., Leo
nardas Gritis, sekretorius; Zigmobt Kūkalis, sekr. pagelb.,
Joseph C. Bncheris, kasinin
kas, ir Jonas Žiobė ris, Juozas
Klapatauskas, George Lukas,
Paul M. Smith, Vincas Paukš
tis ir Petras Kvietkus nariai
‘
1
Išrinkus sekretorium Leona
rdų Gritį, pavesta jam Real
Estate ofisas ir tvarkymas
spulkos
apdraudou dalykų.
Kiekvienų dienų savaitėje ga
lima rasti naujas bendrovės
sekretorius raštinėje. Raštinės

vyks ketvirtadienį, rugpiūčio
9 d., 7:30 vai. Vak. Kviečiami
visi rėmėjai atsilankyti. TuA
me svarbių reikalų nutarti.
RaSt.

LABOR

RADIO

nienei už tvarkymų bufeto,
Peoples Furniture Co. už gar
siakalbius, laikraščiams, lietu
vių radijo valandų leidėjams
ir visiems atsilankusieins ta
riu nuoširdų ačiū.

GEDIMINAS SPULKA PRI
IMTA Į HOME LOAN
BANK NARIUS

Visos komisijos yra prašo
Brighton Park. — Gedimi
mos tuojau sutvarkyti sąskai
tas, prirengti raportus ir at- nas Building and Loan Asso
vežti į komiteto ir draugijų^ ciation tapo priimta į Federal
atstovų susirinkimų, kuris bus1 Home Loan bank narius. Dapenktadienį, rugpiūčio 10 d., bar bendrovė yra prisirengusi
8 vai. vakare, Aušros Vartų teikti morgičiua ant namų.
parap. salėj.
Kam reikalinga pagalba, atsi
šaukite į bendrovės raštinę:
Leonardas Simutis,
Liet. Dienos Komiteto pirm. 4425 S. Fairfield Avenue, tele
fonas Lafayette 6618.
Bendrovės Direktorių sųstaJ. A. Valstybių gyventojai
gyventojai per metus išleidžia te randasi naujų asmenų. Di715 mil. dol. vaistams. Tai iš- rektoriatas susideda Iš sekanein po 6 dol. kiekvienom žmo cių asmenų: — John Sandara,
pirmininkas; Antanas Lukogui.
\

I

mos vedėjas J. Krukas padarė
So. Chicago. — Parapijos pi- įdomių pranešimų apie nepa
kniko diena pakeista. Vietoje prastus bargenus, kokie tęsis
26 d. šio mėnesio — piknikas per rugpiūčio mėnesį įvairių
įvyks rugsėjo 2 d. Piknikas namams .reikalingų daiktų
bus parapijos darže ir svetai Verta visiems pasinaudoti.
.
► ft' .. V ?
J'• i ;
nėje. <
Klausęs
Parapijos svetainė buvo už
imta pokyliui bei vakarienei
Ar klausėtės Progress Fur
rugsėjo 2 d., bet, dėl labai sva
niture krautuvės radijo vala
rbių priežasčių, minėtas vaka
ndos iš stoties WGES, praei
ras nukeltas į rugsėjo 9 d.
tų sekmad. rytų! Jeigu taip,
visiems, manau, turėjo patik
Šįmet parapijos nuosavybė
ti. Ta6 Progress vyrų duetas
je atlikta nemaža pataisymų.
..
,
.
, . kai jau užtrauks kokių daineklebonų™ langai, pono., ,r
#
visas medis naujai numaliavomarcb tempu, tai tik klausy
ta; daržas pagražintas ir tvokis. Visada įspūdingas yra ir
ra baigta tverti. Dabar visa
programos vedėją, Jono Roma
parapijos nuosavybė aptverta
no dainaviuu
Ųzūkelis
gražia vielos tvora ir didžiu
-rrlis parapijos d&Esas patogiai
įrengtas piknikams.
b

KAS

Rugsėjo - Sept. 3 d. 1934 m
VYTAUTO DARŽE,
115-tos gatvės tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s

giauslų. Vįsų programų išpil-;
dė mišrus kvartetas sudainuodamas net šešias dainas. Dai-lBAUDŽIA NESĄŽININGUS
nos skambėjo gražiai. Progra- AUTOBUSŲ SAVININKUS

PAKEISTA DIENA
. PIKNIKUI

DAY

“DRAUGO”

Lietuvos konsulas Chjcagai
LIETUVIAMS LAIŠKAI
MAS ĮVYKS RUG
A. Kalvaitis ir jo žmona da
CENTE4UMIAM CHIPIŪ6IO 10 O.
lyvaus bankiete, kuriame bus
OAGOB PAŠTE
s
J.
oficialiai įteiktas prof. Anta
Lietuvių Diena Harlem ae nui Pociui Gedimino ordenas.
6 Duabovioz Mary
Bankietas,
rengiamas
Vargo

rodrome šauniai pavyko. Lie
8 Gerdellte $am.
tuvių Dienos Komitetas ir Da nininkų Sųjungos Chicagos
22 Sabaliauskas Apolonija
riaus - Girėno Paminklo Fon provincijos; įvyks rūgs. 6 d.
26 Špofuifcini Antanui
21 Sipavicz įdvard,
do Komitetas su įvairiomis Shoreland Hotel, Crystal Ball
komisijomis gerai darbavosi. room, 55 gatvė prie ežero.
?'
.;į.------Tikietai jau pagaminti ir, valandos — pirmadieniais ii
Visiems pasidarbavusiems ir
kuomi nors prisidėjusiems uuot varg. J. Kudirkos ir ki ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki
prie Lietuvių Dienos pasise tų komisijos narių, sparčiai 6 vakaro. Kitomis dienomis
nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Spul
kimo: gerb. kun. klebonams, parduodami.
Bankietan tikimasi suva- kos susirinkimo vakarai —
Praėjusį antradienį Peoples
chorams ir jų vedėjams, Aero
klubui, su jo parašutininkais’ žiuos Chicagos katalikų vei- i trečiadieniais puo 7 iki 9 va- krautuvių radijo programa iš‘|
L. A. G. stoties WGES buvo viena smu i
įr lakūnais, sportininkams, kėjai ir atstovai iš miesto vai-Ikaro.

kalbėtojams, Chicago Evening. džios, kurios priešakyje bus
American, visiems -tvarkdaria-1 žymusis teisėjas Philip Finnems darbininkas, p. Stulpi- Į gan.
Ic.

Ketvirtadienis, rugp. 9, 1934

aa a,t,

KAUNE SKENDO 63

gus parodai palikti kaip yra
ir panaudoti viešajai naudai,
žmonių rekreacijai.

ŽMONES

Kauno maudyklėse šį mau
dymosi sezonų (nuo birželio 3
iki liepos 22 d.) jau skendo
63 žmonės. Nuskendo 5, iš jų
du vaikai. Kiti gelbėtojo bu
vo išgelbėti. Už nesilaikymų
tvarkos, maudyklėse tuo laiku
kai neteko leidimo, tai ta, kad surašyta 21 protokolas. Nusijie perdaug išnaudoja save kaltusieji patraukti tieson. Jų
septyni burmistro jau nubau
tarnautojus, mokėdami mažus
sti įvairiomis baudomis.
atlyginimus, neduodami poil

KAUNAS. — Paskutinėmis
dienomis plentų ir vandens ke
lių valdyba nubaudė keturis
autobusų savininkus, atimda
mi iš jų vienam mėnesiui lei
dimus važiuoti. Svarbiausia
priežastis, dėl kurios savinin

sio ir atostogų ir t. t. Tarnau

tojai be poilsio

dažnai

DAUGIAU

turi

DARBO

JOHN B, BORDEN

PAŠTUOSE

dirbti ištisas paras, dėl ko į-

vyksta ir katastrofų.

Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

Plentų

WASHINGTON, rugp. 8. ir vandens kelių valdyba au Paštų departamento sekreto
rius Farlev paskelbė, kad vi (Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 Ikt 5
tobusų kursavimų mano stipPanedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos
suose didesniuose paštuose su
vakarafa 6 Iki 9
Telefonas CANai 1175
riau kontroliuoti.
keliama apie 2,003 daugiau
dųrbo vietų, j kuriąs bus pri Namai: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublie MOO
imti užsiregistravę jauni dar
bininkai. Ir Chicagos paštui
tenka 78 darbo vietos. r.
■A

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMUI

Parapijos komiteto narys F.
Grigalaitis ir jo žmona šiomis
dienomis sunkiai susirgo. Nors
jau ketvirta diena, kaip guli
lovoj, bet p. Grigalaitis jan
eina geryn. Tikimos, kad, Die
vui padedant, greit pasveiks.

Eap
Mergaitėms “ašerkoms” po
Sveiki - drūti!
le kiekvienai ( o katalikėms
Jurgelionio cic'ilistai po sa
po špygų)
10c
vo kermošio dmbar veda ro
Legijonieriams komišino už
kundas, kanu/ kiek ir už kų
kratas sėdinčiųjų tarpe 2.00
reikia išnyj/kėti. Vieni paduo
I
Už nušveitimų kareivių Šoda vienokias rokundas, kiti
blių. 3 00
kitok/ias. Bet vieni nesutinka
I Ijaisvamanių asosieišino pre
vienomis, kiti su kitomis
zidentui komišino už paskirtų
Tat paprašyta jūsų pašenavo,
,
. .v .
.
. . ,
, , , aukų iš to asosieišino li
to prof. Kampininko, kad aš
do
25.00
padaryčiau jiems rokundų. Su... . . x
.
.
.
JT?
'
...
,
Cicibstų internacionalui kai
tikau. Še ji:
.
_ į
_
,
, .
' po bausme už nedamavimų
Ui agitacij, elnilMų p«p«-' mar8a|i(,te8
100.00
.
po pU9ę cento už colį *300.
Barberiui
Origai{io ta.
\ Ui dre«cc karaluitims po tt.
nuskotima
23c
f ena
6-6o. “Lietuvos vaidilai” ui “anlUž, Packard karalienei nu- „kią paskaitą”
9.99

Šv. Juozapo parapijos cho
ro vardu reiškiu širdingos pa
dėkos žodžius didž. gero. mū
sų klebonui kun. P. Vaitukai
čiui už suteiktų paramų, ku
rios dėliai šis choras turėjo
gražų, įspūdingų ir neužmirš
tarnai linksnių išvažiavimų į
Dune’s Park, Indiana valst
Toji diena bus ilgai mūsų at
mintvie
M Kazakevičiūtė.

KAZ. MATULAITIS, M- I, 0. ,

I knyga:
US PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo
<'
■’
• 7 •' ”
TT knyga:
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusi. 269, audeklo aptaihids $1.25.

III knyga:
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie
loms; pust 192, audeklo aptaisais $1.251
Visaa tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00

____________________________________________

v. . . . . .

OSrh. ‘'Draairo" Administracijai:
Siunčiu jums
Jums t.......... tuž kuriuos atari naktie knygas:
murinu
audeklo aptaisais. $1.25
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS,
1
.TBftN. audeklo aptaisais. |1.2S
RIKIUOS TAkAI TOBULI
DORYBES,
aptalf
.. audeklo
___ ...
aptaisais
|l.f5.
Arba: Siundhi JS.00 ož kuriuos prlslųsklte visos tris KUN. K. MATULAlOlO knygas, audeklo aptaisais.
Mano adresas

VIEŠAJAI NAUDAI

Planuojama, kad kai ku
rias pasaulinės parodos sri
ties, Chicagoj, dalis pasibai-

Choro raštininkė

Pranešimai

FOTOOKAPAfl
Atsidarė nuosavą, mo
dernišką studio su Hollywood Šviesomis.
480 VVEST 631x1 RT.
Epglcwood 5640—58H3

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Cbicago. 111,
TEL. REPIBI.IC 6409

BANKAS

LIETUVIAMS

-•

m

Faupykit savo pinigu
i šiame banke?*?!

HALSTED ELCHANGE
NATIONAL BANK
Halsted S<ir 191

Pavardė

Narys FF.DRRAL
INSURANCE KORPOKACIJO

t

Visi draugijos “Lietuvos Cįtięžti
10.00
“ Lietuviškam milionieriui” kininko” nariai, kurie turite
Vaivadai už marškinius, ku už pasėdėjimų ant steičiaus ir pikniko serijas, malonėkit?
tų dienų jam prakaitas cigarus
1.00 grųžinti pinigus arba serijas
98c
Už nušveitimų praėjusių me ateinantį nedėldienį, rugpiūčio
Dr? ftimukui už atitaisymų tų karalienės karūnos ir įdė- 12 d., piknike, kuris įvyks
25c Sbady Tree Inn (SpaiČio darprogramo vedėjo kupros, ku jimų vieno deimanto
Grigaičiui už krokodiliaus že). Kuris narys daugiausia
ri buvo atsiradus laike ananlcį serijų iš parduos, gaus dovanų
neini m o (nes mikrofonas buvo ašaras kalbant tų vakarų
Viso
$474.38 $5.00 (pinigais). Dovanų au
JMtiemas)
1.00
Pajamų už ženklelius gau- kojo grab. S. D. Lachavicz. i
Cieilistų poperai ui pamela
vimų, kad jų kermošiuj buvo ta
Kad komisija anksčiau galė500.00
100.001 tų tų dienų sutvarkyti tikie
daug lietuviškų vėliavų (išti
K. L. A. auka
200 001 tus, prašomi nevėluoti au šeri-i
krųjų buvo tik viena) po ^lc
Kitų aukų
už žodį
15c
$800.00 jomis.
Sykiu sudėjus
I. Lukošiūtė, finansų rašt.
Iiegijono “generolui” už giAtėmus $474.38 išlaidų, ci
seliaviinų cicilistams ir “ge- cilistų kišeniui lieka $325.62.
nerolienei” už suorganizavi-1
Dariaus - Girėno paminklo
Marąuette Park — Marijo
nų
Kol. Rėm. susirinkimas į-1
mų “ašerkų” po 10 dol. 20.00 statymo fondui — šnipšt.

Street

Katrie perkate anglis Ift
dralverlų, siųskite Juos
Į
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, už mažiau
plnfgų.

POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus namų dablnfmo
darbus. Darbas pigus lr užtikrin
tas. 1984 m. popieros rolė — 5c.
JOSEPH AUGAITIH
1608 8. 50th Avė.
Cicero, III.
Tel. Lafayette 671B

--- ---

Berkit ir Reikalaukit

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano
Movers
Seniausias Lietuvis
Moveria Chicagoje

71OO SO. TALMAN ŠT
7126 SO. ROCKVVELL HT.
Tel. REPtiMlc 50BB-6051
Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Porahontas M. R 17.06 tonas.

r

INSURANCE

PERKAM

NOT ART

LIETUVIS

. PUBLIC

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

LHORTGAGE BAHKERS,

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET

t

L

P. CONRAD

Parsitrauk Tris Knygas
Vedančias Tobulybės Keliu

Vardas.

KLAIPĖDA. — Klaipėdos
laikraščiai rašo, kad prieš sei
melio atstovų ir buv. Klaipė
dos miesto mokyklų patarėją
Meyerį pradėtas stropus tar
dymas dėl šnipinėjimo sveti
mos valstybės naudai. Jau su
rinkta nemaža kaltinamos me
džiagos.

Tel. LATayette 1083

