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PAREIŠKIA, KAD KRAŠTE YRA NUPEIKIA DARBO CHIC
PAKANKAMA! MAISTO
S“™*

IŠTIKO HINDENBURGO ISPANUOS VYRIAUSYBĖ IŠI
TESTAMENTAS KARIUOMENES MOBRIZAC""

UŽ TAI, KAD JI NEDEPOR- SUKELTI GAISRAI, UŽLIE- PALIKO TAUTAI POLITI

Tik maistas neturi būt naikina
mas pelno sumetimais

SAUSRA PAGELBĖJO KONTROLIUOTI
ŽEMES OKI
AVASHINGTON, rugp. 15.
— Spaudos atstovų konferen
cijoje prezidentas Roosevel
tas pranešė, kad kitais metais
vyriausybė nekontroliuos že
mės ūkio derliaus, kadangi tų
kitų metų kontrolės darbių šie
met atliko siautusi sausra.
Tad kitais metais žemės ūky
je vyks jau normalus darbas
ir gyvenimas.

Nėra nė mažiausio pagrin
do klausyti paduodamų žinių,
kad kraštui gali pritrukti mai
sto — įvairių žemės produktų,
pareiškė prezidentas.
Anot preziden^, maisto yra
pakankamai. Tačįgu .jĮiųiijtas
neturi būt naikinimas didesnio
pelno sumetimais. Jis įspėja
maisto produktų profiterininkus (žmonių išnaudotojus),
kari jie nedidintų maistui kainų, kadangi už tai turės skaudžiai atsakyti.
*

PAŠALINO VISUS DEPAR
TAMENTO TARNAU
TOJUS
HAVANA, Kuba, rugp. 15.
— Kubos vyriausybė pašalino
iš paštų ir telegrafų departamento visus valdininkus,-tarnautojus ir darbininkus —
5,280 asmenų, kurie sukėlė
streikų ir nurodytu laiku negrįžo darban.
Jie suparaližavo saloje ir
su užsieniais susisiekimų. Jų
vieton vyriausybė nusamdė ki
tus tarnautojus ir darbinin
kus.
Pašalinti streikininkai, kaip
PraneS*> grupuojasi į bu rius
ir pradeda sabotažų. Kai kur
jau deginamos paštų ir telestotys

TUOJA KOMUNISTŲ

TI PAT1LC1AI, RŪSYS

NIUS NURODYMUS

Vakar anksti rytų Chicagų
SAN FRANCISCO, CaL,
BERLYNAS, rugp, 15. —'
ir
žiemių
vakarų
apylinkes
15Į
Vokietijos
vyriausybė paskelrugp. 15. — Amerikos Legiono
Kalifornijos departamentas ,tik<> didelė audra 8U perkūni' ’ bė mirusio prezidento Hinden
suvažiavime padarė rezoliuci-i “TV8’,,
, burgo palikt, Vokietijai poli...
•
j
v v ! Hawthorne perkūnas uzmu- tini testamentų, rašytų gegu.p,, kuriaja nupe,k,a darbo de-J^
J amį akininkl>. j
u d>
partamento sekretorę Perkins, Pačiam mieste keliose vietose
Tuo testamentu Hindenburkad ji nesirūpina svetimšalių sukelti gaisrai, trenkta į tris
, .
T. T
. gas atsišaukia į jaunųjų Vogatvekanus. Liejamasis kai
..
...
komunistų deportavimu.
if
kibiro lietus užliejo daug
kad j. žingsnis po emg

Sekretorė Perkins aiškina,
kad ji vykdo ateivystės įsta
tymus. Su komunistų gi de, portavimu
visas vargas yra
tas, kad sovietai nenori pri
imti skirtų deportuoti komnūistų. O įstatymai nenurodo,
kas daryti tuo klausimu,

ŽEM. PANEMUNĖS KLEBONO DEKANO JUBI
LIEJUS

Italijos ministeriai pašaukti į
kariuomenės manevrus
RYMAS, rugp. 15. — Šio
rugpiūčio m. 19 d. italų ka
riuomenė pradės didelius manievrius, kuriuose dalyvaus ir
pats diktatorius Mussolinis.

MADRIDAS, rugp. 15. —
Ispanijos vyriausybė paskelbė
generalinę kariuomenės mobi
lizacijų. Kairiuosius elemen
tus apėmė baimė.

Zj

Kone visi Mussolinio kabi Karo ministeris pareiškia,
neto nariai pašaukti į maniev- kad tas daroma tik karo pajė
rus karininkais. Per maniev- gų išbandymui.
. . .
, v ,
‘smo be paliovos žygiuotų pir- rus valstybės reikalų tvarky
namų rusių ir geležinkelių pa
r
v f ..
myn reicho ir tautos rekon- mas bus paliktas žemesniems
1 ilčių. Tuo būdu žymiai suvaldininkams.
strukcijos reikalais.
trukdytas
gatvėkarių
važinėJ
®
jimas.
_
;
Hindenburgas pareiškia,
m
,j ,
. ..-kad jo
kancleris Hitleris jan
Tų patį laikų audra siautė.
*
J
DUBLINAS, rugp. 15. —.
.
T
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.
.
,
,
sėkmingai
dirba
tautos
vienin
{vairiose Illinois valstybes da- •
®
,
Didžiuose Airijos plotuose ne
ilyse, pietinėj
•
w
i gurno
to darbo-•
\Visconsino vai°
, darbų.
* Tačiau...
radėjt kapoti teležinia kas pradėjo
stybiės daly ir Indiana valsty- • ra dar a
au^ ir ps *
ROZALIMAS. — Liepos llfonų ir telegrafų laidus. -Vy
si, kad jaunoji Vokietija iv
vėl užims garbingų ir vadovau d. Mediniškių kaime ir jo apy riausybė negali suprasti, kas
jamų vietų Europos žemyne. linkėję siautė nepaprastai di galėtų tai daryti ir kokiais
kas perkūno užmuštas.
delė audra su ledais. Medinis-1 tikslais.
Chicago per vasarų skundė
kių kaime sugriovė 7 trobe- {
1.
.
Prieš
porų
dienų
čorke
si dėl lietaus stokos.. Dahar
sius, visiškai sunaikino vasaprilijo daugiau kaip reikia.
rojų if 30-50% žiemkenčių ja- Apniukai sukėlė riaušes pasi-

AUDROS NUOSTOLIAI
ROZALIME

SMURTAS APNYKO
AIRIJĄ

PRŪSIJOS PREMJERAS
SUŽEISTAS

vų. Be to, audros buvo palies- pr *e^n9
v *jų aukcionui,
Liepos 22 d. Žem. Panemu
nės dekanas kun. J. Skinkys ti Gikonių, Tinkšlionių ir Tar'ka^ ^uo ^Sdu surinkus skirAntupių Juozas šventė savo
BERLYNAS, rugp. 15. — vydų kaimai. Tarvydų kaime tus mokesčius. Riaušių meta
trejopų juUJiejų: 40 metų ku
Gen. H. W. ĮOoering, Prūsijos esamas vėjo malūnas gerokai daug žmonių sužeista, įsikišus
policijai. Spėjama, kad tas
nigavimo, 45 m. literatūrinio
premjeras, turi sužalotų vei buvo audros aplaužytas.
smurtas,. rasi, tų riaušių pa
darbo ir 25 m. klebonavimo
KLAPEDA. — Miesto val dų ir kojos kelį. Jis sužeistas,
Liepos
9
d.
per
Linkuvos
sėkos. •
Žem. Panemunėje.
dybos nutarimu, ateinančiam kuomet jo automobilis susi valsčių perėjo smarki audra
Kun. J. Skinkys gimė 1870 teatro sezonui miesto savival kūlė su troku arti Berchtes- su ledais. Audra buvo labai
m. Antupių kaime, Vilkaviškio dybė miesto teatrų paveda garden.
smarki, nors ir trumpa. Su
apskr. Dvasinę Seinų semi- dviem kultūrinėms organizaci
Kitu automobiliu važiavus naikino daug pasėlių, daržų
Chicagos kriminaliniam teis Į narijų baigė 1894 m. Žem. joms: vienai lietuvių ir kitai jo sargyba paėmė jį į ligoninę, ir sodų.
Dvariškių km., sunaikinta 4
PARYŽIUS, rugp. 15. — nue prisiekę teisėjai išteisino j Panemunėj klebonauja nuo — vokiečių, kurios turės pa- kur jam buvo uždėti bandažai
KAUNAS. - Pasirašius Lio
Lie
M.
E.
Samp8ell,
buvusį
Cen'1909
m.
Kun.
J.
Skinkys
ručios
rūpinties
repertuaru
ir
ir
jis
išvyko
į
savo
namus
ba pasėliu 80%, Lumbelių
Milijonininkas A. Mellon nnpirko nuo sovietų vyriausybės .,ral Į11“0“ PuWic Service Co.
P™’P»«lo» 'a-kais be pas artistų išlaikymu. Miesto sa Obersalzberge, kur jį atlankė km. — 22 ha 80%, Titonių tuvai prekybos sutartį su An
km. — 25 Jia 70%, Plunkiu gi i ja, lenkai susirūpino. I.
garsų Rafaelio pieštų paveik prezidentų. Ši kompanija pri- toracijos pareigų, daug rūpi vivaldybė teatro patalpas, bu- pats diktatorius Hitleris.
rtis
žmonių kultūrinimu ir taforijų, aptarnavimų, šviesų
km. — 6 ha 70%. Viso sunai kų spauda rašo, kad sutartis
slų “Alba Madonna.” Užmo klausė S. Insullio valdomai nosi
*
i
kinta pasėlių 57 ha ir padary su Anglija išstums iš Lietuvos
kėjo pusantro milijopo dole viešosios naudos kompanijų ekonominės ūkininkų gerovės ir kuru duoda nemokamai,
lenkų prekes. Sako 1931 m, į
Lig šiol miesto teatru naugrupei, ’ kurios žymi dauguma pakėlimu. iVisur, kur jam teko
ta nuostolių 20,000 lt
rių.
Lietuvų lenkai įvežė 100,000
gyventi, steigė lietuviškas mo- dojosi beveik tik vieni vokie-,
Bolševikai laiko paveikslų bankrųtijo.
tonų anglies. 1932 m. jau tik
Sampsellį kaltino valstybė kyklas, suaugusiems kursus, čiai. Riesto savivaldybė šiam I
Petrapilio muziejuje.
10,000 tonų, o 1933 m. tik 1,000
už minėtos kompanijos fondų organizavo chorus, kūrė žemės vokiškam teatrui išlaikyti gau- ‘
. KLAIPĖDA. — Vyr. mies
tonų. Lietuva, pasižadėjo plės
eikvojimų. Teisėjai rado, kad ūkio draugijas ir kooperaty- davo iš Vokietijos organizacito burmistras Simonaitis įsa
RIO DE JANEIRO, Brazi ti Anglijos anglių vartojimų,
jis fondų neeikvojo, (tik mėgino vus. Kaipo poetas ir publi tų 72,000 litų per metus.
kė nuo rugpiūčio 1 d. mokėti
lija, rugp. 15. — Iš Bakia pra todėl lenkų anglies įvežimas
gelbėti kompanijų ir šėrinin- cistas, jubiliatas daug rašė
miesto
savivaldybės
įstaigų
SOVIETŲ RUSIJA VĖL
,.
neša, kad. Sao Francisco upėje mažės dar labiau.
“Šaltinyje,” “Vilniaus Žinio
kus.
valdininkams ir tarnautojams'
,
, . , . . . , .
n
DAUG PIRKS IŠ
Lenkai tuo susirūpino.
se,” “Viltyje” ir kituose lie
,
,
•.
, nuskendo keleivinis laivas Cos
algas
ne
pagal
rytprūsių
vaia
Chicago Motor Coach Co.
LIETUVOS
r
,
'ta Pereira. 30 asmenų žuvo. I
tuviškuose laikraščiuose. Jo
“MAISTO” VEIKIMAS
dininkų algų kategorijos, bet'
autobusų operatoriai
ųnistai,
BROOKLYNE RIAUŠĖS,
eilėraščių ir publicistinių
/
pagal
Klaipėdos
krašto
kate

priklausų Amerikos darbo fe
22 AREŠTUOTA
NUŽUDYTA 17 VAL
Q rei tu laiku numątoma at
KAUNAS. — Per birželio straipsnių susidarytų keletas
deracijai, šiandien sukelia mėn. visos “Maisto” b-vės tomu. Gyvendamas 25 metus vykstant Sovietų Rusijos pre- gorijas. Skirtumas, kuris suSTIEČIŲ
(kT
j i
a
•
.
.
.Bidarys
remiantis šiuo susitastreikų. Kompanija sako, kad skerdyklos sunaudojo 24,492 Žem. Panemunėje, kaipo ge ,kyb|os delegacijos.
NEW YORK?, rugp. 15. —
.Sovietai 1 .
...
_
prie streiko prisideda nežymi kiaules ir 4,936 kitus gyvulius. ras kunigas ir nenuilstamas pirks Lietuvoj arklių, odų, s’’mu» •kkia 23,000 su viršum, BOGOTA, Colombia, rugp. Streikuoju darbininkai sukėlė
per m^neai» kaB Per medalis. Dauguma, girdi, pri Į užsienius įvairių gaminių kultūros visuomenės darbuo sviesto ir kitų produktų už
15. — Vienam Tolima ūky ci riaušes priešais Commodore
tus sudaro žymių sumų šutau- • vilinė sargyba susikovė su val'Knitting Mills, Tnc., įstaigų,
klausų kompanijos unijai.
buvo išvežta už 2,100,000 litų. tojas, visų gyventojų tarpe ; kelis mil. litų
Šiomis dienomis į Sovietų
1 kar1^ nuėsto va 5
stiečiais. 17 valstiečių nužu ku ri nuo rugpiūčio 8 d. pike
Per visų pirmąjį šių metų įgijo didelį populiarumų ir
TAI KOKIA “INTERPRE
pagarbų.
Už
tai
jubiliatų
tų
Rusi
jų
“
Maistas
”
išsiuntė
pir
^
a
^
8
padaryti
daug
ų
nau
dyta ir 20 sužeista.
tuojama.
pusmetį “Maisto” skerdyklos
dingų
miestui.
TACIJA”
sunaudojo 202,276 kiaules, 10,- sukaktuvių proga vietos visuo mą partijų veislinių kiaulai
Keletas asmenų sužeista ir
Paluobių pavasarininkai saĘOCKFORD, III., rugp. 15. 822 galvijus ir 19,822 veršių menė gražiai pasveikino. Vie čių.
22 areštuota. Tarp areštuotų
giremdamas krašto direktori- Įvo metinę šventę ir garbės jau
tos Šiaulių būrys įteikė gražu
— Čia vienas žmogus atidarė bei avių.
jų yral 9 moterys.
PARLAMENTARINIA1
jos nutarimu, įsakė tuos vai- nimo šventę ruošia rugpiūčio
Iš viso paskersta 158,610 adresų ir puikų vytį.
smuklę šalin privačios moky
RINKIMAI
dininkus, kurie 1925 m. rugsė- mėn. 19 d. Kadangi šios kuo
bekoninių kiaulių ir ekspor
klos.
Klaipėdos krašto tamautoSYDNEY, rugp. 15. — Aus- jo 23 d. įsakymu neišmoko lig pos centras yra veik miške, toValstybės svaigiųjų gėrimų tuota apie^&399 tonos. Iš viso
komisija “išaiškino,” kad bekono, gyvų lašininių kiaulių jai, kurie įsakomi nuo 1925 m. traJijos vyriausybė paskelbė šiol lietuvių kalbos, grųžintl dėl į tas iškilas suplauks ne
CHICAGO
IR
APYLIN
smuklės turi būt steigiamos ir įvairių gaminių eksportuo neišmoko lietuvių kalbos, per- parlamento rinkimus, kurie į tas kategorijas, kurias jie tu- lik artimųjų, bet ir iš toliatokiau tik nuo viešųjų, bet ta per pirmąjį pusmetį maž vedami į žemesnę atlyginimo ; įvyks rūgs. 15 d. Vyksta kam-. rėjo prieš to įsakymo paskel- meaniųjų apylinkių katalikiš- KES. — Numatomas lietus;
maža temperatūros atmaina.
kategorijų.
panija.
bimų.
y ' kasis jaunimas.
daug už 20 milijonų litų.
ne nuo kitų, mokyklų.

MELLONAS PIRKO BRAN
GĮ! PAVEIKSLU

LYGIOS TEISĖS VOKIE
ČIAMS IR LIETUVIAMS

INSULLIO DRAUGAS
IŠTEISINTAS

LENKAI SUSIRŪPINO
KYBĄ SU LIETUVA

ji

MOKĖS ALGAS PAGAL
KLAIPĖDOS TVARKA

30 ASMENŲ PRIGĖRĖ

STREIKUOJA AUTOBUSŲ
OPERATORIAI
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Ketvirtadienis, rugp. 16, 1934

r

susilaukė kita lietui uj tautos litis pusitir-..-, kda\■> Mt
jų neprisidėjo. Gal dėl to labiausia ir šmei
giminė Prūsui. Gal būt, kad ndaugo įsakymų.
žia Lietuvių Dienos komiteto pirmininkų, ku
ISolna kasdien, lAakyrua sekmadienius
Lizdeikos ir Mindaugo kal
ne Mindaugo toks išmintingas
ris energingai gynė draugijų teises ir jas
P KĖNI Ml i
TO4B KAINA: J. Amerikos Valstybės*:
rtaunn — 16 1)0 l’uael metų - *3 60; Trims mėnesiams
*3 00.
vki uu mėnesiui — 75c. Kitose valstybes# apgynė. Atskirų žiopsotojų socialistai galėjo
Vienas mokytas prancūzų a- ve, kaipo žmogų, pakelti, do- žingsnis, tui šiandien, lygiai nus bekusinėdami, žmonės dar
Mtaaierata: Metams —-*7.00; Pusei’ matų — *4.00.
kaip ir. Prūsų, lietuvių tautos ii dabar užtinka visokių senoir keliolikų šimtų patraukti su “karalaitė kademijos profesorius vieno rinti ir tobulinti.
iptja
.OSc.
Skelbtini, kainos prisiunčiamos pareikalavus.
viškų duiktų, indų, kardų ir
Bendradai Mams Ir korespondentams raktų negrąžina, mis”, unot “S-ros”, sandurieeių vaikais ir laikraščio skaitytojums pūsta-1
— Tai suprantu. O kaip tik vardas būtų belikęs.
neprudomt t... padaryU lr ncprlslunčluma tam nkst.t., tačiau draugijos ir organizacijos lyg mū to senyvų dėdukų, kurs savo skamba antroji taisyklė!
I pakto tenklų.
Mindaugas sau sostinę pasi-i kitu. Jš tų iškasenų matyti,
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vaL
ras stovėjo prieš socialistų diktatūrų.
seseraičiui, skaitančiam viskų,
— Antroji taisyklė yru pir rinko Kernavės miestelyje, ant ■ kad lietuviai senovėje buvo
sekančiu) dienai priimami iki
Negalima praleisti nepaminėjus vieno kas tik papuolu į raukas, duo- mosios^ išorinis sargas. Taigi, Neries kranto. Dabar šis nue- narsūs kovotojai. Ties Įuit Ne
5 vai. popiet.
šlykštaus socialistų šmeižto, kuriuą skaudžiai du naudingas pamokus.
niekada neskaityk, nors ir sau sielis yra ant pačios deniar riui dar ir dabar žymu totoir net vikingų kapai.
užgaunama katalikai profesionalai, meninin
rašto bei knygos tokio kaci.jos linijos. Tačiau jame, |rių
j
— Kas imasi skaityti, — jĮ vienas,
turinio, dėl kurio raugtum,' tame mažutyje, aplenkintame! ^ia rhntų davinių manyti,
“DRAUGAS”
kai ir visa katalikų visuomenė.
/•
pasakoja dėdukas, — tas pri-. . .
.
,kad iš Kernavės eina požemi
“Klerikalai užsikirto visame kame va valo itmokti skaityti, būtent, I3“1 tave
“
*"•
“
*
t"™
, bažnytkaimyje, dar yra daug
LITHUANIAN DAILY FRIEND
net ligi Trakų. Kiedovauti, kur jie visai neprivalo vadovauti” turi išmokti nrotimrai skaitv- n,otina ar 8esuo’ Tat’ buk at' žymių iš Mindaugo viegpata » nis urvas,..........
Published Daily, Ezcept Sunday.
turi įsmoKii protingai snauy-,
1 •
i i
: k vienam lietuviui mielos ir si
■UBSCR1PTION8: One Year — *6.00; Slx Months — sako “N-nos”. Vadinas, tik soeialistai te- ti. Aš sukūriau dvi taisyk|es,!»u knygomis. 1 lo iugui vuuo laikų.
idžiai artimos mūsų istoriškoy ’a, ,iS »7.00:"°šu’ Uo^'-~k»£ ®ali vadovauti visuomenei, dalyvauti politipasirink geras knygas skaity
. .
,. ,. .
- . .. , .. ...
. i kurių prisilaikau, pradėdamas
Kernavė
yra
pirmoji
Lietusios
vietos. Senieji Kernavės
Mqr -— .OSe.
koj, vesti biznius, leisti laikrascius, organi- ...
. ,
mui ir aklai neskaityk to vi
skaityti. Ar pageidauji, kad
▲AvertUinf ln 'DRAUOAS” brlngs best rssulta
vos sostinė. Jų įsteigė 1040 apylinkių gyventojai dar ir
zuoti lietuvių dienas. Sulig jų, katalikai ne
sa, kas tik į rankas papuola.
Adverttsing rates on applloatlon.
jas nurodyčiau tau!
metais, kunigaikštis Kernius, dabar daug įvairių padavimų
turi teisės tai daiyti. Dėl ko taip! Dėl to
Tada nesuk lysi taip dažnai. Ti
— Labai noriu, — atsako
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago kad, anot “N-nų”: “Katalikų bažnyčia nei
sukursi sau skaidrių ateitį”. ! Kernavės apylinkės kalnuotos,! pasakoja iš Mindaugo laikų.
seseraitis. — Kų mane išmoį išpiltos piliakalniais. - Kalnai Jie atsimena padavimus apie
neturi uždavinio pagaminti gerus daktarus,
, .
...
v , ..
y ,
1 kins taip daug prityręs deduKaip išganingos tos dvi tai- dar ligi šių dienų užsiliko sta-1 Lizdeikos dievus ir Mindaugo
gerus advokatus, artistus, sokejus, šokikes, i. r
.
syklės
skaitantiems knygas ir tūs ir aukšti, nes senovės lie- karus. /
, . . .
, .
. , , T •
i— *
tai gyvenime man bus laDIENOS KLAUSIMAI
biznierius, oratorius ir t.t. Jeigu is katalikų
laikraščius. Lietuviai katalikai tuvių buvo stipriai akmenimis
“
•,
, ' j i
,, z,,t — Gerai! Taigi, pirmoji tai- turi skaityti tik padorias kny- sutvirtinti,
ir padorius laikraščius,
braukta — “Dr.” red.) “N-nos” rašo lyg J
skamba šitaip. .Niekada gas
_ .
.
, Dabar ant Neries krauto
J.ada daug naudos bus pa-,.
_• .....
, x.
Chicagos socialistų dienraštis, kuriam ne- nežinodamos, kad'pačioje Chicagoje yra visa neskaityk blogos knygos.
....
. __ r. IKernavėje tebestūkso aukštas
Matutis , ,
. . , ..
,
,.
»avyko pasikinkyti į savo vežimų lietuvių eilė katalikų universitetų (vienuolių veda — Kų tai reiškia! Ar ne tiems ir kitiems.
-1 kalnas,Lizdeikos vardu vadina
Iraugijų ir organizacijų ir jų .rengiamoji “lie- mų), kuriuos yra baigę visa eilė lietuvių be skaityti knygos rašytos blogu
mas, o žemai dar ir dabar te
Tarp kitų reikalų, Lietuvo
stilium!
...
uvių diena” išėjo ne taip, kaip jie tikėjosi, dievių gydytojų ir tuo didžiuojasi. Ar čia
bėra didelė aikštė, kurioje su je susirūpinta ir arklių veis
— Reiškia, kad nedera skai
lobu r varo didžiausių atakų prieš katalikų neužtektinas įrodymas, kad katalikams rūpi
sirinkdavo senovės lietuviai lės gerinimu. Pasirodo, kad da
tyti
blogo
turinio
knygos.
Gi

'isuomenę, kunigus, vargonininkus ir net Te mokslo įstaigų išlaikymas, jei be jų ir bedie
kariai ir laukdavo Lizdeikos bar daugelis ūkininkų turimų
rdimu
daug
žmonių
kalbančių:
ms Marijonus, kurie nieko bendro neturėjo viai negali apsieiti. “N-nos”, tvirtindamos,
palaiminimo karan eidami.
arklių nei kariuomenei, nei
“
Knygos
nieko
naujo
nepasa

Ligi
Mindaugo
Lietuva
bu-|
£įa pa^ įaija Lizdeikos kal kitiems reikalafns beveik neu jokia lietuvių diena. Taip šlykščiai ata- kad “katalikų bažnyčiai gali rūpėti tik geri
tuoti, šmeižti ir, anot “S-ros”, taip begėdiš kunigai, zakrastijonai ir vargamistros”, šau ko, tat, ir pakenkti negali”. ve valdoma atskiromis kuni- no yra Mindaugo kalnas. Šis tinka. Nevisi jie tinka ir lau
Tačiau, tokie žmonės yra la- gaikštijomis. Bendros valdžios kalnas Kernavėje visų aukš
kai meluoti gali tik socialistai.
kų darbams. Kadangi dabar
kte šaukia katalikų visuomenę nors kartų su
bai
neatsargūs.
Jie
daro
skriau
ji
neturėjo.
Priešams
užpuolus
čiausias. Ant jo viršūnės dar Lietuvoje vyrauja nuomonė,
Keliais atvejais “N-nos” paleido melų siprasti: šluoti jų šlamštus iš savo namų, re
dų
sau
ir
kitiems.
Kiekvienas
kraštų,
kiekviena
kunigaikštidabar tebežymus pilimėlis, va kad arkliai Lietuvos sąlygo
pluoštų Lietuvių Dienos komiteto pirmininko mti tik katalikus profesionalus, kurių, ačiū
blogas
turinys
visada
palieka
,
ja
gynėsi
atskirai.
Kitos
kunidinamas Mindaugo sostu. Ant mis turi tikti ir žemės ūkio
tdi•esu. Kadangi tuos melus leidžia blogos Dievui, jau užtektinai turime.
įpėdsakų
mūsų
dvasiniame
gygaikštijos
kartais
net
padėdato sosto užlipus iš tolo matosi darbams ir kariuomenės reivalios žmonės, norėdami pateisinti savo ne
venime.
Blogas
turinys
įsišaLigšiol
katalikai
lietuvių
profesionalų
ne

vo
priešui.
Trylikto
šimtmečio
pasisekimus, uzurpavinių Chicagos lietuvių
.
pavergtieji Trakai, o iš pačios kalams, tai atitinkamos įstab
k lieja mumyse. Mūsų protas viduryje
maičių kunigaikš-, Kernavės saulėtų dienų aukš- gog susirūpino arklių veislės
visuomenės teises jų atstovauti svetimtaučių klausė, ar jie priklauso prie parapijų, kurių
prisipildo nepadoriais vaiz- tis Mindaugas, pats būdamas
įlipus matyti tikroji Lietu- geriniflau.
tarpe ir visiškų nesiskaitymų su mūsų drau nariais, anot Šimkaus, tik atsilikėliai tegali
būti. Tačiau jei jie per socialistų šlamštus dais ir įspūdžiais, kuriuos iš didelių plotų valdovas, nuga vos sostinė Vilnius. Šalia Min- pake|ti ark|ių kokybę man0.
gijomis ir organizacijomis, dėl to būtų per
ir gyvu žodžiu ims užgaulioti katalikų visuo atminties sunku prašalinti.
lėjo mažesniuosius kunigaikš daugo sosto auga garsus Min- ma tokiu badu vietinius arkžema į socialistų melus atsakinėti.
menę, įžeisti katalikų tikybinius jausmus,
— Bet, argi ne kiekvienas čius, suvienijo Lietuvos vals daugo puolas, mokslininkų j
,urit^ls pranaium0
Patriotiškoji lietuvių visuomenė labai ge skirtumą reikės daryti. Pasakyti, kad bedie- tarinys yra naudingas?
tybę vieno valdovo valdžion. manymu, seniausias visame Pa) Kio darliaose ir pasižyminčius
rai žino dėl ko šiemet katalikai atsiskyrė v, k nrnfp«innfl!fl« a r »»>
- Skaitykėtik tokių knygą Tno savo i J$yg» • Mindaugas
..
„ k? tr .R-,
Lenos rengimo pasaulinėj paro- uz tikinu, yra tokia d le np sąmone, koklį ir tokio turinio, kurs tavo ši Lietuvai daug gero padarė ir i baltyje. Kiek žemiau sosto te- ištvermingumu ir kitomis genuo lietuvių dienos
doj. Taip įvyko dėl to, kad socialistai sau- gali sugalvoti tik įtūžęs socialistas. Tai turi lelį pripildo skaisčiais ir pra Lietuvių tautų išgelbėjo nuo bežymu pilimai, lietuvių bajo- romia ypatybėmis, manoma isvališkai pasielgė, užbėgdami už akių pernyk iššaukti pasibiaurėjim^ ir protestų ne tik ka kilniais jausmais, kas gali ta- tokio likimo, kokio šiandien rų ložės, kur jie, lokių kai- skirti ir pagerinti grynakrau
jais arkliais, kurie duotų nau
ščiam Lietuvių Dienos komitetui ir naujų talikų profesionalų ir menininkų tarpe, bet
komitetų organizavo ne draugijų ir organi visoj katalikų visuomenėj, nes tai yra gry lagės ir prašome, kad lietuvių visuomene jas ir visi kiti buvusieji Tarptautiniai”Eucharis- jo tipo arklį, tinkantį Lietu
zacijų susirinkime, bet “N-nų” redakcijoj. niausias melas, skelbiamas tuo tikslu, kad tokiomis suprastų ir netikėtų kų jos rašo. tiniai kongresai, bus gausingas ir puošnus. vos sąlygoms.
Arklius manoma iifiti anglų
Socialistai viešai pareiškė, kad draugijos nė- J kiek galima labiau pažeminti ir užgauti ti Tokius šmeižtus galį rašyti tik žemiausios rū Jungtinių Valstybių katalikai organizuoja vieilę ekskursijų. Mus, lietuvius amerikie- veislės. Anglų grynakraujai arą kompetentiškos išrinkti tinkamų komitetų, Į kinčiooslus žmones, kurie, norint ar neno- šies demagogai, kurie netifri nei gėdos, nei *
sųžinės, neigį žmoniško instinkto. Taigi dar čius galės atstovauti Argentinos lietuviai, ku rkliai žinomi visame pasauly
jų atstovai nieko nenusimano, o dr. Šimkus rint, turės daryti atitinkamas išvadas.
kartų sakau — melagiai esate tol, kol jūs ne rių ten yra nemaža. To kraštoTietuviai or je ir pasižymi vikrumu, pat
pasakė, kad katalikai, kurie priklauso prie
ganizuotai kongrese dalyvaus. Turi sudarę i varomu, kūno sausumu, ūgiu,
įrodysit faktais tai kų pasakėt!”
parapijų yra tamsūs ir nuo gyvenimo atsili
VIS GI NEATSAKĖ
Ligšiol *‘N-no8” nieko į tai neatsakė. tam tikslui "komitetų, kurio priešakyje stovi Į ankstyvu subrendimu ir kitoPo tų visų įžeidimų mūsų draugijos ir
organizacijos negalėjo sutikti dirbti iš vien
“S-ra” Nr. 32 pareikalavo iš socialistų Vadinas, pasiliko prikaltos prie gėdos stulpo. pulk. T. Daukantas, Lietuvos atstovas, ir mis geromis ypatybėmis. Jų
pirkti neseniai Anglijon išvy
kun. J. Janilionis.
su socialistais, kurie dar visai neseniai visa laikraščio tokio įrodymo:
Jei kas iš šio krašto lietuvių važiuotų į ko tam tikra Lietuvos kariuo
TARPTAUTINIS EU0HABI8TINIS
gerkle šaukė nė cento pėduoti Lietuvai.
“Jeigu “Naujienos”, kurios patalpino to
Tarptautinį Eucharistinį kongresų, turėtų a- menės komisija.
KONGRESAS
Dabar socialistai gali kaip nori kalbėti, kių nesąmonę Įrodys, kad Vilkas reikalavo
1 sietuvoje arkliai bus geri
pie tai pranešti A. L. R. K. Federacijos cen
rtis, pykti ir meluoti, bet faktas pasiliks iš Andrejevo ir kad Andrejevas mokėjo nor?
Šiemet, spalių mėn. 10—14 dienomis Bue trui, kuris duotų liūdymų atstovauti organi nami tam tikruose žirgynuo
tu, kad, nežiūrint jų didžiausių pastangų vienų centų už svetainę, tuomet mes atšauk
raukti draugijas į jų buvusį parodavimų, sime tų kų čia pasakome. Jeigu jos to neįro- nos Aires mieste, Argentinoje, įvyksta Tarp- zuotųjų Amerikos lietuvių katalikų visuome se, kuriuos teks specialiai įsteigti.
Tsb.
,
'
iena tautiškai nusistačiusi draugija prie dys, tuomet jes pasilieka pirmos rūšies me-i tautinis Eucharistinis Kongresas, kuris, kaip nę.
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, SvetnitMi LegijNe
IMoje
(Lietuvio Izegijoninko Apsakymas)
(Tęsinvs)
lr kits eina prie to? Nugi žmonės, nu
bausti, nusikaltę žmonijos įstatymais, nu
sikaltę prieš Dievų. Eina, kau jasi ir mir
šta. Tni legi jonas su savo žmogžudžiais,
plėšikais, vagimis, bet ir dorais žmonė
mis, kurie vieni ieško laimės, kiti |»abūgę
gėdos, už mažų nusikaltimų, treti, ieško
dami įvairaus gyvenimo. Ir iš 100 žūna
64).
Ten, kur baigiasi Prancūzijos civilizacija, stovi legijoninkas įx> mūsų trispal
ve vėliava. Iš parašo: “Dieve, globok nia
ne” kas vakarų aš ašarotomis akiniis
kreipdavau# į Viešpatį.
Taftoje, tų pučių dienų, kai tik at
vykome, mus pristatė kapitenui, kuris vn-

dovnvo 3-čiani eskadronui. Už pi svalandži<> mn- tni\e<tė į barakus, kur davė Ura

bužius.

Dvi poros baltinių, labai plačios

kelnės ir ilgi, žemiau kelių, marškiniai kandura, kuriuos velkasi ant viršaus visų
drabužių (arabai irgi taip nešioja) ir su
sisukama į ilgų, plačią, mėlynų 4 metrų
juostų. Paskui dar lengvas šalikas, kaip
muslinas. Jis susukamas man ant galvos.
Kai būna karšta ir pats karštis, pilnas
smulkių dulkių vėjas, tai dengiama vei
das ir burna, nes lengviau būna kvėpuoti,
ne taip lenda dulkės į gerklę ir į nosį.
Šautuvas, kardas, du šimtai ir šešio
lika šovinių, uniforma (šinelis) ir trečda
lis palapines. Sustojęs nakvynei sudėti su
kitais savo draugais drobes ir greta pa
statai mažų palapinę, kurioje vos gali pa
tilpti 3 vyrai. Ji labai žema, tat joje ne
galima atsistoti. Ir sėdėti turi susilenkęs.
Budėti priseina visų naktį išsitempusiam,
, nes kitaip nėra vietos. Bet miegoti ma
žai tenka, nenorint keliauti kaitroje, tat
keliaujame labai anksti. Bai nojami ark
liai ir į kelionę. Bet aš ir vėl nušokau
. nuo |>asakojimo.
Gavę drabužius, tuoj paskirstė į pla
tonus. (Eskadronas susidaro iš 4-ių pla
tonų ir iš vienos grupės kuri būna visada
su kapitonu).

k
1

Aš papuoliau į antrų platonų prie vie
no karininko, kuris kamandavo platonui.
Gyvenimas, pradėjo eiti savo vaga.
Disciplina menka, nes puskarininkai pri
sibijo spausti kareivius, nes daug atsiti
kimų buvo, kad krinta puskarininkas pa
šautas iš užpakalio* Aišku, kad tai ka
reivio kerštas. Antra, yisi išvien dirba
me dienos metu. Nešiojame akmenis, sta
tome ankštas tvoras, kad geriau apsisau
gojus nuo užpuolikų. Dirbame visi išvien,
visi čia lygūs. Nuostabu, be kariškos dis
ciplinos visi tvarkingai sugyvena.
Aš
kažkur girdėjau, kad be disciplinos ka
riuomenė negali gyvuoti. Tai taikos me
tu. Priešingai, karo metu disciplinų gali
ma lakioti. Gal aš apsirinku, bet išbuvau
daug laiko, kur kariavome dietių ir naktį
ir tvirtinu kad nebuvo jokios disciplinos.
Atakos metu visi kovėme išvien. Kokio
nors svarbaus Įsakymo išpildymui, visa
da buvo ieškoma iavanoriai ir visada mes
visi buvome savanų iats. Darbo metu viršininkas su mumis dirbdavo iš vien, ir
niekas nekamandavo. Darbas ėjo kuo pnikiausiai.
Mes buvome drausmingi kareiviai.

Kai matai peilį prie savo kaklo, tai netik dų aplink save durtuvu.
Išaušta rytas, atsikeli, žiūri kitoje
giniesi iš paskutiniųjų, bet ir kitų gini
nuo pavojaus. Tat, štai mūsų pergalės ir I kaimyno fialapinėje kraujas, eini arčiau
štai kodėl svetimtaučių legijonas niekad paplauti du legijonieriai ir pavogti gini
lai. Kas juos papiovė, kas {)avogė gink
beveik nčbuvo pralaimėjęs.
Dienomis dirbome, o naktimis eida lus? O tai lengva pasakyti! Nakties me
vome sargybą. Miegoti tekdavo mažai. tu arabas peršliaužė pro sargybinį (nors
Sargybą stovėdavom tik vjeną valandą, tai rizikingas amatas), įlindo į palapinę
vadinamų Garde Face. Bet tai šiurpi va ir vienu peilio smūgiu perplauna legijolanda. Naktis, tamsu, nors į akį durk. nieriui gerklę. Tai daroma vikriai ir tik
Sunkios mintys slegia kas minutė. Ma rai, kad net nesurikęs atsisveikina su pa
žiausia bruzdėjimas tave gųzdina ir uži sauliu. Toliau seka antrojo draugo (tre
ma kvapų. Juk nežinai, kokiu laiku pei tysis eina sargybų), vėliau jis ramiai su
lis perpiaus gerklę ir įlys į nugarų. Turi renka šovinius, šautuvus ir lieka tik vie
laukti tos valandos, nes dažnai, mainant na: išsprukti nepastebėtap«.
sargybinį randi jį be galvos. Mažai kas
Nemanykite, kad tik sargybų eiti pa
nustembu, nes į jo vietų ateis kitas. Bai vojinga. Miegoti taip pat. Tat, kas lieka
sios tos valandos. Ir jeigu laimingai iš daryti.: nugi laukti savo eilės. Gali ir ne
stovi savo valandų, tai nesidžiaug, nes ry sulaukti savo eilės ir išvažiuoti iš Morotoj dar stovėsi, tad rytoj tavo eilė.
kos, arba net daug metų kovoti. Aš žinau
Mažai kas išsprunka nuo tos “lai vienų puskarininkų — rusų, kuris jau 12
mės”. Juk ir aš buvau sužeistas. MMi metų Moroke, kurs praleidęs tlaug rinitų
f kovų; tokių kovų, į kurias jau buvo at
| taipgi arabas įvarė j nugarų peilį.
Tat kų turi daryti per tų valandą? kreipęs dėmesį Į»saulis, tai netokios ko
Nugi šautuvų atsikišęs, gatavų šauti ar vos - peštynės, kurias kasdieną sutinki
durti su durtuvu, kas minutėlę. Kiti, bū čia.
dami mažiau tikri, mojuoja ištisų valan
(Daugiau bus)

įtvirtadienis, rngp. 16, 1934

Katalikų Spaudos Atgimimas

Vaisiadulkių Slogos

Ispanijoj

Rašo DR. S. BIEŽIS, gydytojas ir chirurgas, Chicago, lll

Buvo ilgai manyta, kad ka-( mokykla kaamet tegali priim
talikybė Ispanijoj yra sustin- ti 30 — 40 kandidatų penkii,
gusi primityviškosios liaudies metų studijoms. Mokykla tur
religijos fonuose, kad ji tebė- tris skyrius, “Cursos norma
ra viduramžių feodalinės siste- les”, penkių metų studijos, y
mos liekanų, kad ji su vaikiš- ra skiriamos baigusiems gim
ku nerūpestingumu stovi atsi- nazijų ir, ištikrųjų, yra ne kai
likusi socialiniame ir organi- kita, kaip privatinis kataliku
zaciniame veikime.
žurnalistikos universitetas.
Tačiau, ištikrųjų, mes maBaigusiems universiteto sti
tome, ne tik spaudos išgarbi- dijas yra “curso intensivo”
nta politinės partijos “ Accion kuris trunka Šešius mėnesiu
Šia liga daugiausia serga dama. Buvimas viduje prie
Popular” žydėjimų su savo ir yra skiriamas specialioms
vadu Gil Robles pryšaky.
I studijoms, ypatingai pasauli- parūdeniu, kuri prasideda uždarytų langų šiek tiek paNepriklausoma nuo šios ir įžiurai pagilinti ir su praktiž apie vidurį rugpiūčio mėnesio, lengvinimo randama, mat ten
dar su didesniu sėkmingumu kuoju žurnalistiniu darbu si Nei iš šio, nei iš to taryČiaus j mažiau vpisiadulkių įsigauna,
veikia viršpartinė “Accion Ca pažindinti, kaip antai, su ži be jokios priežasties asmuo Nereikia eiti arti, kur tokių
tolica”, prieš keletu metų Is- nių pertekimu, redagavimi pradeda po) truputį kosėti, no- žolių randasi ir kuomet vėją?
panijos vyskupų sukeltas ju- socialine ir ūkio politika. Tre sis niešti ir vandeniuoja, akys siaučia, tai reikia viduje būti
dėjimas, kuri yra gaivališkiau čias skyrius yra “cursillos sp peršti ir rausta. Nepatyręs li- užsidarius visus langus. Yri
sias ir daugiausiai vilčių tei- ciales”, specialūs kursai nu Įgonis is pradžios mano, jog tanu. tyčia koštuvai padaryti,
■dantis atgimimo judėjimas vi 2 iki 6 savaičių, steigiami pi (“pagavo ’ paprastų šaltį. Vie kurie įstatomi į langus, kat
B.įe Vakarų Europos Bažny- gal reikalų laikraščių leidė į nok juo toliau, tuo padėtis blo- sulaikyti vaisiadulkių vidur
flojc.
jams, korespondentams ir t. gėja ir vis įkiresnė darosi. įsigavimų. Tai dažnai ligoniu
| Pagalios, rimtesniais atsitiki- gerokai pagelbsti, bentkuomel
Kad katalikiškoji spauda šiMokyklos tikslas aiškus: kJ
įm&ia, liga pasiekia tokį laip- jįg
viduje. Geriamais vaįi
tame katalikiškai
socialinio talikiškaiai viso krašto spai
įsnį, kad žmogus kosti veik be'taig tik galima tikėtis laikini
gyveninio pakilime vaidina žy- dai paruošti puikiai organi
paliovos, užmigti retai kada palengvinimo, o neišsigydymo
nių vaidmenį, aišku jau ir iš zuotų katalikų žurnalistų elitų,
tegali, kartais net turi didelio
gį liga pasikartoja kas me
to, kad Dr. Angel Herrera, bu- nuo didžiausios spaudos įmo
sunkumo kvėpuoti. Nosis nuo- tų jr prasideda veik vis tu<
vęs žinomojo katalikų laikraš- nės vedėjo iki kaimo korespolačiai vandeniuoja ir užsikehi- pačių laiku. Be ypatingo gy
Čio “EI Debate” vadovas, vy- ndento ir juos pasauližiūros ir
t ša, o akys esti visados parau- dyimo, tik labai išimtinuose at
skupų buvo paskirtas Ispanl- specialybės studijomis paruošdusios ir negalima aiškiai ma- sutikimuose tegalima laukti iŠ
jos Katalikų Akcijos pirmini- ti apaštalavimui per spaudų,
tyti. Ir taip tęsiasi iki šalnos gyjįmd arba kadtir bent kokit
nku.
'
Praktiškasis bendradarbiavipasireiškia, kuomet savaimai pagerėjimo. Geriausių pasėkų
Neseniai viso pasaulio kata- mas
Debate , kurio pa- be jokio gydymo liga palengva duoda, tai ypatingai pagamin
likų laikraščiai pranešė, kad talP°se ir yra Si mokykla,Ja- pranyksta.
,
vaistų leidžiama po oda.
“E1 Debate” įsigijo didžiauPalarnauJa minėtam tiksPriežastis šios ligos yra tu- Tai reikia daryti keletą arbi
sių ir moderniškiausių visame ^u^‘
lų žolių vaisiadulkės, kurios dažnai net keliolikų sykių, ge
kontinente rotacinę mašinų.
Finansiniai mokyklos reika-, į vėjo nešiojamos patenka į žmo riausia pradėjus išmirškimus
Naujoji mašina pilname veiki- la* ^ra išimtinai “EI Debate”J gaus nosį, burnų ir plaučius, kokias šešias savaites iš ankme gali per valandų atspausti rankose, atseit, jį leidžiančios
kame sukelia ypatingų erzini- sto. Šiuo būdu gana dažna
64,000 didžiojo laikraščio for- akcinės bendrovės La Edito- mų,kuris ir pagamina čia kai- ligonius galima visiškai išgy
inato aštuonių puslapių nume- rial Catolica. Su valstybiniais barnų ligų. Visi įtraukiame dyti. Kad gavus geriausių pa
rių. Ir kasdien, kaip patsai universitetais mokykla neturi
tų dulkių, tačiau tik apie vie- sėkmių, reikia pilnos ligonic
“EI Debate” jos pašventinimo į jokių ryšių. Užtat čia kandi. nas iš šimto tesuserga. Išaiški kooperacijos iš vienos pusės i
proga rašė, į visų pusiasalį pa-1 datai gali būti mokomi pagal! nimas yra tame, kad tik ypa- sųžiningo sumanumo iš gydy
skleista daugiau, kaip 10,000,- feavo mokslo planų, sudarytu tingai jautrūs asmenys vaisia- tojo pusės.
000 spausdintų puslapių. Tuo vaduojantis kala likų filosofu
būdu mašina tampa “galin- j°8 bei sociologijos principais
giausiu katalikų apaštalavimo *r ^ra *uo būdu laisvas nu<
įrankiu”.
dažnai viena kitai prieštarau
.

(plačiai išsivysčiusi
visame ssroja netik iš Lietuvos, bet
| Klaipėdos krašte ir po jos vė- ir iŠ užsienių. Ypač daug žmo- 1
I liava susijungęs Klaipėdos lie- nių yra Palangoje ir Nidoje.
— Liepos 21 — 22 dienų tuviškas jaunimas. Ji veikia Pažymėtina, kad dalis jų yra
Priekulėje įvyko metinės Kiai energingai ir visame krašte tu- iŠ Vokietijos.
Tsb.
pėdos krašto lietuviškojo jau- ri gražaus pasisekimo.
---------------nimo sųjungos, “Santaros” su — Šiemet Lietuvos pajūrio SKAITYKITE IE PLATIM\ažiavimas. Si sųjunga gana vasarvietėse daug žmonių va-’
KTTE “DRAUGĄ"

jančių mados filosofinių siste

ir kaip mų 64kurio
moderniškiausios jos bebūtų,
pačios vienos dar nesukuria
Įsidėmėtina yra griežta ka
katalikiškos spaudos. Niekas ndidatų atranka į bendrųjį pe
taip gerai šio posakio nesupra- nkių metų kursų. Yra sudary
nta, kaip patys “EI Debate” tas ypatingas “tribunolas” i
leidėjai. Jau gerokai prieš už-1 mokyklos profesorių ir prak
sisakydami mašinų, jie pasi-l tiškųjų žurnalistų. Jo svai
tiekė žymiai svarbesnį įrankį I blausias uždavinys yra nusts
ir, būtent, aukštųjų katalikui tyti kandidato žurnalistinį pt
žurnalizmo mokyklų, dvasios • aukimų ir gabumus. Rašto d
jėgų šaltinį, kuris negyvai ma- rbfti dažnai vertinami ne p«
šinai įkvėptų gyvų gyvybę ir Kal j? mokslinį ir literatūrų
negyvam popieriui katalikiš- I turinį, bet pirmoj eilėj tarnai
kųjų sielų. Jie tai darė iš įsi- Ja kandidato pašaukimui b<
fckinimo, kad katalikiškoji palikimams nustatyti.
; Ipauda prieš galingų bedieviš
kųjų spaudų gali kovoti ne
Kometos uodega yra keli
vien tik moderniškesne techni- milijonų mylių ilgumo,
ka. Ji turi pasirodyti šaunes"
niu turiniu, žinių perteikimo
greitumu bei patikimumu fr
išviršine organizacija. Ji turi
visų pirma patraukti katalikų
visuomenės širdį kovodama at
virai ir drųsiai už radikalų tos
visuomenės atnaujinimų kataflfl
likiškai — socialinės prograk
mos dvasioje.
^Bb*
Takiau mašinos, kad

ĮVAIRIAI fINIfTC

Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju

Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
Ganytojiški Laiškai.
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.

įf RlHlUv LlnlUv

NEUŽSISAKYKIT

nieko jums nekainuoja
įsitaisyti Gazo Šiluma
dabar !
Gazu Šildymo Divizija

Public Service Company
OP NORTHERN ILLINOIS

The Peoples Gas Llght and Coke Company
Westem United Gas and Electric Company

TOLOSEFAT
Um i7«Ua besltky. I kalnr s aaraa
ahaalA kasv (ar Ftv tri«d m msny
*hta«t bat anly Krmbaa »aaw«Nd *U
VW*MW.” (Msy U, IMS).
TO lesa (at BASTĮ,Y and HAKMLBBSLY, take a hatf taatpoonful of Kruaaban
Balto la a (laaa •( bat vatar la tha
morning betaro braaktaat—don't mitą a
morning—a bottte tbat laato 4 vtaka
aorta bat a trl«o—«rt Kraaeban Balto at
any drugatora ln Amortea. M not Joyfully satlatlod aftar tha flrrt bottlo—

This delicious cheese food is
DIGESTIBLE AS MILK
ITSELF1

Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
tuojaus pareikalaus.
Čia, nuplėik:

KARAS!'20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai. lėktuvų paSovlmas, artilerijos
griausmai, žmonių sprogdinimas ir kitos kare baisybės aprašyta W.
T. 8CANIZ)N’O paraitytoje ir 1-ja premija Amerikoje .apdovanotoje
karo apysakoje

"DRAUGAS”, 2334 SO. OAKLEY AVĖ., Chicago. III.

Siunčiu Sl.BO už kuriuos atsiųskite
JURGIS MATULEVIČIUS.“

man

knygų

“ARKIVYSKUPAS
Paslėptas Velveeta's Švel
niam skonyj yra svelkatųsaugojantlejl faktoriai vi
sokių maistų. Vaikučiams
labai geras Vartoklt Kraft's Vėlveetų.., tankiai!

Vardas, Pavardė
Mano adresas

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ ”
(GOD, SAVE MKRCY ON ts!)

400 pusi. Gražūs, tvfrti apdarai. Kaina tik S1.2R, aru persiuntimu
BlAft. Iteikalauklte: "Draugas". 23S« So. Oakley Avė.. Chicago. III.

JN OUR C

Tokiais sumetimais einant
ir buvo 1926 m. įsteigta aukš
toji katalikų žurnalistikos mokykla, kuri trumpu laiku ISsivystė į be galo reikšmingų
katalikų akcijos židinį. 1932
m. jon padavė prašymus 400'
kandidatų.
1
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rugp lti. 1 * t

toji parapijinė mokykla at- giuis netik kad būtų lygi su Ginčius. Valančių šeimyna pa- ‘ Dingiįamtono važiuos net į i sios vadas kum Ka: fim mal
tieks pilnai savo tikslų ir bus kitomis, bet kad jas pralenk-' fcižymi įgimta apaštalavimo Cliicagų savo senų draugų ir da ir tuojau pasakė įžanginę
a jam daug padeda su- dvasia. Praeitais metais A. Va' pažįstamų atlankyti, pažuvau- kalbų, ragindamas visus susiverta didelio tėvų pasiauko-* tų. čia
jimo, Tiuli be visų anglų kal tarimas parapijonų sugyveni lančius didelį apaštalavimo da ti, o iš Chicagos stačiai trau-' rinkusius susidomėti FederaREDAKCIJOS ADRESAS:
ba duodamų mokslų, dar iš mas ir bendras visuose dar rbų pas ųius atliko platinda-Į kti į Lietuvių R. K. Federaci-1 cija, kuri rūpinasi katalikišku
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
mokins gerai Jietuviškai kai- buose pritarimas. Tat nieko mas spaudų per keletu savai- jos kongresų Cleveland, Ohio.' veikimu Amerikos lietuvių taP. U. Box 542, Bridgeville, Pa.
boti, skaityti, rašyti, — o taip stebėtino, kad gerai sekasi ir čių. do žmonės išsiilgę laukia Laimingų atostogų, nes jam rpe. Ypač ragino kuoskaitlinKOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
pat duos pakankamai žinių iš kad mes nei kiek neatsilieka- vėl atsilankant. Jo praeitų me jos begalo buvo ir reikalingos, giausiui važiuoti į Federacijos
2013 Curson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
K kongresų, kurs įvyks rugp. 21,
Lietuvos istorijos ir geografi me, bet dar toli pralenkiame tų darbuotės — spaudos pla- Laimingo sugrįžimo.
Telephone Hemlock 2204
- —
jos”.
svetimtaučius. Be abejo, šitų tinimo pėdsakus dar ir dabar
22 ir 23 dd. Cleveland, Ohio
galima pastebėti. Kun. Valau-! Sekmadienį, rugp. 12 d., po Ten tikimos, kad bus garbin
Sveikiname seserų PrancIS mūsų klebono darbų parems
kiečių užsimojimų įnešti į au visi parapijonai, o ypač kurių čiaus, jo sūnaus, darbuotė vi- burnos įvyko Federacijos 52 gų svečių net iš Lietuvos. Ap
siems gerai žinoma. Jo duktė skyriaus prieškongresinis su gailestavo, kad daugelis neklėjimo darbų geresnį suprati vaikui turės progų pirmaisiais
(Tųsa 5 pusi.)
Dėka mokslui ir išradimams Ūkiškų akcijų dvasios srity, mų katalikiškos akcijos ir pa būti mokiniais naujos aukšte- sesuo M. Jeronimą ir gi daug sirinkimas, kurį atidarė dvasnės
mokyklos.
Tai
istoriškas
parodė
apaštalavimo
dvasios
pasaulis padarė žymių pažan- ętoyiine be pertraukos kovos kėlimų patri jotinės dvasios sa
TTFT’TTVTAT
TIATCTAPAT*
Šv. Kazimiero R. K. parapijos mokytojaudama netik tarpej
gų. Įvairios mašinos, pritai- lauke su modernizmu ir bedie- vo vedamose mokyklose.
įvykis. Tie pirmieji vaikučiai savųjų, bet ir tarpe svetinitau AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
kymas elektros, garo bei dujų ,'ybe. Jei nedirbsime gręsia pa
Tel. CANai 0967
bus liudininkais tojo istoriš čių jau bent keletu atversdajėgos palengvinu bei paįvairi vojus. Kepti karveliai patys
Rea. PROspcct 6469
L. R. K. Federacijos tikslas kojo įvykio. Todėl tėveliai tu ma į Katalikų Bažnyčių. Tai
na žmonių gyvenimų. Vienok neatlekia burnon. Nauji lai*
yra suvienyti visus katalikus rėtų pasirūpinti, kad netik vi aiški vysk. Valančiaus dvasia,
DENTISTAS
vis tai nesuteikia žmonijai lai kai neateina be darbo, prakai1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL
,. T . .
. .
. .
.
ix -i • 1V
organizacijas tikybiniam si baigusieji mūsų pradžios kuri labai gražiui Įjasireiškia' Utar., Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai.
, , . ' , ..
mės neii ramybes. I kuria pu- to ir net kraujo. Bolševikai, . / °.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
. ....
,
.
.
..
i
.
ir tautiniam darbui. Užduotis mokyklų atleistų savo vaikus,'J0 ainių Valančių šeimynoje, M47 SO. HALSTED ST., CHICAOO
sę nepasisukiji tuoj metas { tironai lieja svetimų kraujų, o
Paned. Sered. lr Subat. 2—9 vai.
1821 SOUTH HALSTED STREET
labai didelė ir garbinga. To bet ir visi, kas jaučiasi lietu-' Kad mes daugiau turėtume toakis didelis nerviškumas bei Kristaus atgimimo kūrėjai apRezidencija 6600 So. Artesian Avė.
katalikų susibūrimo užuomaz viu. Labai būtų neišmintingas kių alančių dvasios šeimy- Dienoms Tel. LAFajette 6793
nepasitenkinimas. Čia politiš- svietą malda ir ramiu darbu
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
gų jau turime ir Pittsburghe, pasielgimas, kad, turint savo nii- ‘
'
• . J. Naktimis TeL CANai 0403
C lkl 8:80 vakare
kos žudynės, ten kovos už ša- siekia dvasinio atgimimo. Mūbet dar tik užuomazgų. Dar aukštesnę mokyklų, neleistų,----------lies vadovavimų, kitur strei - sų pasisekimas priklauso nno
Tet LAFayette 7660
. reikės ne mažo pajėgų įtempi jon savo vaikų. Būtų panašu
Kun. J. Skripkus seserų
kai ir t.t. Vienus spaudžia va- nuo susiorganizavimo, susipraOffice:
2643
W.
47th
Street
mo ir sunkaus darbo padėti, tam, k urs-turėdamas naujų gra Pranciškiečių kapelionas atos
rgas kiti pertekliui lėbauja. timo ir pasiaukavimo krikšeioVai.: 2 ik*. 5 popiet. 7 lkl 9 vak.
F.C.
kol bus išblaškyti snaudalio žiu skrybėlaitę mestų į pur togauja, važinėjasi, maudosi,
Nedėl/oje pagal sutartį
Pasaulis deda daug triūso ir! niškai - tautiškai idėjai. PittsGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
i ūkaL sužadintas pasiryžimas, vus ir dar koja primintų, o žvejoja net Binghamtone, N.
rūpinasi apie daug dalykų tik ■ burghe suka sau nuolatinį liOffice Tel. REPublic 7696
4140 Archer Avenue
. įsųmonintos masės ir atskiri senų į purvinų išmestų kaimy- Y., pas savo pusbrolį kun. K. Res. Tel. GROvehUl U617
pamiršta apie svarbiausius da-. zdų bedievių jėgos. Laikai
Vai.: 3—4 lr 7—9 vai. vakare
7017
S.
FAIRFIELD
AVĖ.
asmenys — kol pasiseks įti-' lio skrybėlę užsidėjęs ant gal Skripkų. Kun. Kazėnas jam
lykus. Laisvamaniška pasaulė-' rimti, galima tikėtis audros,
Res. 2136 W. 24th St.
ianti “neviernus” Tamošius, vog gįrtųsi ir visiems didžiuo- i abu i pavydi, nes turi sėdėti
žiūra galvojimu
su savo mokslu
apie
laiEsame
krikščionys,
norime
Tel. CANai 0402
sistematiškai kad viešpatautų Kristus. Spie- J:ad
8>_ūdi ««»>-!
kad tai jam labai pritin- namie ir statyti “aiškulę”. Iš
2433 W. MARQUETTE ROAD
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
traukia žmones nuu Dievo ir skin.es po A. L. K. K. Fede- * ,r m“s'1 darb“otes, Paslse’,ka ir smagu. Apie tok, para. važiuodamas sakėsi, kad iš
Rea and Office
Office Phone
Vai.
2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
.,
Liinftfi Nors kliūčių
klinoni dnncr
,««1
wzx« .
kimas.
daug ir
ir kvtum, L«zl
kad
jam,
gal,
kas
nors
Nedėlėoj ausitarua
2369 So. Leavttt St.
PROepect 1028
racijos
vadovybe.
Remkime
Jo įsakymų.
Mokslo vardu
CANAL 0704
našta ne lengva, bet rankų ne ir galvoje purvina. Pasitikima,
Tel. LAFajette 80*7
skleidžiama religijos neapyka Federacijos P-gho apskritį.
Tel. CANai 6122
turėtume nuleisti. Pittsburgho kad pas mus nei vieno neat-^
nta ir platinama anarchizmas. Atgaivinkime senųjų krikščio
Federacijos apskritys, sustip siras su tokiomis skrybėlėmis.
Religija, supratimas ir pildy nybę, įgykime pirmųjų krikš
PHYSICIAN and SURGEON
rėjęs iš vidaus, mano netoli Mokyklos, pradžios ir aukšte
GYDYTOJAS Vr CHIRURGAI
mas dešimties Dievo įsakymų, čionių dvasios. Pasitikėkime
DENTISTAS
2403 W. 63rd St., Chicago
moje ateityje išvystyti katali snės, atidarymas įvyks, ant
X—SPINDULIAI
meilė bei dorovingumas labiau
2201 W. Cermak Road
OFFICE HOURS:
Dievui Lai mums stato pink- kiškų akcijų ant platesnės ska kiek teko patirti, rugsėjo 4 d.
3051 West 43rd Str.
(Kampaa Leavltt St.)
S to 4 and 7 to 9 P. M.
pasauliui reikalingi negu ma-.
.
(Prie Archer Avė. netoli Kedale)
v.
• • i •
Mes prie lės, bet tam yra reikalingi ska iškilmingomis Mišiomis šv, Valandoe:
8unday by Appolntment
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
nuo 2 lkl S vai. vakare
smos,
susisiekimas,
garas ibei• les,’ tekala ginklus.
6
Beredomla tr nedėllomla pagal
mbučiai,
reikalinga
materijalė
kaip
kad
kas
met.
Nuo 1 lkl B vakar*
elektra.
j Bažnyčios laimėsime.
■atarti
parama tų žmonių, kurių ge
8eredoj pagal sutartį
Tat, rengkime savo vaike-j
DR. STRIKOL’IS
Kurkime ir didinkime kataVanaginis
rovei yra užsimota padirbėti. liūs.
...
P. T
Rugpiūčio (August) 19 d. AGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
**
X
** Tel. CANai 6122
noma be tėvynės meilės. Mo domo sode yra rengiamas di4645 So. Ashland Avė.
DENTISTAS
Praeit« “™i‘« P“ m6s«
kykla, nebesugebanti Įkvėpti džinlis piknikas, kurio visas
<204 ARCHER AVĖ.
OFISO VALANDOS:
Nuo 8 lkl 4 Ir nno 8 lkl 8 vak.
kūdikiui vienos iš tų dorybių, pelnas suplauks į Federacijos klebonų teko pastebėti įvairių
eorner Sacramento
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Nedėllomls pagal sutarti
toli ir arti. Tarpe jų Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Oflao telef. BOUlevard 7826
Paskutiniame Pittsburgho prasilenkia su savo užduotim apskričio iždų ir bus sunau-!sve^
2201 W. Cermak Road
Namų Tel. PROspcct 1980
Schultz iš Duluth,j.---------------------------Liet. Žinių numeryje buvo įdė ir paliekta beprasmė našta, dotas Pittsburgho ir apylin- ‘
Valandos 1—8 lr 7—8 vale.
tas straipsnelis, užvardintas: užrioglinta ant mūsų išeivijos kės lietuvių katalikų reika- ^Dnn., kun. Davidson, domini- Phone llemlock 2061
Sėredomia ir Nedėllomla pagal sutartį Tel. BOULovard 7042
“Seserų Mokytojų Seimelis”. sprando. Mes nesusilauksime lams. Visi tautiškai ir tikybi konų, iš New York, kurs atos DR. JOSEPH KELLA f
REZIDENCIJA
Ypatingu malonumu perskai iš priaugančios kartos pagel- niai susipratę lietuviai šio mė togauja pas savo motinų neto
6631 S. California Avė.
DENTISTAS
čiau tenai šias eilutes: “Šis bininkų religiniam ir tauti nesio trečių sekmadienį turė li mūsų bažnyčios. Nors jis yDENTISTAS
Telefonas REPublic 7868
rai airis, het jam kur kas sma- 6558 So. Western Avenue
seimelis, tikimasi, duos to, ko niam darbui, jai mūsų mokyki tų atvažiuoti į Adomo sodų.
•iau su lietuviais
į- 4 • • vbendrauti.
i
i Valandos:
9 A. M. iki , 8 P.. M.
4645 So. Ashland Avė.
*
..
Vilimas giau
visuomenė pageidauja... Jeigu lose nebus sustiprintas lietu
Nedėliomis pagal sutartį Ofiso: Tel. LAFayette 4017
arti 47th Street
Buvo sustojęs kun. A. Valan
Vai.; nuo 9 lkl 8 vakare
seserys pradės kaip reikia į- vių kalbos mokslas ir jaunose
Re*.: Tel. HEMIock 6286
Seredoj pagal sutartį
čius iš Chicagos važiuodamas i
nešti į savo auklėjimo darbų širdyse nebus įdiegtas prisiri
iŠ Vyčių seimo; atlankė savo
daugiau katalikų akcijos su šimas prie savo tautos idealų.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
seserį M. Jeronimų' pranciškie-'
pratimo ir patrijotiznio dva Gerb. prof. F. Kemėšis, kuris
4142 ARCHER AVĖ.
tę ir praeitų sekmadienį, bai
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak.
sios, tada ir mūsų didieji sei čių vasarų važinėjo po mūsų
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Rezidencijos Ofisas: 2056 W. 69th SU
giant visos dienos adoracijų,
mai neturės vargo ir sunku kolonijas Vilniaus vadavimo
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak.
DR.
VAITUSH,
OPT.
2815 WEST 69th ST.
South Side. - Mokyklos at- vakare pasakė labai gražų, tu
Seredomls lr Nedėllomls pagal sutarti
mų dirbti savo reikšmingo da reikalais ir gerai pažįsta A
LIETUVIS
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 61411
naujinitnas ir prisirengimas riningų pamokslų apie reikalų
OPTOMETRICALLT AKIU
rbo”. Šventa teisybė. Lietuvių ruerikos lietuvių gyveninių,
SPECIALISTAS
Valandos;
prie atidarymo aukštesnės mo-, mūsų jaunuomenei katalikiško PAengvlns akių įtempimų, kuria
visuomenė savo aukomis palai štai kų sako: ‘‘Lietuviškoji
esti priežastimi
salros skaudėjimo.
2.4
popiet;
nuo 6 - 8 vakarais
kyklos (High Sehool) diena iš išauklėjimo. Ragino tėvelins, sralBlmo aklų aptemimo, nervuotukydama, parapijų mokyklas ir parapijinė mokykla turi tinkamo. skaudamų aklų karttj. atitaiso
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
M
dienos sparčiu žingsniu eina kad dėtų visas pastangas ir trumpare<y*t9 lr tollreryste. Priren
4157 ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth <380
vienuolijas nori, kad priauga-! mai paruošti jaunų žmogų Agta teisingai akinius. Visuose atsiti
Tel. VIRglnla 0036
* nčios kartos širdyse liepsnotų inerikos gyvenimui, arba bent pirmyn. Visi, dideli ir maži, leistų savto vaikelius savon ne kimuose egzaminavimas daromas su
Ofiso vai.: 3—* Ir 6—8 p. m.
elektra, parodančia mažiausias klai
Res. Tel. Hyde Park B89S
su nekantrumu laukia atidary tik pradžios, bet ir aukštesnėn das. Specialė atyda atkreipiama į
Nedaliomis pagal sutartį
gilus tikėjimas ir pagarba sa- duoti tam paruošimui rinitų
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
mo dienos. Tai begalo didelė mokyklom kuri atidaroma rug taisomos Valandos nuo 10 Iki 9 v.
vo tėvų kalbai, kuri nėra įma-1 pradžių ir pamatų. Tačiau tik
nuo 10 lkl 12. Daugely at Tel. Ofiso BOULcvard 5913—14
garbė sautsaidiečiams lietu sėjo mėnesį. Reikia ^pastebėti, NedėlfoJ
sitikimų akys atitalaomoo be akinių. Rez. VICtory 2343
pigiau kaip pirmiau.
MOTERŲ IR VAIKŲ UGt
viams ir bendrai visiems ka kad nors kun. Valančius yra Kainom
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
8PEClALI8Tt
talikams, kad South Side atsi čia Amerikoje gimęs, augęs Ir
6900 SOUTH 1IAI3TED Si
Phone Boulevard 7589
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:89-8:80
daro dar viena aukštesnė mo mokslus išėjęs, bet labai gra-1
Tf»A 8 PU i
o« » pn X teopuev»A
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
756 W. 35th Street
kykla. Neveltui viens vietinis žiai lietuvių kalbų vartoja ir
awur».eM
"Si
LAIKRAŠČIUS
nnglų laikraštis pasakė: “Št. yra pasižymėjęs jaunimo tar
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
“DRAUGAS”, vienintėlis Amerikos lietuvių katalikų dien- Casimir’s parish is most pro- pe. Nuo chieagiečių teko gir Pritaikyme akinių dėl viso
\
raštis, išeinųs 2334 8. Oakley Avė., Chicago, III. Me- gresive on South Side”. Iš dėti, kad yra giminė vyskupo kių akių. Ekspertas tyrimo aOfiso Tel. CAI/umet 6893
Rea. Tel. DREzcl 0191
tikrųjų, daug tiesos čia pasa M. Valančiaus, nes jo tėvelis kių ir pritaikymo akinių.
'
tam s $6.00.
\
•• •
OFISAS
“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sųjun kyta, tik daugelis mūsų nesu A. Valančius Cicero, III. pa
ZZRZ
4729
So.
Ashland Avė.
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- pranta, kokia tai mums gar eina iš Žemaitijos iš tos pa
2 luboe
Rusa* Gydytojas Ir Chirurgas
‘
f4
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. bė, kų nors panašaus išgirsti čios vietos, iš kur ir vysk. Va,
CHICAGO. ILL
Moteriškų, Vyriikų, Vaikų ir
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- ‘j
Mat’
OFISO VALANDOS:
visų chroniškų ligų
Nuo 10 lkl 12 vai. ryte, nuo 1 lkl 4
čia South Side yra kur kas se Ar Jūs Esate Supančiotas ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
vai. pi pietų fr nuo 7 lkl 8:80 vai.
Ofisas 3102 So. Halsted Sk
mi “nulraaMB**. n«mli — Jaučia
nesnių ir turtingesnių svetim Ir
vakare. Nedėllomls nuo 10 lkl 12
Kampas 81st Street
te* ir pavarrrH — tik pualau žmo“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žurvalandai dienų.
Fiir. Jrtiru taip.
yra Beras toni
Valando*: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
.
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams taučių katalikiškų pradžios ka*, •ut'Mkįantlg BTtanoa 4lena».
OPTOMETRISTAS
Nedėllomla lr IvenUdienlafa 10—12
Telefonas MIDway 2880
mokyklų, bet mažai kurios tu
$2.00.
ri aukštesnę (High Sehool) ir
1801 S. ASHLAND AVENUE
“MOTEKŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi
Platt Bldg., kamp. 18 st.
ncsttgeba
jų
įsigyti.
Kad
mums
Res. Phone
Office Phone
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Dl., Me
yra oėvardlntmaa TONIKO. kur) Gy
2
aukštas
TRIangle 0044
KNUtewoml 6641
taip
sekasi
visuose
parapijos
dytojau
SpBrlalbrtaii
IBrado,
lr
kurta
tams $2.00.
GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ <
dabar parduoda mu vlapae ratatinyPastebėk it mano iškabas
i.irtrmTOM
t - i
- tr *•
■
x
i
j-ror
a
j '•♦•ikaluose,taiačiūnenuilstan- eiose NUGA-TONE yra kombinacija
‘ V\TIS , Lietuvos \ yČių mėnesinis žurnalas, 4/36 S. Wood
..i .... . tam ti'krų tonikų alteratlvų, kurios
4631 SG ASHI.AM) AVĖ.
St., Chicago, 111. Metams.$1.80.
pasišventimui ir darbm stimuliuoja. atBalvIna visus orfanus. Valandos nuo 9:30 ryto iki
Tel. YARda 0994
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS
Re*.:
Tel. PUIz* 2400
mtag^u.|8:3O vakaro. Nedėliomis nėra
“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu-Innis? ^vas*os
^urs
7850 So. Halsted Street
Valandos:
saldžiau Tūkstančiams vyrų Ir mo- gkirtu valandų. Room 8.
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,'
pajėgomis rūpinasi, kad torų tapo pagelbėta. Trlsdežlmties
ROOM 210
Nuo 18-12 v. ryto; 2-8 lr 7-2 ♦. g,
dienų treatmentt* už Vfena Dolerį,
Phone Canal 0523
Brooklyn, N. Y.
I
parapija vfLsais atžvilMedtud.euut.*
it UU ii dlaog
Ygl.; 1-4 U 1-1 Tai. rakara
gaukite tikrai — garaehiota.8.
1

PrnSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS

Ko Mums Reikia?

; DR.P.ATKOČIOHAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR.

WINSKUNAI

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR?A. P. GURSKIS

PASTABOS

OR. S. BIEŽIS

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. A. G. RAKAUSKAS

PRISIRENGIMAS SPAR
ČIAI EINA

DR. J. RUSSELL

DR. T. DUNDULIS

DR. SUSANA A. ŠLAKĮ!

DR. A. J. BERTASH

SKAITYKITE

25 METŲ PRITYRIMO

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

DR. JOHN SMETANA

Nuga-Tone

DR. MAURICE KAHN

DR. A. R. MCCRADIE

i.

Vi

rugp.

n w a'

193

M,

rt

KM

muiliji} in corpore, antri} dieni}
40 valandų atlaidų, rugpiūčio
19. per pirmąsias šv. Mišias,
kurios bus &:30 vai. ryto.

Petras įnešė, kad kuopa apmo-;
kėlų lėšas vienos iš taisomų
lempų bažnyčioje. Visi sutiko
ir Įusižadėjo apmokėti.

■

Čios taisymo, bet kas iš to, kad
plaktukas nenori'jų klausyti
Pirštus apsiraišioję, net sun
ku jiems ir žinučių parašyti.

VIEMŲ

METŲ

MIRT

SUKAKTUVĖS

Gibuka*

ii
ftv. Ražančiaus draugijėlė
Rugpiūčio 12 d. Federacijos
atkalbės rašančių balsiai per skyrius laikė susirinkimų. Dva
visas tris dienas 40 vai. atlai sios vadui kun. J. Vaišųorui
Labiau ir
atkalbėjus maldų, pirmininkas
dų 3 valandų popiet.
i
labiau auga pasitikėjimas šiuo
atidarė susirinkimų. Susirin
šventu vyru, iuūsų myliniu tau
Elzbieta Visockaitė išvažia kime dalyvavo kun. J. Vaiš
*
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
vo atostogoms j Geneva, Pa., noras, A. Paleckis, J. Šaulys,
kai, kada Dievas leis jį išvys
Jau sukako vieni metai, kai i
o Ona Pampikaitė į Cleveland, J. Sunkus, A. Gunas, J. Karu
negailestinga mirtis atskyrė Ift
ti šventuoju paskelbtų.
nidaų tarpo mylim* vyr*.
Ir
žas, A. Kačinskas, J. Gluobis,
tėvel).
Netekome savo mylimo vy
Kiti, iš priežasties jaunų vy Kiekvienam įdomu pažinti
ro ir tėvelio ruirplilėto Ift d.
1923 m.
Nors laikas tęsiasi,
Girdėjau, kad neužilgo at rukų pikniko, negalėjo atvyk to garbingo Vilniaus vyskupo
»
jo niekados ntzalėslnie užgyvenimas. Jį sužinosime iš
inlrftil. Lai gailestingas Dievas
sidarys vienas mūsų bankų, ti.
sutelkia jam a mil na atUsj.
Braddock Trust Co., kuris da Urmininkas A. Paleckis pa neseniai išėjusios knygos:
Mes atmindami t* jo liūdną
prasiftalinlni* ift
tarpo, yra
bar arti 1 ir. pusės metai kaip aiškino susirinkimo tikslų.
užprašytos gedulingos ftv. Mlftioe už Jo siela fteAtadien), ruguždarytas. Linksma naujiena Dvasios vadas bendrai aiški
piūčio 18 d. Sv. Jurgio parapi
jos bažnyčioj, Bridgeporte, 7:30
daugeliui lietuvių, kurie sa no apie L. R. K. A. Federavai.
ryto.
Knyga parašyta ne vieno
Kviečiame
visus gi'mines,
vo pinigus turi sutaupę. Gir cijų kas ji tokia. J. Šaulys ra- žmogaus, bet daugelio mūsų
draugus, kuftmvnus ir pažysta
dėjau, kad pirma mokestis bus gino energingiau dirbti Baž- Lietuvos profesorių, kunigų,
mus dalyvauti ftiose pamaldose.
Nuliūdę: Muturta, būiml,
40 nuošimtis.
“Žiūroną*” nyčios ir tėvynės reikalais, mokytojų. Knyga yra didelė,
Dnkte
Matosi, sakė, kad cicilikėliai
stipriais kietais viršais, su
ir bedievukai iš mūsų apsnu- persiuntimu kaina $1.90, dar
dimo ir neveiklumo labai daug galima gauti.
Colorado valstybė guli aukš
Pasaulinės parodos Chicagoje vaizdas, kuriame aiškiai matyti Swift Bridge of Service
pasinaudoja.
Jie,
mus
pašievieta, kur būsimųjį sekmadienj, pradedant aštuntų valandų, girdėsime lietuvių simfoninę
čiausiai už visas kitas J. A.
muzikų. Tik kų iš Lietuvos art. J. Olšausko parvežtus muzikos kūrinius išpildys Chicagos
pia žodžiu ir raštu, kad Rymo
valstybes. Po Colorado seka
Simfonijos orkestrą. Tai bus rugp. 19 d. Muzi kų bus galima girdėt ir iš WGN radijo stoties.
Katai. Bažnyčia slopino ir
IVyoming.
po
šiai
dienai
slopina
lietuvių
rbūs referatai pačių sesučių noras ir Izidorius Belickis. Bū
Katalikams netinka ir to
Rugpiūčio 12 d., ftv. Vardo dvasių. Šis gyvas ir energin
ir pašaliečių, savo speeijaly- tų gerai, kad nuo berniukų ne
kia spauda, kuri nors nestoja •Orlaivis negali skristi tuo
bės žinovų. Kiekvienų paskai atsiliktų ir mergaitės. Vaiki draugijos nariai bendrai ėjo gas susirinkimas nusistatė di
atvirai į kovų prieš tikėjimų, jau užpakaly kito dėlto, kad
tų sekė diskusijos. Iškelti mū nai, veždami, turėtų visada at- prie ftv. Komunijos. Antras rbti ir dirbti Bažnyčios ir tė bet ir negina tikėjimo, nei I pirmojo orlaivio propeleris lasų religinės ir tautinės gyvy- siklausti savo mylimosios, ar sekmadienis tai jų diena ir vynės labui. Išrinkta atstovai nesirūpina katalikų reikalais, bai sujudina, sumaišo orų.
bės klausimai buvo nuodug yra apsidraudusi savo sveika-j ftv. Sakramentas būna išsta- į Federacijos kongresų, kad
(Tęsinys iš 4 pusi.)
niai apkalbėti. Užgirta gra- tų ir gyvybę, o pasirengusios lytas tų dienų viešam pagar- atstovautų parapijų ir draugi
kreipia dėmesio į katalikiškų
žios rezoliucijos ir pasižadėta eiti už vyro, turėtų sužinoti, binimui. Ši draugija taip spa jas. Atstovais išrinkta kun. J.
ROSELLI BROTHERS, INC.,
veikimų ir nesilanko į susirin
Vaišnoras,
A.
Paleckis,
J.
ftau
rčiai
aūga,
kaip
grybai
po
viskas vykdyti gyvenime.
ar priklauso jaunikis Susiviekimus. Prašė, kad turintieji
Specialistai Iškalime
UdlrMDuok Dieve ištesėti savo pa nymui Lietuvių R. Katalikų lietaus. Ir, nėra ko nė stebė lys, J. Šimkus, A. Gunas, J.
automobilius pasitarnautų ka
m visokių rUAių
*»
tis,
nes
dažnas
ėjimas
prie
šv.
Gluobis.
Nemažiau
kai
keturi
Amerikoje. Susirgus, nėra nesiryžimuose.
talikybės labui ir, prisikrovę
Seimelio protokolas refera- inalonesni° jausmo ir ūpų slė- Komunijos stiprina kiekvieno atstovai važiuos į kongresų.
Mftsq fcimyna specializuoja
kuodaugiausiai delegatų nu . . .
Baigiant susirinkimų visi
me darbe per tešlas kartas.
-• i ’ .... igiančio momento, kai pritruk-,kad tiktai lengviau būtų
bus .pietos
’
f . .I n
atstumti visokius silovestų į kongresų. Pasitikima, taii ir'• rezoliucijos
Veskit* paminklu reikalas
d-h v
i a- • I sti pinigų vaistams, ligoninei taiirna aisiumu visokius sup- pasižadėjo kitus kviesti į pik
■lai su pačiais išdirbėjai*
* **
J .
Tinmn<
T
kad taip ir įvyks, ypač. mūsų sekanciuose Pittsburgho Žinių •
ir gydytojo patarnavimui ap numus. Tat, kiekvienas senas nikų rugp. 19 d., Adomo sode.
biznieriai tam kilniam katali numeriuose.
arba jaunas turėtų priklausyti
mokėti.
kybės darbui pasitarnaus. Iš
Bažnyčios taisymas, nors ne
prie tos garbingos Šv. Vardo
rinkta delegatai ir tuomi bai
sparčiai, bet labai progresuo
Rugp,J.2d. priėjo prie pir draugijos.
gtas susirinkimas. Paskui vi
ja. Vadinamas “masonite” la- J
mos šv. Komunijos:1 Jonas
blokas | rytus MO
si sveikino Paulinų Martinai
bai
gerai
pavaduos
pleisterį
ir
didžiuli* Tart*
Rugpiūčio
12
d.,
Susivieny

Kuzmickas, Jonas ir Vincas
tienę jos vardo dienoje ir pa Bridgeville, Pa. — Praėju
Tykaičiai, Julė Stankiūtė, Al mo R. K. A. 35 kuopa laikė nebus daugiau kam kristi ant
sį
sekmadienį
įvyko
L.
R
K.
reiškė jai gerų ir gražių lin
bina Širnkaitė ir Ona Andri- mėnesinį susirinkimų. Be sa- galvų. Nabagai koresponden
Trys telefonai:
Susivienymo
vietinės
kuopos
kėjimų, kad dar daug vardo
vųjų reikalų, svarstė ir para tai šios kolonijos, nors turi gekiūtė.
Rea.
PENSACOLA MII
dienų susilauktų.
J. J. susirinkimas. Pasirodo, mūsų
pijos reikalus. Abrainavičius rų norų prigelbėti prie bažnyBELMONT 8486
kuopa vėl pradeda augti. A, Office: HII.LSIDE 3M5
Brightwood,
Pa.
—
Praeitų
Vineent Roeetli, seer.
Alfred Roselll,
Čiū organizatoriam Urbonui ir
savaitę
patiko
didelė
nelaimė
:
Maziečiui paskutiniu laiku į
Susivienymų įsirašė šie jauni šv. Valentino parapijos vargo
GRABORIAI :
šv. kaičiai: Kazimieras Žimančius, nininkę, M. Zinkiūtė. Pelutės
Pranciškaus seserų seimelis, Juozas Strieliauskas, Jonas išgųsdinta, Marijona paslydo
ir, griūdama ant žemės, įsi
LACHAVVICH
11, 12 ir 13 d. praėjo di Stankus, Stasys Saunoras, Anlaužė
kaulų
ir
išsisuko
kojų.
deliu pasisekimu. Skaityta sva ! tanas Mickūnas, Antanas Sau
IR SONOS
Reiškiame panelei užuojau
I
tų ir linkime ilgai “nesisvePatarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldftiu atsiftaukti. o mano
čiuoti” Mercy ligoninėj. Rap.
darbu būsit* užganėdinti
JURGIS

ARKIVYSKUPAS

MATULEVIČIUS.

JUOZAPAS

j

MARTINAITIS

O.

iii

h

iiiūsų

‘

JURGIS

ARKIVYSKUPAS

MATULEVIČIUS”

ŽINUTĖS Iš WEST END
MTTSBURGHO PA
DANGĖS

DRAUGO”

2334

So.

KNYGYNE

Avė.,

Oakley

Pittsburgho žinios
SPAR

PRISIRENGIMAS

ČIAI

EINA

j

i

PAMINKLŲ

DIKBtJAI

Rap.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

V.

j

SEIMAS PAVYKO

Mt.

Providence,

Pa.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

—

Telefonas

1138

YARda

rugp.

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI

OSABOKIAI

GRABORIUS

Turiu

Važiuojam!

reikalams.

RETĖJA SENŲJŲ PARAP1J0NŲ EILĖS
Ilugpiūčip
8 d. mirė Antanas Vinciūnas,
vienas iš mūsų senųjų parapi
jom}. Paliko nuliūdusių mote
rį, vienų sūnų ir dvi dukteris.
Palaidotas labai gražiai iškil
mingomis gedulingomis šv.
Mišiomis iŠ ftv. Izidoriaus ba
žnyčios šv. Tomo kapuose. Laf'
jo siela ilsisi ramybėje.
Braddock,

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

Pa.

Ii

Linksma mums išgirsti, kad
Elenora Žukauskienė ir Ona
Mičiulienė, kurios pavojingai
sirgo, dabar yra sveikesnės.
Tretininkės priims šv. Ko-

W.

23rd

PL,

Ohiatffo

.

prieinama.

Kaina

3319

S.

49th

Ct

Cicero,

Avenue

Lituanica

UI.

Chicago,
1439

UL

TH. OIOKRO *M7

SIMON M. SKUDAS

ANTANAS PETĮ

Patarnavimas geras ir nebrangus
718

18th

West

Telef.

dykai

Koplyčia

Street

MONroe «»77

lu

GRABORIUS

ORABORIUS lr BALSAMUOTOJAS

—

Rugpiūčio 8 d. mirė Petras
Aidukaitis. Paliko nuliūdusių
moterį ir nemažų šeimynų. Kai
: kurie jan gerai suaugę. Palai' dotas su gedulingomis šv. Mi- (
šiomis iš ftv. Izidoriaus bažnyčios Sv. Tonio kapuos. Amžinų
1 atilsį jo sielai.

V-

visokiems

Tei. OANal Ml* arba 861*
2314

Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
nėra kas veikti. Tačiau tie, knrie yra keliavę rudens
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

-

automobilius

1410

SO.

49th

OOUfcT

Cicero, Illinois t
100

J. F. RADŽIUS

Phone

Cicero

21C

Ino.

LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už ftZft.OO Ir aukftčlnu

Visi Telefonai:

Yards 1141-1742

Moderniftka koplyčia, dykai
W. 180, KL Tel. CAMal *174
Chicago,

III.

VKDftJAS
46th

Street

Tel. BO Ulevard 5208—8418

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS

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

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

REPublie 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime

tuo

sąryšių

pačiu

su

vardo)

ORABORIU/

1344

ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
West

SYREWIQZE
Laldotuvftms pilnas p/a ra evi mas
galimas uft ifi 00
KOPLYČIA IJYKAI

I.J. ZOLP
1646

Tel. CICERO 294

firma

S.

50th

Avy

Cicero,

UL

J
------------------ ---------------

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė. /
T«l.

Boulevard

4139

TH. LAFayetta? 8512

J. Lhilevlčlui
,Jaa

Patarnauja Cblca-

goje Ir apylinkėje.
Didelė Ir graM
Koplyčia dykai

Arohe* Avė.

Ketvirtadienis, rugp. 16, 1934
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' ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS METINIS PIKNIKAS ■
Sis piknikas bus labai įdomus. Choras dainuotų puiki, didelė orkestrą grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. J. Budrikas linksmins svečius “ broadvasting” lietuviškas daineles. Jaunimas
žais baseball; senesnieji trauks virvę. Išlaimėjimas radijo 7 vai. Valgio ir gėrimo bus geriausių
ir pigių. Šilti barbeeue ir kiti įvairūs žaislai. Kviečiame senus ir dabartinius parapijonus ir visus
kaimynus. Užtikriname gerus laikus.

SEKMADIENI, RUGPIUCIO 19 D., 1934
VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir Cravvford Avė.

KLEBONAS

ir

KOMITETAS

BHBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBIIBBBBBBflBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBltBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIBBBBBBIflBBKBIBBBBIIBBBBBBBBIBBBBE'

DĖMESIO!

LABOR DAY

PIRMAS TOKS BALIUS
AMERIKOJE

ISTORINĖS VIETOS
SPRINGFIELD, ILL.

PO CICERO PASI
ŽVALGIUS

MARKEIPARKIEČIAI

----------• įį vakarų, MSv. Panelės GiAdomas Bemadišius labai Šį miestelį aplanko turistai' mimo parap. salėj, Marąuette
Lietuvių Demokratų klūbas
15 tvardo šaukia speciali mė didžiuojasi su savo tymu. Sa iš visų Amerikos kraštų, nes parke, įvyks “parašutininkų
nesinį susirinkimų penktadie^ ko, kad jo tymas negali pra čia guli kūnas garsaus Ame- balius”. Tai tikra naujenybė.
nį, rugpiūčio 17 d., 7:30 vai. laimėti. Jei taip, tai visi va- rikos prezidento A. Linkolno. Niekur Amerikoj ir visam pa
vakare, parapijos svetainėje, žiuosime į “Draugo” Labor Ištikrųjų, yra ko pažiūrėti. saulyje nieko panašaus dar nė
Klūbo valdyba ir nariai da- Day piknikų rūgs. 3 d., į Vy- Karstas juodos spalvos, aplin- ra buvę.
rbuojasi politikoje lietuvių la- J tauto daržų pamatyti,, kas lai kui dideli vainikai, paaukoti'
j Buvusioj Lietuvių Dienoj pa
bui, kiek galėdami. Daug jau mos.
dabartinių prezidentų.
i rašutais iš lėktuvų šoko kenuveikė, bet to dar negana.
Kitoj posėj cementinė) sie-|turios lietuvaitfc lr du lietu.
Rugp. 7 d. Ad. Uselaitė su noj ilsisi Linkolno žmona ir
Yra daug darbų, kurie turi
v iai. Tų drųsų žygį jie gerai
situokė su L. Bernard’u (sve du sūnūs; trečias, rods, palai
būti nuveikti.
atliko. Atsilankiusieji stebėję
Todėl, brangus lietuviai, ku timtaučiu). Šliūbas buvo Šv. dotas Cleveland, Ohio.
si, kad iš lietuvių tarpo atsi
rie dar nesate klūbo nariais, Antano bažnyčioj, o puota jau Vieta iš lauko pusės taip randa tiek drųsuolių. Dėl to
nuoširdžiai kviečiami ateiti nosios tėvelių namuose. Puota pat istorinė su visokiais vai šio vakaro parengimu norima
mums į pagalbų, prisidėti prie buvo labai rimta: be jokio zdais, kada ir kur kovų turė jie pagerbti. Parašutininkų
mūsų ir sykiu veikti. Juo bus triukšmo. Svečiai buvo arti
jo su priešais. Skersai kelio balių rengia Lietuvių Aero
didesnis skaičius narių, tuo miausi giminės ir draugai. Pa
nuo šios vietos yra didelis na klūbas, kuris gražiai pasidar
sisvečiavę, pasilinksminę ski
daugiau kų nuveiksime.
mas mirusiems. Matės sudėti bavo rengiant Lietuvių Dienų
rstės visi patenkinti. Jaunave
115-tos gatvės tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s
Pavyzdžiui, į kų šiandien
5 karstai viens ant kito. Šiu ir tikrai įdomių aviacijos pro
džiai pakol kas apsigyvens pas
tas garsus Marąuette Parkas
gramų surengė. Tikimųsi, kad
rpu daros žiūrėti.
jaunosios tėvelius, 1224 So. 48
Vaitkevičius, M. I. C. Pusi. 92; Santaikos bažnyčioj liepos
atrodo? Keno čia kaltė, jęi
šį vakarų susirinks gausingas
Įdomu pasižiūrėti, kur pats
Ct. Jaunai porelei linkim viso
kaina 30c.
15 d. buvo pirmosios primici
ne jūsų pačių, kad per karš
gero.
A. Linkolnas gyveno. Namas žmonių būrys į Marąuette pa
čius ant antrųjų lubų nuo 10
Svenč. Jėzaus Širdies Troš jos. Jas laikė šios parapijos
rko parapijos salę ir drauge
tebestovi geriausioj tvarkoj.
Tomo iš ZZempio APIE SE k imai. Parašė kun. Pr. Vaitu- narys kun. Stan. Račkauskas.
v. ryto, iki 10 v. vakaro nei
su mūsų drųsuoliais smagiai
Rugp. 10 d. O. Ūsienė su Jau antras šimtmetis, kaip A.
Kvieslys KIMĄ KRISTAUS iš lotynų kailis. Pusi. 32; kaina 10c.
Gražų pamokslų pasakė kun.
praleis vakarų.
lnšo vandens nėra! Kitas da
dukterim apleido Cicero; išva Linkolnas tame name gyveno.
įkalbos vertė Jurgis Baltrušai
j J. Staniulis. Tėviškėje gausūs
lykas, kodėl mūsų guliernatoMąstymai
apie
Svč.
Jėzaus
J
žiavo į Lietuvų aplankyti sa Toj vietoj jis išgyveno 17 me
tis. Puslapių 384. Audeklo ap
svečiai ir kaimynai reiškė nau
rius Henry Horner griežtai at
Širdį. Iš italų kalbos vertė J
vo giminių. Kaip ilgai užtruks tų. Po to buvo išrinktas į J.
Pranešimai
taisais.
Kaina
—
$1.20.
sisako šaukti specialę legislaVaišnoras, M. I. C. Pusi. 208; jam Kristaus darbininkui
i savo tėvynėj, neteko sužinoti. A. V. prezidentus. Raštinėj
daug nuoširdžių gerų linkė
turos sesijų link vieno nuoš.
kaina 35c.
Visus kelionės dokumentus pa- rakandai tebėra tie patys, kutaksų ant real estate? Ar dėl
jimų.
Komp. A. Pociaus bankjeto
rūpino “Draugo” laivakorčių Į ri uos jis vartojo. Kėdės kaip
“
DRAUGAS
”
,
to, kad mes jį išrinkome?!
agentūra.
J ir naujos. Laikrodis, durų ska- rengimo komisijos svarbus su Puslapių 267. Kaina 45c.
sirinkimas įvyl^s ketvirtadienį
Šios apylinkės lietuviai kas
Laimingos kelionės. Uukei- mhalas
,lang kM'> <WyMlių dabartiniais laikais išrodo
puslapių 16, kaina
diena ir kas vakaras susirenka
į tą dulkiną parką ir varinėja me ^ugrįStant į Cicero,
juokingi. Kiti visi rakandai r^‘Kudirkoj name,
1 airfield Avė.0,
(Laisvai vertė kun. Zajančkau
ginčus, vienas kitą kritikuoja,
O. ir P. Ūsai yra seni ‘Drau dar gražūs.
šmeižia klubų ir klubo valdy- go’ skaitytojai ir rėmėjai. Už-1
Generalė komisija ir visa j skus, M. I. C. Pusi. 55; kaina
bų, būk jis nieko neveikia. į augino 3 sūnus ir 3 dukreles.į Kasmet iš visos Illinois vai. sub-komisįja malonėkite būti- 10c.
Gerbiamieji k’.ūbo veikimas Visi gražiai susiklauso ir kar-, suvažiuoja ūkininkai, suvežą nui šiame susirinkime daly
Giesmynas. Paruošė kūn. J Atsiminimai iŠ 1905 — 1914
daugiausiai priklauso nuo jū- tu gyvena su tėveliais.
geriausius gyvulius ir visokius vauti.
I. Lukošiūtė, rašt. Tilvytis, M. J. C. Pusi. 49b,
pergyventų laikų
sų pačių. Šioj apylinkėj yra
-------- —
daiktus parodai. Žmonių pri
kaina $2.25.
J
apie 7,000 lietuvių, o prie klū-1 šiais laikais su vienu bizniu važiuoja iš visos Amerikos paAmerikos Legiono Dariaus
bo priklauso tik keli šimtai, sunku pragyventi. Kas kita, sigėrėti ūkininkų pažanga.
Girėno
-auxiliary svarbus mč- zacija. Parašė kun. S. DrauAr tie keli šimtai žmonių ga- jei turi du ar daugiau.
nosinis susirinkimas įvyks šį ge]is. Pusi. 132; kaina.60c.
ii patenkinti daugumų? Jūs
A. Lutkus ir J. Grigas yra J Darbas jau pradėtas. Pastavakarų, 8 vąl., Juškos svetai-1 Švenčiausios Jėzaus Širdies
patys tų gerai suprantate.
žymūs Ciceros biznieriai. Pir-' tvtas gražus tiltas. Vanduo užChicago, 111.
Todėl, gerbiamieji, fisiems masto turi Hardware krautu- tvenktas. Bus nemažas ežeras, nėję, 2417 VVest 43rd Street, j Intrcnisacija. Parašė kun. J.
Visos narės prašomos atsilan- į
_______________ ___
kelias atdaras; ateikite į šį su- vę, o antrasis grocpry store ir Vandens dūdos jau suvestos iš
kyti, nes yra svarbių dalykų
sirifikimų, įsirašykite į klubų abu greta gyvena. Teisingi, miesto. Statoma didelė pompa,
r^
svarstymui.
NAUJAI
ATSIDARĖ
ir veikite bendrai savo nau-. geri biznieriai, geri parapijo- kad miestas turėtų užtektinai
dai. Įstojimo mokesties nėra, nni, taipgi seni “Draugo” skai gero vandens.
Juozas
(Metropolitan State Bank Name)
Kų Tik Gavome
tik metinė mokestis vyrams lytojai ir rėmėjai. Dabar jie
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčios
5(Jc, o moterims 25c.
i dar nusipirko vienų biznį, bū- iki 4‘Draugo” pikniko sugrįš
3201
Lituanica
Avenue
vakarais 6 tkl 9
OŽKABALIŲ
Telefonas CANsI 1175
kampas 32-ros gatvės
Čiame susi r ink:..'.e klūbas tent Blue Eagle Tavern, adre- ir dalyvaus kartu su mumis
Namai: 6459 S. Rockwell St.
savininkas
ngia paskaitas. Kalbės adv. su.4941 So. Ashland Avė., Chi- Vytauto parke.
Telefonas REPubllc
Importuoti gėrimai, užkandžiai, ir “valstybinė” iš Lie
J.lP. VVaitches temoje demo- cagoj. Atidarymas įvyko rugp.t Linkime savo kleb. kun. J.
tuvos. Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus
ir respublikonų partijos. 4 d. Svetelių buvo labai daug.| H. Vaičūnui geriausio poilsio,
į
“Kaunu”.
“DRAUGE”
Atėję išgirsite tų partijų rei- 1 .atkus ir Grigas dėkoja vi- kad grįžęs galėtų vėl mus ve
.
, ■ .........
......
4
Rap. 2334 Ro. Oakley Avė. Chicago, 111
kšni > ir patarimų, prie kurios siems svečiams, kurie dalyva- sti tiesos keliu.
FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavą, moparttijos lietuviams yra verta vo atidaryme jų naujo biznio,
derntėkų studio su HolŠviesomis.
ir liiudinga priklausyti.
( Fasisekimo.
ALEX ALESAUSKAS and SON lywood
420 WF.ST «3r<l ST.
Negi liečiat nariai, ateikite į
----------Furniture and Piano i Englewoo<l 5840—5888
šį susirinkimų! Klūbas duos j Kai kurie Ciceros karčiamMovers
Seniausias Lietuvis
patariu ų, kaip greičiau tapti nikai nori greitu laiku pralo
Crane Coal Co.
Moveris Chieagoje
štos šath s piliečiais. Kurie ne- bti ii juokus krečia iš savo
71OO so. T Al .M A V RT.
5332 So. Long Avė.
Visose Alinis.
sotc kiliko nariais, ateikite ir kostumerių. Alų maišo su
T
7120 SO. ROfKUf.l.l, ST.
Cbieago. ,11.
Tel. KKPnMIe 5099-8051
Matus) Tri]«
įsimšykitk Klūbas pagelbės į- ndeniu, o gerų degtinę su naMes parduodam anglis žežvalKidžtu
sigvti pilietybės poperas.
mine. Vienas toks mandrapym Įaustom kainom. PocahonKentackr
taa M. R. $7.00 tonas.
Klūbas yra politinis ir vien j.kis papuolė į valdžios agenBoarboa
tik politikos dalykai svarsto 1 tų rankas. Dabar paleistas po
Ir
Katrie perkate anglis lė
mi. Fartijų nėra, todėl be
bonsu iki teismo. Laukia baudralverlų, siųskite Juos
)
LletivUkM
rtumc v isi kviečiami įsirašy- , sinės už krak biznį. Vargšas
PERKAM
CRANE COAL CO. Gausite
INSURANCE
Degtini.
geresnes anglis, ut mažinu
ti: vyrai ir moterys. Ateikite užmiršo, kad dabar ne anie
L**
LIETUVIŠ
plm'gų.
NOTARY
•V L
laiku 7:30 v. v. Po susirinki- laikai.
PUBLIC
«A16HT KFHT1KKT
KUS BONUS
mo bus šalto gėrimo.
1
—------B
ON
,J
K
D
Klūbas rengia didelį pikniKun. F. Juškevičius jau grį
POFIERCOJAM Ir PENTl’OJAM
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Atliekame visus namų dahlnfmo
kų rugpjūčio 26 d., buvusiame
iš atostogų. Matyti, gerai
yj
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
4707 S. Halsted St
tas. 1,14 m. popieros rolė — 5c.
P. Svilainio darže, prie Kean atrodo, pilnas energijos. Dabar
joHF.Pn AuoArriH
Tel.
YARD8
Avė. ir 83 St.
Į dar lauksime savo kleb. kun.
1808 S. IM)th Avė.
(’lcem, III.
Klūbo valdyba J. II. Vaičūno. Aš manau, kad
Tel. tAfayette 8710

Rugsėjo - Sept. 3 d. 1934 m
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“DRAUGAS”
2334

So.

PUB.

Oakley

CO.,

Avė.,

j

JOHN B. BORDEN
Lietuvis

Advokatas

Valdyba

2201

KAUNAS TAVERN

DAINOS

kritų

IZIDORIUS

W.

(West

Cermak

22nd

St.)

NAUSĖDA,

OOOO

P, CONRAD

Reikalaukit

va-

aki-

žo

Road

Mutual Liąuor Co.

Prisirašykite

į Mūsų

2608

47th

WBST

Spulkų.

STREET

Teisingumu

Pamatuotas Biznis

Tel.

LAFayette

1083

