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Autobusų tarnautojai Chicagoj
patenkinti kompanijos unija

Kuboje susektas , naujas
sankalbis prieš vyriausybę

WASHINGTON, rugp. 22.
— Amerikos Darbo federaci
jos prezidentas Green Šian
dien indorsavo Textile Workers’ unijos (tekstilininkų) nu
tartų streikų medvilnės audiuiinių pramonėje.
Prieš tai NRA administra
cija paskelbė, kad medvilnės
audeklų pramonėje pataiso
mas kodas. Savaitės darbo
valandos nuo 40 sumažinamos
iki 36 valandų ir paliekamas

HAVANA, rugp. 22. — Ku VARŠUVA, rugp. 22. —
bos kariuomenės vadas Batis- Pablogėjo Lenkijos santykiai
ta susekė naujų sankalbį prieš su Prancūzija.
savo vyriausybę ir tai pačioje
Lenkų diktatoriaus maršalo
Pilsudskio palydovas pulk.
kariuomenėje.
Ign. Matuševskis turėjo dvi
Ištikimoji vyriausybei ka
kova su prof. W. Lednickiu.
riuomenė numalšino sankalbiPulkininkas pavojingai sužei
ninkus. Nušautas sankalbininstas.
kų vadas pulk. Įeit. HernanProf. Lednickio tėvas buvo
dez.
prancūzų firmos vedamos'verpyklos Žirardove advokatu.
Pereitų savaitę jis nusižudė,
kada lenkų vyriausybė nu
sprendė šiai firmai skirti du
milijonus dol. bausmės už iš
BERLYNAS, rugp. 22. — sisukinėjimų nuo mokesčių.
Prūsijos teisingumo ministeri
Prof. Lednickis tvirtina
jos aukštasis valdininkas H.
Rietueh pareiškia, kad mirties kad pulk. Matuševskis į
bausmė yra absoliutis būtinu jo mirusį tėvų ir jį
mas įstatymų ir tvarkos jjt. dvikovon.

tas pat atlyginimas.

•

MLNNEAPOLIS, Minn.,
rugp. 22. — Pagaliau čia pa
sibaigė trokų vežėjų streikas,
kurs triukšmingai tęsės apie
penkias savaites.

Streikuoju vežėjai ir firmos
pripažino taikos planų, kurį
pagamino atvykęs čia iš Wash
ingtono krašto darbo boardo
narys P. A. Donoghue.

NACIIZUOS VOKIETIJOS
BAUSMINĮ KODĄ

KĄ DARYS ADMIN.
JOHNSON

1
,
Pranešta, kad tekstilių dar-‘
bo boardas baigia daryti nau WASHrNGKTON, rugp. 22.
jų taikai planų, kad sulaikius — Krašto darbo santykių boar
darbininkus nuo streiko.
das — naujosios Santvarkos
Kai kas sako, kad yra vil darbo tribunolas, nusprendė,
ties išvengti 500,000 darbiini ri kad NRA administratorius
s
» z?
-*kų streiko.
i Johnson pats peržengė naujo-

Po šio įvykio tarp lenkų ir
laikymui. Tačiau kai kuriuose
atsitikimuose bus leista krimi- prancūzų laikraščių
,utę> is d,rbo iboaKlo tekni5.;
nalininkams patiems pasidary kė smarki dvikova, Hanty)
kų patarėjų J. L. Donovanų.
ti galų nusišaujant, arba nuo- blogėja,
Board&s nusprendė, kad
dų prarįjant.
Johnson priimtų atgal atsta
Yra paskirtas komitetas,
tytų Donovanų.
kurs rengia naciizuoti bausmiNėra žinoma, kų darys John
nį kodų, kad iš jo pašalinus
ROn
Naujas, specialis ‘‘LITUANICOS II” motoras, Pratt and Whitney WASP SIDI. nevokiškas dalis, skolintas iš
FLORENCIJA, Italija,
Motoras pastatytas Įeit Vaitkaus skridimui, išvysto 620 arklių jėgos. Paleidus motorų romiečių įstatymų.
Dauguma mirties bausmių rugp. 22. -r Premjero Mi
visu smarkumu, “Lituanika II” galėtų skristi iki 200 mylių per valandų.
bus vykdoma su kirviu, stačiai! solinio pasitarimas su atvyku1 nukertant galvų, o sušaudymu siu Austrijos kancleriu Scbusbausmė bus rezervuota tik ka- chniggu įvyko anksčiau, negu
ro teismams ir ypatingiems buvo planuota ir apie tai skelb
CARROLLTON, I1L, rugp.
laikams.
ta. Jiedu pasitarimus turėjo
22. — Šiandien palaidotas mi
Naujuoju kodu dvikova bus senovės de Marinis viloj.
ręs kongreso žemesniųjų rū
ŽENEVA, rugp. 22. — Pa
mų pirmininkas (speakeris)
saulio žydų konferencijoje nu prįpažinta.
Po trijų valandų konferen
BUDAPEŠTAS,
Vengrija,
Kaliniai bus priversti pa
H. T. Raįney, dalyvaujant pre
tarta, kad žydai visuose kraš
cijos paskelbtas -oficialus pa
zidegfui Rooseveltui ir kitiems rugp. 22. — Vengrų vyriausy
tuose stengsis padvigubinti justi tikrųjį savo bausmės aš reiškimas, kad nė viena paša
žymiems krašto vadams.
bė paskyrė dovanas tūkstan NACIAI YPAČ NORI PA ekonominį boikotų prieš Vo trumų. Bus statomi prie sun linė valstybė nieku būdu nesi
VERGTI KATALIKŲ
kietijų iki ten žydams bus pri kiųjų darbų, ne taip kaip šian kištų į Austrijos vidaus reika
Po visų gedulo iškilmių čiams savo krašto motinų, ku
JAUNIMĄ
pažintos lygios pilietybės tei dien, kuomet trumpo termino lus ir nedrumstų jai neprikišu
prez. Rooseveltas tuojau iš rios turi didžiausias šeimas.
BERLYNAS, rugp. 22. — sės, t. y., iki bus ten nutrauk kriminalininkai kalėjimuose somy-bėa. Italija užtikrina
vyko į pytus.
Pirmoji dovana — ne maža
jaučias kai rekreacijoj.
Vokietijos katalikai numato, ti žydų persekiojimai.
Austrijai savo globų
pinigų suma, pripažinta val
Komitetas atsisako pripa
Suvažiavimas atmeta visus
kad artimoj ateity nacių va
stietei motinai Antai Kramdai pradės smarkesnę prieš kitokius Vokietijos vyriausy- žinti kūno bausmę.
NAUJA KOVA MAINŲ
mer, 48 m. amž., kuri turi 21
l»ės pasiūlymus taikai su žy
krikščioniškų propagandų.
SRITYJE
vaikų. Budapešto -miestas įtei
REIKALAI MAŽĖJA
Jau šiandien vienas ištiki dais.
kė jai aukso medalį. Įvairios
miausias diktatoriaus Hitlerio
SPRINGFIELD, III, rugp.
TOKIJO, rugp. 22. — Japo patriotinės organizacijos su
PARYŽIUS,
rugp.
22.
—
NEW
YORK,
rugp.
22.
—
pakalikas August Hopper vie
22. — Spėjama, kad anglių ka
nų vyriausybė pagaliai betar teikė jai daug įvairių dovanų.
Baigiasi
vasara
ir
su
ja
kartu
Viso
miesto
policijai
įsakyta
——
nam jaunųjų nacių laikrašty
syklų srity prasideda nauja
piškai prašneko apie sov. Ru
Kitoms didelių šeimų mo rašo:
ieškoti dvylikos plėšikų, kurie menkėja prancūzams visokis angliakasių tarpe kova.
VIENA, Austrija, rugp. 22.
sijos žygius Aaijos rytuose, tinoms pripažinti aukso meda
apiplėšė šarvuotų trokų ir pa- biznis. Verslininkai nusiskun Susprogdintos dvi bombos.
— Areštuotas austrų agrarų
“ Atėjo laikas pakilti kovon
,,
n™ , ,
».
kur bolševikai provokuoja liai.
partijos vadas Hans Bachin• i
ir , , grobė 427,000 dol. Niekur ne- džia. Vyriausybė tai girdi ir Su viena sudaužytas anglių
Mandžiūkuo Valstybę ir japo
planuoja imtis priemonių. Gal
*pricš knkšČienybę.
• Vokiečiai • oiiron/iami
surandami.
ger su keliais jo draugais.'
prikrautas traukinys, su kita
turi įsitikinti, kad jų atverti
nus.
aukso standardas bus frankui
NEATLANKfi ZITOS
Areštuotieji kaltinami sųry— pačiam Springfielde su
mas krikščionybėn buvo nusi plebiscitų sulaukė sau mažos sumažintas.
šyje su nacių sukilimu, kada Vyriausybė pareiškia, kad
griauta smuklė ir sugadinta
kaltimas rasei, kadangi žmo paramos.
GENOA, Italija, rugp. 22.
nužudytas kancleris Dollfus- bolševikai savo žygiais juke
keli aplinkiniai namai
nės paduoti svetimos už val
WASHINGTON, rugp. 22.
Smarkiausias savo atakas
lis labai rimtų padėtį.
i— Austrijos kancleris Schussas. ,
./
’ chnigg po konferencijos su stybės ribų esančios valdžios naci A i yra nukreipę prieš ka Federalinio šelpimo adminis
malonei.” premjeru Mussoliniu atvyko į *
DUBLINAS, rugp. 22. —
JAPONŲ PRINCAS
« -#
* talikų jaunimų, kurį nori pa. tracija sudaro planus bedar
0. propagandos min taleris vergti ir .supagoninti. Katali bių šelpimui žiemų.
šį miestų. Buvo mano, kad
CHICAGOJ
Airijos fašistų organizacija
CHICAG0 IR APYLIN
kancleris pakeliui atlankys Ita Goebbels pareiškia, kad naciai kų vyskupai visomis priemo
iškėlė propagandų, kad atgai
KĖS.
— Šiandien iš dalies de
Chicagoj lankėsi ir pasau
Oliicagoj lankosi japonų ka Ii joj apsistojusių buv. Austri atkreips daugiau domės į ka nėmis gina ir saugoja savo
vinti senovės Airijos sostinę
— Tara miestų, kurs yra gar rališkas princas Kaya su žmo- jos imperatorienę Zitų. Jis talikiškas Vokietijos dalis, ku jaunimų. Tokia intensyvi ko linėj parodoj kalbėjo kun. C. besuota ir šilčiau; apie vaka
rų numatomas lietus.
'na.
riose diktatorius Hitleris per va juk negalės vykti visados. E. Cougblin iš Detroito.
to nepadarė.
bus airių tautos istorijoje.

. ■ «•->
Fondiniam taikintojui H.
E. Scheck nesiseka streikuojančių autobusų darbininkų
sutaikinti su Chrcago Motor
Coacjb kompanija.
Ši kompanija pareiškia, kad
jąi dirba apie 1,250 daPbdninkų ir tik apie 67 priklauso unijai ir jie streikuoja. Kiti visi
darbininkai priklauso kompa
nijos unijai.
Federalinis taikintojas konferavo su kompanijos unijos
valdyba ir taikos grąžinimui
pasiūlė, kad visi darbininkai
įstotų tikrojon unijon. Šis pasiųlymas griežtai atmestas.
Gi iš Detroito neturima jo
kių žinių apie simpatinį gatvėkarių darbininkų streikų, šios
unijos prezidentas Taber ne
vyko į Detroitu, Jis pareiškia,
kad simpatinio streiko sukėli
mas priklauso mlo pačių gatvėkarių darbininkų unijos vir
šininkų.

SUIMTAS AUSTRŲ
AGRARŲ VADAS

gios santvarkos įstatymų, at-

AUSTRIJA TURI BŪT
LAISVA

PREZ. ROOSEVELTAS
GRĮŽTA Į RYTUS VALSTIETĖ MOTINA LAI
MĖJO DIDŽIAUSIĄ
DOVANĄ

ŽYDAI PADVIGUBINS
BOIKOTĄ VOKIETIJAI

PROPAGANDA

KALTINA SOVIETUS BLO
GAIS TIKSLAIS
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Ketvirtadienis, ritgp.

oX s

i sukėlė triukšmą prieš lordą Mosleyą. VyriauĮ sybė susilaukė interpeliacijos. Vyriausybės
Itolna kasdien, lAskyrua sekmadienius
atstovas ramiai išaiškino, kad Anglijoj fa
lUOiUMERATOB KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
i—
Pusei metų — *1.60; Trims mėnesiams
>•; Vienam mėnesiui — 7 6c, Kitose valstybėse šizmas nėra rimto žmogaus žygis. Lordas Mossrats: Metams — *7.00; Pusei* metų — *<.00.
ley dirba vaikišką darbą ir nėra reikalo rū
— 0»c.
(Tąsinys)
ų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
larblams Ir korespondentams raitų negrųilna, pintis *dėl jo vedamos kampanijos.
Mna tai padaryti Ir neprlalunčlama tam ttka4. Ateities Planai. Mūsų iš
Tas vyriausybės atstovo pareiškimas pa
lenklų.
priima — nuo 11:00 Iki 11 iM vak
darė daug gėdos kai kuriems kitiems anglį) eivių gyvenimą apžvelgę, ga
Btalbimai sekančiai dienai priimami iki
lordams, kurie medžiagiškai rėmė Moateyo lime nustatyti, jog mūsų tau
6 vai. popiet.
tinė sąmonė dar nedaug už
kampaniją.
Ant galo vienoj Londono salėj'įvyko dar nuodyta ištaUtėjimu, jog tik
“DRAUGAS”
vienos didelės muštynės fašistų su komunis kur nekur pasireiškė tęs ligos
tais. Po šio įvykio parlamente imta reikalau antkritis. Viską apsvarsčius,
8
LITHUANIAN DAILY FRffiOT,
ti, kad fašistų organizacija būtų suardyta. galime tvirtintų/ jog jaunos
e
r- Publlshed Daily, Escept Sunday.
_ 3RIPTION8: One Tear — |«.00; Slx Months Vyriausybės atstovas^ir šį kartą išaiškino, mūsų tautos atbudimas įstengs
.*•; Three Months — *>.00; One Month — lle.
je — One Tear — *7.00; Sis Months — *<.*•; kad įsikišimas nereikalingas. Neužilgo tie ki savo gaivia dvasia supurtyti
— .Mo.
miegančius beit atšalusius tau
ti lordui nutraukė duodamą Mosleyui para
| In ,jDRAUGAS” brtnso best reenlta.
tiečius ir įdėti^.ą juos naujos
mą ir kaip kartas artimiausiomis dienomis
Mvertlalns rates on appllcatlon.
j ,
Vokietijoj įvykdytos nacių vadų skerdynės, Į CT^ybės.
\
nusistaD8AUGAS” 2334 S. Oakley Ava., Chicago
o už keletos,dienų nužudytas Austrijos kancate*ties gyvenimo ir vei-

Kan.

“DRAUGAS”
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KemMia

Lietuvybės Išlaikymo Reikalu

Vt,

gijas’ kur tik didesni lietuvių Darbas beabėjo būtų ir pėlnibūreliai mokosi.
i ngas ir idėjiniai begaliniai nau
Tačiau vits Amerikos lietu, f“««• i5‘

civiams 'gražiausius mūsų tau
Ilgšio! turėjo taip ir ateityje!kall,ai
dva»io“ *7*W tinės kūrybos žiedus. Drauge
su tuo, Amerikos jaunimas
turės lietuviška daina ir lie su lietuvių tauta.Būtų pagei prieitų prie pirmųjų ii geriau
dautina, kad kiekvienas sąmo
tuvišką muzika.
uių šaltinių išmokti rinkamai
ningas Amerikos lietuvis skai
Geriatfsioa progos išmokti
išmokti; t)Įu vįen4 _ kitų Amerikoje lietuvių kalbos.

vių spauda nepalaikys pakau-

lietuvių kalb», istoriją-duo-l^mį lietuvisu uikraštį, ir
Tam daug padės ir dažni la
da lietuviškos mokyklos. Kad
vienų laikraštį ar Šurna, nkymai Lietuvos, ypatingai
jos būtų prie visų lietuviškų ,Q i6siraiytų is Lietuvos,
jaunosios lietuvių kartos. Yparapijų — tai didžiausias vi- ’
pač svarbu bos besiruošiaatiesos mūsų tautos troškimas.) ^) Lietuvybei išlaikyti labui nu į profesinį darbą, arba jau
Tik kad iituanistika nevirstuos I* «» Aviško, «.
prtdėjusiems tą darbą d^bti.
ateityje kai kam nebemėgiamu
Pradedant nuo
Pabuvoję ilgesnį laiką Lietu
ir apsunkinančiu priedu;- — | va’ta if baigiant senaisiais,
voje, jie geriau pažintų tavo
čia tad ir bus didžiausias se- viV.Amerikos lietuviai turėtų
tėvų žemę, pakvėpuotų jos dva
serų mokytojų uždavinys —e^urti į lietuviškas organi
sin, pramoktų geriau jos. kai
įdėti į lietuvišką mokslą tiek 'zacijas
kaiP materijaliniais
Amerika ii*, būtu
širdies, kad tasakoksiaa .nū- - auaišelpūuoroikjdais,

kimo planus, hįiaip:

leris * Dollfuss. Tas labai skaudžiai paveikė
sn jaunuolius
Šaunuolius žavėtų
žavėtu ir
traukšų
įr trauk
lordą Mosleyą ir jo sekėjus. Mosley nusimetė
a) Mūsų Bažnyčios ir para te trauktų. (Žinoma tam tiksjuoduosius marškinius ir... anglų fašizmas pijos ir toliau bus laikomos lui daug padės, jeigu seselės
žlugo. Dabar nė šimtas lordų neatgaivintų jo. mūsų stipriausiomis tvirtovė mokytojos ne tik teoretiškai
mis. Kad jos gęriau išsilaiky mokvs lietuvių kalbos, bet ir
LDfOTYPO SUKAKTUVNS
tų materijaliai, kad nereikėtų ’ pačios visada kalbins vaiku-

11 dvasiniais t religijos, rptf
lietuvių
Lie
^slo, meno, taip, pagaliaus, ir
DIENOS KLAUSIMAI
tuvOs visuomenė be»W su
profesiniais reikalais. Labai
pras tuo atžvilgiu savo parei
hvai'hu,
tų organizacijų gas: priiirir svečius iš Ameri
tLUGO FAŠIZMAS ANGLIJOJ
vc^tme, jei nevisada, tai bent
kos su ištiestomis rankomis ir
tain tikrais nustatytais atvėMaždaug prieš vienerius metus fašizmas
suteiks įvairios galinio sir rei
dairytis materijai i nes pairai-1V
x
jais, bus vartojama lietuvių
Mireiškė Anglijoj. Lordas Oswald Mosley
,
-x' i
. A
. •
x*:fclus lietuviškai),
kalingos pagalbos. Apskritai,
Šiemet, sukako* 50 metų kaip išrasta va bos iš kitų tautų (tai ir esti
kalba. Tai bus dar viena gera
įjo fašistus organizuoti ir jiems vadodinama “linotype” mašina, kuri daug kuo dažnai priežastis įvedimo an .Kur mokyklos dėl kokių proga vieniems išmokti prak- reikia pasakyti, kad dabar Lie
. Jauną lordą į šį žygį pastūmė fašizmo palengvino' ir pagreitino laikraščių išleidimą.
glų kalbos į bažnyčią), lietu priežasčių negalima greitu lai- įlikkai lietuvilJ ka|b(Į kitiems tūtoje geriau suprantama ir
imas Italijoj ir Vokietijoj. Jis apleido Ypač dienraščio leidimas yra reikalingas daug
labiau atjaučiama Lietuvos vijos
viai turėtų visi prie savo pa ku įkurti, ten jų žymia dalimi
atorių partiją, sudrganizavo keliaš
suomenės pareigos savo' brodarbo ir laiko, galybės eilučių surinkimo. Iš rapijų priklausyti, jas pinigi- galėtų atstoti šeštadienių ar1
o grupe*, jadhublius -fcprėdė juodaiSavaime
suprantama,
kad
ijų įgeivių linkui ir rimtai ruo
tikrųjų šiais laikais be linotype mašinų dien škai remti, pamiršdami kar sekmadienių mokslas, arba vasportiniais marškiniais ir su jais pra- raščių leidimas būtų labai apsunkintas ir
mūsų čia lietuviškos organi- £iamasi tas pareigas tinkamai
tais įvykstančius smukius ne sarinės mokyklos. Ir tam darpolitinę kampaniją. Susirinkimuose Ša daugeliui net neįmanomas. Prieš šios maši
j bu i geriausia tiks seserys vie- zacijos nei savo tiksluose, nei. atlikti.
susipratimus.
tas prakalbas jis, lygiai kaip socialis- nos išradimą eilutėms raidės po vieną su ran
' nuolės, nes jos, kartu su lie įeikime negalės turėti niek*
5. Baigiamasai žodis. Sunki
Savo
lietuviškas
bažnyčias
propagandininkai, žadėjo savo rėmėjams, ka buvo renkamos.
tuvišku mokslu, galės tinka priešingo Amerikos idealams, buvo mūsų tautos praeitis.
“» “v*®*6“ »”o jų
sekėjams auksinius laikus. Jis s^kė,’ kad i' Lindtyį mašinų išrado 1884 metais jau-:
mai prirengti vaikus ir prie jos konstitucijai ar įstatyma Kaimynai pavydėjo mums tikturėtų
lankyti
ir
apsigyvenę,
nas
teknikris
Otmfcr
Mergenthaler,
vokiečio
ms. Amerikos lietuviai turėt
konservatorių demokratija . turi būt
Šv. Sakramentų.
-.i i
v*
i • roJ° Kristaus mėkslo; vieni ne
jas
remti.
išlaikyti ištikimybe Amerikai v_ ..
....
. , . .
iai perorganizuota ir kraštan įvesta mokytojo sūnus,’Baltimore, Md. Liepos mėn.
Labai svarbus uždavinys, ikį paskutlnėa raidže B^j * 31 ™ ugnim, ir kardu, Uiįpitalistiška tvarka.
26 d. išradėjas sukvietė pas save svečius ir
Milžiniška musų tautos dauti padavė jį mums apvilktą sve
į.A^įjoLgyfųoja tradimųi laiavė. Nevar- »"»
Sh~ -pažįsta Katalikų iiky. Lnljų ^nlLtų^ek^ J±°k «
Čia pabrėžti, kad savo
tirnais blizgučiais. Vėlokai ir
kalbos mokėjimas, reli
hAYUta.' jų darkai ir* žygiai, jei tik
,kalP J* “ul“Ja el,utes lr koks *“ «"*»“ IH
Paa‘a”8«
««- maa lietuviškas rnok^a. čia
Loap.
__ _______ _
__
__
nelinksmų rankų priėmę kri
gijos bei papročių išlaikymas,
Irias
«r
to^Ukalas
_<k.
a.
ko
Ml aiškiai nekliudo policijai ir valdinin^aįfst
?
kščionišką civilizaciją, gavome
anaiptol negalį priešintis nei
liti savo pareigų, jei per daug nedruniseU-’ >. i Takiau jd išradimas tupjau stsidŪbt su pepriklausomųJ)į '•katalikų, bi
lonijų lietuvių iniciatyva, su Amerikos idealams,* nei jes su ja savo dvasiai ir geroką
Xta viešoji ramybė*. J, tai atsižvelgus, lordas kritika ir aiškiu pasipriešinimu. Kritikai pa- blinių ir k.) ir tautiniu atžvil
nuodų dožą, kuri ištisiems asitarimas, pasiaukojimas,
o b
ŠHįfev visur rengė susi rinkimus ir jo^Mnn- .r£iŠfcėx.W Jo mašina yra vienas “humbu- giu yra aiškiai Medingos, nes taip pat ir'VĮttofllrdi pagalba konstitucijai bei įstatymams. rnžlams.užmigdė mūsų tautinę
ĮHBlija darė pažangos.
gas’*. Smarkų pasipriešinimą sukėlė raidžių skaldo ir šiaip neperdideles ir kaimynystėje esančių didesnių Amerikos šalis tuo ir yra kilni sąmonę. Politinė ekspansija
iv visiems kitiems kraštams
.. , . .
. ? , . . rinkėjai spaustuvėse.. Kada negelbėjo žodis, re per stiprias mūsų jėgas.
kolonijų. Juk stipresniojo pa- gali būti pavyzdžiu, jog tiems viduramžyje, padariusi Lietu
Komumst.1 Auglųoj taip pat naudojas, ^
streiku8.
kuri,
priaugančios galba silpnesniajam yra kilnus dalykams yra užtikrinta pilna vą trumpam laikui didžiule
laisve*, r Prieš fašizmo-pasireiškimą kai kur dienraščių spaustakių darbininkų nusistaty-1 b) Norint, kad
batų lietu¥i5ko8 krikščioniška, darba's.
Europos imperija, mūsų per
vyravo. Mosley pagaliau su savo* fašizmu*
karf ieidėiaį įi™ i-s l---- *
--------------- ;-----laisvė.
j
fdaug nedžiugino. Ji buvo prie
atkirto jiems kelią. Komunistai pagaliau ra'- .
-a;
’ mns;„oa
ir liktų pne llQtUvižk,> t**0?
c) Amerikos lietuvių spau
ką nedrįso įvesti linotype mašinas.
e) Nuolatiniai ryšiai su Ue šinga mūsų tautos — mūsų
čių, reikia, kad i prie mūsų pa da būtų daug stipresnė ir įta
db, kad Mos levo fašizmas ugdinamas ne prieš
tuva bus būtini išlaikymui A- liaudies dvasiai, kurioje vy
Karakterįngos tuo atžvilgiu yra faktas, rapijų būtų visur sudaroma
ta kitų, kaip tik prieš juos pačius — komu
kingesnė, jeigu ji turėtų dau nierikoj lietuvybės. Čia įeis ir
rauja ramumas ir teisingumas.
nistus. Tad komunistai ir nusprendė vesti, kad didžiojo New. Yorko dienraščio “New jaunimui proga pramokti ge giau skaitytojų ir jeigu ją re
Lietuvos
laikraščių
bei
žurna

Tik po ištisų šimtmečių letar
griežtą kovą prieš savo priešą. Jų kova pa Ydrk Tribūne” leidėjai buvo priversti naktį rai lietuvių kalbos, kurti ir mtų raštais mūsų inteligentai
lų
prenumeravimas
laiškais
—
go atbudo mūsų tauta naujam
sirodę sėkminga. Kada tik kur fašistai šu- slapta įstatyti spaustuvėje linotype mašinas. palaikyti savas lietuviškas or ir profesionalai (žinoma, tam
netik
giminėms,
bet
ir
visai
gy venimui, naujai kūrybai.
'Neužilgo visi didieji dienraščiai įsigijo ganizacijas, organizuoti žais
vo susirinkimus, komunistai juos pulreikalingas geras kalbos mo nepažįstamiems: vaikų — vai
Lietuvių tauta dar nėra ta
šias mašinas, o šiandien visam pasauly visos lus, sportą ir t. p. Lietuvių
da# ir viskas baigdavosi muštynėmis. Galų
kėjimas); bet juk kiekvieno in kams, moksleivių — mokslelrusi pasadKui savo žodžio. Tik
muštynės ėmė pasikartoti kone kas- spaustuvės jas naudoja. Metai į metus lino sportininkų kuopelių organiza teligento ar profesionalo ir yvams,
studentų
—
studentams
jaunosios Lietuvos kartos, iš
dien^pauda apie tai pradėjo dažniau atsi type mašina buvo tobulinama. Mašinų pramo vimas ypatinga:i didelės turės ra ambicija gerai mokėti sa
ir
t.
p.
Čia
daug
padės
ir
Lie

augusios jau laisvoje Lietuvo
liejagaliau vienam tų susirinkimų per nė pirmiausia išsivystė Amerikoj, o paskiau svarbos ir lietuviškai Sąmonei
vo
tėvų
kalbą;
tam
daug
pa

tuvos literatūros — knygų p,a je, galės tą žodį tarti. Dar vi
stiprinti.
muštynes gavo gerai į kailį ir vie- ir Europoj.
Didžiausios taip pat svarbos dės įvedimas lietuvių kalbos tinimas. To darbo turėtų in* sai neseniai prasidėjo mūsų
Neteko girdėti, ar šios sukaktuvės buvo
idarbo partijos atstovas iš parlamento,
(Tęsinys 3 pusi.)
lietuviškumui išlaikyti kaip į visas high school’s ir kole- tis kuri rimta lietuvių įmonė.
bnvb perdaug. Parlamente darbiečiai kur nors* minimos.

Ha

S. Rude’s

Hemili JUS
i

kad Emilijus vėl savo sūnaus nerastų.
1
BRUTAS: Ryt anksti nueikim į Kai. ARZENUUS: Kaip tu manai, kas ga- * purnijų ir prašykim, kad vergą parduotų
Ii išduoti mūsų paslaptį!

|

-ū

mums. -

r

.

ARZENUUS: Bet šykštuolis reika
BRUTAS: Tai galėjo padaryti tik
laus didelės sumos..,/.
Kalpumijus.
BRUTAS: Kiek reikalaus ūžmokėsim.
ARZENUUS: Jei jis tai padarė, tai
praneš ir išdavimo priežastį ir tada... var Mano skryniose yna tiek adkso, kad, jis
vokiečių kalbos vertė J. Navickas)
jame užtrokštų.
<
gas mums!
' ■
, ■'
.ARZENUUS: Bet vistik, ką dary
'
ęTęsinvs)
BRUTAS: Jis to nepadarys... Aš tu
BRUTAS: Taip būkite abu laimin rėjau jam tokį sumanymą atidengti, bet sim su vaiku!
BRUTAS: Tu pasiimsi jį su savim
ąs... (pats sau). Jei aš nesuk liudysiu!
neduosiu laiko jam tai ištesėti, supranti!
ARZENUUS: Tu turi anksčiau pas ir laikysi paslėpęs savo rūmuose.
EMILIJUS: Rytoj skubėsiu į KalpurMBA SAVO StmAUS PKBBKKIOTOlAŠ '

ttijatu namus ir apkabinsiu savo sūnų...
BRUTAS (pats sau),: Jei aš tai tau

takiu!
EMELUUS: Ir jūs turit dalintis ma->

jį nueiti. Mūsų ilgas nebuvimas gal pri

ARZENUUS: IJet...

versti išduot mūsų paslaptį. Jei mes dar

BRUTAS: Ar jau vėl tu gavai skru

ilgiau laukiam... Apskritai aš neramus...

pulą! Tu žinai, kad vienam iš mudviejų

aš bijau.

yra viskas leista.

:

ARZENUUS: Tebūnie taip, aš darau
.visa, ko tu nori; bei kas rūpinsis išlaiky
tave kankinai
\
ARZENUUS: Šiam momente ant mūs mu ir išlaidom!
BRUTx\S: Štai .imk! (Paduoda pini'krinta išdavimas...
*
'
AŠUTAS.: Vaikų dalykas! Ar tu ne gin0ARZENUUS: Dar ką nors!
*’
*
buvai, pirma kitoks! Ar nesi tas pats
BRUTAS: Ko.ijar! Paaiškink!
Arsenijus ką ir-pirma!
ARZENUUS: Iki Šiol aklai tave se- Į
ZARZJflNŪUS: Tie*®, -ne aš bet...A*^,<
BRUTAS: Arzenijau kas per mintys

■o džiaugsmu.
UUCILIJUS: laikas bėga, tu Emi

visai mažai ilsėjaisl
EMILIJUS: Einam! (visi keliasi}'O
įOaktie, tu gražios dienos pranokėja, grei
tai praeik ir padaryk mane laimingą! (IV
"efayfcau Liucilijum).
Ha
lijau,

VI SCENA

Brutai ir Arzcnijua.
. JKRUTAS: Ar. tu tai girdėjai!

MtZENI.ILS

Tmp.

BRUTAS: Mes turim taip padaryti, i

ti tavo įsišaknėjusio pykčio priežastį prieš
Emilijų; dabar atrodai esąs ištikimiau
sias jo draugas.
BRUTAS (pats sau): Prakeiktas!
(garsiai). Ar aš Emilijaus draugas! Tada
tu mane blogai pažįsti!... Kadangi tu to
reikalauji, tai aš tau viską padarysiu, bet.,
(ištraukia durklą; Arzenijus padeda ant
jo smailgafio savo ranką). Tylėk, jei ne
— mirtis. Tu žinai, pirm nekaip Emilijus,
kaip vyriausias Romos legijonų vadas iš
vyko į rytus, buvo jis Romos prefektu...
ARZENIJUS: Aš apie tai atsimenu.
BRUTAS: Tai tu taip pat atsiminsi,
kaip pirmais valdymo metais iš valsty
bės iždo buvo pavogta nemaža pinigų su
ma...

BRISTAS: Tebūnie! Užmirškim šią
raudą... mums tai netinka. Dalykas svar

bus ir mes turim pagalvoti apie būdą,
kaip išsisukti nuo gręsiančio pavojaus.

xARZENUUS: Bet kaip)

kiau...

,

.

j

•

BRUTAlk Bet jas gerai tįtt užmokė-

ARZENUUS: Milijonas sestersų.

BRUTAS: Klausau ir drebu! Šešio
likos metų jaunikaitis dėl šio prasižengi
mo buvo apskųstas ir atvilktas į Emili
jaus teismą (baisu ir pasakoti K Sis tėvo
ašarų nebrangindamas nuteisė jaunikaiti
mirti... norint jis buvo nekaltas... Kaip

j galėčiau, mylėti tą žmogų, kuris išplėšė

man vienintelę paguodą, gyvenimo tur
tą, mano numylėtą Valerinąf

BRUTAS: Tuomet sprendime galėjo
būti atsargesnis. Po to prisiekiau Emili
jui amžiną kerštą ir nusprendžiau atkeršinti, kadangi taip pat- galėjau išplėšti
ir jo mylimą daiktą Kad tai pasiekti ap
simečiau jo ištikimiausiu draugu. Praslin
kus trims mėnesiams po jo žmonos mir
ties, laike karo su partais, paskyrė jis
mane Virginijaus globėju.
ARZENUUS; fSaoma ir progą tuo
jau išnaudojai.
BRUTAS: Delko aš to negalėjau pa' daryti! Jau tikėjausi radęs sėvo norų ga
lą kad tik nelauktas atsitikimas nesukliu
dytų mano džiaugsmo. Bet aš dar turiu
viltį, kad ir šį kartą jis taip lengvai man
neišspruks...
ARZENIJUS: Savo Valerino vis vien
jau netnri. Delko dar kertini!
BRUTAS: Ar aš vienas turiu būti
nelaimingas, kada jis džiaugiasi sūnumi
ir jo mylimas yra laimingas!

ARZENIJUS: Tu galėtum šią vietą
apleisti.
BRUTAS: Ar tu nori, kad aš išsižadė-

čiau keršto!

•

ARZENUUS: Tai ar jau viskas baijau, o ypatingai už-pagalbą, kurią suteiARZENUUS: O gal Emilijus nebu- K“’
.• ■■-’ C
i kei mari pagrobiant berniuką.
į
(Daugiau
bus)
-VRZENIJUS: Taigi norėčiau sužino- 1 vo tinkamai painformuotas!

HH|

į
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legijos direktorius, ir kun. Jo*
nas Jakaitis, provincijolas at
rado tų vietų. Garbė jiems!
Garbė visiems Tėvams Mari*
jonams! Garbė ir džiaugsmas
visai katalikų visuomenei Amerikoje turint tokių įstai^
kaip Marianapolis. Jeruks

Tai Sasnausko vyrų choras, kuriame yra 12 chorų vedėjai — vargonininkai. Jų sujungti chorai dainuos
dienraščio “Draugo” l^abor Day, piknike, Rugsėjo — Septcmber 3 d., Vytauto parke. Chorų chorui vadovaus
komp. Antanas Pocius.

Girėno brolis. Liūdnų sukak* LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO
tuvių proga, buvo pasakyta'
REIKALU
visa eilė įvairių organiiacijų
•
.
»
atstovų kalbų. įspūdingos kai-'
esmya i - pus .
bos ir meilė savo krašto did* tautinė kūryba religijos, movyriams ne vieno akyse išspau kslo, meno, ekonomijos srityje,
dė ašaras. Visi susirinkusieji Ar Amerikos jaunieji lietušaukė: “Dariau, Girėnai, inal- viai nepanorės toje kūryboje
daująme Jūsų sielas amžinai, dalyvauti t Ar jie, pritapę prie
būti su mumis ir stiprinti rtift* į taip aukštos Dėdės Šamo žesų jėgas. Mes norime, Jums,' mės kultūros, negalės įnešti į
Brangūs sūnūs, pastatyti pa*'mūsų tautinį kūrybiškumų saminklų, paveikslinę mokyklų, J vo svarbių ir rimtų pataisų
kuri primintų mums ir vaikų ir priedų! Ar mūsų išeivijoje
vaikams, kad Upyna išauginu negalės gimti talentų ir geni*
didžios dvasios vyrus mūsų jų 7
ir visos Lietuvos garbei”. Tai
O, taip! Šimtų sykių taip.
I buvo balsai žmonių, kurie paKaipgi niekingai atrodo vi*
į siryžę visų padaryti, kad ge- si mirties pranašai tai tautai,
riau galėtų įamžinti savo apf*, kuri atgimė pilna troškimo gv
linkės sūnų vardų. Pradžios venti ir.kurti. Juk tautos yra
mokyklai statyti komitetas b ! nemirtingos, jeigu tik jos pa
visi Upyno žmonės trokšta tino nori gyventi. Juk ne- Die
knogreičiausiai turėti tų pui- vas siunčia tautoms mirtį. Tik
kią' mūro Dariaus ir Girėną jos pačios, kartais* per savo
vardų mokyklų. Pirmieji žing- žioplumų mirtį sau atsikviesniai jau padaryti ir surinkta čia.
šiek

aukų.

tiek

Upyna

tikisi,

Kai

kurių

mūsų

brolių,

dva-

ŠIS - TAS IŠ RYTŲ
Rytų katalikai nesnaudžia. |
Į kokių kolonijų neužsuksi, vi
sur matai energingų pasišven
timų, kaip seimuose, taip ii
jaunime, dirbti vieningai, Die*
vo ir tėvynės darbų.

lietuviško darbo eigų. Nors,
ši parapija turi savo mokyklųį
ir savo mokytojas, bet skolos j
nedaug ir viskas pilnai aprū- i
pinama.

Kun. Pr. Juškaitis yra ne/vien geras parap. vadas, bet
ir mūsų visuomenės vadas. Jis
yra kunigų Rytų apskričio pi
rmininkas, Blaivybės draugi
jos redaktorius, vadas ir or
ganizatorius. Gabus rašėjas,
kalbėtojas ir pamokslininkas.
Didelis rėmėjas visų mūsų ka
talikiškų ir lietuviškų įstaigų.
So. Boston, Šv. Petro lietu..
. .
7? ,
. ,
„ parapija irgi galėtų savo pa- Labai gabus fiaansistas. Jo va*
v,, p«»p. klebonauja k™. .F.
ijos mo
Da,
Virmausta. Jo nenmlrtant.:^
t;k Sventadieniais al. dovaujami Cambridge lietu
viai padarė didelį žingsnį pirenergija darbe .veikai, uaik,. j vyk8(a
Kanjios
, myn, sykiu ir lietuviškoji vi*
na, bet visuomet dirba pats, Uus a Combrid
Mass,
' suomenė.
taip pat parapijoms ragina
{ Garbė Cambridgio lietuvia
dirbti ir mylėti Dievų, ir te- ... ,.
, ,,
J
eiti tiesos gyvenimo keltu.
ms ir jų .klebonui, kun. P. Juvynę. Čia man daug malonu- į
______
mo suteikė Amerikoj augęs)
Skaičiui už gražų vadovavimų
jaunimas, kuris mokytojauja !
Bostono yra Cambridge, ir susiklausymų katalikiškavasarinėje mokykloje. Parapi- Mass., priemiestis, kaip Cice- 1 me, lietuviškame veikime. Die
ja regularės mokyklos neturi; ro Ra'e C'hicagos. Čia dabar ve jums padėk ir toliau taip
turi tik vasarinę. Klebonui ir klebonauja kun. P. Juškaitis. I darbuotis!
jo pagelbininkui kun. Jankui Kadaise čia klebonavo kun.
esant priešakyje, suorganizuo> Krasnickas, (dabar Lietuvoj),
ta mokytojai-jos iš parapijos
kolonija irgi visko pergyjaunimo, baigusio aukštesnes veno. Kun. Krasnickui čia emokyklas. Šie mokina apie 300 sant buvo » “komitetų” ~ ir
lietuvių vaikelių. Disciplina kitokių “etų”, kurie manė

Lowell, Mass., kur klebonau
ja kun. Pr. Strakauskas, dide
lis jaunimo mylėtojas - vadas,
Lietuvos patrijotas ir tikras
Kristaus apaštalas, kadaise bu
vo suvis nežinomas. Dabar vi
skas kyla. Katalikybės ir tau
tos dvasia puikiai reiškiasi.

< ramentu, net kas dien; gie- kalciui čia atėjus parapija iri jiems už pasiaukojimų ir va
ria lietuviškas giesmes, dal* kolonija pražydo. Nupirkta dovavimų tokiai įstaigai.. Tai
nuoja lietuviškas dainas, vi* daugiau nuosavybės, seserims) bent įstaiga!» Tikrai sakau,
sur kalba lietuviškai. Jeigu mokytojoms namas. Įsteigta kad lietuvių jaunimas AmeriSo. Bostono parapija turėtų ParaP- mokykla, padidinta pa- koje nežus, Amerikos lietuviai
savo parap/ mokyklų, dar ry- xraP- svetainė ir visa mokykla, savo tikrų vadų susilauks,
škiau ir kilniau pasireikštų Viskas atremontuota. Aštuo* Svajonės! Ne! Atvažiuok ii
Dievo ir tėvynės šviesa,
nios seselės lietuvaitės, moky- Į pats pamatyk.
"
tojos mokina. Turbūt, vieninPatariu visiems lietuviams
Brocktonas, tai graži lietu
vių kolonija. Čia klebonauja
kun. JonaR Švagždys, žymus
mūsų išeivijos darbuotojas
9* 1
700 BM> C Lt O -tO'J'Rfc
Šioj kolonijoj, kadaise buvo
o-im. ’an nom coulu
A JOte LIKS X'9A
visokių parapijor “komitetų
eOM* VMfeMK feKX> HMB
komitetai”. Pažangos tikroje
. fe voTVfe feoufen
darbuotėje nedaug buvo pada
ryta. Kun. K. Urbonavičius,
didis patrijotas, gabus rašyto*
jas ir poetas; tikras - kantrus
ir malonus diplomatas, savo
gabumais Brocktono parap
“komitetus” prie tvarkos pri
vedė. Katalikai pamatė, kas
juos veda jįr kas turi vesti,
prie tikros tiesos. Kun. Urbo
navičins, pastatęs Brocktono
lietuvius vagon, turėjo kitur
eiti dirbti apaštalavimo dar-

im_oueo££i£^,

Mokant mažiau negu

c

I diena

jūs galite įsigyti

Nusa-fone

1934 KELVINATOR
Šis Modelio V Kelvinatorius
yra specialiai pritaikintas viduti
niškų įeigų šeimynai. Bet jis jokiu
būdu nėra mažas šaldytuvas. Pil
no dydžio, pilnos jėgos. Pagrindi
nis sudirbimas, mada ir kokybė yra ta pati, kaip ir aukštesnių kai
nų modeliuose.

Ar Jūs Esate Supančiotas r su ‘•suirusiais’’ nervais — Jaučia
te ir pavargęs — tik pusiau Intous. Jeigu taip, Staf yra geras tonl;as, suteikiantis geresnes dlenatf

Ii’Sįųl
ii

’1

'f

yra ulvardinimas TONIKO, kuri Gy
dytojas Specialistas lftrado, ir kuris
dabar parduodamas visose valstinyčiose. NUGA-TONE yra kombinacija
tam tikrų tonikų alteratfvų, kurios
stimuliuoja, atgaivina visus organus,
duoda nauj* gyvenimą ir energiją.
yaltjrofte gerlaus, — miegosite
dtedMiu. Tūkstančiams Vyrų ir mo
terų tapo pagelbėta.
Trisdefllmtles
dienų treatmentas ui vieną Doleri,
gaUKite tikrąjį —- garantuotas.

10 PIECE COSMETIC
SĖT 11.97
l« ą Fsmous Virau! (Ht and [n-

M

»

T"'**

*•**«•« W-T». B*«h Balt l.M.
«;«.• Parfume

Bril-

Šis KelvinatoriuA nepaprastai
žemai apkalimotas. Jūs galite įsi
gyti jį mokant mažiau negu 14c
į dienų per mūsų liberališkų pir
kimo planų. Pašaukite arba atsi
lankykite Elektros Krautuvėse
dėl pilnų informacijų.
Paniklausktto np*e lengvų Uhatokėjlmų pianą- Maias rankplnlgte, balansas mėnesiniai ant Jdaų Elektros Mloa. Ci
nttoMmti Ir kltna kaAtna, tmpot| ankiteanė kaina ui reik
menim parduotas ant lengvų f&naofcėjtmų.

COMMOftWE

EDISON
Ypatybia Naujo
Model V Kelvinator’io
Padėjimo vietos 4.12 kubtflkoe gė
das... lentynų vietos — 8.SB ketvirt- p4dų... Suialdo 2.4 «vuu« le
do vienu sykiu... Turi daug Kelvtnator patobulinimų, kurie rsn
dasi tiktai brangesniuose modeliuo
se kitų ildlrbysčlų.
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Ketvirtadieni*, rugp. 23, 1934

n A s

trankų H statistikų “Parėpk
Sv- Panelės Marijus gy- te*nk>, nei tobulesnio, kaip mo į d. labai gerai nusisekė. Minios
jinės Mokyklos*1 užvardinto* I''**“00 P*vy>d4iu^ymas vaikučių tikėjimo tie- žmonių kasdien laukė bažnyj 2. Mokyti mergaites mezgi- sų. Tai tikra Dieviška pasiu- čių, siuntė savo maldas pas
‘‘Kun. Simonaičio disertaci-įr bįūvimo reikalingų da- nlinybė. Neapsakomai brangus1 Aukščiausių, ėjo išpažinties ir
REDAKCIJOS ADRESAS:
llykėlių altoriui, zakristijai ar rimbas yra — vesti mažutėlius žv. Komunijos. Mūsų klebonui
ja »♦.
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
ba išsiuntimui į Misijas.
prie pažinimo Dievo ir meilės, kun. V. Abromaičiui, per vi
Bendras
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
,
3. Palikti, kiek galima, sa
lietuvių
Oahriella
įsas dienas pagelbėjo daugelis
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
malųvlų • /LleLie
Jų
valkų
vęs tvarkymų, vedimų, suren
svetimų kunigų. Gražius pa
2013 Čurson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
skaičius
valkų
mo- tuvių gimų vakarėlių ir pasilinksmi
10S0 metale
■ ; tuvių
mokai us pasakė: kun. J. Vaiš
Teiephone Heinlock 2204
moky atokypradti'oe
regianimai valandėlių.
noras, kun. A. Šimkevielns,
t racija
tojoe
mokyklose
klos
Misijom*
pagalba:
rinkti
pa

.kun. E. Vasiliauskas, kun. M.
3,225 r'ta
18
101
Illinois ........................ 22,923
Rraddook,
Pa.
šv.
laido, Kazėnas b kun. J. Mimus. Iššto
ženklelius
ir
siųsti
Misijų
2
168
2
8
Indiana........................ 1,256
1 vedėjams, kurie suvartos da- riaus rietuvių bažnyčioje 40 puo6ta gy^
Užnyčia
lowa...............................
1 1 yni ui įvairių dalykėlių.
7
Maryland................
1,775
, 160
1
\ Rugpiūčio 11, 12 ir 13 dd. mas” (skaitė sesuo M. Juoza
vai. atlaidai rugjk 18, 19 ir 20
(Tęe.ovs 3 pusi)
614
10
Massackusetts........... 16,615
21
2
vienuolyno mokytojų seimelis pa), “New Trends in'ElemenRinkti nevartojamus drabu
/te
Miebigan .................... 5,737
17
3
619
buvo įdomus, naudingas ir vi- tary Eduoation” (skaitė sesuo
1 žius ir siųsti reikalaujantiems.
L 11 T U V IA I D A K T A K A I:
Missonri ....................‘
415
“Loyalty”
sais atžvilgiais dideliai reikš M. Bernarda),
1
141
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI
Nebraska...................
421
Klasių religinės pratybas:
(skaitė
sesuo
M.
Loyola),
New Hampahire ....
690
1 skleisti katalikybę dalinant
mingas.
1
648
New
Jersey
6,609
9
b
M6t
“
Creative
Work
in
Drama*
’
Prezidiumų sudarė: sesuo M.
katalikų tikybos rašinėlius.
18
New York ........ 12,772
3
632
12
Aloyza, seimelio vedėja, .sesuo (skaitė p-lė Sharpneck).
5 Rungti parodas, kuriose bus
DENTISTAS
485
1
4
Ohio ............................ 4,505
80. 40tk OT-. CICERO, ILL.
M. Panla, raštininkė, sesuo M ■ Atskiruose posėdžiuose da
68
9
Pennsylvania ...... 29,869
2,458
38 rodomi ir parduodami vaiku 1444
Utar., Ketv. Ir POta. 10—I vaL
Rhode Island ......
705
GYDYTOJAM tr CKHUTBOAS
Gertrūda, sesuo M. Juozapa ir lyvavo atskirų skyrių mokyto
čių darbeliai ir pelnas skiria »4T 80. HAUBMED 8TV CHICAGO
'
Wisconsin
................
2,406
83
tau 8OVTR RAUnRR OTREBI
sesuo M. Clarina — rezoliuci jos. Posėdžiams pirmininkauti
mas bažnyčiai bei mokyklai. Paned. sarod. u avtot a—t vaL
Are.
jų komisija; sesuo M. Lucille, buvo pakviestos seserys Pran1(\237
39
294
113 Tut būdu dažniausiai bus pa Dienoms Tel. LAFayeMe HM
Viso............................ 115,558
Valandos: 11 vyto Iki 4 popiet
sesuo iMargareta Marija, sesuo oiškietės iš vokiečių vienuo
• iki 1:10 vakare
Iš tos ištraukos galime pa- jeigu visa mokykla galėtų pa traukiami ne tik patys vaike Naktimi# TeL CANal 040S
M. Clare ir sesuo M. Eleaaora lyno. Jos vis dhr teikia saro
liai,
bet
ir
jų
tėvai.
stebėti, kad lietuvių vaikų mo- sišvęsti Jėzaus Širdžiai, kaip
globos jaunam lietuvaičių vie
— rinkimų komisija.
Tek IiAFayette 7M0
Jei įneš patys būsime įsigi
kyklos amžiaus Amerikoje ra- j&u buvo padaryta trijose mū
Offica:
2643
W.
47th
Street
Pirmųjį posėdį pažymėjo nuolynui ir pamokinimų iš sa
linę j Kristaus Bažnyčios dva
ndasi 115,558, o iš jų tik 10,- sų mokykloje.
Vai.: a Ik’. ( popiet, 7- Iki t vak.
malda ir Šv. Pranciškaus vie vo ilgo patyrimo.
sių ir jos veikimų, jei būsime
.Nedėliojo pagal sutarti
237 katalikiškose mokyklose
Religijos
mokymų
galima
da
Naujausias mokymo meto
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM
nuolyno seserų žavėtinai atgie
Taigi, kur kiti 105,000, kurie, ryti visos dienos darbu, jeigu ištikimi savo pašaukimui, ne Office Tel. REPubllc 7«M
das
atvaizdavo
sesuo
M.
Ele

dotas himnas, seimelio vedė
4140 Archer Avenue
kokiais Ree. Tel. GROvetdll M17
gal, girdi apie Dievų, bet nesi gerai iš anksto plonų sutvar- truks. mums įkvėpimo,
.
vai.:
3—I ir 7—t sal. vakare
na,
sesuo
Paulina,
sesuo
M.
1017 a FAIKFIELD ATI.
jos įžanginė kalba, motinos M.
S“'““™ »•»'««. t.ksgilina
ir su laiku juose tikėji kjūte. Rašymas, skaitymas,
Bes. 2136 W. 24th SU
Dovydos, kun. P. Cesnos ir ki Urboną ir sesuo M. Agota. At
lų.
darbų, kuriuos DicDie
, •
x ••
•
U- Iš
ls visų darbu,
mas atšąla.
'
skaičiavime?,
istorija
—
visos
Tek GANal 040a
tų vienuolyno prietelių linkė vaizdavimui buvo pakviesti iš
Todėl, mūsų pareiga — ren-' šukos talpina savyje moralinę vas leidžia žmogui jo vardu
2433 W. MARQVETTE ROAD
jimai. Garbes svečio vietų už apylinkės mokyklų vaikučiai
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
išpildyti, nėra nei vieno švengti tuos, kurie po mūsų glo vertę. Ir geras mokytojas, bei'
Ree. an< Office
Vok »-4 Ir 7-9 rak. Ketr. t-H ryto Office Pkeoe
ėmė kun, A. Valančins, kuris
NedėlfoJ susitarus
Seimelio parodai įvairios se bu, į Katalikiškųjų Akcijų. mokytoja iš kiekvienos lekci
raoepect įoaa 33&» So. Leaslu «.
GAN Al.
šia proga pasakė' turiningų serų vedamos mokyklos pasi
YeL LAJeyette ao»?
Jei galime, mėginkime surlnK- jos stengsis padaryti atatinka
kalbų tema: ‘‘Vienuolė visuo rūpino pagaminti metų darbo
Tek CAMal cm
ti vaikučius iš viešųjų moky mas moralines išvadas. Moki
menėje”. Kitas svečias buvo projektų.
klų į pamokas, o jei ne, tai nant istorijos, galima imti pa
kun. Fr. Glaudė, O. M. Cap.,
PHY81CIAN and SURGBOV
gydytojam * chirurgam
Socialinę programos dalį iš mūs vaikeliai turės apaštalau vyzdžių šventuosius, dorus va
DANTISTAS
X
—
SPINDULIAI
iš Pranciškonų vienuolyno, ku
2403 W. «3xd Bk, GUoi«o
pildė seserys pianistės, smui ti žodžiu ir pavyzdžiu savo dus arba pasakų karakterius
2201 W. Cannak Eoad
8061
Wazt
43rd
Str.
ris gTažiai išdėstė vienuolės
omea HOŲHM:
kininkės, seserų choras ir mo broliams lietuviams, kurie ne Iš šių tegul vaikai dėl savęs, (Prie Archer Ava. aetoll
(Kampas Leavttt 8t)
8
te
4 end 7 te • P. V.
>
dalyvumų Katalikiškoje'Akci
no 1 Ikll M
Valandos: Nuo a Iki U ryto
kinių muzikos klasės. Čia pui turi progos katalikiškai išsi save būdo lavinimui mėgina
tr niraMt*rw**r
joje. “Vienuolė,” sakė jis,
Nuo i Iki t vakare
kiai pasižymėjo sesers M. Ma auklėti.
pamokinimus ištraukti. Šven
i
“gyvendama po tuo pačiu sto
Seredoj pasai sutarti
rcelinas vedamas “Rhythn
Dabar klauskime savęs, ai tos Istorijos mokymų galima
DR. STRIKOL’IS
gu su Kristumi ir pašvęsdaBand ir Harmonica Club”. C mūsų vaikučiai žino, kas yra sykiu sujungti su geografija
ma daug laiko maldose prieš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
W. Z. koncertas iš Board oi toji Katalikiška Akcija, tas apie .Šventųjų’ Žemę ir 1.1.
Tek cuuiai aiaa
4645 So. Ashland Avė.
D E N T*I S T A 8
via, »««• ApaStalavi.no darbas t Ar mes
Kompozicijos srityje galime
4204
ARCHER
AVĖ.
OFISO VALANDOM:
ei.cijų. Y. Medomenė, smuike juos prirengiame į gyvenimų!
Nuo 3 Iki 4 Ir nuo « Iki | vak.
iškelti klausimus, k. a.: Kų
mokinime, pilnai atlieka savo
oorner Sacramento
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM
Hedėlfo.nle ^poj
niokė, ir jos sesuo Kohut, su Ar jie kvėpuoja religija taip
Juozapas manė, kai buvo įme YaL: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
dalį Katalikiškoje Akcijoje”.
2201 W. Cannak Eoad
sirinkimui malonaus džiaugs, kaip oru, kurį kvėpuojame
Namų Tol. FROspeot 10M
Pats1 vienuolinis gyvenimas ystas į kalėjimų? Kų jis manė
mo pridavė savo muzikaliau bet apie kurį dažnai nepamųe apie savo brolius, kaip jie at-įT’bobe Hemlock 2061
Velaudoa 1—B Ir T—S rėk.
ra gyva Katalikiškoji Akcija.
gabumais ir malonu draugiš tome!
Seredomle Ir Nedaliomis pagal sutarti TeL BOULcvard 7043
keliavo Egyptan grūdų pirk DR. JOSEPH KELLA
Atsilankęs kun. A. Jurgutis
kumu.
REZIDENCIJA
Leiskite man pabrėžti ke
suteikė palaiminimų ir sudėjo
fif Atsakymai į šiuos ir pana
6631
S.
C&lifomia Ava.
lias mintis, kaip galima kata
DENTISTAS
linkėjimų. Iš Duųuųsne unive Seimelio rezoliucijos apima
šins klausimus duos progos
DKNTIMTAM
6558 So. Wėstern Avenue
likų akcijos dvasia įskiepyti
Telefonas REPuNlc 78M
rsiteto atvyko kun. J. Camp vienuolyno idėjas, dvasios ii
mokytojoms lavinti vaikelius
4645 So. Ashland Ava.
į vaikučių širdis ir padaryti prieš keršto dvasių, arba kitų Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
bell, S. SSP., ir Dr. J. O’Car- mokslo pasirinkimų ir nusista
Nedėliomis pagal sutartį Ofiso: TeL LAFayette 4017
arti 47tk Btroot
tymų, seserų dalyvumų Kata religijos mokslų gyvų ir įspū blogų palinkimų, kuris būtų
Vai.: nuo 0 Iki 0 vakaro
rol.
SsrodoJ pa<al sutarti
dingų. Pirmiausia, kad išmo klausimų viršun iškeltas.
Mūsų kapelionas kun. J. V. likiškoje Akcijoje ir visuome
kyti vaikučius .tikro krikščio
Skripkns, grįžęs iš atostogų nėje, Apaštalavimo darbus ka
Vaikučiai aukštesniųjų sky
niško gyvenimo, kurį jie turi,
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM
irgi spėjo savo linkėjimus su tekizacijose, tampresnį susinė
rių turėtų bpti supažindinti su
4142 AECBEE AVĖ.
kaip
orų,
kvėpuoti,
reikia
pri
simų bei subendrinimų su pa
dėti.
Ofiso valandos: 2-4 Ir •-• vai. vak.
gausiais
Bažnyčios
liturgikos
ResMcodJoa Oftssss: MM V. attU S4. Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
rapija ir vaikučių namais, pa vesti juos prie bičiulystės su
Seimely buvo skaitomi ir
turtais,
kad.
jų
grožę
ir
kilnu

DR.
VAITUSH,
OPT.
2815 W1ST 69th ST.
Valandos: 10-13 Ir !-• vai. vak.
ti ijotizmo idealų mokymų, y- Jėzumi. Si bičiulystė yra pava
Ir
NodZllomte
pasai
sutarti
diskusuojami seserų paruošti
uucTuva
mų pamylėtų ir gilių reikšmę
Of. Ir Emk. TaL BKUbek 8141
OPTOMETRlCAMiY AKIU
pae kalbos atžvilgiu, naujes dinta vidujiniu sielos gyveni
referatai temomis: “PraneišSPBCIALIgrAS
J
tinkamai įkainuotų. Liturgikos
Valandos;
Petengvtoį aklų Įtempime, kurta
nių metodų pavartojimų tiky mu. Ji pasidaro dora, patraukietė mokytoja” (skaitė se
•atl
prtedMtlml
galros
akaudėjimo,,
pamokos
tirėtų
būti
gyvos,
2.4 popiet; nuo 6.8 vakarais
•valglmo aklu aptemimo, aorvuotuboję, kalboje, rašyboje, sceno kiančia ir saldžia, ir religijų
suo M. Angelą), “Apaštalavi
«o.
skaudamo
aklo
karMi,
atttateo
kad
netik
protų
patenkintų,
GYDYTOJAM
IR
CHIRURGAM
trumparegyste Ir tollrecystp. Prlmaje, ir t. t., mokytojų persona gražia ir prieinama dėlto, kad
mo Dvasia” (skaitė sesuo M
bet akį ir ausį žavėtų, o la (fa tetalocal akinius. Visuose ateltl- 4157 ARCHER AVENUE Office Tol. Wontworth 0330
ji
gyvena
Kristuje.
Šis
gyve

Tet
lų ir kvalifikacijas.
klmuose egzaminavimas daromas su
Felicija), “Gyvas Tikybos Mo
Ofiso
vaL:
Ir •—3 p. m.
elektra,
parodančia
maMausiaa
klaV
biausiai,
kuri
širdį
patrauktų.
Rea Tel. Hydo Park 0300
nimas yra galimas mažiems
NodlUjomls pasai sutarti
daa 8peelalė atyda atkreipiama t
Seimelio obalsis: Ad Majo- ve ik e lianos dėlto, kad jie yra
kymaft” (skaitė sesuo M. Gatikslui reikalinga drama- mokyklos valkus. Kreives akys atl..
. , . .
..
taisomos. Valandos nuo 10 Iki I v.
Sesuo &
briella), “Idealus Patriotiz- rem Dei Glotnam.
NedtlfaJ nuo 10 iki n. Daagely at- TeL Ofiso BOULevard M13—14
Kristans pakviesti sekančiaft tizacijos, projektai,i 1paveiks. VICtary MAS
» i » ’ slUklmo akys atitaisomos be akinio.
•
.......................
' '"
pigtae
kaip pirmkm.
MOTERŲ IR .VAIKŲ LIGŲ
žodžiais: “Leiskite mažutėliu* lai, lavinimai, rankų darbai, -iaiaoo
4712 80. ASHLAND AVĖ.
MPSCIAUMTM
kaip
tai
piešinėliai,
rašybos
nes
prie Manęs”. Lengviausias bū
6900
SOUTH
HALSTED ST.
Phone
Bonlevard
7589
! dus privesti vaikučius prie pri- knygelių ĮMvydaluose daug
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 4:10-1:30
0 UI L
o« 0 un I :sopu»(VA
7S6 W. 35th
(Referatas, skaitytas Šv. Pra-' sėkminga. Natūralu, mes irgi ėmimo šio prašymo yra: išmo- gelbsti mokiniams išreikšti sa
turime rūpintis padaryti mū-jkymas jų kreipti savo mintis vo jaušmus ir giliau įsigilinti
nciškaus Seserų mokytojų
ĮV AIBŪM DAKTARAI;
sų religines pamokas kuosek-1 ir meilę į Kristų per visus sa- į mokamų lekcijų. Anglų kal-i
seime, rugp. 11, 12 ir 13
patarlė sako: “Mokslas; Pritaikyme akinių dėl visomingiausias, jeigu norime, kad vo darbelius- Žaidimo metu te- beje
d., Mt. Providence, Pa.)
ų ®akių.
Ekspertas tyrim10 *"
Ofteo TeL O.
yra darbas* Todėl su planu
rk^iSik^lkE
Viena, svarbiau.™ klanai- i k",ali'“i gaIM’ •«»«•«
‘av® ^delį
Tel. DREiel 0101
kių ir pritaikymo akinių.
Viena, vartnau.,,, Klanai.
V||!(>jinmnl, į, p.^ bažnyčion link, kame JSaus ftv. dirbkime, Idant laikų dykai
OFISAS
mų šių dienų mūsų svarsty
z
doms ir išlaikytų savo tikėji Sakramente gyveno, Ir tegul negaišintniaėm.
4729 8o. Ashland Ava.
mui turėtų būti religijos pa
0 lubos
Rusas Gydytojas Ir Chlruryns
mų. Per dažnai religinės pa jis atsiduria: “Jėzau, aš Ta
Miniitrttyų draugijėlė gali
CHICAGO,
ILL.
mokos. Paprastas mokymas
Moteriškų,
Vyriikę, Vaikų ir
mokos buvo šaltos, paliečiam ve myliu”. Jei turi atlikti
nuveikti parapijai ir bažny
OFISO VALANDOS:
praeitų dienų jau negali atavisų chroniškų Ugų
Nue 10 Iki 11 vai. ryte. nuo 0 Iki 4
Čios tik atmintį ir, protų. Toks ki sunkesnį darbolį, tegul sa čiai tinkamų darbelių:
tinkamai išpildyti šių dienų
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 0:00 vaL
Ofisas 3102 So. Halsted St.
mokymo būdas netinkamas. ko: “Jėzau, pagelbėk man”,
1. Surengti vakarėlius ir pe
vakaro. Medinomis ano 10 Iki 10
Kamoae »lst Street
reikalavimų. Painumas šių die
Religija yra daugiau negu pro Jeigu reikia aukelę padaryti, lnų skirti parapijai.
Valandoa: 0—4 popiet. T—0 vaL vak.
i
no gyveninio ir išsiplėtojimaa
0PT0METRISTAS
NedAUomls Ir Oveatadieniafe 10—11
b darbas. Ji yra, taip sakant, kokių karčių vaistų išgerti, iš.
mokslo reikalauja gilesnio ir
2. Patiems vedant susirinki
nauja forma, duota sielai. Re mokyk jį sakyti: “Jėzau, ai
platesnio susipažinimo su ti
mus ir palaikant tvarkų, tas 1801 S. ASHLAND AVENUE
ligija turi vesti mus prie nau tai darysiu dėl Tavęs”.
Platt B14g., kamp. 18 st.
Re«. Phone
Office Phone
kėli mo tiesomis. Apšvieta žen
prirengs juos ateičiai, t. y. pa
2 aukštas
BNUlewood «041
TRlangle 0044
Vėliau, pasiaukojimai gali
jesnio gyvenimo, turi padary
giu pirmyn ir plečiasi, kad ti iš mūsų naujus žmones. Ji būti sujungti sn Jėzaus gyvo trauks priklausyti prie paraGYDYTOJAM Ir CHIRURGAM
Pastebėk it mano iškabas
4631 80. ASHLAND AVĖ.
Cpil :tų visus augančios visuo- turi apimti visų žmogų. Mea nimo atsitikimais, pav., pci pi jos, organizacijų, interesueValandos
nuo
9:30
ryto
iki
Tek YAiUte OOA4
eikalue. Nauji metodai turime patraukti vaikučio ii- Į gavėnių su kančios įvykiais sis jos reikalais.
I.li .
8*30 vakaro. Nedėliomis nėra, GYDYTOJAM Ir 0HIRURGA8
Hm.: Tel. PLAm 3400
7850 8o. Halsted Street
Valandos:
Į
Merg&ičių draugijėlė. L Ve skirtų valandų. Boom 8.
iv sistemos išrastos, kad pa- r<lį, įdiegti jame šventos met J“ r gegužės mėnesi su Mari
ROOM 210
Nuo 10-10 v. ryto: 0-0 Ir 7.0 v. v.
i
daryti pasau!i.-tišky mok>l., ir- jau-imi.-, ^skiepyti į jo sir. Taipgi girtinas dalykas, rti mokyklos mergaites doros
Phone Ganai 0523
Tau 1-4 to I-a vak vakar*
MedOldlealate puo 10 tk| 10 StM

PinSBURGH O L1ETUVHJ M«0S

tlį religijų įr pažadinti jo va
lių prie veikimo. Mums, kai*
po lietuviams, yra antras tik
siąs, būtent palaikyti tikėji
mų savo tautoje. Čia turiu iš

li.

40 VAI. ATLAIDAI

ŠY. PRANCIŠKAUS SESERĮ! MOKYTOJI) SEIMELIS

OR.P.ATKOČNNAS

DR. P. Z. LALATORIS

DR. A. J. JAYOR

DR. F. C. WINSKDNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAUKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J. J. KDYYARSKAS

DR. A. P. GURSKIS _

I. S. RĖŽIS

DR. C. Z. YEZEL'IS

DR. A 6. RAKAUSKAS

DR.J.RUSSELL

DR. T. DUNDULIS

DR. SUSANA A.

DR. A. J. BERTASH

GYYAS TIKYBOS MOKYMAS

25 METŲ PRITYRIMO

DR. CHARLES SEGAL

DR.A.A.ROTN

DR. JOHN SMETANA

DR. MAURICE KAHN

DR. A. R. MCCRADIE

I

Gydytojo Kabinete
Rašo DR. G. L BLOŽIS, dentistas, Chicago,
Onytė sėdi gydytojo laukia- ninių dantų karūnos
mųjam kambary ir skubiai tame momente labai
varto knygos lakštus, lyg ko yra prižiūrėti maistų,
tai nepaprasto ieškodama. Tas užtektinai turėtų i
greitas darbas tai vis laiko ypatingai kalkių ir
praleidimui. Štai, ir daktaras (calcium-lime ir phos
kviečia Onytę į egzaminacijos .Nes kuomet duosi pr
kambarį. Pavartęs savo kny- mavimuos pradžių,
gutę, daktaras atsigrįžęs į abejonės, kad dantys
Onytę sako;
"
išlįsti iš po smegeni
---- Tai jau ketvirtas kartas išpūs. Taipgi, reiki)
ponia pas mane lankais.
įniršti karts nuo k&r
— Taip, — atsako Onutė, [kaitinti ant saulės.
Atlikęs eilę egzaminacijų,
Taip, ponas dal
būtent; kraujo spaudimų, uri- kas dien tai darau;
nalysis ir sunkumo, daktaras nusirengus atsiguliu
pastebėjo, kad ponia Negalie- čių po langais,
nė sveria daugiau, negu ture— Prie atviro langi
tų sverti.
klausė daktaras.
— Turbūt, perdaug valgote,
—O ne, langas bū
kitaip sakant, neprisilaikote rytas, bet aš per stik
mano duoto maisto surašo.
užtektinai saulės, ne
Onytė atsakė, kad ji labai labai dideli,
atsargiai prisilaiko įsakyto' Daktaras pastebėjo
maisto.
stiklų saulės spindul
Daktaras išsitraukė sųrašų, ri vertės, nes stiklą
peržvelgė akimis ir atsisukęs spindulius. Negalint g
į Onytę tarė;
lės spindulių, reikia
— Negalimas daiktas, ponia cod liver oil.
valgai daugiau negu jums įsaPonia Negalienė
kyta.
klausė.
— Visai ne, — piktai atsa-j — Kas lirtk valgi'
kė Onytė. — Tik tiek, ponas ponas gydytojau, lai
gydytojau, kai kad sueinam gi: pasirenku sulyg
kortomis lošti, gaunu skanaus nurodymo, kartais n
pajo, šaltos košės arba kukių- vyras iš to juokus ki
pyragaičų su arbata ar kava,' — Ar nežinai lietu’
tai ir viskas,.
I žodžio — atsakė <
Daktaras nusijuokė ir pa- |“Kas rėk, tegu rėk,
klausė Onytės: — Kodėl sumi- boba, važiokim. ’ ’ Ti

VAIZDAS Ift LIETUVIŲ DIENOS OHIOAOOJE, RUOP .5 D., HARLEM AERODROME

Viršuj pirmoje eilėje: M. Urbonaitė, S. Balčiūnaitė, M. Malickaitė ir O. Mejers

leisti; atostogoms išvažinėj?. • na geryn. Linkiui greit pasvei
Žinoma, darbymetis prasidės
rudens sulaukus,
J. Jeskevičieaė, kuri ilgai
laikas kaip serga, jaučiami ge
Neseniai šis miestukas rinko resnė ir neužilgo bandys pas
gražuoles. Išrinkta lietuvė E. vaikštinėti.
Milučiūtė. Jai teko pirma do
Girdėjau, kad kai kuriuos
vana — kelionė dykai į Chi- jaunus vaikinus dietinė dirb*
cagų pasaulinę parodų. Gaila,'
t u v? priėmė j darbą, tat kitai
kad nedrųsi; girdėjau, tos lai
atleido. ’
Papartis
mės nesunaudos.

Kurį laikų pas mus nebuvo
pagrabų. Rodėsi lietuviai visi
sveiki, stiprūs, kaip ridikai.
Tik, štai, vienų trečiadienį pa
sigirsta, kad net dp mūs pa
ra pijonai mirė tų pačių dienų:
vienas ilgai sirgo, o kitas ne
tikėtai mirė, kas visus nuste
bino, t. y. Aidukas ir A. Vinciūnas. Palaidoti šeštadienio
lytų su bažnyčios apeigomis.
.Klebonas negalėdamas abiem
patarnauti, pasikvietė artimų
kaimynų kun. E. Vasiliauskų
iš Homestead, Pa. Gražiai pa
laidoti Šv. Juozapo kapuose.
Amžinų jiems atilsį.

Mirė .rugpiūčlo 20 d. 1984 m. ]
4 vai. popiet, sulaukus pusės i
amžiaus.
Kilo
iŠ
Rasei
nių apskričio, Kelmės parap., j
Sedvydži'ų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

Nelaimė patiko E. Žukaus
kienę: pavojingai nusišutino
karštu vandeniu ir dabar ko
voja su mirtim. Dieve, grųžink
jai sveikatų.

(-toninės, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, lentas Ir

Mičiulienė po operacijos ei-

klumpakojį, mano šokti, šokti
ir dar kartų šokti kol "galva
apsvaigs, paskutinis prakaito
lašas išvarvės. Žodžiu, bus, kas
: ne buvęs. Visa apylinkė kalba
; apie mūsų piknikų ir rengiasi
įvažiuoti į Bridgeville tų “dzyvų” pamatyti. Orkestrą grieš
nuo piet iki 11 vai. nakties, o
: sporto kontesfar prasidės 3 v.
i popiet. South Side, West End,
I North Side, Homestead, Braddock ir kitų kolonijų lietuviai
1 nuoširdžiai kviečiami atsilankyti ir linksniai praleisti pas
ious Lahor Day.

niai mišparus
mes.
-—
Rugp. 15 d.
vo užvažiavęs
jg Chicago, 1
Skripkus, Šv.
fcerų kapelions
ce> Kun. Valai
organizacijos
narys.
_

gimas parapijos piknikui Labor Day eina pagreitintu tem
pu. Visos komisijos veikia iš- j
sijuosę. Moterys lankosi po i
žmones ir ragina visko aukoti'
Sporto promotoriai mokina
boksininkus daužyti priešui
smakrų, antakius, pakaušį, ma
nkyti pilvus ir hakšnoti pašo
nes. Ristikus liepia griebti
“catch, as catch can”: už ko
jos, už ausų, už nosies galo ir,
pačiupus už sprando, drėpti
per galvų į žemę, kad net žektelėtų. Lenktyniaujančius ga
ndo pakišti vejančiam kojų, |
užbėgti skersai kelio, užvnĮ

dideliame nuliūdime

Paliko

dvi dukteris: Vincentą ir Ma
rijoną. žentą Vincentą Knrilla I
.r gimines; o Lietuvoj, gimines '
ir paž)stamus.
Kūnas pašarvotas 25*2 W.
46lh Place. Telefonas Ląfayette
2241. Lai'dotuvės Įvyks penkta
dieni, rugpiūčlo 24 d., 1A namu
h vai. bus atlydSta i Nekalto
Prasidėjimo Pan. Sv. Marijos
parapijos bažnyčią, kurioje
Jvyks gedulingos pamaldos
ui
velionės sielą. Po pamaldų bus
palydėta i 6v. Kazimiero kapi
nes.

NuoMrdžlal kvfečlams

visus

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja pa
Telefonas
Cicero 2109.

bodus Ą. Petkus

ngresų, kur atstovaus Bridgevillės parapijų, vietinį skyrių
ir Pittsburgho apskritį. Su
juo drauge išvažiavo kun. J.
Vaišnoras iŠ Pittsburgho. V.

.

21
^va^a'0 a
veland, Pino, j

Trys telefonai:
Rez. PEKSAOOIJ4 tūli
BELMONT Z48S
Office: HILL8IDE SMI
Vinocnt RoeeUi. mot.

Iq dirbtuve

LACHAWICH
IR SONOS
LIETUVIAI OBABOKIAI

Bridgeville, Pa. — Prisiren

I

šiutų šokėjos. Antroj eilėj: J. Vaišvila, A. Kiela, kap. P. Jurgėla, “Draugo” red. L.
J. Urbonas, inž. Liard, “Liet. Tribūnos” red. B. F. Simona - Simokaitis.

namo
Mūsų bažnytinis choras re__________________________ J ngiasi metinei parapijos švežiuoti kumščia ir t.t. Mergai-! ntei — 40 vai. atlaidams, kū
tės perka naujus batukus, ieš- I rio įvyks rugsėjo 9, 10 ir 11
ko “handsome” jaunikių ir, j d. Kas savaitę renkasi vyrai
šauniem muzikantam griežiant. ir mergaitės pamokoms. Atoki

(Tęsinys iš 4 pusi)
kėlė visų mintis ir jausmus
aukštyn prie Visagalio Dievo, j
Tos gražios metinės pamaldos stiprina svyruojančius^;
guodžia vargų suspaustus ir j
teikia vilties pasitikėti Dievo
gailestingumo.
Rap.

JOSZPHINE
MELIESIENE
(Po tėvais Valčiukaitė)

Važiuojam
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
senųjų Europųa Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie 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.

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

GRABORIUS

Patarnauja laldotuvlee kuoplglauala
Reikale meldiiu atalMukti. o maao Turiu automobilius visokiems
darbu būalte uigančdfnti
reikalams. Kaina prieinama.
M. CANai HU arta Uit

2314 W. 23rd PL, Chicago
1439 8. 49th OL

Cicero, DL

8319 Lituanica Avenue y:
Chicago, I1L

TeL CICERO BM7

GRABO RIŲS ir BALSAMUOTOJAS
Patarnaviinaa (eras Ir nebrangus

Telefonas SEEIey 6103

718 W«t 18th Street
Telefonas MOEroe MII

Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Ino.
LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja ui |2B.OO Ir aukočiau
Modemiška koplyčia dykai
MS W. ISth Si. Tel. GANal S1T4
Chicago, I1L

ORABORIUS
Koplyčia dykai
1410 80. 49th COURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

GRABORIUS
LaidotuvSmi pilnas patarnavimas
galimas

Ui <11.04

KOPLYČIA DYKAI .
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VBDBJA*

1344 8. 50th Avė., Cicero, UI.

1646 West 46th Street
Tel. BOUIevard B1O8-81U

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel. Boolevard 4139

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė. I
(Neturime sųryšių su firma 1
_ tuo pačia vardą).

J. Lhilevl

liiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiinnuiuHiHiiiuHiiiini

Dainuos dvylikos parapijų chorai, po vadovyste
komp. A. POCIAUS.'

VYTAUTO

Širdingai kviečiame visus skaitytojus, biznierius
profesijonalus ir visus mūsų rėmėjus atsilankyti į
mūsų katalikų dienraščio “Draugo” Labor Day pik
niką.

DARŽE

Dienraščio “Draugo” Leidėjai

■BUHnaBusMnassHiMHBMnBnnnamnnuBnBmMiuHHNUBimiHsssMiimusiMuuNnBHnBnm
Lietuvos Keleivis rašo, kadi
Tilžės miesto gyventojai ke
lia “didžiausią, skandalą” ir
reikalauja iš vokiečių įstaigų,
kad įsileistų daugiau maiste,
nes darbininkai, menkai užjai, turį sienai pereiti korteles, dirbdami, nepajėgia Vokietivokiečių administracijos leidi-1 joje brangiai mokėti už maistą.
Be visų Vokietijos varžymų paj Klaipėdos krašto lietuviš- i»u, per perėjimo punktus iš ir kenčia didelį skurdą,
Lietuvos eksporto ir tranzito, pas §jenas hepatiko naziams, klaipėdos krašto kas savaitę
vokiečiai taip pat buvo suvar- nes jįg ngra grynos arijų ra- gali išsigabenti: 1 svarą kiau
1 žę ir vadinamąjį mažąjį pa- sfs, žmonių augintas.
Tsh lienos mėsos, 1 klgr. galvijų
į sienio susisiekimą. Tuo susi____ ________
riebalų, 2 litru pieno, 21/j
siekimu naudojosi Lietuvos ir
klgr. bulvių, 2% klgr. daržo
Vokietijos pasienio gyventovių, 1 klgr. ankštinių daržovių,
FOTOGRAFAS
Atsidarė
nuosavą, mojai, kurie čia, daugiausiai prūV * Ilki A
! 5 kg. vaisių, 2 kg. žuvies, 1 dernlftką studlo
su Holsų lietuviai, iš, Klaipėdos kral\AUNĄ
ftvlASomts.
zuikį ir 1 kurapką. (Visai už lyųrood
480 WEST CSrd ST.
što parsigabendavo sau įvai--------r»
drausta įsigabenti grietinės, Bnglewood 5*40—i5858
rįų smulkių maisto ir gyvuIš Paryžiaus, po ilgesnio paukštienos, jautienos mėsos
liams pašaro produktų. Dėl jiasikalbėjimo tarp Herriot ir ir margarino.
tokio suvaržyto ėmė brūzdė Barthou, Herriot nutaręs atei
ti patys Vokįętijos pasienio nantį mėnesį su diplomatine
gyventojai. Nuo pigpiūči© 1 misija’ važiuoti j-. &auną.
dienos vokiečįpi pakeitė dėl Tas atsilankymas bus, kaip
to makojo pasienio susisieki- dauguma kitų paskutiniu laimo tvarką. Nuo tos dienos Vo-*ku, grynai privataus pobflkietijos pasienio gyventojai J džio.
Katne perkais anglis lft
f
a
a <
V 7 * ‘ 1i
*‘
- J
*
dralverlų, siųskite Juos ,}
kurie turi produktams įsigabe------■---------—CRANE COAL CO. Gausite
geresnes angį ta 'už mažiau
nti korteles, galės įsigabenti
■ . . , .
pinfgų.
. ?č
, b« muito ir rinkliavos vienai Tat «***?? m,ūt's’ ,ska,'
Lietuvis Advokatas
, savaitei mažus kiekius vaisių,
."eaPk«8k
2201 W. Cermak Road
i bulvių, daržovių, mėsos ; paUk’ ;^ismS Itetvarkės ir .Urbų
NEPATENKINTI PREKY
BOS SUVARŽYMAIS

Bugp. 19 d. įvyko Šv. Kažimiero Akad. Rėmėjų centro
malęnus išvažiavimas (piknikas) Marąuette Parke. Tai buv© lig antroji lietuvių diena,
ar, gal, teisingiau, dainos diena, kurioje plevėsavo Ameriko&Tr Lietuvos vėliavos. Tarpe minios, o ypač po Lietuvos
trispalve vėliava, per visą diena beveik be paliovos aidėjo
lietuviškos liaudies dainos ir
'Y '' ■
akordinų muzika.

f '

n
^a
kadei
8°
cms»
^apij
l^iaų
To
nuo
čia
Taiti
vavo
•
Iie ir
!savo

HERRIOT APLANKYSIĄS

Po plevėsuojančia trispalve
vėliava, pačiam dideliam būriui dainavime vadovavo Amerikoje gimęs, bet kiek metų 9 *1 •i i
buvęs Lietuvoje, kupinas lie
tuviškos dvasios Liudvikas Žu
rlys, iš Brighton Park. Tai
gražus pavyzdys čia gimusiam
jaunimui. Reikėjo stebėtis jo
balso gražumu ir jo krūtinės
„ .. negt

(West 22nd St.)

nepailsmiu visą dieną. Nesti-

. t štienos, žuvų,• • pieno, riebalų •
r ir medaus. Visų šių produktų ■ ■■
viena šeima gali parsigabenti

go ir daugiau gražiabalsių vy.
raja
tų ir moterų, jaunų ir senų.
Kitiems būriams vadovavo , ,
... , * .
buh
moterys ir mergaites, kurių,
ant nelaimės, vardų nesužino- ^7
jau. . .
*
ir u
Įspūdis buvo malonus daly- ne8
viams. Jau sutemus, prie mė-jj^j
nulio Šviesės, tūriai su daina n)ftr
lydėjo svečius namo.
g

.

i,.i-’iifii

šius atsakymus.

Brangusis jaunime! Kelkis

fcoip

’

m
v.i
Iii, vokiečiai labai bijo lietu
\i'ko Šieno. Mat. Šia vasarų

Esu Rytuose. Ils mosi, nes
buvau priverstas išvykti svei
katos dėliai.
Sveikinu visus savo parapi
jiečius, visus ciceriečius, visus
draugus ir prietelius iš Cape
Cod šalies. T>abai nuoširdžiai
meldžiu darbuotis ir pabaig
tuvių piknikui, kuris bus rug
sėjo 9 d. Vytauto darže.
Sveikinu savo kunigėlius
kun. Klorį ir kun. Juškevičių.

r i iš Rytų

Ptūsuį

Bank Namo)
nuo t Iki B
Ir Pėtnyčlos
Iki 9

POPIERUOJAM Ir PKNTUOJAM

Atliekame visus namų dablnfmo
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1914 m. popleros rolė — 5c.

Telefonas CAJIal 1174

Namai: 6459 S. Rockwell St,
Telefonas KEPubllc MOO

JO8EPH AUGATTIM
1508 B. 50th Avė.
Cicero, DL
Tel. Lafayctte 0719

LIETUVIAMS
Paupykit savo pinigus
šiame banke

1 ii Prūsijos pievos. Te k rast-.
HALSTEO EKCHANGE
gyventojai neturės kuo atei
R minčių žiemų šerti savo galvi- BNATIONAL
. f.1 žTl"~ L1WBANK
J.l ~I.«
K jų. Tuo tarpu Klaipėdos kraš
H.ilsted SI. ir 191h PI
te Šienas buvo labai geras b
3 jo ūkininkai daug turi. Dėl to

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue
•

kampas 32-ros gatvės
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai, ir “valstybinė” iš Lie*
tuvos. Mandagūs patarnavimas. PrriSom*užuiti pas
į “Kauną”..

vuoa

ūkininkai atva-

Gerkit ir Reikalaukit

Furniture and Piano
Movers
Seniausias Lietuvis Moveris Chicagoje
HM 80. TALMA V HT '
7185 80. ROCKWKLI. 8T.
TeL RKPuMtc 50M-40.1t
Mes parduodam anglis «*■
mlauelom kainom. Porahon

tas M. R. |7.8O tonas.

Kun. H. J. VaičūnM,

INSURANCE £

Jūsų klebonas

,

NOTARY

Brighton Park.

Bunco par

ty rugp. 16 d., pas Vaičkau-

iš ištautėjimo svajonių, būdi- skienę,

4507

So.

Califomia

savo draugus-es iš savo Avė., visas pelnas paskirtas
tautai pražūtingo uŽsnudimo. S v. Prančiskaus seserų vie-

nolynui.

širdingas ačių visiems st-

PERKAM

M|iiHTAiHLIETUVIS

B

PUBLIO

AI6HT KEMTIKKT
BOUPBOH

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

nki

Per visą dieną iki sutemos

'.

'

BANKAS

kilogramus.

luose!

Paklausus kelių jaunikaičių,
ar jie gavo katĮp nors patirti
tokio malonumo kitataučių pa
rengimuose, atsakė: “Niekuo
met! Kitataučiai lietuvius tfk
išnaudoja, o nieko užtai ne
duoda. Kada mūsų šiandienis
jaunimas, bėgdamas paskui aBglonizmą, nieko ten nepelnęs
f-usipras, tada visi sugrįš prie
savosios tautos”.
Nuo visų jaunikaičių ir net
jan sunkiai lietuviškai susi
kalbančių gavau tokį ir pana

<|uilgi;iii.

.

(Metropolitan State
Valandos Kasdien
Panedėllo. Sersdos
vakarais 4

LAIVAKORČIŲ

4707 S. Halsted St
TaL TABDS MM

x

AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WB8T 47th STREET

TeL LAPayette 1083

