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KARO. LEPICfER KARAS EUROPOJE VISUOMET GALI
CHICAGOJ
PASIREIKŠTI - MUSSOUNIS

AMALGAMATfD BOARDAS SAKO, VALDININKAI
KALBOS
KAD TAS NE10 REIKALAS
Streiko klausimą turi spręsti
pati gatvėkarių unija

ims

LIETUVA TURI VALDININ
KŲ, MAŽAI SUKALBANČIŲ
LIETUVIŠKAI

GEN. JOHNSON IR TO
LIAU VADOVAUS

RYTOJ LAIKYS IŠKILMIN
GAS MIŠIAS VIENOJ
BAŽNYČIOJ
WASHING*TON, rugp. 24.
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Karan pasirengti reikia šian
dien, ne rytoj

VILKAVIŠKIS. — Kybar — NRA administratorius John
Jo Eminencija kardinolas
Naujausiomis žiniomis iš I gailėjimo, autobusų streikininBOLO.GNA, Italija, rugp.
son
šiandien
ilgiau
kaip
vienų
tuose yra visa eilė ir beveik
Lepicier, religinių kongrega
Detroito, Amalgamated Asso kų pozicija žymiai pablogėjo. visose valstybės ir privačiose valandų tarėsi su prez. Roose- cijų prefektas, iš Portlando at
24. — Pasibaigus italų kariuo
menės manievrams, premjeras
ciation of Stręet, Electric Rail .Vadinasi, autolfušų kompani įstaigose tarnautojų, kuriuos veltu. Po to jis pranešė, kad vyko Chicagon.
ja griežtai atsisakė priimti at
Mussolinis pasakė prakalbą
reiktų paakinti. Štai Virbalio NRA administracijos perorga
ivay and Motor Coach Employ
Rytoj Švč. Marijos P. So
gal seniau pašalintus unistus
MASKVA, rugp. 24. — Dėl apie 5,IKK) karininkų.
es of America ekzekutyvis ir pasiryžusi nieku būdu nepa muitinės ūkvedis visuomet nizavimo klausimas galutinai pulingosios bažnyčioj, Jackson
Mussolinis pažymėjo^ kad
stengiasi demonstruoti rusiš bus nutartas už poros savai bulv. ir Albany gat, laikys sovietų valdinių areštavimų
boardas atsisakė pripažinti sitraukti iš tos pozicijos.
niekas Europoje nenori karo.
čių Hyde Parke, N. Y.
kų ar lenkiškų kalbų. '
iškilmingas aukštąsias šv. Mi Harbine, sovietų vyriausybė
“simpatinį” streikų gatvėkaŠtai ir priežastis, dėl ko
nepasitenkina įteikusi protes Tačiuu karo idėja visų laiką
Johnson taip pat pareiškė,
Amalgamated darbininkų or Ton pacion muitinėn nesė- kad jis neapleis NRA admini šias ir sakys pamokslų.
rių darbininkams Chicagoj.
tų Mandžiūkuo autoritetams. kabio ore. Karas gali pasi
priirntas
rusas
vadinesis
ganizacijos
ekzekutyvis
lxiar(
aiai
Boardas nusprendė, kad tos
Sovietų ambasadorius Toki- reikšti bile kurių dienų ir to
stracijos ir laikysis užimtos
iki šiol vokiečiu Novikaitis. i
das
streiko
klausimų
atnauji

rūšies streikai ne jo reikalas.
joj Yurenevas įdavė protestų dėl valstybė visados turi būt
: pozicijos. Suprantama, pano. Šis boardas, sakoma, gali Tai tarnautojas, nemokus ge I skiau gal jis nebus ad.tinistra
ir japonų vyriausybei. Sovie pasirengusi karan.
Tas priklauso nuo pačios gatrai
lietuviškai
kalbėti
nė
ra

pakeisti anų pirmųjį savo nu
tai pareiškia, kad už tuos are Liepos mėnesio gale, sakė
tot-ium, liet hoardo pirmininku.
vėkarių unijos.
tarimų, t.y. gali leisti gatvė- šyti. Vyresnieji tarnautojai
štavimus yra lygiai atsakomi n premjeras, situacija buvo taip
Be Jolmsono Baltuosius
kariii darbininkams streikuo jo nesugebėjimu dirbti yra la
susidarius, lygiai kaip 1914
gi ir japonų autoritetai.
Iš Detroito praneša, kad ti, kad palaužti autobusų kom bai pasipiktinę. Anksčiau šis Rūmus atlankė' ir Richberg,
metais. Jei italų kariuomenė
VARŠUVA (per paštų), —i Japonų vyriausybė atsako,
Amalgamated Association of panijos atkaklumų.
“tarnautojas” organizavo vo-,NRA administracijos valdinebūtų buvus pasiųsta į Aus
Lenkų katalikiškos spaudos ' kad ji nieko bendra neturi su
Street, Electric Raihvay and
Chieago Motor (’oach kom- kiečių jugendbundo futbolo ' ninkas.
trijos pasienį, šiandien būtu
agentūros korespondentas pra- tais sovietų valdinių areštavlMotor Čoach Employ es ekze- j panijos prezidentas Ritchie komandas ir visuomet nuėjęs
girdimas tik patrankų baubi
neša, kokius tai didelius kep. niais JMandžiūkuo. Tai Man- ,
kutyvįą boardas tūri posėdį Ir | visų laikų pakartoja, kad kom- į Vokietijų afišuodavosi dide
i mas.
tėjimus kenčia sovietų kalėji džiūkuo valstybės reikalas.
dar kartų aptaria, kas daryti panija negali priimti atgal pa liu vokiečių veikėju.
Tad karan reikia būt našis■
muose laikomi katalikų kunlsu Chieago Įloto r Coach Co. šalintų 24 i(kai kada pasako‘.
»• »1 *•
rengusiam) šiandien, bet ne rvASUNCTON, Paragvajus,
streiknojančiais unistals. Po- ma 25) darbininkų, kadangi
ga»ftfj, pareiškė Mussolinis.
Daugelis
šių
Dievo
žodžio
rugp.
23. — Apsaugos ministe
<*»*dgĮ ..dalyvauja ir Chichgos jje jį darbo paleisti dėl savo
Kindulių valse,i Grinaičių
skelbėjų ir už tikėjimų kentė-’ris skelbia, kad Čako srityje
gatvėkarių darbininkų uhijos netinkamumo operuoti autokm. ūkinink. Majausko dvare
DEL ATAKŲ PRIEŠ ŽYDUS
tojų yra laikomi bendrai su t paragvaj iečiai nukovė dar
viršininkas Tabėr.
(busus. Kompanijos pareiga
žaibas sudegino tvartus, 6 ar
BUDAPEŠTAS, rugp. 24.
įvairios rūšies kriminalinin- apie 1,000 boliviečių.
Prieš tai buvo pranešta,i yra žiūrėti visuomenės sauguklius, 18 karvių, 7 avis, 14
— Vengrijos vyriausytįS su
kais mažuose butuose, arba
kad gatvėkarių darbininkų į rno.
kiaulių ir 18 vištų. Nuostolių
stabdė savaitraščio Nazionnl
simpatiško streiko klausimas Į Du federaliniai taikintojai
HAVANA, Kuba, rugp. 24. , padarė už 10,000 lt. Turtas barakuose. Kambariai sausa BUTLtER, Pa., rugp. 24. —
kimšai užgrūsti kaliniais. Nor Trys plėšikai užpuolė pašto Socialist leidimų dėl atakų
atidedamas tolesniam laikui, - praneša, kad derybos su ta Į Sąryšy su susektu sankalbiu buvo apdraustas.
maliai, kur turėtų būt vietos trokų ir pagrobė 50,000 dol. prieš žydus.
kad duoti progos kėašto vy-1 kompanija ir streikuojančiais ' prieš vyriausybę karo teismas
Ragučių km. Laužadžio Pet
-• I
riausybė8 organams autobusų' darbininkais yra be sekinių nuteisė mirti du aukštuosius ro nuo žaibo sudegė tvartas dešimtims žmonių,, tai laikoma
po keletu šimtų: Nėra kur nei
kompaniją sutaikinti su dar- | ir nežinia, kas toliau bus da- kariuomenės karininkus.
su kiaulėmis ir ūkio inventotinkamai atsisėsti, nei atsigul
biuinkais. Kada gi NRA ad-įroma. Šianne atsitikime tad Ir
Kubos laikinas prezidentas • yUini. Nuostolių padarė už ti. Visur neapsakomai nešva Rytoj — Ford Lansing Ae- ėių praktikavo aklam skrašdyministracija iš tos kompanijos (galimas gatvėkarių ir viršuti- Mendieta teismo nuosprendį Į «5»380 lt. Turtas neapdrausrumai. Viena laimė, kad ka rodrome įvyksta Aviacijos me.
atėmė mėlynąjį arų ir kompa-Inių geležinkelių darbininkų
I
Lituanica II randasi Koh!
patvirtino,
bet
nepaskyrė
tosj4®»linių tarpan neįsipainioja epi Šventė.
nija nereiškė dėl to jokio ap-"l simpatiškas streikas.
bausmės vykdymui laiko.
I Selinęs km. nuo žaibo sude demijos.
Tai bus paskutinė proga ler, Wis. Ji tenykštėse aviaci
gė Vlado Davolio tvartas, ku
Kariuomenės vadas Batistą ris buvo apdraustas 200 lt. I Maisto duodama labai raa- Į chicagiečiams atsisveikinti su jos dirbtuvėse prirengta tai
. žai ir tas nepakenčiamas. Duo- Įeit. F. Vaitkum ir pamatyti ; didžiajai kelionei,
reikalavo, kad mirties bausmė sumoje.
nos per parų vienam kaliniui, Lituanicų II tokių, kokia skris! Aviacijos ekspertai išsireišbūtų vykdoma tuojau. Prezi
Panemunėlio valse. Moškėkia, kad Lituanica II bus gedentas atsakė, kad reikalingu nų km. nuo žaibo sudegė.Ba- skiriama nuo 200 iki 300 gra Lietuvon.
Gavome pranešimų iš Altass tinusiai įrengtas lėktuvas iš
mų. Duona juoda, sužiedėjus,
\VASHINGTON, rugp. 24.
BERLYNAS, rugp. 24. — palaukti rinkimų ir mirties reišio gyv. namas. Žaibas uždažnai supelėjusi. Pietums — valdybos, sakančių, kad Įeit. visų skridusių panašiose k e
Galų gale sovietų Rusijos am- Flensburgo teismas nuhaudS l)ansmea klausim,' pavesti su-, moSį „ jo sūnų Alfonsų 20
sriubos, į kurių įmaišyta dvo- F. Vaitkus išskris pirmomis lionėse.
siriūkusiam kongresui.
met. amžiaus.
basadorius įdavė Amerikos pusketvirtų metų kalėti P.
Rytojaus Aviacijos Šventė
kiančios džiovintos žuvies ar- rugsėjo m dienomis.
v
A
Prezidentas ■ pabrėžė, kad
Panemunėlio vienk. nuo žak
vyriausybei gautus U Maskvos Holm- 27 m; aml' kuM ’5 Da'
je bus išpildyta
įdomi
oro
ba trupinėliai mėsos. Vakarų
Skridimas prasidės iš Roosk ilų atmokėjimo p&siulymns. nijos atnešė Vokietijon prieŠ- šiandien sala valdoma pagal bo sudegė Vinkšnio Jono klo — gaunama tik virinto van
programa.
naciškus laiškus. Holm teisi- naujos konslitucijos projekto, jimas su pašaru ir kitais daik
sevelt, Aerodromo (to paties,
To seniai Povo laukta.
.« i. .
,T
• u t
Programos žvaigždė bene
dens.
iš kurio pakilo Lituanica I —i .
.r .. . „
...
,
uosi, kad jis nežinojo, kad tielo ši konstitucija nepripažįsta tais. Nuostolių už 2,310 litų.
,
v
l bus pats liet F. Vaitkus, kuj Kaip visur kitur, taip ir
Valstybės departamente pa laiškai neteisėti.
mirties bausmės.
Danus ir Girėnas).
t ,
.....
....
,
Juodupės valse. Sodeikų km.
j ris žada sujudinti publikos dotarp kalinių vyksta smerktina
X.
»
žymėta, kad iš tų sovietų paUž komunistų propagandos
Kariuomenės vadas Batistą nuo žaibo sudegė Grabausko !už Dievo išsižadėjimų kampa Jei oro sąlygos bus patogios , mę įvairiais ir net pavojinga i«
siųlvmų nebus naudos. Skolų
ir Šukienės gyv. namas. Nuos
tt, Vaitkus neskris per triksais.
nija. Kunigams žadama lai — Įeit. F.
klausimo sprendimas gali tęs raštų smugeliavimą Vokietijon labai nepatenkintas tokiu sto- tolių padarė už 2,900 litų.
14 komunistų ir gi nubausta įviu. Sukoneveiktas karinemeFord lAnsing Aerodr -mus
svė, jei jie išsižadėtų tikėjimp. Vokietijų, bet aplėks Baltijos
tis ilgiausius metus. '
ir Lietuvon atsidarys nuo vidudienio. Pati
kalėjimu įvairiems terminams., „ėję pasireiškęs sankalbis juk
Visą didelę Rusiją bolševikai jūros pakraščius
#
I
ATMETA PASIŪLYMUS
; programa prasidės apie 2 vai.
-------------------buvo daugiausia taikomas jam,
yra pakeitę pragaru, kur šė įskris per Klaipėdą.
ŽYDAI SUDARYS PASAU
Batistai.
tono galia vyrauja.
LINĘ SĄJUNGĄ
Lietuva Lituanicos II jau P°
WASHINGTON, rugp. 24.
laukia.
Liet Aero Klf.be.
Neturintieji eevo automohi.
Kampanijos vedėjai labai
— Medvilnės audiminių sun
NUŠAUTAS
DILLINGERIO
ŽENEVA, rugp. 24. —
J tykių boardas pagamino tai- nykus rezultatus apturi iš sa (tarp kitko prieidUjo didele li«> «al*' ">”a*“o‘i troka'»'
SĖBRAS
Prieš uždarysiant čia savo
< kai planų, kad sulaikyti grę- vo kampanijos, tačiau vei auka ekridimui) jau turi »u-,kBrie iS*is iS k‘<*™noa •»CKic»g«j<“konferencijų žydai nusprendė
BERLYNAS, rugp. 24. —
i siantį 500,000 darbininkų strei klą nenutraukiama. Bedievy darę. Gero. Vdio. Skridimo tuTi"
Įžanga
šventėn
25c., vai
ST.
PAUL,
Minn.,
rugp.
sudaryti pasaulinę sąjungą Paskleista žinių, kad Vokietibės apaštalai didžiausias savo maršrutą, kuris nuneš trans
kų.
kams dykai.
(b’ITO), kuri veiks visų kraštų jos vyriausybė planuoja are - - Salia šio miesto policija
Streiko rengimo komitetas patrankas yra nustatę ypač atlantinį lietuvį lakūną Esti
žydų reikalų ir teisių apsau štuoti visus tuos, kurie per užtaisė spąstus ir nušovė Dil- nepripažino to planą
jon, Latvijon ir Sovietų Rud_ m
prieš katalikybę.
jom
ORAS
lingerio
sėbrų
žudiką
Homef
pereitų
plebiscitų
balsavo
gai
Dirbama toliau už taiką.
prieš diktatorių HitUi i, arba : Van Meter.'
Pats Vaitkus jau pasiruošęs
BRIUSELIS, rugp. 24. —
1935 metais įvyks viso pavisiškai nebalsavo.
CHICAGO IR
\ ''M.INVIENA, rugp. 24. — Iš uf- Belgų vyriausybė įdavė par- skridimui. Praėjusį ketvirtaIš Dillingerio gaujos beliko
šaulio ž^’dų kongresas. Užda
Oficialiuose slu igsnioole Į laisvėje tik keturi nariai, ku- sienio grįžo Austrijos kandę-1 lamentui panašų NBA įstaty- dienį jis grįžo iš Fargo, N. Da- KĖS. — Ir šiandien mamutorytoj gi konferencijo^^nlyvakota, kame per keletą savai- ina giedrą ir vėsu.
mo projektą
vo iš 26 kraštų žydų atstovai.

SOVIETŲ PROTESTAS '
JAPONIJAI

KAIP SOVIETUOSE KAN
KINAMI KATALIKŲ
* KUNIGAI

ŽAIBAIILETBY
LIETUVOJE SUKEUA GAUS
DMJG NNELAIMIU

MENDIETA PRIEŠ MIR
TIES BAUSMĖS VYK
DYMĄ

RYTOJ LIET, AVIACIJOS ŠVENTĖ

SOVIETŲ PASIŪLYMAS NUBAUSTAS Už LAIŠKŲ
DĖL SKOLŲ
ŠMU6ELIAVIMĄ

NUGINČIJA PLANUOJA
MUS AREŠTAVIMUS

f.08
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l><ln« kasdien, tiakyrus sekmadienius
ŲMPRATO3 KAINA.: J. Amerikos Valstybėse:
— >•■•0. P.uael metų — |>.6O; Trims ^kėnesltųst*
>1 vienam menesiui
T5e. Kltoaa valstybėse
<Wta: Matams — $7.40; Pusei' ni«t| —tt.ut.
>etslun01ssans pareikalavus.
tdkrtrfaRis Ir korsspondentams raitų negrąžins,
įtoma tai naAarytl Ir ne prisiunčiama tam tlks» tankių. , •

p»r*» pegma — auto 11:00 UI 11:00 v«L
bimai sekančiai dienai priimami iki

lakūnų eskadrilė visus japonų miestus su-i
* •
degintų, gyventojus dujomis išnuodiutų. Bet
kas galėtų užtikrinti, kad sovietų lakūnai taip
flgtuaj nuskiįdę į Japoniją. Gal jie ten nuT
suleistų ir 4^nį(ti j^Įaiotų, o* paskiau nur
^Neužilgo pra gidės mokslo
sisuktę prieš pačius sajro tautos engėjus.
Nlra tad baimės dėl karo Azijatą lytuose. metai. /Miokyklotš atsidarys. į
Nei tetų nei kitnr bolševikai negali kariauti. jai; tėvai leis savo vaikus. Ta
Jų katjuonienije yra daug nepašlterikinhno. čiau, katalikai tėvai ir moti
Japvkit be kuto laimės karų, jei tik totorės. nus, ar jau apsiniųstėte, į kuritta .mokyklas leisite savo vai
kus! Į viešąsias ar katalikiš

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Pradedant Mokslo Metus

Rasizmas ik naotizmas

kas t
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PubUsbed D*ll<. E<cept 8un<iar<. ‘
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U; ‘Tbree Mopths — <0 00; One Monetai—r T M.
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DIENOS

KLAUSIMAI n

jįjį.,
NARA BAIMĖS D*L fcARO

Tikėjimus y valia nusilpneja^^ laimingos-'

Keseniai laikraščiai
didelėiųis raidėmis
a TM, kad “niaukiasi padangės Aeijos rylt”. Ten bolševikai triukšmauja prieš j«ifc dėl kinų lytinio geležinkelio, kurs
Hpis per Mandžiukuo žiemių plotus. Jėi
ięnkui grųsiua visam pasauliui, dėl ko jie
■įdrąsinti japonams. Ir jie grųsina. Jie
Hkia. kad kuomet pakilsią karan, tada
flfcpenosiųs visas pasaulis.
Tj’ai tušti giųsinimai. Bolševikai nesukels
kadangi jie negali kariauti. l\as kita
^ūkauti ir grųsinti. Jie mano tuo būdų
japonus. Kiek žinoma, japonai ne|Aūs. Ir jei japonai pastatytų Maskvai koultimatumų, bolševikai pildytų visus
tyAų reikalavimus, kad tik išsisukti nuo
it,

s

r*

taikančių žabangų. Su Šviesia
TdcybiSkaa auklejunaa
ir giedria mintimi, graduantas
reikalingas
žengia j priekį, nugalėdamas
Krikščioniškoji <pedagogijų
tamsybių -tonus/ į .*>
■,
W MĮKrikščioniškųš |jesps, vieši- žeas {kūdikį reil^ifc| pratinti ir
junėios visas ^bfs/yra, kaip* luvidiĮ tikąvą^fĮpJ «u metais
| veidrodis, nušvieeiąs ateities į į jauno vaiko nekaltų Širdelę
gyveninių. Ir gyvenime toks ‘ įdiegti, kud katalikų tikėjimas
yra laimingas, iw$a< turi tįkęą-Įy»a y^nųntėliai tiktis tikė
lį mokslų' ^uli^ŠkųJJ^rifcįfuo-J jimae. Tai’ žymu irjjįra vyk1 Šimų ir yra sutihlįiitas g^uo-|donĮia» uuą
t *a^yto doroviniuose pratimuose. Išganytojas mylėjo kūdikius,
studentai to neguuna viešuo- ir juos laimino. Motinos, su
sų mokyklose. Dėl to ptuden- * kūdikiais rankose, ėjo pas Iatai, baigė viešąsias" mokslo į-’ ganytojų ir trofika šalia Jo būstaigas, neturi tokios ramios ti. Apaštalams atrodė, kad mo
ji giedrios ateities savo gyve-Irinos trukdo Išganytojo dąjhą.
minui. Kurį laikų, jity tarsi,j TViauį Jis tarė: ‘/Leiski^ nįa
laimingai gyvena, bet, atėjus' žutėliūs ir neilrudskita jiwui
’ .ilifigiiniiK, jie nuleidžiu rau-. ateiti pas piane, nes iš tokių
tkas,-o gyvenimas jiertis tampa y®1 Dangum*Karalyste” (Mat.
| nemalonus ir .vėlinu atsiduoda XIX, 14). ir uždėjęs ant jų
[žūtbūtiniam likimui.
galvelių savo rankas, Išgany.
,v
-i
-i i toju* juos laimino ir motinos

į1, /^Bolševikai negali kariauti, nes karas sutlpvArtų raudonųjų vyriausybę. Kaip tik praAzijos rytuose kautynės, sovietai greiBHakrakištų ir šauktųsi taikos. Namie gi kilJjp;*tui*imai. Dešimtys milijų^ų pavergtų rnSEšSasisuktų prieš savo engėjus žudikus koBuafeus. Komunistų partija yra nyki palysu milžiniška rusų tauta.
įTiesa, sovietai turi labai gausingų ka■^dtmnenę. Kas gali užtikrinti, kad ši kariuosovietams būtų ištikima, kad ji eitų Į
BHh|b su galinguoju priešu, kad lietų kraudėl komunizmo ir komisarų gerovės.
3R*|fciviai yra valstiečių ir darbininkų sūnūs.
*WMbi»arai smaugia jų tėvus ir' namiškius,
arba ir visai uždrųudiia melstis —
9MnbU Dievų, uždaro maldos namus, griaufcjb Krikščionybę. Ar gi yra reikalo ir parei^gUkltkios vyriausybės klausyti ir gelbėti jai

nitnas

£dSų

,
\ ėl kiti, kui ie susituokė BaBetgi * materializmo dvasia,
.'žnyėioje, bet jų žmonos buvo įsigalėki ir turėdama galybę
-■ne iš jų tikėjimo. Tokių na- jįįa,ne krašte, veikiu, kaip tik
. inai iš daugelio atvejų', buvo
iejingai TafiaUj katahkai
. I nelaimingi, nes dažnai nfeturė- tSvai tur6ty susirapinti vist
, tu valkų. Daugelis gyveno ne-l,u0; kas yra llvasiska ir tiky.
. sutikime ir barniuose. Paskui ibiska Jie tul.5tų sav0 vaikui
, sekt perskyros. Ir vėl susituo-, |cjsti į katalikiJkas luokyk|as
, kė su kitomis. Sutuoktuvių cc- kaJ jose vaikaį gau(y Hkybi.
. remonija (vykdavo pas protes- kiJ įšauklčjimę, kaJ išsi|avin
s fantų prjčer, arba pas pašau- ty
Katalik,, Bažnyčių
Imi teisėjų. Tai visa buvo vien „lyKU sav0 artimi)i ir pratin
I dėl to, kad jų tikėjimas buvo tlJsi gyveu,i; kaip į8teigtoj
| silpnas ir valia ne tvirta ir ne Kristaus Bažnyčia moko ir į
I galinga. O dėl ko taip ]vyko?lsnko Tai yra katatikižkoj<
Jei kalukkiskas mokyklas, kame priežastis!!
mokinimo pagrindas,
pp.lvgi s:iw su viešomis, nia-l ,.
,.
M sime, kad katalikiškos mo-i A™?6 18 tok.'ų
Payas1^
Kristaus pamokų reikšmė
* ,
,. . .
atsitikimų įvyko dėl pnezas- j
kyklos yra pavyzdingiausios.
ka(J
Kaipo katalikai, turui,e vi
„osc katalikų studentų lavini- goa fil(>ii(rfijo8; kaJ
sada būti Dievui dėkingi, ka,
mus ir auklėjimas via imtas
žiaromi kad bi. mums davė jikrųjį tikėjim,
,s Dieviškojo Šaltinio.r visais
Bu laisvamaniais ir Tok, nusiteikimas mumyse gi

dwu!i»-Kr

BlV|(

Kataliįlpškoji mokykla yra
dvasiškojo grožio buveinė, kur
|galima išmokti kilnių Išganyi tojo pamokų. Tai išmokus, kaitalikiškoji mokykla duoda vi-

(Tęsinys 4 pusi.)

vokiečių kalbos vertė S.

V&vidOtf) ,

į: i(Tęsinys)
į ^VIRGINIJUS: Niekados nebūnu tifMftS kad šioje prakeiktoj žemėj, galėtų
būti, kuris manim rūpintųsi.
flMbdien pažinau'tų gera, kurį man padanorėčiau už tai tau atsilyginti, bet
negaliu... aš esu tik vargšpfe-yergas.
įėKTAVLIUS: Maldos ir meM^ tik

yįft'BOrs
Ml'if

įM^Vieao iš tavęs laukiu.
•'
^VIRGINIJUS: Kaip galėčiau tau atJkfl t>t (šį įlėkinginno budynių atsaky-

^OKTAVIJUS: Leisk man tave apka|fi, aš norėčiau, kad tai būtų mūsų
Igystės sutvirtinimas.
’tVIRGINIJUS: Oktavijau, kų tu sa
Argi ponas gaji apkabinti vergą?
OKTAVIJUS: Čia mes visi lygūs, vi
lk esame Kristaus vaikai. Tu stovi
fečiau už mane,.nes tu ew nauja? krik-

lį

OKTAVIJUS ir VIRGINIJUS: Mės
pats, kuris šiandien stojai vieton vakar
pasižadame tau.
kritusių.
' .
'
, SATURNINAS (padeda savo rankas
SATURNINAS: Taip mano sūneliai!
Bet tas patp likimas, kad krito mūsų vy >nt jų pečių) Mieli sūneliai!... Aš skai
resnieji broliai, ar nekris ant -uįūb? Jė tau ateityje... kovos valandos greitai jums
zaus Kristaus Bažnyčia yra dar nlažai iš artėja... Gal jau rytoj ateis... Tik būkit
siplėtus, ir tuomi ji pati, kaip
pats. tvirti tikėjime, nes skaudus bandymas jbs
pasalu'1, išsiplės nuo rytų iki vakarų, kas laukia, (pranašaujančių tonu) AŠ matau
žino kiek naujų gyvybių, kiek daug krau- iš toli ateinantį kurį, kuris kankina savo
sūnų... Ach! Žiaurus tėvas!
'jo tai kainuos?
. '
VIRGINIJUS (baimingai): Bvasiį&ka<
VIRGINIJUS: Bet vistik pergalė bus
>
. V ■ .1*' tėve, pasakyk mums aiškiau!
mūsų..'
> -;
SATURNINAS: Dabar nieko daugiau
Ą 'SATURNINAS:. Jėzus Kristus tai pa
sakė. Dėt ar mes jį matysim? Pergalė yta ^negaliu pasakyti. Būkit tvirti ir pergalė
žinoma, bet nežinoma, kiek dang kavų bus jūsų. Drąsos sūneliai; melskitės, melsreiks iškasti. Aš sdkau jums mieli vaike kitės neapsistodami!. Aš turiu Jus apleis
liai, būkit pasiruošę; nes kada jūs ma ti; kaip ilgai aš pats nežinau; vyresni u
žiausia laukiate gali užklupti jus priešas ganytojų įsakymu tnriū aplankyti išgirtai
dytų Romos Bažnyčią,- sustiprinti tikiu
ir versti į kovų; ir kaip galėsit kovoti
ęiuosius ir apginkluoti į kovą.
jei nebūsit pasiruošę?
’
•'<k
y t *1
"«• C' ' x y , \ •"/ .
V
* i
VIRGINIJUS: Priefi tavo ,išvykimą,
SATURNINAS: Taip, bet mūsų prie
OKTAVIJUS: Anksčiau negu užsigi norėčiau prašyti vienos malonės.
šai vis dar daugiau pyfcsta. Vakar daug nsiu savo dieviškojo Išganytojo, esu pa
SATURNINAS: Sakyk, ftiano sūnau!
krikščionių buvo išvesta į amfiteatrą ir siruošęs pralieti savo kraujų.
VIRGINIJUS: Aš norėčiau dalyvao
sudraskyta
laukinių
žvėrių.
X SCENA.
VIRGINIJUS: Taip, geriau aš mirsiu! Į ti nekalto avinėlio puotoje; nieko kito ne
, VIRGINIJUS: Jei krinta vienas kri
• •
\
* *
| trokštu.
negu
išsižadėsiu
savo
tikėjimo.
gfctnrataas ir buvusieji
kščionis kaip auka, jo vieton stoja tūks
SATURNINAS: Mano sūneliai, visuo
SATURNINAS: Virginijau, jis gal tantis naujų krikščionių.
I
OKTAVIJUS: To pavysdys esi tu met saugokite šį šventą uolumą.
būt pirmiau ateis, kaip tu tikėjai.
•*
X

šcionis ir 6v. Krikštas padarė tave ne
kaltu balandžiu.
.VIRGINIJUS: O kokios mintys! Koks
sagraudinitnas! Tikėk manim, Oktavijau,
tą akimirką man rodėsi, kad aš niekados
negyvenau ant žemės; aš maniau, kad
aš esu tarp dangaus angelų ir kad mane
Jėzus Kristus 'pastatė tarp šr. vyskupų.
OKTAZVUUS: Teisingai manai, Vir
ginijau! Jei angelai nebuvo prie tavęs,
tai jie džiaugėsi danguje. Jėzus Kristus
pats ta te. pakrikštijo. Juk jis visuomet
tnu« aavo tarnų asmenyje.
YTRGINVUS: Taigi dar turiu daly
vauti šv. miliose, turiu matyti nekaltą
' avinėlį, apie kurį tu ir Satuminas tiek
daug pasakojot?
OKTAVIJUS: Ir taip pat greit daly
vauti dieviškoj puotoj.
VIRGINIJUS: Norėčiau, kad greit
ateitų ta diena, kada aš susivienysiu su
Jėzumi. Aš nieką kito ir nelaukiu. Taria
tikrai būsiu aš laimingas.

A
Bh

■- • v

VIRGĮNLJUS (ein|‘ priešais jį): Oi
tėve!
OKTAVIJUS (einai priešais jį): Šve
ntas Ganytojau!
t .z
SATURNINAS: M&li vaikeliai, šian
dien jūs esate laimingi/ar netiesa?
/ Jūs ramumu šypsantys veidai, baltas
rūbas, kurį tu, Virginijau, nešioji ir ne
kaltybė, kurią parodė pbr kriketą nuplau
ta siela, man tai sako. Duok Dieve, kad
jūs visuomet toki lairajtigi būtumėt!
OKTAVIJUS: Paaiškink tai, dvasiš* ė M ■«
Z i
kas tėve!
SATURNINAS: Mano sūneliai, jūs
žinot buvusių ciesorių jr dabartinių val
dytojų patvirtintus įsakymus prieš krikš
čionis; jūs žinot, kiek daug jūsų brolių
jau išliejo už tikėjimątmivo kranją.
OKTAVIJUS: Bet}4is kraujas buvo
derlinga sėkla nąujiemfi krikščionims.

(
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Prasidės 10 Vai

šokiams gros AT’ Mt T

RICKS’ Orkestrą.

PROGRAMA
f

10:00 A. M. — Baseball — K of L

24 kp. vs. Oldtimers

12:00 P. M. —Baseball - Clergy vs. Oldtime~s.

'

1:00 P. M. — Prasidės šokiai.

• 12 parapijų chorų choro dainavimas ir po to, liaudies
kurias ifcildy, visa publika.

V Y TA U TA S
3:00 P. M

- Lietuvių stipruolių imtynės.

4:00 P. M.

Virvės Traukimas — Zenočiai

6:00 P. M,
8.-00 P. M.

Silkeliais
-"I

•j • * •• •.
Ljcmetemai.

Širdingai kviečiame visus skaitytojus, hiznierius^profesij
sus mūsų rėmėjus atsilankyti į mūsų kataliku dienraščio “E
bor Day pikniką.

MRASCIO “DRAUGO” LEIDĖJAI.

Puošnusis VYTAUTO DARŽAS, kuriame gausite progos pasimaty
ti su senai tvatytais paųstamais “Draugo” piknike RUGSĖJO 3 D.

SASNAUSKO CHORAS, kurkime randasi 12 vargonininkų, kūnų parapijiniai chorai
sudėtinai dainuos “Draugo” Labor Day piknike, po vadovyste Komp.
ANTANO POCIAUS.

Lietuviai stipruoliai turės progos
rodyti ka jie gali.

Labor Day piknike pa-

Šeštadienis, rugp. 25 d., 1034
mai likviduoti savo reikalus. į vių kartos. Pačios mūsų valApie Amerikos Lietuvius
nami iukių galingų armijų ir
— Sutikom nemažų jaunų Į
gražus išsilaikymu
9
taip tvirtai apginkluotų, ne-'
neblogas
pasigarsėjimas pa
ten gimusių ir augusių lietu
juugi leisime, ■ kad socialistai ‘
Grįžusi iš Amerikos \ linini delio pasisekimo. Nors mes, vių, kurie pareiškė noro ap saulio spaudoje, Šarkio, Goolietuvių tauta yra giliai j- kų katalikai turi, tada liutu- mums diktuotų kokių reikia Vaduoti sąjungos delegacija patys prie progos Ravo kalbų
sigyventi Lietuvoje ir čia di dmano ir kitų laimėjimai spo
gyvendinusi Katalikų Bainy- viai galės atiduoti socialia* ruošti “lietuvių dienų”, kur turėjo pasikalbėjimų su “Tai- nerinkom jokių aukų, bet pa rbti. Reikia pasakyti, kad A- rte, Dariaus ir Girėno žygis
čion dogmas, kurios, kaip infi- tams, bolševikams arba bedie- ir kadai
kus“ spaudos biuro redakto-, čių amerikiečių lietuvių orga- Inerikoje daugiau, negu kitu- užkariavo viso pasaulio siut
■
*
ro pamatas, atlaiko namų nuo viams lietuvių Amerikoje varium apie jų kelionę ir Ame- nizacijos mūsų prakalbų pro- inę krašte pasireiškia inteli patijas,Lietuvai, padarė tai,
mokslo
viaokių vėjų ir vėtrų. Kata- dovybę. Bet ne šiandie, kada pradedant
rikos lietuvius. Delegacijos ga uoliai visur, platino Vil- gentų perteklius. Mes sutiko kad šiandien lietuvis jaunuo
METUS
Ūkti žmonės gerai žino Kris- katalikai yra lietuvybei tiek
pimiininkas pareiškė:
Į niaus pasus ir ženklelius. A- me visų eilę lietuvių, išėjusių lis nesigėdi savo lietuviškos
taus Bažnyčios tvirtumų. Kie daug pasidarbavę ir dirba, o
(Tęsinys Iš g pust,)
— Vilniaus vadavimo idė- merikiečianis ypatingai inipo- aukštuosius mokslus, ir nega kilmės, bet jau nori jąja dikviena kova jų dar stipresne socialistai, bolševikai ir bedie sų ir pilnų mokslų, kurs vrt ja užsienio lietuviuose labai navo žinia, kad Lietuvoje hįnčių gauti užsiėmimo.. Labai džiuotis. Jaunoji karta norepadaro, kiekvienas Jos priešas viai giriasi, kad jie pajėgia reikalingas kiekvieno luome gyva ir populiari nuo paties 100,000 organizuoto įvairių žymus tautinis. atgimimas y-1 tų gerai išmokti lietuviškai ir
subira į gabalėlius, kaip lai- šiaip-taip savo laikraštukų iš- gyvenimui.
Vilniaus pagrobimo laikų. Pa! srovių lietuviško jauninto su- ra jaunosios Amerikos lietu
(Tęt’.ny« 3 pusfj
vaa atsimušdamas j uolų.
leisti.
VilKatalikiškoji mokykla kattk į ti Vilniui vaduoti sąjunga at- j darė bendrų komitetų
Paskutiniu luiku socialistai,.
Katalikų Bažnyčia savo
LIETUVIAI DAKTARAI:
sirado daugiąusiai'iš noro ir j niaus geležinio fondo akcijai
likų Valkams
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
bolševikui ir visokios rūšies i žmones dažnai persergsti, kad
iniciatyvos ^Amerikos lietuvių, ir tų ukcijų įkaito vienu diKai kurie užmėtinėja, kad j Užsienio lietuviuose Vilniaus džiausiu savo uždavinių. Taip
TeL CANal 0267
bedieviai pradėjo lietusius ka- šėtonas, kaip koks kriokiąs
Rea PROepect 4I5D
talikus šmeižti, atakuoti, ma- liūtas, landžioja, kad kų nors katalikiškoji mokykla įleatsa- < vadavimo idėjų labai išpopu pat ten labai žymus susido
* Ii * ' t
■•
'■
nyfami, kad tokiu būdu jie prarytų. Šėtono darbai įvai- ko šių dienų reikalavimams. • liarino 1931 metų pradžioje' mėjimas Vilniaus geležinio
DENTISTAS
1441 60. 4»tb Ot.. CICERO. ILL.
0
ras sekėjų katalikų tarpe. Tai-1 riai pasireiškia, jis kartais Tokiems reikštų patarti, kad Amerikoje lankęsis VY§ pir fondo aukso knyga.
Utar., Ketv. ly I^etn. Ii—» ral.
GYDTTOJAS ir CHIRURGAS
1147 60. HAI.STED ST.. CHJCAOC
pgi visoki socialistų, bolševi pavirsta žalčiu, kitfc kart net geriau pažintų katalikiškosios mininkas prof. Mykolas Bir
Paned.
Sered.
Ir
8ubat.
S
—
t
raL
1821
SOUTH HAI>iTED STREET
— Mūsų išeivijos šiandieni
kų ir bedieviij agentai veikia žmogų panaudoja savo pik- mokyklos mokinimo sistemų žiška.
Rezidencija 0000 So. Artėliau Avė.
nė pažiūra į Lietuvą daugu
Be to, jietys patartina, kad
katalikų tarpe ir visokiais bū tiems darbams.
— Nuvažiavę Amerikoje ra moje yra gana teigiama. Iš Dienoms Tel. LAFayctte 6703
Valandos: 11 *yto Iki 4 popiet
Naktimis TeL CANal 0402
Matyt, kad tas pats šetpnas imtų į savo rankas autentiškas dome 37 VVS skyrius, kurie
čiais bando padauginti armijų
1 iki 3:20 vakare
vienos
pusės
atsilankantieji
į
1
norėtų
pakreipti
į
Vmerikos
istorijas
ir
į
jas
teįsigilina
ir
gavo sekėjų.
po truputį veikė. Įdomu, kad Lietuvą, dabar parsiveža gaTef. LAFayette 7050
kas —
pasauliui už
'
'Gal socialistai pradės buda- lietuvius ar tai į socialistus, teišslmokina,
kai susikūrė Vilniaus geleži J na teigiamų ir optimistinių į- Office: 2643 W. 47th Street
voti lietuviška^ socialistiškas ar tai į bolševikus, ar tai į laiką ir davė menų, literatūrų, nis fondas, beveik .visų teny-1 spūdžių, iš antros pusės, žy
Vai.: I lt: 5 popiet, 7 Iki » vak.
filosofijų ir visa, kas yra dva
Nedėlfoje pagal bu tarti
piadžios mokyklas, akademi bedievybę.
kši-ių skyrių akcija nukrypo ,mįaį pablogėjusi-ir pasunkė
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
stška.
Testsipažįsta
su
var

Paprhstai šėtonas veikia
jas, kolegijas ir seminarijas?
to fondo reikalams. LRKSAj jugį būklė pačioje (Amerikoje Office Tel. REPul.llč 7«»«
4140 Archer Avenue
0, gal, bolševikai, ar bedie slapta. Bet lietuvių tarpe A- dais ir tikėjimu garsių meni federacija pereitais metais •nn-lSų išeivius vis palankiau Res. Tel. GROrehUI 0«17
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
7017 S. F.URFIEI.D AVĖ.
viai, pastatys lietuvių tautos merikoje jis išdrįso garsiai ninku, muzikų, mokslininkų ii nutarusi buvo ,su visais savo | nuteikia Lietuvai. Labai dideRes. 2136 W. 24th St.
garbei Amerikos šimtus, gar- kalbėti. Šėtonai pranašauja, auklėtojų. Tesužino, kas gim skvriais prisidėti prie WS.jig procentas j.} grižtų į LieTel. CANal 0402
Jungų įstaigų. Katalikai jau kad Amerikos lietuvius val- dė mokslų ir kultūrų. Tepa Tačiau nutarimas liko labiau .
2423 W. MARsjl KTTE ROAD
. . ..,
. tuvų, jei t’x sugebėtų jmanoGYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
yra-pasidarbavę lietuvių tau- <b's socialistai, kad jiems į mato, kas užtarė vargšus ir teoretinio pobūdžio, nes akei;
Rea. and Office
Vat l'«4 to T-l vak. Ketr. I-II ryta Office Phone
Wed41k>J sasttarua
FROspect 1028
tt&l So. Imavitt St.
tos garbei Amerikoje, pasta- pagalbų ateis bedieviai ’lietu- ’ plėtė labdarybę. Tesupranta, ja tuo reikalu buvo neišplėš- ...........
*
CANAL 0700
feL
LAFlfMle
1887
kas
stojo
už
teisybę,
kai
ga

tydarni 125 gražias bažnyčias, viai.
ta.
Te*. CANal lilt
75 pradžios lietuvių vaikais t.;Ret. kptąlik^i žino, kad. juos lingi valdovai baudė silpnuo
DU
A.
RAČIUS
— Mums nuvažiavus, buvo
mokyklas, 3 mergaitėms akade Dievas pastatė garbingoje vie sius. Ir, jei jie patirs, kų Ka
PHY8ICIAN and 8URGEON
mijas, 1 .kolegijų bernaičiams, toje savo karalystėje. Katali- talikų Bažnyčia yra davusi pa du ypatingi rūpesčiai. Pir
DENTISTAS
8403 W. 63rd St., Chicago
1 seminarijų ir 1 gražių ligo kai nepasiuuos, kad jiems so-lsauLiui, neskaitant, kų isgani- miausiai, į darbų reikėjo įju
3001 W. Oennak Road
SOČI
OM
flkr
orrĮCE HOUR8:
cialistai vadovauti).
' 'ng° nuveikė sieloms, jie ture- dinti katalikų federacijų sti
ninę.
(Kampas LeavlU St.)
t to
and 7 to 9 P. M.
Onttday by Appolntment
Laikraščio pone, a kantri, jiį1* “« sužav6ti Šventuoju pa- visais jos skyriais, nes ši or
Valandos: Nuo I Iki It ryto
Kada socialistai, bolševikai
ganizacija, daugiausiai besi
Nuo 1 iki
.ar bedieviai parodys Ameri viską pakenčia, bet kalbėkime 5idi,lžiavi,nu> kad >ra Bažn!'
remdama katalikiškomis para
ne
teorijomis,
tik
faktais.
į
{ios
nariais
*
r
kad
«•
“
sa
''°
•etedoj
pagal eutartj
kos lietuviams, kad jie turi
DR. STRIKOL’IS
pijomis
turėjo
daugiausiai
vaikus leisti į katalikiškas nioF, GURSKIS
potencijalės jėgos Vilniaus va
GYDYTOJAS ir chirurgas
kyklas.
•M. CAKsl «1M
4645 So. Ashland Avė.
DfcflTISTAS
Patys kattfikaiiSiEM^r^ davimo darbe. Antra, tai bu
TIEMS, KURIE MANO
vo jaučiamas reikalas sukur
4804
ARCHER ATE.
OfTNO VALANDOS:
vo mokyklas. Ir aš tikiu, kad
tol 4 lt noo « iki l vak.
corner Sacramento
ti vienų centrų Vilniaus va
GVDVToJAg to CblntlRGAk
NedMIe.nte navai sutarti
neuži'go ateis laikas, kad šio
SAU RAKANDUS
Oflao MUK. MGlIlevard 7820
davimo darbui mūsų išeivijo Vai.: nuo 9 v, ryto iki 8 v. vak
3301
Oermok Road
krašto valdžia iš gaunamų ta
Mamg Tel FHOspect lito
je. Tačiau tik nnyažiavus tuo
Jūs be abejo matote iš spaudos, kaip šioję šalyje papli
ksų skirs dalį ir katEikiškų
Valandos 1—1 Ir 7— rak.
Photie
liemlock
2061
--------------------- jau paaiškėjo, kad mums ne
to įvairūs streikai. Ir dar jiems ne galas. Streikai kyla
Seredomla Ir Medinomis pagal nutarti Tel. BOU'Levard 7012
jų mokyklų išlaikymui. Nūngi,
buvo jokios galimybės visus Dft. JOSEPH KELLA
iš to, kad darbininkai reikalauja didesnio atlyginimo.
KBZ1DEMCIJA ,
katalikai yra per daug apsun
Amerikos
lietuvius
tam
dar

Darbininkai be abejonės laimės. O kada darbininkams
0631 S. Oalifomia Avė.
kinti, nes dvigubai yra taksuoDENTISTAS
bai
sujungti,
nes
federacija
..
,
DENTISTAS
bus daugiau mokama, tuoj bus pakeltos kainos ant įvai
6558 80. Western Avenue
jami. Katalikai palaiko viešą
Telefonas RFPublIc 7MI
paskelbė savo sprendimą, jog Valandos: 9 A. M. iki 8 1*. M.
rių prekių. Tų prekių tarpe rasis ir rakandai.
4645 So. Ashland Avė.
sias ir užlaiko savo mokyklas.
Nedėliomis pagal sutartį GTlso: lel. LAFayette 4017
jie mūsų darbų rems, tik' ta
arti 47th Street
Jeigu Jums reikalingi rakandai, kodėl nepirkti dabar,
Vai.; nuo I Iki 8 vakare
Tačiau, katalikų tėvų parei sąlyga, kad visi katalikiškos
ttea.: TeL HEAUock 02M
Seredoj pagal atitarti
kada kainos dar žemesnės.
ga yra savo vaikus leiųti į ka visuomenės darbai Vilniaus
talikiškas mokyklas, kur jie vadavimo reikalu eitų per fe
Štai keli mūsų krautuvės bargenai:
GTDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
bus išauklėti, kaip atitinka deracijų ir jos skyrius. Tad
4142 ARCHER AVĖ.
$£LEŽ1NE LOVA, SPMNGSAI IR MATRASAS
kiekvienam katalikui tiksliai mūsų buvo ir pasiryžta . pri
Ofiso valandOH: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Rezldeneljoe Ofisas: 2«5S \V. Iltli Si.
(Visas komplektas) ...............
#12.95
gyventi. Ir kiekvieno kataliko sitaikinti šiam federacijoR rei
Valandos: 10-12 Ir t-l vai. vak.
2515 WEST 69th ST.
DR. VAITUSH, OPT.
tėvo ir motinos auklėjimo šū kalavimui, patenkinant kartu,
Seredomls ir Nedaliomis pagal autarti Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141
feyiJVIŲ STALAI SU 4 KRĖSLAIS .. £ 9,50
lietuvis
OPTOMETKICALLY AKIU
kis turi būti šis: “Katalikiško kiek galima, ir kitų organizaSPECIALISTAS
*9
.
Valandos:
PKenrvIna aki.
nkig įtempimą, karto
FMenrvlna
ji mokykla katalikų
vai cijų bei srovių kvietimus.
1 a 4 pnpiHt tilto A - R vakarais
sVsiglfho aklu apteoUtne. agrvMrtfckams!” Tokiems tėvų kilniems
OTnYTOJAg itt mfMDttoAl
clWL}i
—
Per
tisą
.aro
kelionę
t'JSff
pasiaukojimams ir pasiryžt
Offtev Tll. Wentwortk
koloniją,
TM. migklMH OMM
marus Dievas palaimins ir jų lankėme 51 lietpvi,
Ofiso m: l—I ir
• p.
,,*►___ i._,i___ I elektra, pa rodąbčia. malta a stos kldl
nes. Tal. Hyda P«k 3898
".‘ftaKU j
Medinomis pagal lutartj
vaikai senatvėje jiems bus ir pasakėme 185 prakalbas,
Pirmiausiąi, bu^ plačiai ka-1
džiaugsmas ir paguoda!
Tet. Ofiso BOODeearN
lbama apie kova* dėl Vilniaus S2t.*2Č2
1 l.'.-i——
Rea. VICtoey 13 4S
Koterų ir vaikų ligų
SSTASSffifS'
— Vilkavišky, ties pat gele ir ypač apie Vįniaus
8PECIALI8TP.
ph<m.
76w ‘
6900 SOUTH I1ALSTED ST.
r**
'
žinkelio stotim dar* ir dabar nio fondo reikalas. Tačiap n?|
Ofiso vai. kuo 1-1; aue l:tl-l:tl
Valandos: i tol 4 po pfetų. 7 Iki 1 Vale.
tebėra didelis baltas mūras, rėdami pakelti mūsų išeivijos ______ _ ______ __________
Ifith Elroflt
ISilr,,n,
tautinį
silsipratknų
ir
pusiti
-Z
Į
kuris prieš 100 metų buvo di kėjimų savo tauta bei valsty- į 25 METU PRITYRIMO
ita bei
džiausia namu vvisame Vilkaviskio mieste. Kai tik Napole be, buvo aiškinami ir kiti da- j Pritaikyme akinių
UIS
(DALIU BUDRUM SETAS \........... ...7 £39,£O
onas susišaukė savo generolus lykai; apie ŽeroėB ūkį, moks- kių akių. Ekspertas
DR. CHARLES SE6AL orėm Tel. CALomet
Ree. Tel. DRYirl fc«i
lų,
menų,
kultūrinę
pažangų,
kių
ir
pritaikymo
ir tarėsi ligi 12 valandai. Pas
NAUJI GESINTAI I’EčlAl $09.00 vertės DA
ortftAs
skersai Vilkaviškio išri gražiąsias LicttiVos vietas, kų
BAR tik
.... 029.50 kui
4739 to. Ashland Are.
vas
dėl
Klaipėdos
krašto
ir
kiavo savo kariuomenę. Kai
'
S l«bM
Roeee Gydytoja* Ir Chlrarm*
\
'
CMICAOO, fLL.
Napoleono kariuomenė suriko: ypač keltas tautinės savigar
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
J^ARPETOS 9x12 pėdų didumo ...
M 2.95
OrtOO VALANDOS:
“lai gyvuoja imperatorius”, bos reikalas. Mūsų kalbų pavisų chroniškų ligų
m
UH II nu. ryte. nuo I tol 4
.sisekimas
nevisar
buvo
vie

* *»*. >
*
Ofisu 3103 So. Balstėd St.
tai viso miestelio langai su
tiBB T Iki
**i.
DR, JOHN SMETANA
vakar*. W*44ltomto nuo
Iki II
KAMpM >m Street
drebėjo. Taip dar dabar pasa nodas. Kai kur jų susirinkda .
Velandoe: b—4 popiet, t— t*|.
vo
pasiklausyti
apie
1009
. OFTOMlTMCTAa
koja vilkaviškiečiai seneliai.
Nedėllotole Ir Irentadbnnlafr 10—1J
lODtoay SMV
žmonių,
o
kai
kur
—
tik
kePopietų Napoleonas jcu pas
1801 8. ASHLAND AVENUK
kelbė karų Rusijai. Tų istorinį liasdešimts.
INCORPORATED
Ptatt Bldg., karnp. 18 st.
Re«. Phone
Office Phone
namų pernai aplankė prancū — Susidomėjimas Vilniaus
(įpėdiniai City Fumittlfe Co.)
'
2 aukštas TRIengle 0044
ENVIow<mk1 M41
zų mokslininkai ir jį nufoto- į problema mūsų išeivijoje da
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
M. P. J0VARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.
Pastebėkit mano iškabas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
grafavo.
<
bartiniu laiku yra dar gyves- j
I 2310 W. Roosevelt Road
Tol. VARds OOPI
Valandos nuo 9:30 ryto iki!
GYDYTOJAS Ir CHIRUR0A8
nis, negu seniau. Vilniaus ge 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
Itee.: Tel. PI,Am
7850 So. Halstcd Street
Phone: SEELEY 8760
SKAITYKITE IR r LATI N
ležinis fondas Amerikos lie skirtų valandų. Room 8.
Valandos:
Kilt "DSAtJO^”
..trV.-svr
room šio
Nuo II-II I. ryto: t-l ir 7-| y. y,
tuviuose turės neabejotinai di
Phoae COflil 0023
«4d4ldi4filAM thd II UU 1« Alett
nu M k M lak Vtkan

OR.F.ATMNAS

DR, P, Z. ZALATORIS

DR. A. J. JA VOiš

DR, F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR, J, J. KOWARSKAS

DR. D. 1. BLOŽIS

4

t vakare

DR. A.

DR.S.BEŽIS

W.

Nuo f

t

DR. C. Z. VEZEL’IS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

DLL DUNDULIS

m.

MII

DR, SUSAS A A. SLAKIS

Afl

DR. A. J, BEHTASH

7M W
{VAIKO* DAKTARAI:

DR. A. A. ROTU

Rnu. fto »let« #

Roosevelt Furniture Co.
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. oi MAORICE KAHN

DR, A. R. MCCRADIE
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LABDARINGOS SĄJU NGOS IŠVAŽIAVIMAS
LABDARIŲ ŪKY

SEKMADIENĮ,

SEPTEMBER

RUGSEJO

II
2,1834

Kelrodis: Važiuokite bile keliu iš Chieagos iki Joliet 4 kelio. Šiuo keliu privažiuosita Lemont
Road. (Yra iškabos). Lemont Road važiuokite į šiaurę, kol užsibaigs kelias. Sukite j vakarus ir
važiuokite kol pamatysite lietuviškas vėliavas arba iškabas prie Labdarių ūkio. Aį kelrodį iŠsit
kirpkitedr VeŽkitėų sykiu.

A

Širdingai visus kviečia į šį išvažiavimų.

Galėsite riešutauti ir visaip pasilinksminti šiame smagiame išVažiavme, gražiam Ūky.
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LABDARINGOJI SĄJUNGĄ.

4.-==
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gus piknikėlis, rugp. 26 d. pa
mpi joa naudai. Visi žinome,
kad mūsų parapija reikalinga
paramos. Taigi prašomi para*pijonai atsilankyti j piknikėlį
ir prisidėti prie tos paramom
Bus gera muzika, bingo žaidi
mas. Dovanų bus visokių.

APIE M. VAlČlUNIENBS VEIKLĄ MOT. me norėjo rezignttotL Kelmas > rengiamas ^vakaras Vaičiūnie
i rezignacijos nepriėmė. Be to,,*“5-------- lx:

SĄJUNGOJ PER 14 METŲ

I jai pakėlė algų. Tame pat sei-1
-

me už gražų pasidarbavimų
suteikta Garbės nario vardas.
Šiais metais rūgs. 1 d M.,

Kviečiami ir svečiai atsila
nkyti. Pradžia 6 vai. vakare.

a

M. Vaičiūnienė yra gimusi f metu. Po to užėmė pigųiininPennsylvania vaL, Shenando- kės vietų ir sėkmingai ėjo saah’e. Nors čia gimus ir augus, vo pareigas per 4 metus. Tuobet lietuvių kalbų gerbia ir met kuopa stovėjo pirmoje eija didžiuojasi.
.
Įėję.
Ji iš mažų dienų dėjosį prie
Kada Grand Rapids buvo
katalikiškų draugijų veikimo, statoma nauja bažnyčia, sų3915 m., kuomet Montello, jttngietės susitarė įtaisyti saMass., susitvėrė Mot. Sų-gos kvklų, kuri kainavo astuoni
15 kuopa, ji buvo jos pirmuti- tūkstančiai dol. M. Vftičiūmenė raštininkė ir savo pareigas nei pirmininkaujant šis didelis
ėjo du ir.ctu. Taippat biuro darbas liko nuveiktas,
vietinės Neperstojamos Pagel1920 metais Moterų Sųjunbos Pan. ftvč. draugijos rasti- gos seimas, AVaterbury, Conn.,
ninkė per penkerius metus.
; M- -Vaičiūnienę išrinko Centre
Apleidus Montello, Mase., raštininke,
apsigyveno Grand Rajiids, { Sų-gos ižde tada buvo turMich. Čia rado tik kų. suor-'to $7,917.56. Narių buvo 1,844.
ganizuotų M. S. 42 kp., Kurion ' Išraštininkavus M. Vaičiūpersikėlus tuojau nžėipė rašti- nienei vienus metus, įvykusianinkės Vietų ir ja buvo per du ine Cleveland, Ohio, M. S. sei-

Komisija

West 8ide. — Parapijos H n

tos darže Av. Kazimiero A kad
Itėm. 10 skyr. rengiamas sma

APIE AMERIKOS
LIETUVIUS

cago,
sidarbavo rengiant dešimtąjį
sci.T#, Chicagoj,
Nuo 1924 m. iki 1928 m. M.
Vaičiūniėnė ėjo Ciceros miesto
knygyno trustvstės pareigas.
M. (Vaičiūnienė yra pavyz
dinga motina. Angina gražių
šeimynėlę susidedančių iš sū
.
naus Juozo, dukrelių Elenos
Sąjungai čarteris VConnecticut,
ir ^Teresės.
Marvland ir MassachusettS
Artimų draugių ir bičiulių)
valstybėse.
Jai raštininkaujant, per 14
metų Moterų Sąjungos turtas
užaugo iki $58,830.00.
M. Vaičiūnienė yra prisidė
jus prie surengimo dviejų Mo
terų Sąjungos^ seimų, būtent
Grand Kapids, Mich,, ir Chl111. Ypatingai daug pa-

.

Vaičiūnienei sukanka 14 metų
sėkmingo rastininkavlmo Mo
terų Sąjungoj. Per tuos me
tus ji dirbo visos organizaci
jos gerovei.
' Be darbo M. S. Centre, ji
rado laiko veikti ir M. S. 2
kuopoje, Cicero, Iii., kurioje I
ėjo pirmininkės pareigas per
9 metus.
Statant naujų šv. Antano
bažnyčių} M. 8. 2 kuopa susi
tarė įtaisyti grotelius, kurie
kainaVoi du tūkstančius ir tris
Šimtus dolerių. Čia Vaičiūnie
nė, sutikime su visomis dir
bant, šį gražų dirbu lengvai
įvykdė.
4707 s S. Halsted
(M. Vaičiūnienės raštinin-to. tttm mm
kaujant, tapo išgautas Moterų

M Oothenburgo , Rtorkhbtmą k«K
llong elektriniai* trauklnl&Ia fina <
valandas, per gražiąją Švediją. Mt
kelione jungia mūsų Atlafttlką Ir
Klaipėdos laivų aunlerteklfną. Tatp
Klaipėdos Ir Slockholmo tlesfor feUn
klota fnOsų nanjas laivas “JiAHiEHOT.M," keliones laikas 24 vai.
Hptettkia H Wew Vark

Gripsbolm .<....

SnčcISHa

(

Kungsholm, .... Rugsėjo 1S
Drottningholm
Rūpėjo 2.
OripabMni .............. Spalių j
Ktečpkttča J vtetlnj agentą, atbcu
SWEDISH AMERICAN LINE
N. MichigaU Avfc

3,f ftf

Cblcago, m.

KVIEČIAME ATIDA-1
RYTI ČEKIŲ
SĄSKAITAS
Oiilnnca* luti būti
ne riiD/i.iti •T(H».
PARANKUS DRAUGIŠKAS
TVIRTAS

St

BUDRIKO KRAUTUVĖJE
Serą SkuOirklą Pe-kttilntrts

Rugsėjo

Skdlhyklti

HAISTEO EICHANGE
NATIONAL BANK
Halstrd Ši. ir J9th VI.

tyluti PtMelMbno M

- 'Narys FFPERAL
į fNM RANCF KORFr.R V fine

VYRAI — ATVDAf
Aut yf* specialia prttneftMitt. 1
bus kiemu* kiekvienam vyrui,
pasiekė “vidnramV IT jaučia t
tingumą tam tlkno gairinančio
MKO Kad antelĮItl rMllmtnną
tattčlartis. kurte d ei kokios hon
S&fitlca atldriloja utalaakytl

Nuga-Tone
tlealrtg Ano 4lMrfbuteflq. Pj (lyd;
Jabs preskrčpeljk dabar pa rd no At
▼laose ydlstmyčluse. Vleftaa Dol
U« MtčheMO treatmentą — bflktte
▼Imi gaukite buteli Man«teU -*■
eaniMiM.

A,W.K. tsw«r

: rrziv
M HKi-'-

5

reumatizmas!

■

SAUSGELE

_
■

Nostkankykite eavęs akausmala. Kenmatlzmu. HauegSle,
Kaulų Gentim, arba MMluhglu —- raumenų sunkuma: nes
skaudCJtmal naikina kdno gM
vybą ir datrisl ant patalo paguldo
CAPHIOO COMPOtTfTD mis.
tla lengvai praftallna virftmlafltas Ilgas; mums Alartdle daugyb« tmoslų siunčia padtkones pasveikę. Kaina 50c, per
paktų 51c, arba dvi ut 21.05.
Knyga: “flA ETINIS SVIIKATOS" augalais gydytis, kaina
50 centų.

g
■
_
■
■
■
—
"
■

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUlv. 4705-M67 <.
LITU A NICA H. lėktuvas, kuriuo įeit. Feliksas Vaitkus UŽ dviejų ssvaičlų skrenda Lietuvon. Rytoj, Ford
aerodrome įvyksta atsisveikinimas su Vaitkum. Ten pat bus ir lėktuvas.
t____ ________

Pasiklausykite Haitto Trogram
vai. po pietų. Ketvmgnle WHF<

■

f

■ Justin Kulis
8266 80

HALSriSD 8T.

Chicago, UI.

Ii amui fe ii i

Šeštadienis

Akademijoje mokslas prasidės rūgėjo lfr d. (pirmadienyje) 9 vai. Mokslas pra
batas iškilmingomis pamaldomis, jmslvedant Aukščiausiojo Globai.

Švento Kazimiero Akademijos mokslo
programa yra padabinta į šešis kursas, bū
tent: keturių metų Gamtotyros mokslas;
keturių metų Komercijos prisirengiant ko
legijai - mokslas; keturių metų komercijos
- neprisi rengiant kolegijai - mokslas ir ke
turių metų Dailės ir Namų Ruošos moks
las. Sulig noru ir sugebėjimu pasirenkama
vienas iš šių ”šešių kursų.
Be to dar dėstomu Tikyba, Lietuvos
Istorija ir Lietuvių Kalba bei Literatūra.
Šioje Įstaigoje Lietuvių Kalbos ir Litera
tūros pamokos yra Amerikos Valdžios už
tvirtintos ir priskaitytos prie Klasinių
Kalbų.
Knygynas, Fizikos ir Chemijos LaboH Vatorijoų gerai įrengtos. Biologijos Kabi
netas turiningas gyvais ir apsaugotais pavyzdžiais, modeliais ir vaizdais, Namų
Ruošos Laboratorija, Moderniška Virtuvė
ir Siuvimo kambarys pripažinta vieni iš
geriausių ir tinkamiausių įrengimų Chicagoję.
.
• •
•

uia jos
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Mokosi stenografijos,
rašyti ntašinėle ir tvar
kyti knygas.

Baigusios akademijų
mokės pagaminti ska
nius valgius. . į .11'

Gerai pastatytais gamtos mokslais
mergaitės paruošiamos tolimesnėm
studijom: farmacijos, medicinos, slaugiu ir t.t.
_ *>•-- • »•. y
:'"r

Akademikių Simfoniniai<orkectras. Čia jos taip gerai išsilavina, kad; kitos
. •
prie ganaus Moterų Sioitonio Orkesth, ChiCagojc.

baigusios

Akademiją priklauso

AKREDITUOTA MOKYKLA

Švento Kazimiero Akademija yra Illinois Universiteto
ir Illinois Valstybės Valdžios užtvirtinta. Čia paduodame
Valstybės Mokyki1’ Direktoriaus laiško ištraukų:
J‘This vrill sigirify that Saint Casimir Academy, 2601
West Marųuette Road, Chicago, Illinois, lias been inėpected by representatives of this office, and has been
fantui iri the matter of eųuipment, ceurse of study and
instruction, to be in accdrd witli the reąuirements of the
State Haperintendent of Public Instruction and of the
School Law of Illinois for regularly recognized four
vt-ar bigh schools.
i
• .
‘HIraduates of the sebool, tbereforc, are entitled to
odmission to recognized universities, cjJleges, and teacbcr’s colleges of the statė, whieh ha$:agreed to admit
the graduates of regularly rocarriĮ'/cd four year high
schools”.
Jei jum? rūpi jūsų du]
ntis, duokite jai gerų,
katalikiškų išauklėjimui
y kuris paruoš jų gytepimui. Tai ivvkdinti J
s fiv. Kazimiero Aka-

ūno kul-

•
demija. Čia teikiamas mokslas yra praktiškas, nuodug
nus ir paremtas religiniais pagrindais. Mokytojos .sten
giasi išlavinti save auklėtinėse aiškų protąvirpu, skląs
čius papročius, švelnius jausmus, su^bėjnrtų-' naUdūigai dirbti darbus ir mylėti Dievų ir; tėvynę.
«
Mergaitės išmokslinimas Šv. Kazimiendo Akademijoje
nesudarys jums daug išlaidų. Mokant ,U ankstųjįšUSsu
vienų metų'mokslų, reikia sumokėti $40. Hokant- ddlinris, sumokama po $5 į mėnesį. .
Be šio pagrindinio mokesčio pirmais ir antrais mokslo
metais sumokama: 1) už naudojimąsi knygOmisW»talingomiš mokslui $5 į metus; 2) UŽ gimnastikos, pamo
kas, naudojimąsi knygynu, lapelius pomokos turiJaigVi?aiškinti ir žinioms patikrinti ir įvairias kitas smailrinenas $6.50 į metus.
Trečiais ir ketvirtais mokslo metais sumokama r I) už
naudojimąsi reikalingomis mokslui knygomis $6 į metus;
2) už gijmnastikos pamokas, ir t.t. $6 50 į mettis.

Rimtai pasimokinus, linksma posimankštinti.

Įstaigai rūpi jos auklėtinių fi
zinė sveikata, todėl joms teikia
progos linksmai žaisti tyram:

ĮSIREGISTRAVIMO
DIENOS
RUGPIOCIO 24, 25,26 A
2601 W. Marųuette Rd.
Jumameiių orkAtraa Išmokusios muzikes įneš

j gyvenimą tyro džiaugsmo akordą.

AeŠtad i«- ii i s, ru/p. 28 d., 1024

atstovų raportų iš Federacijoe gv’. Ačiū jam. Būtų gerai, kad
12 skyriaus veikimo. Kai ku- jie dainiau aplankytų mūsų
rių draugijų atstovai skyriaus ‘ koloniją. Visados rastų ką
Rodos, kad jau Cicero visai susirinkimuose^ftėra buvę per norą naujo.
užmigus, nieko neveikia.. Aš penkis mėnesius. ‘ ‘
pasakysiu, kad pap mus vis oi *: -v. i ».
Ciceriečiai nemiega, visados
Ietį. skyriaus su-„
- •
® ,
kas, kaip. ir buvo, tik mūsų . Sekantis
. ,.
,
darbuojasi, tik nėra kam pa
26 d. Vi„ . ,’ .
...
f.
korespondentai, matomai, pri, sirinkimas.. bus ,rugp.
.
. , ... . lasyti apie jų veikimų. Kadai*
atstovai būtinai
'
. ,
.
snūdo. Seiifeu jų buvo net sų draugijų
, .
..
,
, ' se Ciceroj buvo daug radijo
dalyvauti, nes daug da- x ..
, .
L
®
/
perdaug-,A o dabar neį vieno. tunt
...
.
* stočių, kurios ši-tą pranešda„Be to,
.
Kelkitės, doibuOtojai, pradėkit» .lykų bus * svarstoma.
-x
™
j
,
vo ‘ Drauge ’, bet dabar kaz
rašyti. Cicero daug gerų dar bus raportas is Federacijos ko- ,kur dingo.° Jei. aparatai sugebų nuveikta, bet nfeks nieko
Į / '
dę, būtinai reikia juos patai'nerašo. ? \l ii jti l'lakj,r,Od
Federacijos 12 skyriaus su
sirinkime padaryta daug nu
tarimų ir išrinkta atstovas J
Federacijos kongresą varg.
Mondeika. Lietuvių Dienai
(Dainų šventei) skyrius išrin
ko net dešimts darbininkų.
Šiuo noriu paraginti drau Rugp. 15 įvyko parap. lęo-.
gijas, kad jos reikalautų savo piitoto susirinkimas reikale
trečiojo parapijos pikniko, ku-,
ris bus rugsėjo 9 d. Visi pasi- • *
dalino darbus. Šis piknikas
NEGIRDETI
turės būti sėkmingas, nes tos
3ARGENAI pačios draugijos tuos pačius
darbus užims. Klebono pava
duotojai kniečia parapijonus
ir bulvariškius bei visus CliiKRAUTUVĖJE
. .1;
cagos lietuvius atsilankyti j ‘
Šv. Antano parapijos pikniką. Į I
Tam piknike bus daug nauje- į.
nybių. Parapijonai žada tuo
pikniku klebonui surprizą pa- j
<įaryti. Visi žinom, kad mūsų
j klebonas dirba visomis pajė
gomis, kad parapijoj būtų tva- ;
' rka, kad, be gražioj bažnyčios,
Į klebonijos ir mokyklos, turej tumėm patogų seserims mokyj tojams namą, kuris dabar di
dinamas. Darbas kainuosiąs |
tris tūkstančius dol. Jei visi !
į parapijonai gausiai parems pikiliką, nereiks užsitraukti sko
Aus, nes skola tai tikra “rona”.
Negirdėtai
r'
V*
aini s
Kaino
F Visiems iš vien dirbant, viskas bus lengvai nuveikta. MūRefngeratoriŲ
Naujos mados Standard I sų klebonas yra daug jęgų papadarymo refrižeratoriai, ; dėjęs, kol mus aukštai iškėlė. I
vertės $l20.(X), numažinta 1 To fakto niekas negali užgin-1
kaina tik
vyti. Dirbo per penkioliką me
tų be jokio poilsio. Per tą lai• ką daug nuveikė. Gal, kas pa
Kiti nuo $25.00 iki $250.00 sakys, kad ne jisai, bet mes,
parapijonai, tai atlikome. Tie
sa, bet reikėjo kam nors būti
priešakyje, vadovauti.
Duok Dieve mūsų klebonui
; sveikatos ir ilgą amželį.

PROGRESS

Drabužių plovykla pilnai
pernaujinta, pirmiau pttrsiduodavo po $175, dabar tik

Lengvu:, išmokėjimai pritai
komi pagal išgalę

D i tlelė nuolaida už senas
plovyklas ar ledauneš į mai
nus itfit naują.

3221-26 S. Halsted St
tel. VIOtory 4926
Vedėjas J. KaJėdinskas

A

I

x

tomaitis

Keleiyis ii Žvalgas, lanky
dami Ctoero (Jaiig ką matė ir
gerų patčinljlhių patašė ‘ Drau j

ANTANAS MAŽEIKA

MARIJONA ONA
VALANM1NĖ
(Po tėvais Jaaaitytė)

V

Mirė rugpiūčio 2 3. 1934 m.,'
12:05 vai. ryto. sulaukus pusės
amžiaus. Kilo iA Kauno guber
nijos, Naumiesčio parap., Degu
čių kaimo. Amerikoje Ugyveno
31 metus.
Paliko
dideliame nuliūdime
vyrą Antaną, dvi dukteris: Suąaną ir Htunlsluvą, tris sūnus:
Petrą. .Pranciškų ir Myko’ą. že
ntą Henry Brsun, tns įmukus,
VVlĮlįani, Kaysuond ir Dorothy
ir gtininee.
Kūnas pašarvotas '1424 So.
Cicero Avė. Laidotuvės jvyks
pirmadienį,' rugpiūčio 27 d., iš
namų 3 vai. bus atlydėta i
šv;,Anlano parapijos bažnyčią,
kurtojo jvyks gedulingos pamal
dąs už yeliąnės sielą. Po pa
niūkiu bus nulydėta j ftv. Ka
sim i* ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
. gŲnines, draugus-ges ir pažys
ta mus-maa dalyvauti AioSe lai
dotiivėse.
Nuliūdę:
Vyra*.
Dukterys,
Kūnai, žentas, Anūkai Ir G.'jmii"
Laidotuvėms putarnauja graboriuti A. Petkus.
Telefonas
Cicero 210#.

Mirč rugpiūčio it (1., 1934 tu.. I
»:>0 vai. vakaro, smaugęs pu- I
•ė» aiusluus. Kilo iA Tauragės I
upaknvUg Laukuvos para p., bu- I
duolų todo. Amerikoje ligyvo- 1
no 2 6 metus.
Paliko arteliame nuliūdimo I
moterį Barborą, po teVala foo- J
daustuutc, 3 sūnūs: Antaną 6.1
m.. Ir Juozapą 3 m., dukterį Į
Marijoną 4 m., 3 brolius: Vla
dislovą, Petrą ir Benediktą ir
jų moteris, Stanislavą ir Uną.
3 seseris: Tekią Ir Avogerj An
taną Buicantą ir Oną Ir Avogerj
Pranciškus Uečlus, Ir jų Šeimy
nas, 4 pusbrolius PranclSkų Ši
mkų ir jo. Šeimyną. MujlInaJcids ir 2 pusseseres.
. •., > i
Kūnas paSarvotas 4451 So. į
Wo#htenaw Avė. Laidotuvės j-vyks pirmadieni, ■ rugpiūčio 27
d., iš namų 3 vai. bus atlydė
tas j Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos balnyoią,
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio- sielą, l’o pfu
maldų bus nulydėtas 1 Ssv. Ka
zimiero kapines.
NtfoAirdžiui kvjeėlamo visus
gimines, draugua-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti Šiose lui
dotuvėec.
Nuliūdę: Moteris, Sūnui, Du- •
ktC. Uruliai, Seserys, Vo£ rlemi'
Marijona badausItKiiė ir g.ml-

Laidotuvėms patarnauja gra
bo r i us J. F. Eudcikis. Telefo
nas TAKds 1741. ė

JONAS Jl/fcKRVIČlUS
T.
’ >

Jau sukako penki mėtai, kai feegailcst^ga mirtis atskyrė iš
mirų tarpą mylimų vyrą -ii* tėvelį.

> lekoTnc ijvo fnylimo vyro ir tėvelio rugpiūčio 27 d.,
1929. Noru laibas tęstttši, mes jo nekado.s begalėsime užmuš
ti. Lai gailcstliTRns Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes atmin<fcrchi tą jo liūdnų prasišalinimą iš mūsif tar
po, yra užprifSytos gedulingos šv. Mišios už jo sielų rug
pjūčio 27 d. tviepos Šv. Antano parap. bažnyčioj, ^Cicero,
antros Oimiirrio SvenČ. Pan. Mar. parap. bažnyčioje, Marųuette l’ark 7:45 vai. ryto.
i -jz

i ■

lt

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažysta
mus jlalyvauti šiose pamaldose.
/,

Nuliūdę

Įfo^rris,

Dldžlauhla paminklų dtrbtuvd
ChlcagoJ

tas j

Kazimiero kapines.
kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažystamus
dalyvauti Atoae laldotuvASc.

Pirkite tiestai Ii dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

Mea atlikome darbų daugeliui iyi
alų Cbleagae Lietuvių,

iAldotuvčms patarnauja gra

bo riua

J. F. Budrikis. Tąlefo-

LACHAWICH
IR 80N0S
LIETUVIAI GBAB0KIAI

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd PU Cbkafo
3319 Lituanica Avenue
- Chicago, III.
1433 8. <9th Ot. Oicaro, HL

Patarnzujb laidotuvėse kuoplglausla
Reikale meldllu atsisaukt!, o mano
darbu būsite uSaanėdfrtl
M.
fote
TeL GANal
CANal Ml»
MIS art>a
uta tltl

ORARORIUa Ir BALHAMUOTOJAS
Patarnavimas garas tr nebrangus

Telefonas SEEIey 6103

718 Weat lBtfa Street
Telefonas MOKroe 8277

Chicago, Illinois

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

fa*.
LIETUVIŲ ORADORIUa
ralaidoja ui III.## ir aukščiau

Visi Telefonai;

Modsrnlika koplyčia dykai
Tol. CAMal <17
chteagų. m.

M* W. IStk tu.

aRABonius
LaldotuvAms pilnas patarnavimas
galimas už |»l.e#
KOPLYČIA DYKAI

ORATORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
V*D«JAS p

344 8. 50th Avė., Oloaro, UI.

1644 Weat 46th Street
Tek BOUlovard 8208—8418

Ambuianęe Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Šv.

rū,

Rez. PENSACOLA #011
BELMONT S4S5
Ofrieci M1LLS1DK 8S65

. Tnl. CatOBRO ŪMI

Nuatlrdžlal

Nuliūdę pusbroliai, pusi-MCivogi-ris tr gbntuč-x.

vienas bloliss | rytus
didžiulių vartų

Trys vėl e fonai:

Duitcn/g, Žentui ir Annkn<

Udlrbėjal aaUtesnls HUlea
Ir UrabnanUų

Labdarių 3 kuopos susirin■_______
j kirnas įvyko 19 d. šio mėnesio.
Katalikams netl
Padaryta daug nutarimų: ruo- kįa spauda, kuri noi
į štiš viešai rinkliavai, kuri bus atvirai į kovą prioi
. pabaigoj rugsėjo. Viskas kitką
fr negina tikė
jau priruošta, tik reikia gauti; nesi,.ūpina katalikų
Į rinkėjos. Tai didžiausias dar-1
i bas. Labadarių S kuopos varj du, .visos mergaitės ir moterys
I kviečiamos į pagalbą labda
riams. Kada bus šaukiamas
merginų ir moterų sfcsirinkiI■ inas, visosI ateikit' Jums bus
[garbė, o vargšams tuo daug
MARTINAS PANAVAS
Mirė rugpiūčio 23 d. 1834
pagelbėsim. Kitas labdarių nu
m. 7:20 vai. vakaro, sulaukęs
pusčą amžiaus. Kilo IA Breala■ turimas — dalyvauti parapi
vq« apskričio. Hltntių parap.,
MedetAių kaimo.
jos piknike rugsėjo 8 d., Vy
Amerikoje tAgyveno 2< me
tus. •
: ' . .
<
tauto darže. Labdariai daly
Potiko dideliame nuliūdimą
tris pusbrolius:- Aleksą. Igna
vaus in corpore. Pavyzdys ki
cą Ir Mykolą Panavus, pusse
serę Zofiją Martinkb nę iv Avotonu draugijoms. Taip pat nu
gerj Vladislovą ftaliią Ir gimi
nes, o lAetuvoje tris brolius:
tarta dalyvauti labdarių cent
Kazimierą. Kostanią ir Myko
lą, dvi seseris: Emiliją Ir An
ru piknike savam ūky. Mūsų
taniną.
Kūnas paAarvotas 4805 8y.
kuopa tHiės visokių įvaireny
Hemvitage Avė?
Laidotuvfts Jvyks antradieni,
bių, turės savo muziką, strairugpiūčio 22 d. IA J. F. Et»deiklo koplyčios K vai. būt
kerį vyrų jėgoms išbandyti.
atlydCtas j Av. KryCaaa parap
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
Tas ižvažiavimas, kaip jau ži
lingos
pamaldos už vellonU
stelą Po pamaldų bus nulyilAnome, įvyks rugsėjo 2 d.
<

sėjo 1 d. Kaip visuomet, taip
ir šiais metais bus išdalinta
gražių dovanų. Bus taipgi gra
žiu daiktų, kuriuos bus gali
ma labai pigiai nusipirkti. Di
džiausia ir brangiausia dova
na — tai elektrikinis šaldytu
vas (refrigerator), kuris bus
duodamas dovanai turinčiam
tikietėlį.
Visi parapijonai ir svečiai
širdingai kviečiami dalyvauti
ir paremti labai gražų darbą,
savo parapijų.
Piknikas
Pasibaigus fėr^jus Lietuvių
Demokratų klubas rengia gra-

PENKIŲĮMETŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

t

Naujausios 1935 metų ma
ldos MAYTAG pldvyklės
Mot b dis No. 110, sumažinta
kaina tik

jo dalyvauti aukšti miesto h,niM, kuriais miestas yra gar-)rengiasi važiuoti pasisverti\
apskrities viršininkai. Labai sus visame pasaulyje, taigi ir
geistina, kad kuoskaitlingtau iš šimtmečio gyvenimo. Kurie
šiai lietuvių atsilankytų, kad negalėjo pamatyti jiarodoįt Clu
Vytury3
pasirodyti
svetimtaučiams,
jog
cagoje,
turi
labai
gražios
proRochester, N. y. — 6v. 'J urgio parapijos komitetas visu ■ lietuviai čionai gerai gyvuoja gos i«matyti Kochesteryje,
smarkumu rengiasi prie vasa ir supranta politikų. Pikųikas kur išstatyta daug dalykų, kurinio bazaro — forų, kurie j- įvyks rugsėjo 2 d, Seliuefzen rio buvo ir Cbicagos parodo
vyks rugpiūčio 29, 30 ir rug parke, kuris yra labai paran- j<*. Apylinkės lietuviai, kurie

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
T®1. Boulevard 4139

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laidotuvese.#. Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedžie Avė.
(Neturime sąryšių su firmą
tuo pačiu varduj

J. Llulevičius

Grshoriiis
' tt
I lai sumuotoJas
Patarnauja Chica
gojs ir apyllnkAJe.
Didelė ir grali
Koplyčia dykai

Kviečiame Brighton Parko ir, visus Chicagos ir apielinkės lietuvius atsilankyti į
pikniką. Bus visokiausių įvairenybių, pasilinksminimų, ir Kokiai prie geros muzikos,
nesivežkite, neri skanūs valgiai .bus pigiai parduodami.

VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir Crawford Avė.

Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETAS.

KABIO
GRĮŽTA FEDERACl- d»
JOS KONGRESO ltof
DELEGATAI
i I’’
SUGRĮŽO

Dr. Rakauskas su žmona ku
pini Federacijos kongrese įgy
tų įspūdžių ir gyvo, nuošir
daus clevelandiečių svetingu
mo jau grįžo Chicagon. Rap.

---— Dar 1923 metais KlaipėProįiėss Futbiture Co. krau <joje buvo nugriauti du vokituvė, 3224 S. Halsted St., vi-1
prįeš didįjį karų pastatysuomet pasižymi su gražiomis, (j paminklai: Vokietijos knize
rūdijo progftnnomis. Štai, ry I rį0 Vilhelmo ir Borusijos. Nutoj bus ypatingai įdomu kiek- jgrjautų paminklų papėdės riovicnaih išgirsti dainuojant gra. ksojo daugiau, kaip 10 metų,
žias rusų dainas garsaus Roxy nes Klaipėdos miesto valdyba
teatro gudus artistus
Rusų politiniais sumetimais, nesirūKuban vyrų kvartetą. Be to, pjno jų pašalinti. Naujoji Klai
HUGH B. CONNELLY
bus gražios muzikos, įdomių p^dos krašto direktorija įsakė
i kalbų ir svarbių pranešimų. Klaipėdos miesto burmistrui
pažinti. Pi- rl odėl nepamirškite užsistatyti nugriauti tų paminklų likuadieni, rus- savc radi3<> 'rytoj, 11 vai. PrieS i '

-pakėlus muitus ir suvaržius į

,

nugriauti.

—- Liepos 29 dienų Šiauliuo* • 5 cžimą, Vokietijos rinka Lie
st* buvo lJetuvos latvių orgn- tuvos žųsims pasidarė nebeprimzaoijų atstovų suvažiavimas einama. Todėl pradėta ieškoti
L<atviai nutarė steigti certttA 1 naujų rinkų lietnviškoms žąlinę latvių draugijų su bflstltte’ sims. Tikimųai, kad padarius
Šiauliuose. Nutarta taip p*t Į atitinkamus žygius, Lietuvos
dar šį rudenį Šiauliuose įstei- . žųsys ir žąsiena bus galima į*
gi i latvių gimnazijų ir leisti, vežti ir į kitas valstybes.
Lietuvoje latviškų laikra&tį'. į
l'aip pat Lietuvos latviai mū-y''■■■. r...............
no Lietuvoje įsteigti 10 nmtft I J A A T ta ta.. A

PARSIDUODA FARM A 2 S ajtral an<
U. S. 112 (Datrolt-Chlcagro) vieške
lio; geri budinkal. arti mieatelio.
Tthkama vieta dėl gos stoties « ir
Bar B—Q.
PAUL MOLIS?

TRANSPORTACIJA. Kas norė
tų aplankyti savo pažįstamus ar
gjmfnea Montreal, Kanadoj. Yra
vietos 3 žmonėms. Važiuojam ge
ru timazįnn. 15 Chieagos išva
Dterolt, Mlch.
žiuojam Rugsėjo-Sept. 6. Grįšim
apie rūgs. 14 d. Norintieji važiuo 1
ti, tuojau atsišaukite i .
j

1780 24th St.,

gramos, |,urįį duoda Jos. F.

Didelis piknikus rengiamasi^

’’ .
D°v v fP
° dem0’
>>»« Prk‘ headąuartem 544 Budrik° radij°
kratų. PlkmUe bus ,va,n pro- *
t
,klTOtnTė,

ir rakand,)
W g.

grftma: audimai, sportas . ir
sted st. iš galingos WCFL stot.t. Pakviesti žymūs kalbėto- P°P *
• .^ics,
nuQ t ikį 1;3()
jūi. Pikniko rengimo iniciaty-Į Bridgeportiečiai kviečiami poplM
gražių dainn
Mu<Ungy pnb
Svečias is New Yorko vų paėmė 11 vardo demokra- sykiu važiuoti su Lietuvių I)e- ir nniziko8
tų konimitemonas Hggli B. Co- mokratų Lygos ir Bridgeporto
apie tf^taūs pręke,
nnelly, kuris neseniai užėmė Pilkių klūbo nąriais, kurie Bndriko krautuvėje, kurios
_______
mirusio Jos. B. McDųnough, susirinks prie Lietuvių audi- iSpa^to* ateinančią savainktaxueių atsilankė kun. Juo į vietų. Jis, kaipo Bridgeporto torijos 1 valandą popiet Čia (ę
.„ '
cttpas Šeštokas, Aušros Var- demokratų komitemonas, prisi bridgeportiečiai lietuviai turėsi
. > .fr
•
tų parnp. klebonas, New York'rengęs daug lietuviams pusi- progos pąsįrodyti savo snsior- ,
’
.
City. Aplankė pasaulinę parb-j darbuoti. Visi lietuviai turės ganizavimų. AL 0. Kumskri ŪAit^
i

’HA IG'

Mažiausiomis

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosava, mo
derniška Btudlo su Rolrlywood šviesomis.
420 WEOT tSrd ST.
Englcwoo«l 584O—588S

PARDAVIMUI šešių kam
barių Mamas. Neatsakysiu nė
vieno teisingo pasiūlymo. Dė
lei mirties- apleidžiu miestą
Matvkite savininką bile po
pietį:
Katrie perkate angį to 11
dratVerlų, siųskite juos
J
CHANE COAL. CO. Oausltė
geresnes anglis. ui maliau
ptntgų.

POFIERUOJAM Ir PENTU0JAM

Atliekame visus narni) dabinfmo
darbus. -Darbas pigus Ir uitlkrįataa. 1924 m. popierea rolė — 5c.

Atvaizdas naujo Pbitco 500
Radio Modelis

JOKKPH AVGAITI8
1408 8. 5Oth Ava.
Otono, HL
Tek Lateyctte 4719

Nauji Pbitco Radis*, turi
visus pagerinimus:

Telefonas OANal 1175

Namai: 5459 S. Rockvvell St.
Telefonas REFnbltc 9«OO

NAUJAI

Idant cigarctas butų lengvas gerklei, jis turi būt
padarytas iŠ lengvo, lėtai—degančio tabako. > Bet
kai kurie Žmonės padaro klaidą ir sumaišo lengtfamę
su beskoningurtu.
Yra faktas, kad Švelniausis ir lengviansis tabfdcas
yra kaip tik geresnio skonio—smagiausls rukyjnui.
Tas pats prinokimas ant saulęs ir pasendinimasj ku
rie pagelbsti išvystyti Švelnumą, taipgi priduoda (sko
nį ir charakterį.
It todėl, po visko ne nuostabu, kad Old Gplds
turi ABU, patraukianti skonį ir pastebėtiną Švelnumą
gerklei. Nes geriausiame tabake Šios dvi ypavbės
naturalei eina ranka į ranką.

ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue
kampas 32-ros gatvės /.
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas
Importuoti gėrimai, užkandžiai, ir “valstybinė’r iš Lie
tuvos. Mandagug patarnavimas. Prašom užeiti pas mus
į “Kauną”.

P. lorjLlard company, ibc.

Movevis Chicagoje
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7UW 80. TAI Al A X ST.
1124 SO. ROCRWBIX OT.
Tol. RF.Pubtlc 5OM-4O41
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Mm parduodam anglla 4amlawM«m kainom. Pncahoataa M. R. 47.00 lotum.

PIRKAU

INSURANCE
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Pamatykite MA»GA»rr Sullavan naujame Vnivmal
“UTTLH MAN, WHAT NOWT

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

gerklei

cigaretai

v

Nuo

Seniausias Lietuvis

N0TARV

**

Pasirinkimas

Furniture and Piano
i Movom

P. S.—Trumpai sakant, plė Sullavan:
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama pld
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Goid it yra taip
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

' < ’ f. v t < į ► • U i ’’

MAŽAS KAINAS

ALEX ALEŠAUSKAS and SON

istbgta nu

*■» T

Pasiekia Europos broadcastinimo stotis, gausa po
licijos ir amateur broadeastinimns. Taipgi priima visų
vietinių stočių perdavimus
be mažiausio sintie ir traš
kėjimo. Peoples Krautuvėse
^parsiduoda už labai

•

Širdingai,

AMERIKOS CIGARMTAI

t Parsiduoda

Kainomis

f Metropolitan State Rask Narna)
Valandos Kasdien nuo • Iki 6
PanedšHo. Seredos Ir Fėtnyčios
vakarais 4 Iki 9

Maloni plė Sullavan:—

HBMlock 1006

TeL

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

[NESENAI ATVIRTUS PRlfc CH.D GOID]

•

6916 B. Maplevood Ava.

5214 S. Emerald Avė.

klausia

Radios

ST. SIMUTIS,

AGENTŪRA

Prisirašykite j Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Bitnis

2608 WB8T 47th STREET

TeL LAPavette 1083

• -n

Lengvus išmokėjimai pritai
komi visiems, didelė molą:
da už senus radlm f mainus
ant naujų.

