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Bus paleistas Vokietijos parlamentas
ŠVENČIAUSIOS ŠIRDIES OKTAVA
VISAM KRAŠTE BUS MINIMA

VOKIETIJA NEKEIS ŠIANDIENINIO
SU UŽSIENIAIS NUSISTATYMO

WASHINGTON,
geg. 2 priežastis yra tas, kad vals(Krašto Katalikų Gerovės Ko- tvbės ir atskiros tautos šian
nf.) — Prisitaikant šventojo dien daugiau vaduojasi savai
Tėvo Pijaus XI reikštam no siais troškimais, negu Dievo
rui, šio krašto katalikų baž valia. Šventojo Tėvo tikslas
nyčiose ir namuose bus mini yra paraginti visus žmones
ma Švenčiausios Širdies okta- pulti ant kelių ir melsti DieMEXICO VALSTYBĖJE
BUS PALEISTAS PARLA
Rusijos sovietų vyriausybė paskelbė did. lę komunistams Šventę, kada Dniepro upėje va Tai bus : yisagaJi Dievą vo, kad Jis teiktųsi zemei grųVISOS BAŽNYČIOS
MENTAS
i inžinieriai
antenai baigė statyti šių užtvankų ir kada paskiau ji atidaryta. Prie šios užtvankos yra žmonių
.
. maldų
.. ’ oktava, ikad
d Jis į žinti „
ilta ir ramvt
taikų
ramybę. Jei žmo■ elektros gaminimo stotis. Tai visa padirbo svetimų kraštų inžinieriai, nes bolševikai neturi
UŽDARYTOS
maloningai teiktųsi sumažinti nija paklausys, be abejonės,
! savo mokytų žmonių.
BERLYNAS, birž. 3. —
kenčiančios žmonijos vargus. dideles malones pelnys.”
Naujas Vokietijos junkeriu
MEXICO CITY, birž. 2. Kardinolas Hayes ’as sako,
TARNYBA
Ši oktava prasideda per
ministerių kabinetas, kurio° i Mexico valstybėje sumažintas! aAPLEIDŽIA
^pctavac iza'fviz akuti
Švenč. Širdies šventę, birželio į kad Šventasis Tėvas yra “Šve
priešakyje yra F. von Papen’-1 kataliky kunigų skaičius. Ka- ATSTOVAS V TIKANUI
,3 d., visam pasauly. Pastara- ntojo Miesto Bokšte Sargas.”'
as, pakviestas j prezidento Iii- <įangį vietos arkivyskupas ne
PARYŽIUS, birž. 2. — AUKŠTI MOKESČIAI YRA LIETUVIŠKOS KINO FIL- ’ja. sav° encUdika šventasis Jis numato visus žmonijai
ndenburgo rūmus ir ten pri skiria nustatyto kunigų skaiTėvas prie šių specialių mal gresiančius pavojus ir laiku
siekdintas.
PAVOJINGI KRAŠTUI
čiups, valstylrės gubernatorius
ambasadorius VaMŲ STUDIJOS ATIdų kvi^a visus pasaulio kri- jų įspėja. Kardinolas pataria,
Paskiau vakare kabinetas įsakė. - kad visose bažnyčiose iikane Jo Eksc. de Fontehay
DARYMAS
kščionis, katalikus ir nekatali- Į kad šios oktavos metu visose
turėjo pirmąjį posėdį, kuria pamaldos būti} nutrauktos ir apleidžia tarnybų. Jam sukanBiznio, darbininkų, žemės ūkus, nes visai žmonijai grc- New Yorko arkivyskupijos ba
me
parengtas parlamentui bažnyčios uždarytos.
kio
ir
finansų
vadai'
susirin1
ka nustatytas tarnybai amžius,
Gegužės 7 d. £emės Ūkio šia pavojus.
žnyčiose būtų turimos pamalpranešimas — naujos vyriau
kę
į
La
Sralle
viešbutį,
užpro
paviljone
įvyko
kuklus
j
Visi
J.
Valstybių
vyskupai
j
dos,
ir kad1 kasdien tikintiems
i J jo vietų, Šventa jam /Tėvui
sybes veikimo programa.
'
i
testavo
prieš
didelius
visam
i\
.-I
v
’
,
.
v
.
JAPONAI NUGINČIJA
sutinkant, ambasadorium pa- , v
, ,.
r,,lietuviškos kino studijos ati- pranese, kad pildys popiežiaus būtų teikiamas Švenč. Sakra
skirtas
iki
šioliai
tavęs
oran”
7
7.
m<l
.
sc,u8
'
1
®g»
8
darymas. Susirinko arti l'JO raginimų. Apie tai jie pranešė mentu laiminimas. Nurodo,
Aiškėja, kad naujo kabine
KARĄ
skrrtas .k. s.ol.ai bu ę. pran, prekybos a„ungo9 presidenPraSyml!
to pranešimas parlamente bus
visų parapijų kunigams, o pa kad tikintieji šiomis dienomis
rasų atstovas Čekoslovakijoj, tas Bossetter’is kalbėdamas m
priimta
TOKIJO, birž. 3. —r Japo
skaitomas ateinantį antradie
darytų atgailų,
ilų, kad
kad ko dažstarieji — tikintiesiems.
i Jo Eksc. C. Roux’as.
pareiškė,
kad
dideli
mokesčiai
Cia
bwo
y
nį. Ir parlamentui nebus duo nų premjeras ir užsienių rei
omumjų.
šv. Kf
j jv. via. uuvu iimiyu u vienas
“Kiekvienas žino,” sako ka- niau priimtųi sv.
aum
- - ——■ —— « - ,
r.;
yra
nepakenčia
■
gyven
jaRitas
valstybinės
dramos
artis--rdinolas
O
’
Connell
’
is,
’
*
!
kadi
Taip
vra
nusistatę
ta progos programos klausi kalų ministeris Saito pareiš
ir kiti
ms
našta,
o
si
našta
kraštui
PERMOKĖJO
500
DOLE

niu balsuoti, nes tuojaus bus kia, kad nenumatomas karo
tas. Atidarymas buvo kuklus. Į svarbiausioji viso pasaulio1 kardinolai ir visi arkivvskupavojinga.
>
RIŲ;
ATGAVO
pavojus
Rytuose.
Japonai
ne

paskelbtas jo paleidimas ir
Be jokios pompos, be reklamos > žmonijos vargo ir nelaimių pai ir vyskupai.
turi pasiryžimo kariauti su
nuskirti nauji rinkimai.
Susirinkę smerkė ne tik kra-i ir be reikiamos drųsos. P. Vai ■
bolševikais, kol bolševikai ja NEW YORK, birž. 2. — šio vyriausybės, bet ir Joka- čkus, tos studijos direktorius
ponų Deprovokuos ir nekliu Mrs. Uršulė Urba garlaiviu lių valdžių didelį išlaidumų. jų atidarė prakalba, kreipda
TOKS PAT NUSISTA
dys jų gyvųjų reikalų. Tad b“ “Mauretania” vakar išvyko j Nesuspėjama mokesčių surin masis į savo “sielos draugus”
TYMAS
jokio reikalo jie sutraukia Europų. Prieš išvyksiant ji iš kti ir, kaip bematai, jų jau ir ragindamas visus labai rim
BERLYNAS, birž. 3. — gausingų kariuomenę ir gink- Schenectady pašto taupymo nėra. Priede dar padaro ne tai, su atsidėjimu imtis dar
Naujas Vokietijos kancleris. luojasi Mandžiflrijos pasieniu. kasos išsiėmė savo sutaupy priteklius.
bo. Toliau nupasakojo, ko bū
tus
2,000
dolerių.
Išmokėda

tinai reikia filmų aktoriui. P.
Papen’as paskelbė, kad nauChicagoj ir Cook’o apskri-1 Iki šioliai buvo šelpiama aŠiandie
suvažiavimas
baimas
jai
pinigus
klerkas
500
'
BOLŠEVIKAI ŠMUGE
Vaičkus baigė atidarymų žo tv rytoj bus nutrauktas beda- P*e 111,000 šeimų, kurios sujos vyriausybės nusistatymas
dol. permokėjo. Mfs. Urba jau
Atstovaujamos įvai- džiais: “Tejungia mus visus
LIUOS GINKLUS
užsienių atžvilgiu nebus kei
dar° aPie P"8«
as
buvo laive', kada klerkas apsi rios mokesčius mokančios gru meilė, vieningas atsidavimas rbit, ir jų Seimų Šelpimas, pra- menų.
čiamas. Taipgi, bus palaiko
Nutraukus
šelpimų,
pa

pės iš kokių 400 šio krašto
neša
Illinois
’
o
valstybės
šelpi

žiūrėjo
padaręs
klaidų.
LONDONAS,
birž.
2.
—
menui, 6 mes žengsim per uo
mas buvusios vyriausybės nureiškia komisija, apie 500,OHO
miestų.
mo
komisija.
sistatvmas.
»
las, erškėčius prie naujų hori
Pranešta, kad Rusijos bolše Tuojaus pranešta pašto inasmenų gresia bado pavojus.
Šelpimo
fondas
išseko,
nes
zontų.
”
Bedarbių komitetas kreipės
vikai šmngeliuoja ginklus inspektoriams ir Iloboken’o po BOMBŲ SPROGDINIMAS
valstybės legislatūra tuo rei i majorų Cermak’ų. Bet kų jis
VOKIECIAI DEMOKRATAI piety Airi jų airiams respubli-1 licijai. Inspektorius Kiley’as
KATINAS PAPIOVE
SUSIRŪPINĘ
gali daryti šiuo klausimu.
kalu atsisakė veikti.
konams. Anglijos karo laivai dar suspėjo įeiti į “Maureta-j ,Užvakar vėlai vakarų padėKIŠKJ
saugoja Airijos pakraščius.
nia.” Rado ten Mrs. Urbų ir tog dyi lwmb()8 tieg namais !
BERLYNAS, birž. 3. — Vo
PIRKS KARIUOMENEI
lietuvių vėliavos. Į tas reikš'atgavo permokėtus jai 500 do-1^ ir 3518 So. Washtenaw'
kiečiai demokratai ir ntepubliŠUNIS
TURI BŪTI PILIEČIAIS
lerių.
avė.t Piratuose namuose gyve-•! 1 Krekenavos valsč., Grasčių mdngas iškilmes lietuviai vyko
kos rėmėjai labai susirūpinę.
na 12-o wardo™"""aldermonas k* flki"ink“ žak° Mojtaan pęr traukiniu sudarę ekskursija.
Jie mano, kad prezidentas IfiPerkami kariuomenei tinka
MEXIC0 CITY, birž. 2. — DAR KARTĄ NUBAUSTAS Hartnett’as, o kituose - jo
Hem» aaktiraig a,eidaTO
ndenburgas juos visus apvylė. Meksikos pramonės departa-----------mi vilkų veislės šunys nuo 11
RENGIASI Į TARPT.
tėvas. Ties aldermono manais ki5kiaL Ūkininkas pastebėdaJuo daug pasitikėjo ir jį iš mentas įsakė, kad krašto ge ROCKFORD, UI., birž. 2. bombos degantį knatų užgesi-1v0 Pasakos apie klojimų ir
SEIMĄ
mėn. iki 2 metų Kybartuose.
naujo rinko prezidentu, bet ležinkelio visi svetimšaliai ta- .— Apygardos teisėjas Fisheklojime,
bet
nesikėsino
ant
vano vaikai, o ties kitais namais!
jis buvo susinešęs su junke-i mautojai per 90 dienų taptų r’is antru kartu mirties baus dideliu trenksmu bomba susŽTėreU« ^vybės. Prie- Lietuvos vyriausybe rengia SUSPENDAVO MIESTO
riais — buvusiojo kaizeriu iš-' Meksikos piliečiais, arba ap me nubaudė R. McWilliams’ų,
j
šingai,
dažnai pabarstydavo si su tvirtais argumentais sto
progo.
ĮSTATYMĄ
tikimais rėmėjais. Dabar pre- j leistų tarnybų.
dobilų, šieno apie tas vietas ti į Tarptautinį Teismų Ha
17 m. amž., kurs praėjusiais
eud'entas jau dirba remdama-1
------------------ į
‘ kur kiškiai bėgiodavo. Vienų goje. Nuolatinis šio teismo pi
metais plėšimo tikslais nužu
SUIMTI DU GRASIN
Chicagos aldermonų taryba
^s tų junkerių nurodymais.
KOVOJA PRIEŠ VISUS
rytų atėjęs ūkininkas rado pa- rmininkas japonas Adatši, šių
dė gatvėkario konduktorį.
TOJAI
suspendavo miesto įstatymų,
Artimoji ateitis pasakys, ar
piautų dar šiltų, kiškį ir prie bylų nagrinėjant, nebus teis
SUMANYMUS
atkreiptų prieš automobilių
šie demokratų manymai yra
jo
tupintį
jo
paties
katinų.
RAGINA PALEISTI NUO
mo
pirmininku,
nes
Japonija
' Policija nusvėrė du grasinlaikymų gatvėse naktimis.
teisingi.
WASHINGTON, birž. 2. —
vra
pasirašiusi
Klaipėdos
suDARBO
tojus, kurie grasinimais iš C.
Prez. Hoover’is įsakė visie
F. Grey’o, 2906 Lincoln gat., LIETUVOS VĖLIAVA AR- tartį. Teismo pirmininku bus
VAGIMS SUNKIEJI
BUVUSIS KAIZERIS PA ms krašto administracijos na
Columhia universiteto mo norėjo išgauti 5,000 dolerių.
GENTINOS ŠVENTOVĖJ i San Salvadpro valstybės atLAIKAI
TVIRTINO KABINETĄ
riams visomis priemonėmis ko- kytojų kolegija patikrino Chi-----------stovas Virero.
voti prieš keliamus kongrese cagos viešųjų mokyklų siste
Tas vokiečių skundas prieš
NEDAUG MOKESČIŲ
Chicagoj vykdoma kampa
I
BERLYNAS, birž. 2. — sumanymus, 'kuriais norima mų ir rado baisių netvarkų.į
Lietuvą bus nagrinėjamas šių nija išnaikinti kišeninius vagi
SUMOKĖTA
Šiandieninį Vokietijos minis- gelbėti krašto bedarbiams.
, Kolegija pataria 1932 metams
.
—J--------Bazilikų įteikė lietuvių tauti- vasarų.
lius. Užvakar vienam teisme
terių kabinetų prieš keletu sa
----- ?-----------mažinti išlaidas — paleisti Į Iki birželio 2 d. vakaro, ka- nę vėliavų. Lujan yra tautinė
■ net devyni vagiliai nubausti
vaičių patvirtino buvusia kai KARO LAIVE SPROGIMAS nuo darbo 81 architektų, 374 da baigės bebausminig mokės- Argentinos šventovė, kur nuo
NEPAPRASTAS SU
kalėti.
zeris. Naujo kanclerio draugai
—--------! mokytojus ir mokytojas, 120 Čių mokėjimas Cook’o apskri- 300 metų yra garbinama steVAŽIAVIMAS
kabineto narių sąrašų buvo AV1ASH7NOTON, birž. 2.x— biznio darbininkus, 502 džiani- ty už 1930 metus, surinkta vos buklingomis malonėmis garsin.i
I
ORO STOVIS
nuvežę pas buvusį kaizerį O- J. Valstybių karo laive “Tul-, torius ir inžinierius ir suma- apie 45 nuošimčiai visų mo- šv. Panelė. Bazilikoje stebuk- Birželio 11 d. Kaune įvyks
------------landijoj. Jis juo tada tik pa sa,” lurs yra Amoy, Kinijoj,J'žinti atlyginimų nuo 3 ligi 34 kesčių.
>
1 lingųjį altorių puošia vėlia visų tautininkų orgnni/.icijųr CHI(’AG<i IK APYI l\sigerėjo, nes tai visi jo ištiki- įvyko sprogimas. 1 jūreivis' nuošimčių likusiems džianitovos, kurias paaukojo ,vairios atstovų suvažiavimas. Kas ten KFS.
Šiandien rytų numi
miausieji šalininkai.
žuvo ir 12 kitų sužeista.
riamg ir inžinieriam*.
PLATINKITE “ DRAUGĄ1 tintai. Iki šiol tenai nebuvo bus svarstoma — nežinia.
tom** Ketus; kiek šilčiau.

Mexico valstybėje, Meksikoj, visos bažnyčios1
uždarytos.. Bolševikai šmuaeliuoja ginklus į i
Airiją. Japonai nuginčija karo su bolševikais
galimumą

CHICAGOJE j LIETUVOJE

į

Cook’c anskritv nutraiAiamas bedarbiu
šelnimas

Balandžio

Į reg

lietuviai

10

d.

Buenos

nuvykę

į

Ai-

Lujano

i

s

DRA’UGAS

tie patys, kurie per iškilmes Dievui šaukia
Hosanna, atėjus bandymams tyli arba net
ISelna kasdien. Uakyrua Mkmadlenlua
PRKNUMERATO8 KAINA: Metama — 11.00. Pu eina su srove.
tei Metų — (1.60, Trims Mėnesiams — (1.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams (7.00, Pusei Me
Kokia gi dabar iš tikrųjų Bažnyčios ir
tų — (*.•♦, Kopija .01c.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne*rų- tikėjimo būklė? Ar religinis gyvenimas kyla,
Roa. Jei nepratoma tat padaryti ir nepriaiunčiama tam ar smunka?
tikslai pakto Menkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.
Norint atsakyti į tai pirmiausia reik apSkelbimų kainos prislončiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 taiti pačių jėgų, patį gyvenimų. Vieni jėga

“ D R A U G A S”

Penktadienis, birželio 3, 1932

KOVA DĖL TAIKOS
Dar niekuomet žmonija ne
buvo taip pasiilgusi taikos,
kaip mūsų laikais. Ir niekuo
met nebuvo toks baisus ir. žia
urus karas, kaip paskutinis
pasaujįJ1į8 karaa Todėl jani

traukti iš Kinijos, jei nenori
sukelti viso pasaulio prieš sa
ve.
•
Tas japonus paveikė. Šian
dien jie, padarę paliaubas, įpteigę ne ut ralinę zonų, jau
supranta fizinę* galių, kuria mes galime kitus j___ ,u_.__ _
___ ,.A_
vai. po piet.
pasibaigus, pradėta rūpintis traukiasi iš Kinijos. Amerika
prispausti. Ta galia glūdi patrankose, laivy
užkirsti kelių ateities karams. kreipia viso pasaulio dėmesį,
nuošė bei kariuomenėje. Žinoma, ta prasme
“DRAUGAS”
Tam tikslui buvo įkurta Tau kam Mandžiūrija yra Kinijos
apie Bažnyčios jėgų nei kalbos negali būt.
lITHUANIAN DAILY FRIEND
tų Sųjunga, Tarpautinis Teis dalis ir todėl jos negalima pri
Published Daily, Bzcept 8unday.
Mes čia nekalbėsime taip pat nei apie kapi
mas Haagoje ir eilė kitų įstai pažinti nepriklausoma valsty
8UBSCRIPTION8: One Tear — (0.00. Mz Montki talo, nei spaudos galybę.
— 90.60. Three Montks — (1.00. One Montk — 70c.
be.
{
Yra tačiau viena didžiausia jėga, kuria gų.
■■rope — Onė Tear — |7.0(. Slz Mostas — (4.(1.
Oapy — .00a
Deja, pasirodė, jog, norint
Puikus keleivinis laivas ‘‘Georgės Pliillipar” nesenai
Vasario 2 dienų prasidėjo
paveikiama žmonių sielas bei sųžines. Ji es▲dvertlslnr.ln “DRAUGAS" brings bsst resulta.
Ądvertislaa rates on applloatlon.
mingai nuo kitų skiriasi tuo, kad ji yra pa- j sulaukti pastovios taikos, rei- nusiginklavimo konferencija. sudegęs Arabijos jūroje. Gaisre žuvo daugiau kai 100'žmonių
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago stovesnė. Ji glūdi žmogaus sielos gelmėse, jo-»kia daug kas pakeisti ir vals Ir j°j pirmų kartų prancūzų
se šaknyjasi ir vienumon su jomis suauga. tybių ir atskirų žmonių gyve atstovas iškėlė reikalingumų kariauti su kuo norėjo. Tokie tų toliau taikos mintis,
f
Ji kilnina žmonių sielas ir nereikalauja užmo nime. Iš valsybių reikalauja įsteigti tarptautinę milicijų, buvo papročiai. Bet atėjo nau- i Tik tada turėsim rainių, tai
DIENOS KLAUSIMAI
kesčio. Ta galybė veikia tyliai ir pamaži, ta ma tarptautinių sutarčių ir kuri jėga priverstų neklauža- ji laikai ir jie tūrėjo pasiduo-įkų gyvenimų, kada visos taučiau galingųi ir'nesulaikomai, kaip suaudrin pasįžadėjimų gerbimo, o viso das valstybes klausyti Tautų Įti valstybės teismui. ’ Kodėl ^tos trokš taikos, kada jų tarSVARSTYTINOS MINTYS
tos jūros gelmės. Tai yra jėga, kuri amžiais to gyvenime nematyti. Pasau Sųjungos nutarimų. Nežiūrint j tad negali ateiti tokie laikai, pe išnyks neteisingumas ir edaug neaiškumų ir kliūčių, 'kad karas valstybių tarpe bus (goizmas. Tada jau jokios vyOrganizuojame ekskursijų į Eucharistini vyksta ir paruošia istorijos vyksme didesnius lis dar vadovaujasi jėga, prieš
kur tų kariuomenę laikyti, kas 1 taip pat negarbingas, kaip mū riausybės negalėtų pradėti ka
kongresų Dubline, rengiamės prie katalikiš triumfus, negu bet kurios kitos. Į jų sulūžo kurių teisingumas beveik vijai turės vadovauti, vis dėlto
laikais žmogžudystė, peš- ro ir jis išnyktų iš šio pasaukųjų organizacijų šeinių, prie A. L. R. K. cezarų persekiojimai, sudužo dauguma erezi sados nusilenkdavo. Pasauliui
tynės laikomos žeminančiomis lio.
\
.Federacijos kongreso. Dėl to bus pravartu jų. Pilna pergalės ji išėjo iš katakombų ir dar trūksta jėgos, kuri sulai- beveik visos valstybės sutiko,
Tad kovon iki galo!
žmogaus garbę?
pasvarstyti mintys, kurias paduoda “Šalti grįžo laurais vainikuota iš miški^ bei tyrų : kytų atskiras valstybes nuo kad tokios kariuomenės įsteiTa galybė nežino žodžio “negalima.” Kai kas |užpuldinėjimų savo silpnesnių1 girnas būtų tvirtesnis laidas
nis:”
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bėti, kaip beveik be jokio griežto protesto iš natūralinėmis priemonėmis, kaip spaudos pro Bet štai 1931 metų rudenį (, Daug pesimistų tvirtina, mūsų nuomone, geriausiai tai-j
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valdžios ir plačiosios visuomenės Ispanijoj paganda ir Lt. Teisybė, tos priemonės turi įgįjjo kįnų japonų karas. Ja- •kad. karas, kaip priemonė val- kos idėjas gali skleisti moti-’
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deginami vienuolynai, užmušami ir ištremia negalima vien tik jonus matuoti katali ybesįdaų įf pagaĮįau pradėjo boru-da bus vartojamas. Šio straip-! da. Jei visos tos įstaigos sumi kunigai, vyskupai vejami iš savo krašto; galios. Ji visuomet lieka gaji bei veikianti., barduoti ganghajų. Tautų Sų-1 snio autorius, kur kas šviesės- Į sijungš vieningų darbų dirbti,
susimaišo su įvairiomis
Gali
masonerija,
bolševizmas
ar
fašizmas
ka-|
junga>
negalgdama
sudrausti
nėrn
akim
žiūri
į
taikos
liki-jfai
laika
bite
užtikrinta.
Mo,
ltimig
pasileidžiį ir tadft
Italijoj slegiamos katalikiškos draugijos, Po
Istorijai yra žinoma, kad tina įskiepytų vaiko sieloj tų dūriai’ f.įuipįa maistingas da
piežiaus paveikslas deginamas viešoje aikš taUkybės tauriausių jogų slėgti ir varžyti,, gayo kariaujančių narįU) įlg;|
tėje, prieš Jį tautoje sėjama šmeižto raštai. gali gniaužti jos įsoruų pasireiškimų, tačiau: Jaik.^ tenkinosi vien tik ras- buvo laikai, kada visus gin-i dorybių, kurių turi taikingi, I jeleg užtat gkilvio ir torm|
Tų faktų akivaizdoje viešoji nuomonė bei pa tai nebus jos esmės išgrioviinas. Tokiu at tais, kurių turinio japonai ne 1 čus, iškilusius tarp dviejų žino ramūs žmonės. Mokykla nuro- vjdurįnė pusė, kuri maistų čhisaulio sųžinė žiūrėjo į tų Bažnyčios ir katali veju jai visada padės dvasinė sielos jėga ir paisė. Ir tik kada visas pašau- nių, išspręsdavo kova. Be abe- dytų vaikui, kur tikroji žriio- (yra padengta tūkstankybės teisių paneigimų kaip natūralų šių die Malonė. Geresnioji žmogaus dalis ta “anni- lis pradėjo pranašauti T. Sų- jo, ir tada buvo manyta, jog gaus garbė glūdi, ir išmoky-; ^qajg ma.;ų jvg spuogelių. Są
nų vyksmų. Kyla klausimas: ar iš tikrųjų ma naturaliter christiana” negali taip leng jungos galų dėl jes silpnumo,tokia tvarka ginčams spręsti I tų jį kitomis akimis žiūrėti į kįu }n-K]u, vidurių paviršiuj
Bažnyčia yra netekusi įtakos į viešų gyveni vai žūti. Žmoguje slepiasi kažkas tokio, kuo tada ji parodė d&igiau ener-; bus amžina. Tačiau dabar 2-jų į karų Bažnyčia stiprintų ir lai- kurįs susiglaudžia su maistu
mų? Argi Ji jau dabar nebėra tokia jėga, su jis laiko bėgyje galėjo atsispirti ir sėkmingai gijos: visas Tautų Sųjungos piliečių ginčus sprendžia vai- mintų visas pastangas-taikai jr kurįs maistų čiulpia, yra.
kuria pasaulis turėtų skaitytis? Jei atviriau kovoti. Gėris visuomet laimi, nes Apvaizda plenumas 1) vienu balsu pas- • stybė per savo teismų, o ne palaikyti. Spauda palaikytų
labai didelis. Apskaičiuota,
žiūrėsime, kaip žmonės vis šųla nuo Bažny budi, ir Malonė veikia. Ji brandina herojus, merkė' karų ir davė suprasti jie payts. Viduriniais amžiais santykius tarp atskiru valstykad žmogaus vidurių paviršiusčios ir tolsta nuo Kristaus, kaip daugėja ne genijus ir šventuosius, duoda žmonėms pla
japonams, kad jig turi pasi- fkiekvienas dvarininkas galėjo'bių ir savo visuomenėj skies,-. sudaroi apie 80 kvadratiniu
ii
tikėjimo ir* * nedorovės skleidėjai, vėl kyla čių laisvę, ramiai žiūri-į mirtį bei katastro
”į metrų. Prisiminus, kad,20 kvąklausimas, argi katalikybė jau nebeturi įtiki fas ir, kaip istorija rodo, nežūva, bot auga. tarp kurių daugumoj žymūs žmonės, daug jau Yra toks likimas, kad ji turi tik trukdy-Įdrat metrlJ pfeto sddaro genamos ir keliančios šių laikų modemiškam Bažnyčia yra ta didelė dvasinė jėga, kuri sa vienuolių pašaukimų, — tai vis akivaizdūs mus kęsti? Ne. Reikia tik, kad privatinis ii įrokų kambarį, išeina, jog žmovo įtakų plečia per Malonę ir Apvaizdų, kuri tos tiesos įrodymai. Ratys persekiojimai bu viešasis katalikų gyvenimas būtų Vieningas, j gaus vidurių plotfts
žmogui galios?
j
Šitie klausimai gula ant kiekvieno ištiki už Ją kovoja
vo sutikti krikščioniško herojizmo dvasia, ku susiorganizavęs, kitaip tarus, kad katalikybė dengti nemažų keturių kamba
Lengva
įrodyti,
kad
Bažnyčia
ir
šiandien
mo Bažnyčios nario širdies. Nuo jų neteikia
ri tik pirmais amžiais buvo sutinkama (pri savo dvasine jėga imtų įsigalėti plačioje vi rių butų.
tolintis, bet tiesiai žiūrėt į akis ir gelbėt visa iš kovų išeina laimėtoja. Argi ne triumfuo simink Meksiką f). Krikščionybės atžaloj suomenėje, praktiškame gyvenime. Argi kata
tai, kų dar savo rankose turime, bet kas gali janti ji išėjo iš revoliucijų ir įvairių kultūr- skleidžiasi vėl nauja gyvybe, kaip savo pra- likybė negalėtų šiandien tūrėti įžymesnės va
Marijampolėj iniciatorių
kanifų? Ir jei dar reikiamo jos laimėjime džioje. Bet katalikiškų gyvenimų taip pūt rei- dovaujančios rolės? Dėl ko katalikybė turi
tuojau žūti.
'
'
Kaip tai keistai atsitinka! Didžiauisos šiandien nematome, tai turime jį įvykdyti. į kja suprasti įr katalikybės įsigyvenimų vie- būti tik tuo kažkokiu nereikalingu švyturiu, grupė įsteigė cirkų, kuris nuo
žmonių minios plaukia į eucharistinius kon Bažnyčios išvidinio atsparumo jėga yra jos, §pje nuomonėje, kultūroje, ekonomikoje bei o nė ugnies stulpu, kuris veda žmoniją per Sekminių pradėjo veikti. Ini
, politikoje. Čia, deja, beveik visur rasime ki- tyrus? Del ko katalikybė negalėtų padaryti ciatOrių tarpe figūruoja Del
gresus, mini bažnytinius jubiliejus, dalyvau antgamtinė, dvasinė galybė.
Gyvenimo sąvoka taip pat neviena. Reli- tų dvasių, “kitų gyvenimų”, kuris faktinąi tokio fronto prieš šių dienų pagonizmų? čia, tuva, Tarutis, kardų gladijaja pasaulinėse šventėse’, o paskui išsiskirsto
w vėl, rodos, kaip jų nebūtų. Jie tarsi į že ginis gyvenimas paskutiniais metais ėmė žy jau nekatalikiškas. Toks nesusipratimas prak mūsų nuomofle, reikėtų daug kas padaryti. torius, Kovzonas, žmogus be
mę prasmenga, kada neteisybės ir bedievybės miai kilti. Tikrasis Dievo pasiilgimas apsė tiškoje gyvenimo srityje ir artina įvairius Juk iš tikro, dėl ko tik kas pagoniška ir pik kaulų, it kiti vietoj žinomi žonglieriai.
audri! pradeda šėlti. Ir dar kas skaudžiau: mė žmonių širdis. Didelis konvertitų skaičius, persekiojimus ir kliūtis. Bet ar Bažnyčios ta turi Valdyti ir triumfuoti?
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Po poros metų maras vėl užėjo. Tuo laikomos turtingiausiu kraštu pasaulyje. teisingumų to, kų sako šv. Petras Damio- mėn. brangumų kiekvienai kataliko širumet miesto taryba, kuri pirmose iškilmėse Patogumai, kuriuos turi šios šalies gyven ftas: “Šv. Jėzaus Širdyje yra paslėpti vi žiai, kuri labiau šiaig priespaudų laikais
visai nedalyvavo, kaipo netikinčiųjų as tojai, gali būti vien svajonės jų nemačiu- si išminties ir mokslo turtai... Toje meilės norėtų mylėti ir vienytis su šv. Jėzaus
menų sudaryta, šį kartų paddtė sekantį siems. Gerovė, kuria džiaugiasi amerikie verčiahsioje širdyje randame ginklus nuo Širdimi, pranešu:
(Pabaiga)
1. Kiekvienai šeimynai, kuri norėtų
pasižadėjimų: kas metai šv. Širdies iškil čiai, prasidėjus karui ir po karo, rodėsi, priešų atsiginti, priemones sau pagelbėti,
172>0 m. Marselyje, Prancūzijoje, išti mių dienų aplankys Švč. Mergelės Aplan niekuomet nepasibaigs. Niekas negalėjo galingų atsparų pagundom, saldžiausių turėti savo našiuose šv. Širdies intronlko didis maras, tieste ir apylinkėse iš kymo seserų bažnyčių, priims šv. sakra tikėti, kad tokie stmkūs ir ilgai nusitęsę paguodų keųtėjimuose ir skaniausių kva zacijų ir tiesioginiai arba per savo klebo
mirė daugelis kunigų ir apie 40,000 žmo mentų ir paaukos keturių svarų miesto laikai ištiktų šios šalies gyventojus. Mies pų šioje ašarų pakalnėje.”
nų kreipsis pas mane birželio mėn., dovnnių. Žmonių lavonai valkiojasi gatvėse. gerbais papuoštų vaškinę žvakę ir daly tuose dešimtys tūkstančių yra šelpiami
Išgirdęs vyriausiojo Bažnyčios Gany nai duosiu tam rtikalinffą pasirašyti dip
Nematydamas z kitos išeities, vyskupas vaus iškilmingoje ptocesijojė. Išsyk, per miestų ar labdarybės įstaigų.
tojo balsų, kiekvienas katalikas turi su lomą ii- knygelę “'frumpas Intronizacijos
Pranciškus de Belsunce savo ganytojišku skaičius iškilmingų šv. Širdžiai pasiau
siprasti; pro žemiškų priespaudų hikus pdaiškinimas.”
D.ėl skurdo šeimynose didėja nesan pakelti savo ašarojančias akis aukštyn į
laišku kreipėsi į visus tikiflčiuosius, pra kojimo aktų maras vėl staiga pranyko ir
2. Intronizacijos apeigas gali atlikti
šydamas, kad “parpuolę prie Išganytojo nuo tos valandos daugiau jau niekas juo taika. Dažnai nereikalingi priekaištai su dangų; prisiglausti prie meile degančios arba kiekvienas vietos kunigas (kas laimi
kelia barnius, neapykanta. Kuomet trūk šv. Širdies. O šeimynoms, kuriose yra in- pageidaujama) arba pati šeimyna pagal
koj’ų pelenais pdsibarstę ir ašutiniais ap nemirė.
sta dolerių, kišenėje — vargas; bet jei tronizuota šv. Jėzaus Širdis, šios parei knygelės nurodymus.
sivilkę, maldautų Jo pasigailėjimo ir kad
Prančnžijos karalius Liudvikas XVI,
širdingu gailesčiu stengtųsi sužadinti Šv. revoliucijonierių uždarytas kalėjime ir ne trūksta meilės širdyje — pražūtis. Kaip gūs yra dar btangeshės.
3. Daryti intronižacijai nereikia speciaJo Širdį gailestingumui.” Viešpats Jėzus sulaukdamas iš niekur kitur paguodos, vargnėlis skundžiasi, ligonis dejuoja, taip
Užtat šiuo brangiu mūsų Meilės Ka lio ypatingo šv. Širdies paveikslo arbjZ
apsireiškė dievobaimingai Šv. Mergelės kreipėsi į šv. širdį. Pats savo ranka su nusiminime paskendęs dažnai krinta gy raliaus garbei skirtu laiku, šiuo norėčiau stovyiėlės. Pakanka to paties paveikslo
Aplankymo Vienuolei Onai Magdalenai de rašė pasiaukojimo šv. širdžiai aktų sau venimo auka — savižuda.
prabilti į visas šv. Jėzaus Širdį savo na ar stovyiėlės, kurių turimai Nereikia be
Behlusat ir nūrodė, kad ŠV. Jo Širdžiai sio mėn. 17*92 m., kuriuo Jai pavedė save,
Kaip dabartiniai^ priespaudų laikais muos intrqniaavusias šeimynas ir nuošir reikalo pinigų eikvoti, bet tų patį turimų
turi būti pašvęstas miestas ir visA diece savo Šeimynų ir visų Prancūzijos valstyoę. tautų vadai turi į temtS visas pajėgas, kad džiai jas pakviesti uoliau negu kitados paveikslų tinkamai, gražiai pagerbti.
zija ir kad kiekvienas, norintis būti ap
4. Be galo malonu būtų, jei miestuose
Karalius Augustas III savo laiške, ra išvestų žmoniją švųisesnėn aieitin, išveng praleisti Šį brangų laikų, permaldauti bra
saugotu nuo maro, turi nešioti užsidėjęs šytame šv. Tėvui 1762 m. rugsėjo mėn. tų gresiančio pasaulinio suirimo, taip ne ngiausių Bičiulį (Prictellų) už padarytus ar miesteliuose, kur dar nebuvo daryta šv.
škaplierius su parašu: “Sustok! Šv. Jė 21 d., tarį) kita ko sako: “Kadangi skaudi mažiau pačiai visuomenei reikia stengtis žmonijos išniekinimus, maldauti pasigai Širdies ifttronizacija, atsirashį tam pasi
zaus Širdis su mumis.”
nelaimė ir dabartinės gadynės sunkeny įsigyti vidujinę širdies ramybę, apsišar lėjimo ir suteikimo trokštamos malonės aukojęs asrnud, pas save pasidarytų in1720 m. lapkričio mėn. 1 d. vysku bės kaskart vis labiau didėja ir tampa vuoti meile ir kantrybe, kad tas priespsu- — šviesesnio rytojaus. Darydami metinį tronizaciją ir kitu-s prie to paragintą, or
pas basas, artt kaklo džfeidėjęs retežius, regima Dievo rykšte, kuri skaudžiai bau das lengviau iškentėtų. Šie beveik ketveri intronizacijos atnaujinimų savo namuose, ganizuotą. Tokių kilnių asmenų prašyčiau
kryžium rankoje, apsuptas dvasininkų džia įvairių luomų, kaip dvasininkų, taip mėtai liudija, kad pati žmonių išmintis šių visų bendrų intencijų junkite su savo kreiptis pas mane ar per Tėvus Marijoir didžiulės minios žmonių, nuėjo miesto ir pasaulinirikų žmoniją jų kūno ir sielos nepajėgė įvesti reikalingų socialinių ir intencijomig ir aukokite savo Meilės Ka- nūs, kad gautų reikalingų nurodymų ir
aikštėn, kur buvo parengtas altorius, ten reikaluose, taigi šioje bendroje ir sunkio ekonominių reformų išsigelbėti iš daner- raliui. Į tarpų Jo sostų, meilės altorėlį, tam reikalingų diplomų.
Kum. 8. J. Draugelis,
Atlaikė šv. mišias, jm kurių perskaitė šv. je priespaudoje skubiuos prie šv. Jėzaus tinės blogos padėties. Tad to labiau ta puošiančių gėlių įdėkite dar vienų naujų
Intronizacijos Direktorius
Širdžiai pasiaukojimo aklų it tas jaudi Širdies”...
žmogiška išmintis ir silpna valiav negali gėlę dėl rtedarbo kenčiamų vargų. Jūsų
Lietaviams Jungt.. Am. Valst.
nančias apeigas baigė procesija su šv.
Šiandieninės nedarbo ir iš to kilusios pajėgti įdiegti meilės nepasitenkinusioji ašaros tegu nuplauna Jo šv. Širdies žaiz
114 Spring Garden 9L,
Sakranientū. Nuo tos valandos maras stai- sunkenybės, be abejojimo, yra regima Die širdin ir nuraminti įtūžusių geidulių.
dų, atvertų mūsų nuodėmėmis.
Easton, Pa,
Turėdamas
mintyje
šių
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i didžiausio skurdo, bado ir grie nustosime tikėti ir savimi. Mes Kas tad reikia daryti?
žimo dantų. Kad jau šiandien klumpame nuo krizio j krizi,
Pirmiausiai mes patys tu
nieks neabejoju.
neabejoja. raPa-|iš vienos nelaimės į kitų. Ir iš rim persiimti tikra kataliky
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įaip yra,
via, mėtis
Nors kad ir trumpam laikui bės atžvilgiu jis bus dingęs.
Mes juos sutinkame visur rodžiu ir jie pagimdė daug ižw|kime ,ik : Bu5iia kur ,60 to reik gelbėtis.
bės dvasia. Kristaus Bažny
,
. , ■ ■ ,
kas rengtųsi Lietuvoje apsi- Tokių samprotavimų bei ar- Sutinkame namuos, gatvėse, i bedieviško jaunimo, šis šūkis I
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; milijonų tanta badauja ir šau
Kiekvienas lengvai galėjo čia, siela — tai vis dalykai,
lankyti, neprivalo užmiršti, gumentų būtų galima rasti baliuose, susirinkimuose ir ki ne tik svetimuos kraštuos, tad
kiasi pagalbos rankos. O ki- pastebėti, kad penktos klasės kurie mums turėtų rūpėti pir
kad Amerikoje gimusių arba dar daugiau. Tik pagalvoki - tur. Kas jie? — Gundytojai ir pas mus, mūsų rusiškųjų
.
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,tuos kraštuos? Štai Ispanija,
gimnazistas nebesutinka su sa- moj vietoj. Ne naujausi tech
Amerikoje augusių jaunuolių me! Argi daugeliui mūsų ne pragaro, bedieviai arba apsi- bedieviškų advokatų, daktaru ™
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tėvo nuomonėmis ir, nors nikos išradimai išgelbės žinoatsilankymas Lietuvoje yra tenka regėti liūdnų vaizdų, krėtusieji bedievybe žmonės.
dar ir nedrųsiai, šaiposi beve,k nijų. Pasaulį išgelbės tiktai
pirmaeilis dalykas. Tėvai, ku- Kai iš mokyklos vakacijoms Jie dažniausiai dedūsi dide skleidžiamas, atvežtas iš sve- ”’° v'«'uo -' n\. lr
gaisrų. Ir ten jie per keletu '.g kiekvien0 j<(
q
krikščionybė. Kiekvienas pa
rie patys vykdami Lietuvon atleistas jaunuolis kreipiasi į liais galvočiais: profesoriai, tur, pradeda prigyti ir jau įdienų* moka sunaikinti tai,’ ka jus
•- seniai
• • išmanote?
-x
. » — daž±
šaipos žodis arba nors ir dvi
neima su savim savo vaikiš tėvų arba motinų su klausi literatai, studentai, o taip pat, simeta net į kaimų. Tegul tai
visa žmonija kropščiai rinko nai sako jis, nes jaučias moky prasmiškas įtikinėjimas, kad
čių, arba turėdami vaikų ne mu: “Dad, you are going a- net šimtamargiai ūkininkai. bus ir nežymus skaičius — vis
per ištisus šimtmečius. Tai
tesnis. O kai lieka studentu, tikėjimas atgyveno savo amsirengia su jais Lietuvos pa ray to Lithuania, — H o w Lipšniai jie mums kalba apie tiek. Tikintieji žmonės ieško
toks jų darbas.
dažniausiai laiko savo pareituri sukelti mumyse stip
matyti, — jokiu būdu negali about me? O Ma, you are not visokių brolybę, o pamatę, kad šviesos, ieško teisingo kelio,
rų
pasipriešinimų.
NenusigųsArgi tokių dalykų akyvaiz- ga įsirašyti į kokių nors so
savo elgesio pateisinti nebent going to leave me behind?” mes jų įdėmiai klausom, pra ieško išganymo nuo nuodėmės,
kim jokių titulų, jokių “mok
jau visiškai finansiškai neiš .Todėl tėvų yra šventa parei deda užgaulioti kunigus, baž trokšta amžinojo gyvenimo. doje mes lietuviai, ūkininkai cialistinę organizacijų, mažiau
alininkų!” Drųsiai atremkim
sigalėtų. Ir štai dėl ko:
ga padaryti viskų, kad vaikai nyčių ir įsidrąsinę aiškinti, Jie eina į tų šviesų, kuri spi ir kitų profesijų žmonės nesu eiti arba visai nebelankyti ba
kad tikėjimas — atgyventas ndi iš Dievo žodžio. Jų visas prantame, iš kur kyla pavo- žnyčios; iš vieno kito bedievio ju šmeižtus, atremkim jų gun
a) Reikia juk neužmiršti, jiems nedarytų priekaištų!
dymus, nes, pasidavę jų klai
kad nors lietuvių Tauta ir ne Todėl, visus \ ir kiekvienų, dalykas, kad visa tai, kų Baž gyvenimas pagrindžiamas Die .ius* Negi mes visų laikų leisi- profesoriaus šį tų nugirdęs, dingiems išrodinėjimams ir
gausinga, betgi ir ji gausiai kas rengiasi Lietuvon, — lie nyčia moko, esųs melas, prasi vo teisybe. Jie eina prie To, me visokiems, vadinamiems įsivaizduoja viskų išmanus, bent kiek atšalę nuo tikybos,
ir daugiau negu užtektinai pri tuviškos kultūros labui ir dra- manymas ar panašiai. Dažnai kuris už visus aukavo sayo mokslininkams” ir šiaip nu- Tačiau, kai subręsta arba su mes sulauksime to, ko sulau
ėjusiems kreivais keliais jau- laukę senatvės, jis supranta,
'ridėjo prie Amerikos Nacijos, ugingesniems tarp Amerikos mes jų išklausome, netikime gyvybę.
kė kitos tautos. Mes krikščio
kuri tapo gausinga ir galin- ir Lietuvos santykiams stip jiems, bet daug atsiranda ir O kų daro bedieviai; kų da nikliams nuodyti mūsų sielas, kad buvo klaidingai įsitikinęs, nvs esam stiprūs ir galingi,
tokių, ypač jaunimo tarpe, kū ro visi tie, kurie griauna Baž kad paskui pasijustume ant vėl grįžta prie katalikybės ir
ga, sudarymo; Amerika todėl rjntį, — susirūpinti Amerikos
“Pakilk, rimtų įsitikinimų. Bet tų klai mūsų neįveiks jokios pragaro
vienų kitų kny- nyčių, šaiposi iš krikščionybės bedugnės krašto?
negali ginčyti gimSifP*" 8 *7“ lietuvių jaunosios kartos tu- 5 ne, perskaitę
galios, jei tik mes panorėsim,
_ • „ „• . ,.
šių su Lietuva kaip ir su kiu : Baltoios nakrantės'
5* Pasir°dyti esu labai tiesų, papročių; kų daro tie, prašvisk!” šaukia pranašas I- dų, kurias jis skelbė raštu ir jei visuomet su mumis bus
izmu i Baitojos
1 ĮgmoksKnR, protingi> jiem8 pri
zaijas. O daktaras Federhofe žodžiu, jau nebeatitaisysi. Jos
tomis tautomis;
kurie nori patys būti dievais? ris visai teisingai sako: “Mes (dažniausiai pasiekė lengvesnio IhevasA. Rimbus
.kviečia, ragina ir ragins
b) Lietuvių tauta yra nedi Amerikos Lietuvių Ekonomi taria ir nuo tikėjimo guodžia- Jie visa daro tam, kad susi
ištrėmėme krikščionybę. Mes, būdo žmonių širdis ir jų šif
delė, todėl jai ypatingai rūpi, nio Centro Turizmo Sekcija nčios šilumos pradeda atšalti. krautų sau didelius turtus. Jie
paskendome į pagonybę.” Jeidy iššaukė abejingumą arba į SKAITYKITE BIZNIERIŲ
kad kiekvienas lietuvių tau P. S. A) Šiais 1932 metais
“Jeigu yra Dievas, tai aš išžudo milijonus nekaltų žmo
BARGENUS
tos narys, nors ir svetur gi vasaros metu rengiasi vykti negalėčiau jausti, kad ne aš nių, arba, atima iš jų tfasku mes nustosim tikėti Kristumi,1 netikėjimų pačiu Dievu.
męs ar augęs, laikytųsi lietu Lietuvon gausingi turistų bfl- esu tas Dievas,” šaukė prieš tinį duonos kąsnį, įmeta juos
viškos vienybės ir nedingtų riai: birželio 1 d. anglų laivu keliasdešimt metų laisvamanis į požemius ir numarina badu.
beprasmiškai svetimų tautų “Lancastria”; birželio 9 d. vokietis Ničė. Būti tokiu, kaip Jie degina, sprogdina gražiau
jūrėse;
laivu “Saturnia”; birželio 15 Dievas, tai labai patinka nu sias bažnyčias, šaudo tūkstan
c) Čia, Amerikoje, gimęs ar d. laivu “’Berengeria”; birže tolusiam nuo tikėjimo žmogui. čius kunigų. Nugriebę turtus
augęs lietuvis teisės ir politi lio 1$ d. laivu “United Sta Tų šūki pasigavo visi tie ta lengvai prašvilpia su visokiom
kos atžvilgiu yra šios šalies tes”; liepos 2 dienų laivu riamieji mokslininkai, intelige- palaidūnėm ir didžiausias, do
pilietis, bet būtų didelė netei “Frederik VIII”; liepos 16 d. ntai. Tas šūkis buvo jiems kel-' rangiausias šalis veda prie
sybė išrauti iš jo širdies ir laivu “Statendam”; liepos 30
PER
HAVRĄ
proto tautinės kilmės jaus d. Švedų laivu “Gripsholm”;
mus; Amerikos lietuviais gi rugp. 19 d. laivu “Majestic”.
IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.
mę — Amerikos lietuviais ir Kai dėl kelionės patogumo,
turime būti; mūsų misija —, tai tas pareina nuo to, kokį
Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE
būti tiltu tarp Amerikos ir • laivų pasirinksi. Lietuva turi
FRANCE”. Atlantiką perplauks į 5 dienas ir 18 vai.
Lietuvos.
savo uostų KLAIPĖDĄ, todėl
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
d) Senai iš Lietuvos atvykę patogiausia vykti tais laivais, GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
•
Amerikon Žmonės, atsiminda-1 kurie veža į Klaipėdą. Švedų
kaina .... . ..................................................................... 10c.
mi sunkius Rusų viešpatavi ir danų laivai veža tiesiog į NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
mo laikus, pripasakojo savo Klaipėdą, taigi ir kai kurie
kaina .............................................................. 75c.
vaikams nelemtų nuotykių iš anglų laivai. Važiuojant Ame KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
savo gyvenimo ir nebūtų pa rikos, vokiečių, prancūzų ir
mų drama, kaina............................. ........................... 25c.
sakų: išdavoje — Amerikos olandų laivais, Lietuva pasie ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
lietuvių jaujoj! karta juodai kiama tik geležinkeliais (per
Pranas Jakštas, kaina ......................... n................... 50c.
įsivaizduoja savo tėvų kraštą, Vokietijų ir lenkų koridorių). GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
purtosi lietuviškumu ir daž Antras svarbus keliauninkui
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
nai net ir savo tėvus dėl to dalykas, tai vizos:
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE”, 42,000 TONŲ
niekina; dėl to dabartinės Lie Važiuojant per Vokietijų
Pr. BūČys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
tuvos aplankymas yra tinka- (Bremen, Hamburg), Lietu246 puslapių kaina .............................. ....................... $1.75
Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvą per Prancū
miausias būdas , senoms klai- į vos piliečiai už tranzito vizų
ziją, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Galima bus ap
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. BūČys, M. I. C.
doms atitaisyti; patys tėvai,' moka 1.50; už Holandijos tralankyti Liurdų ir kitas vietas.
Lietuvos Universiteto Prbfesorins, Trečioji pat. laida 75c.
besisvečiuodami Lietuvoje, pa nzito vizų .20; už Anglijos vi
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
matytų, kokį gražų progresu zų .20; už Prancūzijos tranzi
Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
padarė jų tėvynė, Lietuva, ta to vizų .20.
. j
žiai
ir puikiai Įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite
kun J. Bikinas, kaina ..................................................... 90c.
pusį nepriklausoma, o jaunuo
Amerikos piliečiai už Angprie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
liai įgytų teisingų supratimų, lijos tranz. vizų 1.00; už Pran
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei
apie tėvų kraštų, ir tie atsi cūzijos vizų .20; Vokietijos
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.
reikalingus
dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
minimai jiems būtų malonūs vizų nemokama; Olandijos viŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
visam gyvenimui ir tuo būdu za nereikalinga. Betgi važiuoreikalus aprūpins
vičius, kaina..........................................................................20c.
Lietuva įgytų daugiau dran-' jaut švedų ar danų (skandigų, o Amerika turėtų daugiau navų J laivais kaip Lietuvos, DIEVO AKYVAIZDOJE, vei-tė Byrąs, kaina................... 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
platesnio akiračio piliečių.
taip ir Amerikos piliečiam.'?
kaina .........................................į.......... .................... 15c.
e) Amerikos ' lietuvių jau- vizos nereikalingos.
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
. noji karta daro didelę skriau B) Visų Vaizbos Būtų na
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00
2334 S. Oaklcy Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
dų sau ir lietuvių Tautai, kai riai ir ypač Vaizbos Būtų su
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigas.
be reikalo ir savęs? negerbda darytos (o kur jų dar nėra,—
mi naikina savo lietuviškas reikia sudaryti) Turizmo ko
pavardes ir nesistengia gerai misijos šiuo įtikinamai prašo
Ohicago, Illinois.
išmokti lietuviškai kalbėti: mos į aukščiau paduotų atsi 2334 So. Oaklęy Avenue
pavardę keisdamas, geresniu šaukimų atkreipti visų savo
.netapsi, o tik paniekos galima apylinkės draugų ir pažįsta
susilaukti; juk kas savęs ne mų dėmesį.
rtrmt
h Ha
«f
HITT AND RUNN
gerbia, negali reikalauti pa Am. Liet. Ekonominio Centro
garbos ir iš kitų. Mokėjimas
Turizmo Sekcija
Ravot protėvių kalbos šalia an
gliškos kalbos yra be galo1 nan PAŠOVĖ LIETUVI SAR
dingas dalykas praktiškame
GYBINĮ
Gegužės
1 d. II rajone pir
gyvenime. Ątsilankymas Lie
tuvoje išmokytų gerbti ir Lie moje Uciekog sargyboje buvo
šūviu sužeistas į kairės kojos
tuvą ir lietuvių kalbų.
f) Jei čia gimęs-augęs jau blauzdų stovįs prie adminis
nuolis, būdamas tėvų globoje, tracijos linijos pasienio poli
negaus progos Lietuvą pama cijos sargybinis Jonas Lukšys.
tyti, tai suaugęs — vargu jis Kas šovė į sargybinį, nepa-

LEISKITE JAUNIMU LIETUVA PAMATYTI!
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LIETUVIAI AMERIKOJE
PIPFRfl II I
UI VU II V)

singa ir garbinga dr-ja.
Poniet uarauiios svetaim

Kas nori studijuoti Lietu
vių Kolegijoje tesikreipia į
Rev. Dr. J. Navickas, St. Ma
ry’s College, Thompson, Conn.

bet kas iš Vakarinių Ameri
kos Valstybių, tai yra, iš Illi
nois ir aplinkinių valstybių,
negali keliauti į Connecticut,
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Penktadienis, birželio 8, 1932

[ienų. Lz tai gavo didelę puo- ,buvo 20 rinkėjų; kiek' surin- sutariamai giedojo Miaan. Terkštę gražių gėlių, kurias įtei- ko, dar nesužinojau, kitų kai- tia (M. Haller). Kapinių, ko
ke maža mergaitė Šiaulytė su tų parašysiu. Keikia pažyjnė- miteto narių p. J. Simokaičio
gražia prakalbėle. Po to kleb. ti, kad labdarių 10 kp. (West ir M. Bendiko pastangomis
kun. Bublys gražia savo kai- Pullmane) turėjo prie kapinių buvo paruošta tinkama pastoba vakarų apvainikavo. Žmo- savo būdų, kur buvo gauna- xgė ir altorius. Pp. Karpių panių buvo daug.
ma užkandžių, “minkštų” gė- tarnavimu buvo atvežti varVaxgšas rimų ir “ice creamo.” Apmo- gonai ir kitos reikmenės. Žmo
------------------- kėjus visas bilas ir už trukų, nių susirinko daug.
WEST PIR1MAN, HL. I labdariams pelno padaryta 49
Vakare buvo surengtas pa1 I doleriai.
silinksminimas parapijos sve-

daitė. Programos vedėja bus
j)-lė J. Karpiūtė.
Po programos bus pasilink
sminimas — šokiai prie 4 in
strumentų orkestro. Smagus
laiko praleidimas visiems už
tikrintas. Tikimasi turėti sve
tainę net su kaupu, nes įžau
ga nebrangi — visiems priei
nama.

X Mažosios Gėlelės choro
,X Sekmadienį, gegužės 29 i X Birželio 12 d. parapijos i taiueJe4 110rs žinomų ir ne'
metų mokslų gali įgyti Ma- d., Dievo Kūno šventė mūsųsalej ivYks &v- Petro ir Povi- ^ai‘g t««usinnko, bet pelno į vakaras su murga programa
Į įvyks birželio 19 d. taip pat
rian Hills Kolegijoje.
bažnyčioje buvo labai iškil- ilo ParaP- mokyklos mokslo sieJ “r?*0'
!Šv. Petro ir Povilo par. sve
Kreipkitės adresu:
mingai minima. Suma buvosu|lnetū baigimas. Mokytojos Šv.
X irzell° a d. 7:30 vai v.
tainėje. “Gėlelės” irgi paruoš
RBV. V. KULIKAUSKAS, Švenčiausiojo išstatymu, o po! Kazimiero seselės rengia labai ^v; _ei’°-ir ^0Vll° par' svo"
kų tokio naujo.
Ex.
Sumos graži procesija lauke, I Sraži4 programų. Kviečiame- alaeje Lle^ Vl clloras> P- A
Mariau Hills College,
kur buvo padaryti puikūs aJ- svečius iš kitų klonijų. Būsite
gos vadovaujamas, rengia SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ
Hinsdale, EI.
torėliai. Procesijoj dalyvavo patenkinti.
'
tautiškų dainelių koncertų. Be
PER SAVAITĘ
tai pirmųjų dviejų kolegijos

rytais
o vaaarats> tarėjas/ Vaidino: Verbyla,
‘ •ov’
e
advokatas — A. Kraujelis, EŠv. Antanas mūsų bažnyeio įena> j0 įįniorm—Ramanauję yra daug stebuklų parodęs; skaįtg< Kalvaitis, klijentas —
daug žmonių atgavo sveikatų I
Ramanauskas, Marė, Kalir kitokių Dievo malonių. To-j vaičio žntona _ M Kraujalydėl raginu visus šios kolom-,
Draugelis, advokato patajos lietuvius, taip pat ir aPy-" rėjas—A. Ginotis. Eilės “Molinkės žmones pasinaudoti Die Į tina ir duktė» gražiai deklavo malonių proga. Per Šv. Au-. niavo O. Sadauskaitė. Visi
tano, mūsų parapijos globėjo > savo užduotį atliko ko grair didžio stebukladario' ūžta-; žiausiai, ypač daug juokų pririmų galima daug malonių darg gaVo deklamacija “ Mes,
pelnyti.
moterys, turim susiorganizuoŠį sekmadienį, dėl mūsų pa- ti” — Ona Ramanauskaitė,
rapijos pikniko Novenos apei- jauna mergaitė, bet gerai nu
gos bus tuoj po Sumos, Suma davė, daug prijuo^įų|y|^
būna 10:30.
Matyti, vadų daug p^anKun. H. J. Vaičūnas,, gij ir darbo padėfyghęj^ puiklebonas kiai paren^^MjJTz**tair jiems
-----------garbė, ypar^Jaunimui, kad
Ciceros lietuviai sveikina J klausė, motėsi ir žmones pa
gonių Onų Rašinskienę, laimė- linksmino, savo tėvelius džiujusių .pirmų dovanų dienraščio gina. Oi, kaip malonu būtų,
“Draugo” vajaus konteste kad visps mūsų jaunimas toks
gegužės 29 d. ir ponių Šimu- būtų.
tienę, laimėjusių automobilį. Vakaro vedėjas pareiškė iš
Ponia Simutienė ir jos myli- pirmo protokolo: kai buvo
mas vyras augina labai gražių tverta minėta dr-ja, būta 24
šeimynų ir moka jų gražiai pirmų narių, bet dabar iš tų
auklėti. Leonardas Šimutis y- Jiko tik 4. Vieni išmirė, kiti
ra be galo uolus ir sumanus, atsisakė. Iš likusių, kurie remūsų visuomenės veikėjas. P- mia dr-jų, yra: Juozas Jurenia Simutienė dabar kaip tik vieia, Juozas Meiliūnas, Jogalės dar labiau pagreitinti pas Trakšelis, Kazys Šimkus,
visuomenės veikime, pasivaži- Šiems buvo skirta po rožių
nėjant laimėtu ‘ Sudebakeriu ’ puokštę, kitiems senesniems
į kolonijas. Šimučiai ir jų vi- ----- --------- —
... - ... ■
sa šeima birželio 5 d. bus Šv. jį; >■ l
■
3 ■■ —
Antano parapijos piknike, Vy
tauto Parke ir stos į lenktyI |£T||t/||| CVCfa
nes dėl naujo laimikio.
toVs
Jei kas nusipelno pagarbos, ,,
__
dus

tai, ponai Šimučiai už uolų ir

sųžiningų veikimų visuomenė-

nariams po sidabro spalvos
ženklelį. Visi ženklelius gavę,
linkėjo dr-jai ilgiausių metų,
žadėjo vieningai v dr-jai dar
buotis.
j
Šv. Benedikto dr-ja narių
turi apie 200, turto daugiau
kaip už $2,000; bažnyčios ir
tautos reikalams per $700 yra

, , . ,
„
•
n
labai daug žmonių. Reikia pa-

,

v
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zymeti, kad praeiviai, išvydę
._

_

,

•

.

procesų,, nusie.no kepures ir
klaupė ant kelių.

■BeP-

---- ------------ ,
tAiFOTIJHIP*

III

WESfVILLE, III.
7

-

to bus suvaidinta Nastute,
A. „
....
.

operetes iormone, kuriaimuzi-

Čia lietuviai apsigyventi pra 1
dėjo nuo 1895 m. Pirma lie
tuvių dr-ja įsteigta rugsėjo 10
d. 1900 m. Ši Šv. Petro drja, reikalui esant, kviesdavo
lietuvį kunigų. Tuo būdu drja pasitarnaudavo katalikybės
dalykuose visiems anų laikų
lietuviams Kenoshoje, kol bu
vo gautas nuolatinis kunigas.
Antra lietuvių dr-ja įsteig
ta balandžio 21 d., 1907 m. šv.
Benedikto dr-ja. Ji jau išgy
veno amžiaus dalį — 25 me
tus. Per tų laikų išaugo į di-1
dėlę ir gerais darbais kilnių
dr-jų. Ta proga iškilmingai
minėjo sidabrinį jubiliejų. Už
prašytos Šv. Mišios, pakvies
tos kitos dr-jos ir visi ^Ir-jos
nariai bendrai ėjo prie Šv. Ko
munijos .Buvo gražus įspūdis..
Žmonių buvo tiek daug, kad
vargiai tilpo bažnyčioje. Kleb.
kun. Bublys pasaKė pritaikin
tų labai gražų }>ainokslų ir pa
pasakojo apie Šv. Benedikto
darbus. Pagyrė dr-jos steigė
jus, kad sugebėjo pasirinkti
tokį didį Šventąjį globėju. Sa-/
kė, kad ta dr-ja, jei seks jo
pavyzdžiu,

bus visuomet gau-

4
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S. Pocius, Bethoveno konser™ •

i
i
I
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----------vatorijos vedėjas Clucagoje.
X Gegužės 29 d., Vytauto
x Šv. Petro ir Povilo baž-Į Operetę vaidins jauni asmeparke įvyko milžiniškas dien- nyčioje, per Dievo' Kūno ok- nys, pilni energijos. Nastutės
raščio “Draugo” piknikas, i tavų buvo laikomi iškilmingi rolę vaidins p-lė J. Ambrozai- ',
Sakau “milžiniškas,” nes die-! Mišparai, kuriuos giedojo L. tė; motinos — p-lė J. Kačiunraštis “Draugas” pirmų karį V. choras.
1 šiūtė; Petro — V. Misiūnas,
tų turėjo penkių tūkstančiui
Gegužės 28 d. buvo iškil- Jono — J. Vendalskis, raštįžmonių minias. V ytauto par-, Alingos p. A. Karužio jungtu- ninko— J. Vilkanskn^^ęn^skas yra didžiausias pikniką- J VgS su p_ie j. Gailiūte. Jauna- tio — J. Mališaoska^^Į^^’
ms aptvaras, tokio iki šiol dar j vedžiai abudu buvo Vyčiai ir
Keletu ktasiaUy dwUj^Wųua<r
niekur nėra buvę, bet minėtų choristai, užtat Vyčių kp. nu- nuos p. S.
dienų buvo per mažas; norint tarė įteikti jiems dovanėlę, o Justa Karjįiūtė. Solo dainūos
kų pasiekti, reikėjo grūstis j choras per jų jungtuves pa-1 gražiabalsė1 p-lė Joana Mičiupro minias žmonių. Valio, vy- [giedojo. Jaunavedžių tėveliai
rai! Taip ir reikia.
-[iškėlė vestuvių puotų ir suX Gegužės 30 d. — tai Ka- 'kvietė daug svečių.
(John Bagdziunas Borden)
purių diena. Tų dienų buvo
X Gegužės 29 d.‘, esant gra
ADVOKATAS
gražus oras. Na, tai ir suplū- j žiam orui, Dievo Kūno proc- 105 W. Adams St., Rm. 2117
do apie dešimt tūkstančių sija įvyko lauke. A. Glambie
Telephone Randolph 6727
i
•
*•
žmonių minios į Šv. Kazimie- nė gražiai papuošė altorėlius 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
ro kapines. .Buvo iškilmingos! X Gegužės 30 d. “DecoraName: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
pamaldos: egzekvijos, Šv. Mi- tion Day,” minėta iškilmin
šios, pamokslai ir procesija, gai. Pamaldos, Šv. Mišios, nu
Dalyvavo daug dvasininkų ir vo ant Šv. Petro ir Povilo ka
vargonininkai labai gražiai pinių. Mišias celebravo gerb

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905
Tfel. Dearbarn 7966
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

For COLDS, COUGHS
Sore

tkroat,

muscuiar

rheu-

matic aches&paina,apply Mua-

terole, the "counter-iaritant”

■Si-* "•Vo?"

10 PIECE COSmBTFC
SĖT $1.97
Thla la a Famous VIvanI Šert and Ineludes face powdpr, $1.00; Hbuge, 75c,
Tlasue

Cream

$1.00,

Vardas .............. Adresas.........................................
Siunčiame per paštų GOD
Pinigai grųžinaml, jei
nepatenkintas.

Namų Tel. Hyde Park 3395

UKbIIIviU
HIHuvIkI

LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. Clark St, Room 1206

l»wITWI11

CENTRAL

6166

3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Išplauks iš New Yorko birželio 14 dienų laivu “DE GRASSB”

Telephone VTCTORT 2218

Ekskursantai p&uks j Dublinu, Airijon, kur įvyksta Eucharisti
nis Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laive
turės pilnų užlaikymų ir nakvynę.
Po kongresui tuo pačiu laivu
plauks į Havru ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.

||

B

šlr4šaar II

Laivakortės turistine klesa į vienų pusę .......................... 9145.00
Ten ir atgal .............................................................................. 9215.00

Nesirūpink
ntežėjimu,
pleiskanomis.

Išbėrimais, spuogais
ir kitais odos negerumais.
Tik
gauk gydantį antiseptikų Žemo—

ADVOKATAS
4600 SO.

WOOD STREET

saugua

Aptiekase.

36c„

31.00.

Tel. Lafayette 6393

Rezidencijos: 2 E. 103rd Place

šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. kUn. J. J. Jakaitis.
Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

Tel.

Pullman 6377

l'yrua, AUldtM, Nvdkm
GKAUOa A4II

Vr*. Sidclia

2334 SO. OAKLEY AVE NU E, CHICAGO, ILL»

Mūrine valo,
be pavojaus.
Knyga. “E,«
Beauty** ant

Telefonas Roosevelt 7790

B'LtvĮ MV-MV

WHO V
>

/

Oo'yI

k

UdMOrS

$1.00,

Oepilalory

Facial Aatringent $1.75, Batu Salt l.OO,
ToJIet Wator $1.25. Perfume $2.76, Brllllantlne 75c. Skln Whltener 75e.
'Botai
Value J12.00. Speclal prlce. $1.07 for aU
ten plecea to lntroduce thla line,

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais
— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Telephone

Jerome

.x

„

kų yra parašęs kompozit.

Mrs. Betty Luedere iš D&yton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
— per vieny, savaitę aš suliesėjau
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių
išgirti tų vaistų.
Kad suliesėki lengvai, saugiai ir
neavojingai imk pusę Kruschen pusę
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailių, išvaizdų.
Butelis, kurio užtenka keturioms
savaitėms,
visai
pigiai
toatseina.
Gauk aptiekoj.. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.
Bet žiūrėk, kad butų Kruschen
druska — pamėgdžiojimų yra daug
ir tui i saugotis.

\*T

B\VW?

UV UUU
'AKT T •

' VO\J

av

—I
<

ABOŪT

tartaa

švelnina gaivina
Jua jų pamėgsi te
Care” arba “Epe
paretkalavlmo

60c..

,D R 1 ūGSS

Penktadienis, birželio 3, 1932

UM.

CHICAGOJE

6

1ĮORTH SIDB

D A K T A R A f:

Šilta žiemužė jau nudardėjo,
Ofisas Tsl. Grovefilll 0617
Pavasarėlis linksmas atėjo.
Rea 6737 S. Arteslan Avė.
Tel. GrovehiU 0611
Paukšteliai gieda, saulelė šildo,
Gėlelių kvapas orų pripildo.
Švelnus vėjalis žemelę glosto,
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2423 West Marųu.‘(te Road
Žaliais lapeliais visur užklosto.
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket, »-12 AM.
Pavasarėlio linksmo sulaukus
Nedėlioj susitarus
Visi su džiaugsmu į girias traukia.
Tėn pūliai girių jauniui’s dainuoja,
Tol. Lafayette 6793
Girioj gegutė liūdnai kukuoja.
Šitų dainelę visi dainuosim,,
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Penktų birželio kai išvažiuosim.
Šitų dainelę visi dainuosim, kai išvažiuosim į Jeffersono j Office: 4459 S. California Avė.
miškus birželio 5 d., o ta diena jau čia pat. Komisija, kuri Į z Nedeli0'ie pagal 8Utarti
yra išrinkta, smarkiai darbuojasi ir ketina viskų paruošti ,
'
ko puikiausiai. Nepamirškite tų dainutę išmokti, (gaida kaip i DENTISTAI
“Šalta žiemužė”), tai jų uždainuosime miškuose visas Norta t
' . .............
Sidės jungtinis choras.
• Lietuvytis Phone Boulevard 7042

LIGONE** RAM*JOS

ligoninei padarė. Kitų. sykį aDR. SUZANA A. SLAHI8
,pie tai pasakysime.
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy
Kasininkė E -'niiiips pra
Penktadienį, gegužės 27 d.
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
2 vai. popiet įvyko metinis Šv. nešė apie Kasos stovį. Fin. raValandos: 10 Utį 11 ryte; 4 Iki 6 po pietųKryžiaus ligoninės rėmėjų su-1
Vaigieng sakg turi
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki I vai.).
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimą.
sirinkimas, kuiį vedė pi imtu. inartJS pilnai mokesčius sumoOfiso Tel. Lafayette 7337
Rea. Tel. Hyde Park 3395 I
B. Lauraitienė.
įėjusių yra 125.
Kelionių
Mirus mūsų pirifiutinei na (tour) rengimo komisija pra
rei Felicijai Šlepavičienei, už nešė, kad surengė keliones per
Ofiso ir Rm. TeL Bonl. *118
Ofiso ir Red. Tel. BouL 6914
Excelsior
Laundry,
Edison
jos pasidarbavimų šioj drau
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
gijoj narės nutarė ir sumetė mūrus, lamp shade party ligo
736 West 35 Street (Kamp. 38 k Halsted St)
pinigų Šv. Mišioms, kurios ninėj, kortų lošimus ligoninėj
Vtt: 2-Y ir t:84-»:8t vaL vnfc.
Vat: M Ir M nl.
Nedėlioj susitarus
bus atlaikytos ligoninės kop ir ligoninės dienų. Priėmimo
komisijos vardu p. J. Jacobs
lyčioje.
Rea 9886
Tol. Canai 0267 Rea. Prospeot 8868 Tel. Ofiso 4060
pranešė, kad per ištisus me
F. Prihodskienė, pramogų
tus nares priėmė su kavute ir
rengimo komisijos pirminin
saldumynais, kuriuos gerb.
kė, pranešė, kad per ištisus
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
ligoninės sesutės narėms po liga, atgaivinimui nuo rržtro- pamatyti. Tadgi jos ir pirmai
^a*tus surengta du šokių va1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
D E N TĮSTAS
susirinkimo pateikia ir visuo- škimo ir tt. Metabolizm nia- kelionei išsirinko aplankyti
įįOrai, kurie įvyko TrianoH
Ofiso vaL:
Pezidenclja 6464 So. Arteslan Ava
4645 So. Ashland Avė.
kallroom spalių 91 d
į niet kitoms padėdavo prašant, . šiaa, su kuria gydytojai išti-Į.Geneva .State House of CorNuo
1
Iki
4
tr
nuo 6 iki 8 vai. valt
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Reaidendja:
Arti 47 Street
ir balandžio 20 d., 1932; baza- P' Jo^Uo (nauB* Iiar1^ pH*1 ria, ar ligonis tyri goiterį; X-1 ręction for girls. Bus įdomu
« iki •:■( vakare
8904 — 71st Street
NedėUomls tl* susitarus.
ėmimo komisijos narė) prane- ^Ray naujausio išradimo maši-Į matyti, kaip miestas atrodo ir
rėlis įvyko gruodžio mėn. Ho
Tel. Canai 6764 . Rea Republic 6166
me Art Guild; pietus rugsėjo šė, kad per metus įsirašė ir na (imant ligonio paveikslus, tvarko nusikaltusias mergai- Į r«i. canąi <122
mokesčius sumokėjo 40 naujų 'galima kvėpuoti ir paveikslų tęs ligi 18'metų amžiaus, ku
21 d. ir kiti pietūs Gimimo P.
,narių. Pirmininkė B. Laurai- ^negatyvai pagaminami neiš- rios patenka kalėjimam Šioje
Gydytojas ir Chirurgas
Švč. par. svetainėje, kuriuos
U E' XI I ST 4 S
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
tienė pranešė, kad jai esant imant iš mašinos); Gas maši kelionėje galės ir svečiai da
Ofisas 2408 WEST 68 STREET
2201 West 22nd Street
IR OBSTtTRIKAS
suruošė Commonwealth Edi dr-jos pirmininke, ligoninei
Kertė So. Western Avenue xna, kuri bus bartojama moti- lyvauti užsisakant vietas, nes
(Kampas Leavitt St.)
TeL Prospect 1028
Gydo
staigias
ir
chroniškas
Ilgas
son Co. Visų šių pramogų pel nupirkta: Oxygen mašina, va- noms prie gimdymo.
Valandos: Nuo 9' iki 12 ryto
reikės busu važiuoti. Už $1.00
Rekldenolja 2169 So. Leavitt 8t
vyrų,
moterų
Ir
valkų
Nuo 1 Iki 8 vakare
Tel. Canai 0706
nų sudėjus krūvon, visuomenė rtojama ligoniams, sergantie Apie įvykusį Birthday par bus “round trip,” visų pra
DARO OPERACIJAS
Seredoj pagal sutartį
Valandos: .2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
Ligonius priima kasdieną nuo
labai nudžiugtų, kiek ji pelno ms plaučių uždegimu, širdies ty p. Miniat pranešė, kad iš šorite pasiimti sau pietus. Pi
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioj pagal susitarimą
Nedėliomis ir seredomls Uk
nigus
iškolektuoti
bei
rezer

viso puotoj dalyvavo 75 na
iškalno susitarus
Boulevard 7589
GRABORIAI:
Rez. Hemlock 7631
rės (kaip jau pirmiau buvo vuoti vietas apsiėmė pp. Pini- į
Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
lips ir dogelio. Kelionė įvyks
laikrašty rašyta).
2130 WEST 22nd STREET
GYDYTOJAS k CHIRURGAS
CHICAGO
P. Lauraitienė padėkojo vi birželio 7 d.
LACHAVICH
4729 WEST 12 PLĄCE
DENTISTAS
Vai.: 7 Iki 9 v. v. Išskiriant Seredoc
somis norėms už jų darbštuTalkon seselėms apsiėmė: J
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Ir Pėtnyčioa. kuriomis dienomis jis
IR SONUS
pių ir sutarimų, jai pirminin pirmai savaitei naujoji pirmi- Į 4712 So. Ashland Avenue
bus.
CHICAGOJE
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS
GRABORIUS
Vai.:
Nuo
10
ryto
iki
8
vakaro
Laidotuvėms pa
kaujant per praėjusius metus ninkė Mrs. Lusk, antrai—Ka Į
Kitos
vai. ant Washington Bulvd.
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
J
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4:86 — 6:80 kasdien
savo vietų mūsų minskas, trečiai — Šatunas, j
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ir užleido
Telefonai:
Kedale
8460
—
2461,
arba
X—Spinduliai
todėl, kad priklaudarbu busite užganėdinti,
X-Ray
Cicero 66i. Rea tel. Cicero 2(68
naujai išrinktai, gabiai Mrs. ketvirtai — Miniat, penktai— lre1, Clcero 1260
sau prie grabų IšTel. Roosevelt 2615 arba 2516
Ofisas 2201* West 22nd Street
dirbystės.
I 2314 W. 23rd PL, Chicago
P. Lusk. Naujoji pirhi. padė Jacobs.
cor. 8o. Leavitt St. Tel Canai (122
OFISAS
_________
kojo narėms už jų pasitikėji
668 West 18 Street ,
~
Reaidendja: 6(28 S. Richmond AveJ
LIETUVIS DENTISTAS
Teief. canai
6174.1439 S. 49 Court, Cieero, BL
Po susirinkimo seselės na
Telephone Republic 78(8
mų
ja
ir
prašė
visų,
kad
ir
jai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 3238 S.
.Vai- kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
TEL. CICERO 6027
Valandos: 1—1 Ir 7—8 vai. vak.
res
pavaišino,
kaip
visuomet.
valandai vakare
Halsted Street, Tel.
pirmininkaujant
nesustotų
di
Nedėlioj: 14—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
Victory 4088.
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
rbti.
Ji
paskui
davė
sumany^5
e
j
e,
buvo
malonu
šiame
su

Valandos: 11 ryto iki l po pietų
Telefonas Yards 1138
4847 VV. 14th ST. Cicero, 11L
mų' per vasaros mėnesius su-«s*rakiniu matyti dalyvaujant
2lkl41r(lkl8vaJ. vak.
Phone Boulevard 4139
Nedėliomis nuo 16 Iki 12 ryto
rengti kelias keliones (tuors) j ^Son^n®s vedėjų seselę M. Al- :
Lietuvis
* Telefonai dieną Ir naktj
Dp. C.K. Kliauga
Justinų.
Graborius ir Balsamuotojas ir patiekė minčių, kur galima Į*r ses*
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VIRGINlA 6611
D E N T 1 S T A a
Alfa Utarniukuis, Ketvergais ir Subatomis Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.
važiuoti. Kas tik šiame susi
GRABORIUS
Turiu automubilius visokiems
2420 W. Marųuctle 1U1. arti YVcstern Chicago, III.
TsL GrovehiU 1691
rinkime buvo, ji visus nuste
Avė.
Pboue Hemlock 7828
Oriso vai.: nuo. 2 iki 4 ir nuo 6 iki
Musų patarnavimas
reikalams.
Kaina
prieinama.
’
Fanedėliais,
Seredomis
ir
Pėtnyčiomls
8
vak.
Nedėliomis
pagal
sutarti.
visuomet sąžiningas Ir
bino savo žinojimu įvairių
1821 So. Halslcl Street
MARŲUETTt PARKAS
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
nebrangus, nes neturi
3319 AUBUBN AVENUE
Namų Tel : Prospect 1930
me išlaidų ailalkymnl
vietų, kurias rėmėjos galės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skyrių.
- Chicago, III.
Plačiai žinomas biznierius
Vai. 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vs£k.
Šaradomis po pietų tr Nedėldleašals
Nauja, graži koį V. Aleksandravičius turi restik susitarus
plyi^a dykai.
2423
MAROUBTTB ROAD
Yra
išvažiavęs
atostogoms.
; toranų prie 22 g-vės ir WaGydytojas ir Chirurgas
bash. Bet jis gyvena mūsų ko Grįž birželio 6 dienų.
3307 Anbnrn Avenne
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Res. Phone:
4631 SO. ASHLAND AVĖ. En«lewood
VEDOJAS
(441
Office Pilėne
lonijoj 6925 S. Washtenaw
Wentworth 8906
Wentworth >664
Tek Yards 0994
1650 WEST 46th STREET
^Ave. Praėjusį sekmadienį, ge
AKIŲ
GYDYTOJAI:
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Rezidencijos Tel. Plaka 8206
gužės 29 d., jo namuose buvo
Tel. Boulevard 6203-8418
LIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS:
didelė iškilmė: jo žmonelės
Nuo 10 iki 12 dieną
Didelė graži koplyčia dykai
Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
6558 SO. HALSTED STREET
Nuo 2 iki 3 po pietų
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
i' Marcijonos gimimo diena ir
718 WEST 18 STREET
JULKOMA
8HEPI
TIENL
Valandos: 2-4 Ir 7-6 VaL vakare
Nuo
7
iki
9
vakare
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau neitu
sūnelio Vincuko gimimo die- į
Nedei.
nuo
10
iki
12
dieną
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai
Tri. BoaneveN 7&H
Mirė birželio 2. 1932 m. 4
na. Bet čia dar ne viskas. Vin
Ofiso Tel. VICTORY 8887
vai. ryto, \ 32 metų amžiaus.
Kilo iš Tauragės apskr. ir par.,
Of. ir Rea Tel. HEMLOCK 267 4
cukas tų dienų priėmė pirmų
Vizbutų kaimo. Amerikoje iš
Jfiso
Tel.
Victory
6893
gyveno 10 metų.
jų Šv. Komunijų. Tokioms ne
Paliko dideliame nuliudlnie
Bes. Tel. Utelei 919)
vyrą Joną, 2 aunu Bronislovų
paprastoms
triguboms
iškil

ir joną, dukterį Eleną, moti
Jei neatsiliepia šaukite Ccntral74M 3133 S. HALSTED STREET
nėlę Oną Laurinskienę ir brolį
mėms
paminėti
/pp.
AleksanLIETUVIS
AKIŲ
Antras ofisas ir Rezidencija
Juozapą, hrolienę. Uršulę Pau
tienę ir gimines.
dravičių
artimieji,
būtent,
po

SPECIALISTAS
6504
S. ARTESIAN AVEj
Kūnas pašarvotas 5707 W.
64th I’lace, Clearing, III.
nios
Žizienė,
Milienė,
RakštiePalengvins aklų Įtempimą, kuris r.ųnVTOTža ). ffP-|»TrPOA4b Ofiso Vai. Nuo P-12 rytais: nuo 7-9
Iziidotuvės
Jvyks
subatoje,
esti Rriežustiiu
galvos OAauucjliuu,
skaudėjimo,
IT UfllftUfiUnB vak., Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 no
. •
A| 1
i
• v — CDV1
« *4*
feaituo
LIETUVIŲ
birželio 4, iš namų 8 vai. bus
ne
ir
Ona
Aleksandravičiene
i
svaigimo, akių aptemmio, nervuotuOfisas
3102
So.
Holstod St piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
atlydėta J Ht. Symphorosu baž

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. J AVOIŠ

į

DR. C. Z. VEZELIS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. RADUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOVVARSKIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. S. BIEZIS

DR. GUSSEN

DR. M. T. STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. L YUŠKA

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

DR. MAURICE KAHN

DR. A. R. McCRADIE

S. M. SKIIDAS

DR. VA1TUSH, OPT.

DR. J. P. PKKA

Seniausiai ir Didžiausia

DR.A. A.BOTH

iq v

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus ^fi
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
arnng ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiaueį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance^patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRAEORIUS
Didysis Ofisas

w

4605-07 South Hetmitage Avehuc
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir T74S

nyčią, kurioj jvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų
bus nulydėta j šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus tr pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, sunai, duktė,

motinėlė, brolis, brolienė.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudelkis, Telef. Yards
1741.

Tel. Gary 9764 Res. 2-5507

BARAN & GRE60R
Pagrabų vedėjai
I’lrVatine koplyčia mo
teris aptarnauja moteris
Geriausias ambulanso pa
tarnavimas dienų Ir naktį.

007 W. llth Avn., Gary^nd.

ohlu

surennė didele
Duotu Kurion
kurion tn0
' 8kaudan** akil* karStl- Nuimu
^UtLIlgt
Giueię puotų,
;ataractu». AtltaUau trumpą regyatę

Šventadieniais pagal sutarimą.

Kampas 31 Street

buvo sukviesta daug svečių. ir
regystę.
Tel. Wentwortb 3000
Prirengia teisingai akinius visuose VaL 10-li v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Bet jų dar daugiau suvažia atsitikimuose, egzaminavtnas daro
Rez. Tel Stewart 8191
mas su elektra, parodančią mažiau- Nedėliomis ir iventadieniaia
vo iš “Draugo” pikniko. Bh- na.
klaidas.
10-12
Specialė atyda atkreipiama moky
vo ir orkestras. Tai buvo tik
klos vaikučiama
ra, graži šventė. Puotos ren Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Gydytojas ir Chirurgas
gėjos įteikė gražių dovanų - re. Nedėliomis pagal sutartj.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
6558 S. HALSTED STREET
valgomojo kambario setų.
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Perkėlė save ofisą po numeriu

DR. H. BARTON

DR. CHARLES SE6AL

Ponai Aleksandravičiai yra
gero, malonaus būdo žmonės;
gražiai sugyvena su savo dra
ugais ir giminėmis; savo vai
kučius auklė,ja katalikiškoje
ir tautiškoje dvasioje. Jų vai
kučiai lanko parapijos moky
klų. Pavyzdinga šeima. Užtat
jų draugai taip gražiai juos
pagerbia ir myli.

Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ,

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Val.^ ryto nuo 14—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

GARSINKINTES
DRAUGE”

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Nedėliomis: nuo II Iki II.

(Naryauokas)
GYDYTOJAS IR CH1 KURŠAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 Iki 12 rfte, 7 Iki 9 vakare
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sntartl

A. L. DAVIDONIS, M. Dt
4910 80. MICHIGAN AVENUE '
YeL Kenarood 6107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio tr ketvirtadienio.

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON V

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedale
B«b 6416 So. Gdllfornla Ava.
YaL: 2-4, 1-6 1. a.

PM'BR1 .M
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Penktadienis, birželio 3, 1932

Karnivalinis

Švento Antano Parapijos Cicero, Illinois

SEKMADIENYJE, BIRŽELIO (JUNE) 5 D., 1932 M.
PARKE

VYTAUTO

115 GATVE, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
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Visokių praisų, štukų, šokių, Baseball, Boxing, Wrestling, Good Music,
BUCK JONĖS ir MATUL - VELNYNAS. Kun. Albavičia orlaiviu par
lėks į mūsų piknikų.
PRADŽIA 11:00 A M.
z

Kviečiame Visus - Welcome
V

B'

»

KLEBONAS ir KOMITETAI.

'"B

-’K

rauskas, St. Staniulis, Ona Ant. Lekas išmušė net du
TGWN OF LAKE
d. 7:30 vai. rytą visi draugi kurios mane taip rūpestingai
Kazlauskienė, M. Varkalienė, “home-runs,“ kad net Lenord
jos nariai drauge eis prie Šv. žiūrėjo per 4 savaites ir vi
Cicero “Draugo“ agentas V. Gritis su savo ilgomis kojomis
Plačiai žinomų veikėjų J. i Komunijos. Prašome visus su- siems kitiems.
Šemetulskis, Federacijos aps. negalėjo sugauti, vedęs Barka Čepulių naujoj rezidencijoj surinkti parapijos svetainėj,
KUN. IGNAS ALBAVIČIUS
Ačiū ir už dovanas. Prašau
pirm. A. J. Žvirblis, ekspresi- uskas Stasys tuojau pailso ir (5340 So. Wood St.) gegužės o paskui eis į bažnyčią.
jus visus priimti šitą n uosi r
ninkas V. G.otautas iš Brigli- užleido vietą Petrui Šepučiui, 21 d. įvyko jų sūnelio Leonar
Pirmininkas
Mūsų Dievo Apvz. parapi
i džią padėką už tokius jusi
ton Parko, vietinis klebonas kuris padarė ilgiausią išmuši do gimimo diena — sukako
joj pasklido linksma naujiena.
gražius darbus.
kun. J. Mačiulionis ir admini mą “home-run.“ Jack Gečas, 10 metų amžiaus. Puotoje da I Town of Lake.— šv. Cecili
Teko sužinoti šie faktai. Kle
stratorius kun. L. Draugelis. kaipo “pitcheris,“ buvo per lyvavo 10 jaunų berniukų, ku jos gied. dr-jos mėnesinis snAug. Vardauskas
bonas kun. Ig. Albavičius šia
Vakaro vedėju buvo “Drau silpnas. Ant. Valančius (kun. rie visi linksminos ir žaidė. jsirinkirnas įvyks birželio 3 d.
ndien atvažiuoja iš Brernen,
go“ pikniko komisijos pirmi Valančiaus brolis) padarė da Leonardo mamytė pakvietė vi ŠV. Kryžiaus parap. salėje 8
SENAI REIKCIO
•Vokietijos, į New York gar
ninkas, kurs dėkojo • visiems ugiau išbėginių, negu jo bro- sus prie puikiai papuošto sta- vai. vakare.
laiviu “Leviatlian.“ Rytuose
Kauno pliažuose ir miesto
už talką, už gražias kalbeles (lis. Joe Lindžius negalėjo sau 10 vakarienės, kurioje dalyva Nariai-ės, malonėkite susi
paviešės keletą dienų ir at
mi inkti nurodytu laiku.
ir pasižadėjimą toliau darbuo le nudegti. Jaunas Barkans- vo ir daugiau svečių.
ribose be kelnių visai bus drau
vyks į Cliicagą birželio 8 d.
C.
Bartkaitė,
prot.
rast.
tis.
Priminė
apie
planus
se

Ponai
J.
Čepuliai
visus
sve
,
kas
Juozas,
nors
truputį
sto

džiama maudytis. Neklauža
Čia buvo paleistas gandas,
kančio
“
Draugo
“
pikniko.
Jo
čius
maloniai
priėmė
ir
gar

ras,
bet
gali
smarkiai
bėgti,
kad kun. Albavičiaus Sveika DARBININKŲ VAKARIENĖ
dos bent pradžioje bus griež
PADĖKA
džiai
pavaišino.
Kas
nežino
manymu
piknikas
turėtų
būti
kiti
turėjo
irgi
klaidų,
bet
jūta dar ne visai pagerėjo, tik
tai baudžiami.
Čepulių
malonaus
priėmimo
ir
taikomas
ypač
jaunimui.
Wėst
,sų
korespondentas
turėjo
dau

pasisvečiuos čia, bet savo vie ! Praėjusio trečiadienio vaStaiga man susirgus kovo
tos neužims. Tai tik neteisin i kare Aušros Vartų par. salėj Sidės ir Town of Lake vargo giausia. Pastebėjau, John Bro jų turtingo vaišingumo?
AUTOMOBILIŲ MEKA
19
d., buvo pašaukti net du
P. J. Čepulienė yra plačiai
gas prasimanymas. Sužinojau Įvyko “Draugo“ pikniko dar- nininkai p. J. Brazaitis ir p. nza turėjo gana daug juoko
NIKAS
iš tikrų šaltinių, kad kun. Al ! bininkų, ekspresininkų, kvies- V. Daukša sumanymą pažadė (su kitais biznieriais, kurie žiū žįnoma visoj Cliicagoje. Ji vi daktarai. Pirmiausia dėkoju sutinka pataisyti, arba jums padėti
jūsų namuose, už pusę kainos, negu
bavičiaus sveikata geresnė, ! lių, biznierių, rėmėjų ir svečių jo remti ir su savo chorais rėjo. Brenza yra Metropolitan sur dalyvauja ir nenuilstamai i dr. Zalatoriui, kuris taip rūpės garadžiuje
atsieis. Reikale pašaukit:
dalyvauti. Tikimės, kad ir ki- .State banko pirm-as. Tarp ki darbuojasi lietuvių dirvoje. J .tingai stengėsi mane gelbėti.
TEL. IiAPAVETTE 1329.
kaip buvo prieš keletą metų. j vakarienė.
; tų parapijų varg. su savo cho- ltų biznierių pastebėjau Kru- Čepulis yra malonaus būdo ir Dėkoju Šv. Kazimiero sese
Jis atvažiuoja užimti savo
BARGENAS
Širdingai dėkoju Šv.
vietą, kaipo šios parapijos ! Vakarienė buvo netikėtai irais liepos 10 dienai jolnų iš- ką su Kizu iš Peoples Fura. aukso širdies žmogus, visur rims.
I
Moderniškas namas dvejų pragy
po 6 katu barius, su vėliauklebonas, ir vėl darbuosis mū gera ir be galo visiems pati- ' važiavimų neturės, o atsilan Co., R. Andreliūną' ir Marq- visuomet uoliai darbuojasi, Kryžiaus ligoninės slaugėnis, ! venimų
siais Įrengimais. Dviejų karų gara| ko. Rengėjams pasitaikė tik kys į “Draugo“ pikniką Bi- uette Jevelry ir Music krau parapijos ir lietuviu naudai.
džius; gražioj apylinkėj, 6142 South
sų tarpe, kaip praeity.
Ualrfield Avė. Kainavo $18,000 da
rakandai pardavimui
ras giliukis. Netikėtai atėjo 1 rutės darže, kur turės geriau tuvės. Kelis kitus, bet dau- Jis yra vienas iš žymėtinių
Dvi Šeimynos, krūvoj gyvenančios bar dėl svarbios priežasties atiduodu
Visi nekantriai laukia pa rengėjams į talką du stambūs ksią “good tiniė.“ Bus griaustuoj turi parduot gražų parlor setų, už $12,500. Pamatyk tuojau.
.giausia iš Brighton Parko a- parapijos komiteto narių.
medžio valgyklos setas, 2
REPUBLIC 1598
sisveikinti su savo klebonu, j biznieriai, kilę iš Tauragės, a- ' minga muzika, daug visokių pylinkęs.
Jų jaunas sūnelis Leoną r- riešuto
puikus miegamosios setai, 9x12 ir
8x10 kaurai, radlo, lempas ir tt. Var
parapijonys šios kolonijos dr- pm mokantys gerai žemaitiš- įvairumų, o įžanga pigi. Pasi
dukas lanko Šv. Kryžiaus pa toti
tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
Svarbu*
susirinkimas.
Nek.
Kreipkitės tuoj.
jos ir tt. rengia nepaprastą , kai kalbėti. Abu kupčiai pri žymėjusieji chorai bus atžy
rapijos mokyklą ir yra pasi skyrium.
Ml» W. ft&th STREET l-ww apt.
Pras.
Panelės
Šyč.-.par.
choro
programą, vakarienę, kaipo sidėjo savo produktais.
Užlaikome naujausios ma
žymėjęs muzikos srityje—nors
mėti.
paskutinis susirinkimas prieš
sutiktuves savo klebono kun. Šeimininkės buvo iš Šv. Ka 1
dos
žierus, laikradžius, radios,
, AR 2ADI KRAUSTYTIS?
I Toliau užsiminė apie ‘ ‘ Drau vakacijas bus penktadieuio jaunas, bet gabus.
Albavičiaus, Dievo Apvaizdos zimiero ak. rėm. 10 skyr.: E
taipgi elektrikinius laikro
Ilgiausių metų pp. Čepu
go’’ kvieslius, kurie jau pra vakare, birželio 3 d. 8 vai. v.
par. svetainėje birželio 8 d., ;Bitinienė su dukterim, D. Gadžius, movie cameras, projec>
dėjo gyvuoti ir pačioj prad Visi nariai kviečiami dalyvau 11 am s!
7:30 vai. vak. Į tą sutiktuvių
7126
So.
Rockwell
Street
torius dėl judonių paveikslu
Dalyvis
sparkienė ir J. Zalatorienė su žioj pasirodė labai naudingi. ti, nes bus nutarta, kur ir kavakarą kviečiami visi parapi sūnum. Į talką buvo kviesta
Tel. Republic 5099
rodymo. Kainos labai nupigin
.... •
Kvieslių skaičius bus daugina da įvyks choro■J išvažiavimas,
jonys ir kleb. Ig. Albavičiaus
Mes
perinufuojame
pianus
tos.
ir pirm. M. Dobravolskienė, mas visose kolonijose. Jų pla kuriam mūsų gerb. klebonas DIEVO APVAIZDOS PAR.
drangai ir bičiuliai iš kitų ko
i»rničius
ir
kitokius
dalykus.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
kuri šiuo sykiu negalėjo būti, nas yra pasitarnauti rengiant kun. A. Briška duoda dides
lonijų. Jis buvo žymiausias , bet prie progos ateity pasitarMusų
patarnavimas
y
r
a
Tel. Hemlock 8380
Maldos Apašt. draugijos su“Draugo“ piknikus, koncer nę dalį išlaidų šiais metais,
visuomenės veikėjas. Ir dėl to i naus ‘ ‘ Draugo ’ ’ reikaluose,
tus, programų pagarsinimus, negu pirmiau. Tad visi didžiu surinkimas įvyks birželio 12 greitas, geras ir nebrangus.
tikimės sulaukti daug svečių
i Į vakarienę atsilankė dar- Kalėdines ir Velykines “Dra lio choro nariai neužmirškite! d. po Mišparų dėl parapijos Mes pervežame daiktus iš
Wm. J. Kareiva
ir iš kitų kolonijų. Kun. Vai
rengiamo pikniko. Birželio 5 ir į kitus miestus.
Srfvlnlnkaa
i bininkai veik iš visų kolonijų, ugo“ laidas,- surasti naujų
Red Cherry
I)«l Karinusios
tukaitis, , šios parapijos admi
Visi
Ir
pntarnavimo.
šaui Tą pat vakarą pasitaikė Clii- “Draugui“ garsinimų.
nistratorius, taip pat laukia
cagos apskr. Federacijos susi kviesliai darbuosis, kad Chi- LIETUVIS GAVO STIPEN
(1RGEN VADLEY
kun. Albavičiaus, prisidėjo
PRODUCTS
rinkimas. Tai visi “federan cagos ir apylinkių lietuvių biz
Olselts šviežių kiauši
DIJĄ
prie šio vakaro rengimo.
nių, sviesto ir sūrių.
tai“ taipgi buvo pakviesti į nieriai būtų išgarflinti “ Drau
4644 80. PAULINA STREET
Valio, klebonui kun. ATbaTeL Boulevard 1389
vakarienę. Jie labai gyrė va ge.“
The university of Chicago
vičiui! Linkime pasidarbuoti karienę, ypač silkes, “Rūtos“
į Visi dąrbininkai ir kviesliai announc«$. that tbey have a- j
__________
daug metų mūsų tarpe.
saldainius ir kitus skanumy skirstėsi kupini gero^ūpo ir warded a s c kol ars b i p to Mr.
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Par. nus.
dėkingumo biznieriams už jų Anthony G. Alešauskas of 12- žiuokite per “Draugo“ Laivakorčių Agentūrą, kur gausite
Vakarienę sekė pasidalini parodytą “Draugui“ paramą. 155 Lowe Avė., Roseland, ,IH. greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas“ parduoda laivakor
IKI PASIMATYMO
ZIZAS
mas įspūdžiais. Visi kalbėto Visi pasirengę pasidarbuoti Mr. Alesauskas is a student < tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus j Namų Statymo
Kootraktorlus
jai gėrėjosi pavykusiu pikni antrame “Draugo“ piknike at the Thomton Junior Col- j kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko Įtaisų įvairiausius namus ferielnams
Išvykdamas su šeimyna va,
kaina
ku, visi reiškė džiaugsmo , Birutės darže, liepos 10 dieną. lege at Harvey, Illinois.
į7451 S. CALIFORNIA AVĖ.
neskaito — patarnauja dykai.
kacijų į Lietuvą, nesuspėjau
j “Draugo“ pasisekimu ir reiš
Komisija
Birželio 21 d. “Draugas“ rengia ekskursiją Francūzų
Telefonas Hsmlock 4S14
atsisveikinti su visais kaimy
This is the first time in tht Į
kė pasiryžimą toliau - darbuo
linijos milžinišku laivu ILB DE FRANCE, 42,000 tonų di
nais, draugais ir pažįstamais.
history of the University o. !
Tel. Hemlock 2323
tis “Draugo“ naudai,
BRIGHTON PARKAS
Chicago that . a Lithuaniar.J dumo.
Taigi dabar į laivą sėsdamas,
i Pirmutinis pikniką apibūdi
Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių
visiems sakau “Iki laimingo
boy
has
been
able
to
obtain
no p. L. Šimutis, “Draugo“ “Draugo“ piknike. 36 kuo
iš iš ten gelžkeliais važiuoti į Lietuvą. O kas norės važiuoti
pasimatymo.“ Atsisveikinda
KONTRAKredaktorius. Reiškė džiaugs pos Vyčiai drauge su parapi-1 such high honor to receive a vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Londoną. Kad gauti NAMU 8TATTMO
TORIUI
mas ypatingai noriu priminti
mą, kad piknike viskas gerai 1 jos choro nariais ne vien visi1 scholarship in that institution laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.
4504 S WAHHTENAW
gerb. Dievo Apvaizdos para
klojosi. Sakė, kad tai buvo . dalyvavo, bet dar žaidė “in- It is also the first scholarship , Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:
pijos dvasios vadus, F. ir V.
ATY DAI x
pirmutinis taip pavykęs ‘Dra door,“ kuris pritraukė dauge- awarded to any student at the
Birželio—June 3 d.—ILE DE FĖANCE
Jiesmuntus, J. Seibutį, A. CuThornton
Junior
College
by
|
NAKŲ
SAVDtlHKAMS
ugo’ piknikas. Toliau kalbėjo I lį žmonių pažiūrėti. Žaidė dau1
b
>»
"
•
*
7
d.
—
BREMEN
kurą ir p-nią Šimkienę, sure
Į
prof. Kampininkas, Kolegijos giau kaip 30 vadinamų “in- the University of Chicago.
Popieruoju ir malevuoju kam
M
’’ 11 d.—PARIS
ngusią išleistuvių pusryčius ir
rėm. apskr. pirm.
A. Bacevi-< nings“ ir kun. A. Valančiaus Mr. Anthony G. Alesauskas !
Abarius, už darbą atsakau. Da
*
“18 d.—UNITED STATES
‘ ‘ Draugo ’ ’ darbininkus.
čius, P. Gudas, kapelmeistras ' tymas laimėjo iš jūsų kores- has been an honor student dur
rau daug pigiau ir gerinu
M
’’ 21 d.—ILE DE FRANCE
Ačiū p. A. Peldžiui, ‘Drau L. Krekščiūnas, šeimininkių ' pondento tymo 51 prieš 42 iš- ing his four years in high
kaip kiti. Popierų knygą tu
Liepos—-July 30 d.-LlfUPSHOLM
go’’ laivakorčių Agentūros pirmin. Eva Šiaulienė, Emili bėgimus. Tai buvo tikras su school and has been one of
riu šių metų mados. Pristatau
vedėjui už sumanų prirengi- ja Pocienė ir Pr. Šliogerienė, sirėmimas. Žaidė Joe Švilpa, the best athletes in his school.
j namus išsirinkti. Kad ir pa
mą į kelionę. Iki laivo buvo B. Nenartonis, naujas “Draa- kuriam reikėjo duoti krepšį He is graduating from the
tys darysit, vistiek popieras
viskas ko geriausia. Kaip pa jgo“ linotaipistas J. Judickas, bolės sugavimui, senis Zaruni- Thornton Junior College tiria
galiu pristatyti ant reikalo
tiks kelionė Skandinavijos lui viešnia Dargelienė, A. J. Ja (skis, kuris parodė jauniems, June.
C. O. D.
;(
•hi Frederik VIII, parašysiu nušauskas, biznierius A. Gri- kaip iš tikro reikia mušti ‘ho
KAZ. ANDREJUNAS
“A Lithuanian’’
Į
1619
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