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Bavarija gina Vokietijos valstybių teises
KARO VETERANAI SKELBIA, KAD JIE
NEAPLEIS VIASHINGTONO
.
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Iš nelaisvės paspruko buvusis Abisinijos impera
torius. Čili respublikoj raudonieji užima ban
kus. Hondūrą,sė mobilizuojama kariuomene.
Hitler’is nubaustas už teismo paniekę. Kentucky’o kasyklos kareivių saugojamos
BAVARUA PROTESTUOJA
PRIEŠ KANCLERI

KASYKLŲ SAVININKAI IR ANGLIAKA
SIAI RAGINAMI TAIKON

NEMANO APLEISTI
SOSTINĘ
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Grants Pass, Ore., viešosios mokyklos vaikai geografijos mokinami, kaip čia atvaizduo
jama, nauju metodu. Kraštas paskirstytas valstybėmis ir vaikams yra daug galvosūkio tei
BERLYNAS, birž. 9. — Ka-AVARHINGTON, birž. 10. singai valstybes sudėti, kad išeitų tikras žemėlapis.

SPRINGPTELD, Ilk, birž. da savininkai atsisakė mokėti
9. — Valstybės gubernatorius senųjį atlyginimų. AngliakaEmmerson’as šiandie pas sa-’siai nusistatė jokiu būdu pive pakvietė angliakasių vadus gi au nedirbti. Šiandien tad
ir anglių kasyklų savininkų apie 45,0000 angliakasių Uliatstovus ir juos ragino daryti nois valstybėje bedarbiauja.
taikų ir atnaujinti kasyklose J gubernatoriaus kvietimų
I darbų.
į talkon abiejų pusių atstovai
Angliakasiai nutraukė dar- palankiai atsakė. Gal bus subų pasibaigus kontraktui, ka- sieita i derybas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

da pasklydo žinia, kad Vokie- Suplūdusi čia gausinga karo
tijos kancleris Papen’as pasi- veteranų bonusų “armija” EUCHARISTINE PROCE
NORI 40 MILIJONŲ DOL.
-------- ------ryžęs Prūsijai skirti diktato- policijos pakviesta apleisti šo
SIJA ROMOJE
PASKOLOS
i SIGNATARINIŲ VALSTY- ! procentus. Žemės bankas dar
rių, Bavarija pirmutinė užpro stinę — grįžti namo. Tam
------ ;----! BIŲ ATSTOVAI PADARĖ Į nė vieno Klaipėdos krašte ūtestavo prieš tų jo pasiryži- tikslui parūpinta daug trokų.
Ghicagos majoras Germak NAU|A DEMARŠĄ
ikio už skolas nėra pardavęs,
ROMA. — Šiame mieste į-' IŠMOKĖS INDĖLININ
mų. Bavarijos vyriausybė pa- Žadama juos pristatyti net. Į
as nori gauti miestui 40 mili-Į
_ ______
vyko Eucharistinis kongresas.
KAMS
reiškia, kad centro vyriausvbė namus.
jonų dol. ar daugiau paskolos
Kaunas, IV-29. Prancūzijos, PAGREITINS SIAURĄ R
Šiemet kongresas užbaigtas
.
«
neturi teisės kištis j atskirų, Bet karo veteranai atsako,
, gegužės mėn. 26 d. iškilmin Vidumiesčio banko Peoples is Reconstruction Finance be- Didžiosios Britanijos ir ItaliTRAUKINIUKĄ
valstybių vidaus reikalus.
kad jie šio miesto neapleisiu,
gąją procesija miesto gatvė- Trugt an(<^avings bank dire- ndrovės. Sakoma, majoras bu- jOR atstovai Lietuvai atsilan------------------i kol bonusus gausių. Jie pasi
. mis. Švenciausiųjj Sakramen- Storiai nusprendė indėlininką- tų patenkintas gavus kad ir kė pas užsienių reikalų minis-; Prieš kelias dienas komisija
ABISINIJOJ SUKILIMAI
ryžę kad ir per vasraų čia va’terį ir pareiškė savo vyriau- žiūrėjo susisiekimų siauruoju
tų per procesijų nešė kardi ms išmokėti indėlius ir banko 150 milijonų dol. paskolos.
rgti.
nolas Marchetti-Selvaggiani ’s. biznį nutraukti.
sybių nusistatymų Klaipėdos geležinkeliuku tarp Šiaulių ir
ADDTS ABABA, Abisinija,
SUKTYBES PER RIN
Šimtai tūkstančių žmonių da
rinkimų reikalu: 1) kad rin- Biržų. Ligšiol iš Šiaulių į Bir
birž. 10. — Iš nelaisvės pas-1 HITLERIS NUBAUSTAS
KIMUS
lvvavo.
bimų komisijų paskyrimas ir | žus nuvažiuoti reikėdavo 6
PRIPAŽINTAS KALTU
pruko buvusis Abisinijos im- Į
veikimas būtų patikrintas tei- vai., bet dabar tų laikų mano
peratorius Lidji Peassu, kuri: MŲNICHAS, Bavarija, bi
Teisėjas
Lyle
20
ir
27-am
singomis sųlygomis, 2) kad' ba- sumažinti perpus ir traukiniuPAGERBTAS KARDINOBuvusis Cbicagos miesto sta
1917 m. nuo sosto pašalino rž. 10. — Vienos bylos metu'
LAS SERAFINI
tvbos komisijonierius Cb. Pa- warduo.se susekė padarytas di- Davimo teisė būti} suteikta tik kų paskubinti. Tam tikslui toj
šiandieninis imperatorius.
čia teisman pakviestas liudydėlės suktybes per balandžio asmenims, kurių nuolatinė gy- linijoj įves auto drezinų susiscben’as teismo pripažintas
Gojjam srity jau vyksta sufašistų partijos vadas A.
rinkimus. Visus faktus apie venimo vieta yra tikrai Klai- siekimų
kilimai prieš šiandieninį im- Hitleris. Jis nepadoriai ir pa' ATIEANA”- “ Jo E"lb kaltu už išsisukinėjimų mokėti
tai jis žada įduoti apskrities pėdos krašte, ir 3) kad rinki
peratorių. Buvusis imperato- įminančiai atsiliepė į vienų ! n(‘neGa Juhus kardinolas Še mokesčius už pajamas.
' teisėjui.
mų metu būtų laiduota spau ATNAUJINA DIPLOMATI
rius turi daug šalininkų.
advokatą. Sakė, kad jis neat-| ra1inl£
savo vyskupaNIUS SANTYKIUS
dos ir susirinkimo laisvė. UžVIENAS
PLĖŠIKAS
'sakinės į žydo paduodamus i '11110 -o inetų sukaktuves.
1
Lincoln o parko darbininką-į pj^nių reikalu ministeris pa
PAŠAUTAS
klausimus.
i
šventasis
Tėvas
Pijus
XI
lus išmokėtos algos už praei-' rpi5k^ kad Lietuvos vyriau- ŠAN3HAJUS, birž. 10. —
RAUDONIEJI UŽVALDO
Teismas
už
tai
jį
nubaudė
kardinolui
sveikinimus
pasiun.
tus du mėnesius.
BANKUS
svbė visiškai pritaria signa- Kinijos vyriausybė nusprendė
Du
plėšikai
puolė
radijo
pa

1,000 markių pabauda.
tė laišku, kuriame atpasakojo
! tarinių valstybių nusistatymui atnaujinti diplomatinius san
rduotuvę,
1621
Belmont
avė.
1
Jo Eminencijos nuopelnus Ba
SĄJŪDIS PRIEŠ PROSANTIAGO, birž. 10. — Gi
ir kad jau anksčiau ėmusis vi tykius su bolševistine Rusija.
Pardavėjas su sūnum vienų;
NEPASISEKS
PASKOLA
žnyčiai.
HIBICIJĄ
li respublikos raudonųjų socia
sų priemonių, kurios buvo ta
plėšikų pašovė ir nutvėrė, o (
listų “vyriausybė” jau užva
NEPAPRASTA BYLA
rtos reikalingos rinkimų lais
kitas paspruko.
AVASHINGTON, birž. 9. —
ldo visus bankus. Neleis žmo-Į BUENOS AIRES, birž. 9.
KUBOJE TERORAS
VVASHINGTONE
vei ir nuoširdumui laiduoti.
Visam klastė iškilo nepapras
nėms ištraukti indėlių.
Argentinų ištiko finansinis
ATVYKSTA RESPUBLI tas sųjudis prieš probibicijų.
Ta pati “vyriausybė” visųkrizls« nepasisekus ūžt rauki aHAVANA, Kuba, birž. 9.
VVASHTNGTON, birž. 9. —
ŠOFERIAI DRAUDŽIAMI
KONŲ
VADAI
Sųjudis apima daugiausia pokrašto mokyklų mokytojams į- nia-ial vidaus paskolai. Tu- praėjusių naktį Vidai parke
NUO MIRTIES IR NELAI Čia vienam teisme prasidėjo
--------------litines
grupes.
Partijų
vadai
sakė vaikus “supažindinti” su rtrnfrH'.ji atsisako vyriausybei kuvo koncertas. Susirinkusiųbyla buvusiam vyriausybės aMINGŲ ATSITIKIMŲ
Ghicagon
jau
ima
suvažiuo]
auk
į
a
visuomenės
nurodymų,!
socialistiška tvarka, kuri |ve_ skolinti.
.
j,, žmonių tarpe susprogdinta
gentui G. B. Means’ui, kurs
ti
respublikonų
partijos
vadai.
ka
j
p
į
r
kj
j
turi
veikti
prohibiNorėta
gauti
apie
125
milibomba.
7
asmenys
žuvo
ir
adama.
Lietuvos šoferių ir auto ta- šiemet iš vienos turtingos mojonus, o surinkta vos 20 mi- pie 200 sužeista. Areštuota 5 Partijos suvažiavimas bus a- cjjog reikalu. Bet visuomenė mantoj, R-gnS centro valty- teriSkSa
104,000 dotidarytas antradienį. Stadijų-j yra nepratusi tiesioginiai vei
lijonų
dol.
lerių
dėl
lakūno
Lindbergb
’o
komunistai.
MOBILIZUOJAMA KA
i;
'
. , .
, v ba, susitarusi su apdraudimo
mas jau parengtas.
ikti. Ji savo nusistatymų daz- .
..
t
J, .
RIUOMENE
.
...
.draugija “Lietuva,” draudžia pagrobtojo kūdikio grųžinimo
niausią
pareiškia
rinkimų
me....
,
.
.
TURĖS PRIVATUS PASI
tėvams. Jis pinigus paėmė, o
VOKIETIJOS BEDARBIŲ
;
nuo
mirties
ir
nelaimingi]
atsiSUDEGĖ KAREIVIŲ
TARIMUS
paskiau nei kūdikio, nei pi
U’
; tikimų šoferius.
TEGUCIGALPA, ITonduraSKAIČIUS
SKALBYKLA
nigų negrųžino. Už tai trau
so respublika, birž. 10. — Ki
UŽ REFERENDUMĄ
Premijos
kaina
yra
gana
pi

LONDGJNAS,
birž.
9.
—
Pra
1
kiamas tieson. Bylos klauso
lusi šioj respublikoj revoliuci
BERLYNAS, birž. 9. — OFort Sheridan gaisras su
gi.
Pavyzdžiui,
apsidraudus
neša,
kad
Anglija
su
Prancū-j
ja dar nenumalšinta. Respub
ficialėmis žiniomis, šiandien naikino kariuomenės skalbyk LOS ANGELES, Cal., birž.' 5,000 lt. sumoje, metams rei- prisiekusieji teisėjai.
likos prezidento Colindres’o į- zija turės privatus pasitari- Vokietijoj yra 5,583,000 beda
— Vieni paskui kitus sau-' .
lų, kurioje fiuvo įtaisytos nau- 9........
-. ,, *.
,kės.mokėti 36 lt. Mokėti gob ANGLIAKASIAI SUTINKA
sakymu mobilizuojama kariuo mus prieš Lozanos konferen rbių. Palyginus su praėjusiais
šieji “atsiverčia”. Žinomas1
. , , . .
jovinės
mašinos.
Nuostolių
bū

ma ir doleriais. Mirus ar su
cijų. Anglijos ministeris pir
PIGIAU DIRBTI
menė.
sausiausias fanatikas McAdoo
metais, bedarbių skaičius šie siu apie 100/00 dolerių.
sižeidus
einant
tarnybos
pamininkas
MacDonald
’
as
tuo
Revoliucijoninkų dauguma
pareiškia, kad jis ir gi jau su
met yra 1,500,000 didesnis.
TERRE H AUTE, Ind., bi
yra susispietę Espiritu Santo reikalu vyksta į Paryžių.
tinka prohibicijog klausimų P« mCT? draudimas išmokamas
BAIN’UI BYLA
vienu
kartu.
Dėl
konduktorių
rž.
9. — Pranešta, kad Indi
kalnuose.
duoti krašto gyventojų refe
PANAMOS INDIJONAI
UŽ IENOS NIJPIGINIMĄ
ir auto garažo tarnautojų taip ana anglių kasyklų distrikto
SUKILO
Gal ateinančių savaitę bus rendumui.
pat tariamasi. Jiems draudi No. 11 angliakasiai sutinka
KASYKLOS SAUGO
TOKIJO, birž. 9. — Japo
pradėta nagrinėti byla užda
mo premijos bus dar mažes atnaujinti darbus už 4 dol. at
JAMOS
nų valstiečius ištiko didelis va COLON, Panama, birž. 9. rytų dvylikos bankų preziden KUNIGAS PAKVIESTAS
nės.
lyginimo per dienų. Pirmiau
rgas, o vyriansyliė jų pagal — San Bias srities indijonai tui Bain’ui už pinigų eikvoji
| WASHINGTONĄ
jie reikalavo 5 dol. Kalbama,
HOPKTNSVILLE, Kv., bi bai neturi reikalingų fondų.
sukilo prieš vyriausybę. Jie mų. Bylos klausyti paskirtas
PITTSBURGH, Pa., birž. S.' PASKOLŲ GRAŽINIMO kad kontraktas bus padarytas
rž. 10. — Cbristian apskritv
Seivukai partija nusprendė nepatenkinti prezidento H. A- teisėjas O’Connor’is.
— Susirinkę keli tūkstančiai ( TERMINAS ATIDĖTAS
trims metams.
vyksta angliakasių streikas. A- parlamentui įduoti rezoliucijų,1 rias’o išrinkimu.
karo veteranų Washingtonc
ną dienų nušautas vienas še- kad jena (valiuta) būtų nupi-Į
_____ _______
Tš St. Charles, Ilk, prane sau pagalbon pasikvietė vie-' Klaipėdos krašto ūkininką-1
ORO STOVIS
' rifo padėjėjas.
vintą (įvesta pinigų infliaeiHAVANA, birž. 9. — Ku- ša, kad tenai trys plėšikai a- tos Šv. Patriko bažnyčios (se-Įms žemės banko taryba paskoGubernatorius prisiuntė ka ja). Tik tada būtų galima gel-jbos policija, kaip praneša, su piplėšė valstybinį bankų ir pa
nosios) klebonų kun. Cok’u.Ju grųžinimo terminų nutarė! CHICAGO TR APYTJNriuomenę, kuri su kulkosvai lieti ūkininkus ir kitus bedar-'sekė naujų sumoksiu prieš vy- spruko. Pagrobta apie 10,000
Kun. Cox’as lėktuvu išskrido' dar atidėti. Jie turės tik su-Į KĖS. ■ Šiandien ’aulėta ir
džiais kasyklas saugoja.
b’UHriausybę.
dol.
į Washingtonų.
mokėti už pratęstų paskolą šilčiau.
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Penktadienis, birželio 10, 1032

laisvai prieinama, bet dar ne-i
PAGERBS SAVO KLEBONĄ
pilnai ir netiksliai sunaudo
ISelua kasdien, liskyrua aekmadleulua
Šiomis dienomis proliibicijai didelį smūgį
jama. Pagreitintu darbu turi
PRENUMERATOS KAINA: Metama — ,«.00. Pu
smogė milijoninkas J. D. Rockefeller’is, jau KADA KURTI LIET. KAT. me pasivyti pažangiausias Eu
lti Metų — *3.60, Trims Mėnesiams — *1.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
nesnysis. Jis pareiškė, kad prohibicija kraš
ropos tautas, ir savo garbės
UNIVERSITETĄ?
tų — *4.00, Kopija .0»Ctui daug žalos padarė. Todėl 18-asis konsti
ir prestižo pagrindan pasta
Bendradarbianis Ir korespondentams raitų negre
tucijos
priedas
turi
būt
atšauktas.
ita*. Jai nepralom* tai padaryti Ir neprlstunčlama tam
Nors ir Lietuva gyvena su tyti plačiausiai suprastų aukš
tikslui palto lankių.
Prohibicijog keitimui arba atšaukimui
to laipsnio kultūrų.”
Redaktorius priima — nuo 11:1* Iki U:44 vai. daug dirba Columbia universiteto preziden nkų ekonominį krizį, tačiau ma
tyti, kad aukos Katalikų uni Aišku. Nėra ko laukti. Ko j
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
tas, dr. N. M. Butler’is, respublikonas. Jis
versitetui gausiai plaukia. Bet ilgiau bus laukiama, to sunke
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 nori, kad respublikonų partijos krašto suva
vis dėlto katalikų visuomenėj snis bus universiteto steigimo
vai. po piet
žiavimas į savo programų įsegtų proliiliicidarbas. Mums rodos, kad ir į
kyla klausimas, ar universite
jos klausimų taip, kad prohibicijog palaiky
taip jau šis darbas vėlokai i
tų steigti dabar, ar laukti “ge
mas arba nepalaikymas būtų pavestas atski
pradedamas. Katalikų univer-Į
resnių” laikų. Į tų klausimų
“D R A U G A S”
roms valstybėms. Būtent, kuri valstybė nori
sitetų steigti reikėjo pradėti
prof. dr. K. Pakštas “Atei
proliibicljos, tegu jų turi, o kuri nenori, tegu
dar prieš keliolikų metų. Bet
UTHUANIAN DAILY FR1END
tyje” taip atsako:
žinosi.
priežodis sako, kad geriau vė
Publlsbed Daily, Except Bunday.
“
Kai
kam
rodosi,
kad
šiais
liau, negu niekad.
Šį dr. Butler’io sumanymų paskaitė mi
SUBSCRIPTION8: One Tear — »«.O4. 81x Montns
visuomenės
krizės
laikais
toks
— *1.64. Tbree Montks — *].•». One Montb — 7bo.
nėtas milijoninkas ir parašė dr. Butler’iui
finropa — Ona Tear — *7.ee. 81x Montns — *<■••.
laiškų. Jis pagyrė šį sumanymų ir patsai rei grandiozinio masto žygis (t. LIETUVIŠKOS KNYGOS
Copy — .4*0.
FORMOS
kalauja, kad 18-asis priedas turi būt atšauk y. Lietuvos Katalikų Univer
Advertlstng ln "DRAUGAS” brlngs best reeulta
>
siteto
kūrimas)
tikrai
bus
ne

Advertlslag ratas on applloatlon.
I tas.
‘N. Romuvos” 18 n r. buvę
Rockefeller’is pripažįsta, kad proliibici- įmanomas mūsų suvargusiai,
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
jos įvedimui jis su savo tėvu yra aukojęs nuskurusiai visuomenei, pri-j įdėtas labai aktualus p. K. Bi
apie 350,000 dolerių (Matyt, tikroji suma bus! Sįgtai 7°S pakeliamų rūpės- zausko straipsnis, antrašt
toli didesnė), nes buvo manoma, kad probi- čių dėl kasdieninės duonos. Lietuviškoji knyga.” Gerb.
DIENOS KLAUSIMAI
bicija duos kraštui laimę ir gerovę. Bet skau Bet prie šios progos tegu bus autorius nusiskundžia, kad da
mums leista prisiminti, kadi bartinis mūsų knygų “tipas” ,
džiai apsivilta.
AR BERLYNAS LAIMĖJO?
lideli dalykai pasaulyje įvyk- Į yra nepakenčiamas, geriau sa-■
Kuiu Antanas Martinkus, Cbicago lleigbts, III., Šv. Kil
Milijoninkas pasisako, kad kaip jo tėvas,
davo toli gražu ne vien ra-lkant, jo visai neturim. O tat1 zimiero paraPG08 klebonas, kurio vardo diena išpuola i»i r
Iškilusioji Klaipėdos byla įnešė nemažų, motina, taip ir jis pats nevartoja jokių svai miais ir sočiais laikais, kad
yra labai bloga. “Pavzd., no želio 13 d. Dėkingi parapijiečiai savo klebonui pagerbti ren
sąjūdį į Klaipėdos, visos Lietuvos, bet ir Vo giųjų gėrynių. Jis visada- buvo dideliu Salin kataklizmų ir perversmų lai rima susidaryti... knygynėlis. gia pokylį.
kietijos gyvenimų. Klaipėdoje susidarė poli iui priešu. Kai buvo įvesta proliibicija, jis kais dar daugiau pasižymi žmo Nusipirkite bent 300 knygų itinis krizis, paleistas seimelis, padarytu, rin manė, kad kraštas perdėm sublaivės ir gyven gus proto veiklumu ir drųsa, j vairių autorių. Susidėkite į le- šių knygos tipų turi prancū didelę įtakų, ir katalikai pra
kimai, kuriais pasidžiaugė Berlyno agentai. tojai susilauks gerovės.
kad ir skurdo amžiais tautos j ntynas ir — džiąukitės savu, zai. Jų knyga graži ir prak vedė triskart daugiau atsiu
Deja, prohibicija saliūnus išgriovė, bet
Dėl to rezignavo gubernatorius p. Merkys. Į
vu, nekaip pereitų sykį.
nekartų yra parodę herojiško (nuosavu, taip artimu lietuviš- tiška.
ji
tuo
pačiu
žygiu
visur
priveisė
daugybę
jo vietų paskirtas p. Gylys. Įvyko žymių pa
Gal tokio tipo knyga ir ; Sekcija numato savo veiki
pasiaukojimo didiesiems idea-jkai širdžiai... išgverusios, išiūslaptųjų
smuklių.
Girtavimas
visam
krašte
sikeitimų, buvo daug triukšmo, tačiau poli- J
lams. Argi Periklio amžius bu-jžusios kaimo tvoros peizažu.” mums tiktų- Pagaliau nė ne mų vis labiau plėsti. Ateity
padidėjo.
Iškilo
susiorganizavusių
piktadarių
tinė padėtis ten nepasikeitė. Paskutinėmis
svarbu, koks tas tipas būtų. stengsis lankyti kalinius, jie
vo ramybės amžius? Argi di-!
Kai
kurie
autoriai
gaujos,
kurios
turi
milijonines
pajamas.
Pa

mano, Svarbiausia, — kad jis būtų. ms laikyti įvairias paskaitas,
žiniomis, Klaipėdos direktorija susidarė išim
dzioji meno dvasia, sukūrusi • . •», -.
.
.v
v
.
x
,
...
i
kad
išleidę
savo
rastus
liepa- Tada ir leidėjams būtų gerinu rengti koncertus, duoti pasįgaliau,
geriausi
mūsų
piliečiai,
jausdamies,
tinai iš vokiečių. Jon nė vieno lietuvio nepa
,
ir ispuosusi ,Sv.
Petro bazili- . .
, . • ,. .
..
prasto
labai
didelio
formato
kad
prohibicija
varžo
jų
asmens
laisvę,
pro

teko. Tuo faktu džiaugiasi Berlynas, kuris
(juk tada jų leidinius kibiau i skaityt įvairių knygų ir teik
kų ir nemirštančiais meno kū
hibicijos
įstatymų
neigia,
su
juo
visai
nesi

tiek triukšmavo ir, kiek tik galėjo, šmeižė
riniais užpylusi Italijos baž knyga, tuo paiodjs savo indi-!pji-ktų) ir knygų mylėtojams ti jiems, kiek galint, moralinę
skaito.
Dėl
to
nukenčia
ir
visi
kiti
įstatymai.
vidualumų. Labai klysta. Au- nialOniau.
visų mūsų tautų. Vokiečiai Įsitikinę, kad Sei
ir materialinę pagailiu.
nyčias ir muziejus, pasireiškė1
,
,
.
.
...
,
toriaus
individualumas
nepri.
Piktadarybės
visu.
smarkumu
plinta.
Ir,
štai,
melio rinkimų pasekmės ir vokiška direkto
Sekcija stengsis prisidėti
labai jau ramioje ir nesudru- ,,
,
..
»
.
.
.....
..
klauso
knygos
formato.
“
Arpaaiškėja,
kad
prohibicija
kraštui
nedavė
nie

EUCHARISTININKŲ
rija turės daug įtakos Haagos tarptautiniam
prie vyrų apaštalavimo sųjunįlįstoje nuotaikoje? O musų
gi
Paul
Bourget
nustoja
savos
ko
gera,
o
bloga
—
tikra
galybė.
VEIKIMAS
teismui, kur toji nelemtoji Klaipėdos byla
! gos ir apskritai dalyvauti, nu
senoji imperija,' — ar ji Įsikū
Nereikia
nė
sakyti,
kokį
didelį
įspūdį
šis
,
_
.
,
,
..."
individualumo,
jei
jo
raštai
to

Šiomis dienomis yra svarstoma. Kai kas ma
; sijų darbe. Ypačiai daug stenre ramybes ir turtų vėjeliui , •
. c
, ,
. - .
i kio pat formato knvgoje, barni Lietuvos studentai ateitinin gSįs dirbti karitatyvinį darbų.
no, kad ir Vokietijos vyriausybės pasikeiti milijoninko “atsivertimas” sukėlė visam kra pučiant?
pilė
Ir dabartine musų ne
šte. Prohibicijos priešai šūkauja. Prohibicija
i Pierre Beinot rastai . Jei for- Į<aį eucliaristininkai aktyviai
mas kalba Lietuvos nenaudai.
Spaudoje eucliaristininkai
priklausomybė*
ar negimė
matu
norima-išreikšti
knvgos veikia. Kas menuo sekcija da- stengsis kiek galėdami popujuk
buvo
įvesta ir
palaikoma daugiausia tur

jun
„u,v
.i
v
p
asau
jj
n
^
g
audros,
bado
ir
,'
..................
"'
V
Bet mes manom, kad’iiėra ir nebus taip tuolių milijonais. Organizuoti prombicijonm- .
. ..
„ m . ’
Jūrinio rimtumas, kilnumas,
rn
v - Hast0
p.,sin skaitymų, atlientib. lenzuoti,
i „• r propaguoti
.
j.
J
°
/
kraujo sukury? Tai ko mums +
.
ro sbV
savo •nie

bloga. Haagos teismas yra rimta įstaiga. Be kai. vieno
.
^VP"ta^rn' Rastui ^k-įka religinę praktikų, eidami jas.
stambaus savo rėmėjo neteko. Ne abejoti, ko skeptikų ir tingiabejonės, jis bus painformuotas apie vokie teks jų ir daugiau. 18-asis priedas turi būt .
..
\
. 6 tų imti bent paklodes formato1;išpažinties ir prie Šv. Komu-i
Į(i d. kovo sekcija rengia m
nių sugestijoms. pasiduoti pa• • .
čių daromas šunybes Klaipėdos krašte. Taip atšauktas,-— šaukia slapieji. s
'nijos.
Dažnai
rengia
paskaitas
sukant mūsų vL^homenės vairų FoPienusnijos.
tinę šventę, agapę su plačia
pat jam bus žinoma, kokiu būdu vokietinin
’O sausųjų tarpe kilo pasiauba (panika), nauja intensyvios dvasinės ku-' Kultūringos tautos ir labai aktualiais klausimais, ypač iš programa. Iš vakaro bus konkai laimėjo Seimelio 'rinkimus.
ferencija ir išpažintis, antrvkada spaudoje pasirodė Rockefeller’io pareiš ltūros kryptimi, didinant nnV ištobulinę savo knygų tipų. 'socialinio veikimo.
Spaudos žiniomis, Klaipėdos konvencijos kimas. Bet jie parodo, kad nenusimena dėl sų tautos protinį apsiginklavi-!( Knygos tipas ne būtinai h:-j Labai stengiasi veikti sek- tojaus — Mišios ir Šv. Kurna
ir jos priedų kai kurių straipsnių interpre vieno stambaus “atskilėlio”. Ir sako, kad mų, nors tai ir pareikalaus tiHiiti vienas, bet kiek galmt i cija socialinėje srityje, Puvie- nija, o po pamaldų bendri ištavimo byla jau pradėta Tarptautiniame Tei prohibicija turi pasilikti kaip buvus.
taniškų sielos jėgų, ir mate- Į vienodesnis. Ypačiai atskiri niai asmens lanko vargšus ir kilmingi pietūs su tam tikra
singumo Tribunole Haagoj birželio 8 d. Lie
rialinių išteklių mobilizacijos.; autoriai turėtų savo raštus lei-1 teikia jų šeimoms moralinę ir, programa.
tuvos atstovu toje byloje yra paskirtas Lie
Vytauto Didžiojo imperijai,^ vienodo formato tipo knv-jkiek gali, materialinę pagalNarių sekcijoj yra apie 40.
tuvos ministeris Londone p. V. Sidzikauskas.
žlugus,
mūsų tauta neteko di- i g°se.
!bų. Aktyviai dalyvauja, padeSkaitykite ir platinkite lietuvių
Veiklių valdybų
sudaro:
Bylų parengti padėjo prof. Mandelštamas ir
desnių galimybių augti kori-Knygos tipas pats savaime ■ da Šv. Vincento a Paulio dr- prof. dr. St. Ūsoris — dvasios
adv. J. Robinsonas. Pasitikima, kad Tarptau katalikų vienintelį dienraštį “Drau
ga” ir renkite visus tuos profesio. ,zo"tak k7ptimi- Visos aplin- ncnu,i»toyės. Jį turi uustaty-:.io.i;>Or ganizųoja “Angelo Sar , vadas; pirm. — Petr. Raudotinis teismas atsižvelgs į teisingumų. O jei
.....
|
.
r
.
. |kybes verčia mus galvoti apie ti rašytojai, leidėjai ir kitos go
vaikus. Sekcijos nariai nis, vicep. — St. Užupytė ii
taip, tai ne Vokietija, o Lietuva išeis Klai Halus ir biznierius, kūne garsinasi J aUgin,ą vertikaline kryptimi, tam koinpetetingos įstaigos, labai uoliai dalyvavo Ligonių sekretorius — Ben. Kazlaus! kuri vienintelė pasiliko mums Autoriaus nuompne, geriau- Kasų rinkimuose, kur padarė , kas.
jame.
pėdos bylos laimėtoja.
Stud. St. šerkšnas
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NAUJAS ŽMOGUS
. (Tęsinys)
Mes aMėjame kūną

Prieš kalbėdami apie kūno priežiūrų
ir lavinimų, visų pirma, būdami realūs,
žmonės, turime pasirūpint pačiais svar
biaisiais kūno reikalais: maistu, drabu
žiu ir butu. Prieš galvodami apie sportų
ir kūno kultūrų, pirmiau pagalvokime apie savo gyvybės palaikymų.
“Pavasario” Sųjungos eilėse yra susispietęs Lietuvos darbo jaunimas. Mums
gimingos sielos užjūrio broliai lietuviai
yra susispietę po “Vyčių” vėliava. Mes
visi, jaunime, neneigdami sporto ir kūno
kultūros, matom žmonių vargus dėl darbo
netekimo ar nemokėjimo savo darbų tin
kamai dirbti. Mūs priedermė: ieškot ke
lių ir būdų užkirst kelių nedarbui ir skur
dui mūsų brangioj tėvynėj. Mes, vyrai tu
rim rodyti gražų darbštumo pavyzdį.
Apie kūno reikalus pirmiausia kalba
me dėl to, kad sveikas kūnas yra būtina

sąlyga sveikai dvasinei kūrybai ir širdies
lavinimui. Ligotus žmogus negali kurti.
Mes norime būti sveika jaunuomenė. Kris
tus laimi vertino žmogaus kūnų. Kūnas
yra tobulas Tvėrėjo kūrinys, puiki mūs
tėvų dovana, šventa sielos maldykla, dva
sios prieglobstis, Dievo buveinė. Mes rū
pinamės kūnu ne dėl paties kūno (kūno
kultas, dievų garbinimas). Mes auklėja
me kūnų, nes ne jis, bet dvasia yra vieš
pats. Mes saugojame ir aukštinam kūnų,
nes jis yra skirtas taip pat amžinam gy
venimui. Visa plačioji kūno kultūros sri
tis tarnauja sudaryti sveikų žmogų. Vi
sos sporto šakos: kelionės) gimnastikn,
lengvoji atletika, pilkė, važinėjimas dvi
račiu, plaukymas, sunkioji atletika, ledo
hockey turi tikslų padaryt sveikų, vertin
gų žmogų.
Keliaujant prieš mus atsidaro puiki
Dievo gamta. Keliavimas formuoja links
mų, sveikų katalikų žmogų. Širdis ir plau
čiai atsigauna, sustiprėja. LGSE tveria
sveikų žmogų sporto aikštėse, žaidimo
pievelėse, gimnastikos salėse. Mums yra
nesvarbūs rekordai nei muskulų didumas.

Sportas turi padėti,'o ne pakenkti kūnui. panašūs j tyrinusį ir švenčiausį Kristų,
Teisingai darome, sportuodami savo eilė yra tikri ritieriai ir dirba kilnų tautos
se. Gimnastika, spartas ir žaidimai tur atstatymo darbų.
Mes laviname dvasių
suforinuot kilnų žmogų. Taip put ir fut
Sveikas žmogus sugeba ir savo dva
bolą nėra smerktinai sportas; jis stipri
na ir formuoja kūnų, daro jį lankstų ir sių tinkamai suformuoti. Mes nestatome
vikrų. Ypačiai mes kreipiame savo akis į [I vyrų tiktai j sporto aikštes, plaukymo ir
gimnastikos sales, į bėgimo, šokimo ir
lengvųjų atletikų.
Tačiau gimnastikos ir sporto perga ieties-disko mėtymo stadijonus. Didelę rei
lės vainikas dar nėra galutinis tikslas. kšmę turi mūs žinių'ištroškusiam jauni
Gimnastika ir sportas yra tik priemonės mui ir sąjungos susirinkimai, kursai, kon
tam tikslui pasiekti. Ne tas yra stipriau ferencijos, liaudies universitetai, kongre
sias, kuris daugiausia parbloškia ,(pannu- sai, teatro ir kinų lankymas ir 1.1.
Mes laviname savo draugijų narius
šti gali ir drarnblis), bet tas, kurs dau
per bibliotekas, laikraščius ir visas kitas
giausia parpuolusių pakelia.
Sportu ir gimnastika tobulindami, pri moderniškas auklėjimo priemones, kaip ražiūrėdami kūnų, ir forniucxlami sveikų dio, šviesos paveikslas ir filmus.
Moksleiviams, darbininkams, ūkinin
žmogų, turime taip pat ir atitolinti nuo
kams,
studentams — visiems prieinamas
kūno visa, kas jam kenkia. Naujas žmo
gus yra priešingus smagumų ieškančiam katalikiškas mokslas. Mūsų dvasia yra iš
žmogui. Ne girtuokliavimu, lėbavimu ir ei- ' Dievo dvasios. Mes nesame kažkokie tie
garų dūmais suformuojamas sveikas žmo- Į sos ieškotojai. Tiesa, yra paslapčių mūsų
gus. Per sportų mes norime pasidaryti protui neprieinamų, liet pasaulis mums
paprasti, blaivūs ir natūralūs. Kūno kul- . nėra mįslė. Mes žinome atsakymų j pas
tūra veda mus prie natūralios skaistybės , kutinius klausimus. Mes džiaugiamės sa
ir nekaltybės. Vyrai, kurie stengiasi būti vo katalikiška pasauližiūra ir mums jos

l
1
j

*

' <

.-

nereikia skolintis iŠ vargšų Dievo ieškoto
jų ir kitų žmonijos “laimingųjų.” Dva
sios lavinimas apima ir pašaukimo supra
t imu, dėl to mes vertiname įstaigas, ke
liančias tų reikalų, bet mes norime ne tik
biznio žmogaus, kinų žmogaus, pramonės
žmogaus, tiktai mums reikia asmenybės
su tikra katalikiška pasauližiūra.

Mūsų mokykla nesuformuoja žmogaus
dvasios, geriausiu atveju ji duoda vos
puskatalikį. 'Tad jei norime išauklėt nau
jų katalikiškos dvasios žmogų, reikia at
kreipti akis į pradžios mokyklų mokymų
ir rimtai imtis darbo jas reformuoti.
Šių dienų aplinkuma ir mokslo lai
kas jaunimui būna taip pat ne per ge
riausia dirva katalikiškam dvasios gyve
nimui. Čia tad pavasarininkams, vyčiams
ir kitiems mūs broliams jaunuoliams yra
labai plati darbo dirva: organizacijų su
sirinkimuose, ar ir pavieniui stengtis kiek
galint labiau patobulint savo pašaukimo
ir pasauližiūros žinias. Organizacija duo
da geriausių progų tam tikslui.
(Daugiau bus)
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POPIEŽIUS PIJUS XI IR
KAT. SPAUDA

KUN. VINCAS TIKUIŠIS

Kardinolo Gasparri’o žodis'
Kad dabartinis popiežius vra didis katalikiškosios spau
dos apaštalas, galima spręsti
iš to, kų kardinolas Gasparri’s apie jo encikliką sako:

3

neša mūsų jėga#. Dėl to vie
toj auksinio amžiaus, kurio
žmogus laukė, atėjo bombų ir
Modernusis žmogus karų lai taika pei\ tarptautinius teis
granatų karo amžius visų prieš
to ugniniu meteoru nukritu- mus, -- taika per paktus —
visus. Niekur nematyti jokios
siu į mūsų žemę iš visai kito visa iliuzijos... Nėra jokios ap- žmogiškos
.
priemonės, kuri su

KARAS IR MES VISI

pasaulio, priešingu dalyku mū saugos priemones nuo karo,!.,. , . . , ... •
/
..
’ kliudytų techniškai sugyvulesų gyvenimui, mūsų protui ir del to, kad jis gludi žmoįraus • • ' .
••
•
• •
...
’’
įusios žmonijos susinaikinimu,
širdies jausmams, — žodžiu prigimties gelmėse, jis baubia
•
iri?
k,
,
.
I— sitas zudymasis sukhudvtų
— kažkuo, kas su mumis ne iš kiekvienos komisijos, kuri . , -v, •
v •
J ’
techniškai sugyvulejusios
zmoturi nieko bendro, kas visiš tun organizuotitaika ir išvni-1 ••
...’..
...
,
,
. .
/
nijos susinaikinimų, — sitas
Lai nėra mūsų esmės ir linki ko kvatodamasis jos narius i. i
•
1
1 • •
d
zudymasis
rodo nenukreipiamų vaisius, bet kažkokia pra ketunais vėjais.
. . .
,
Ima vaisių to, kas mes esame,
ėjusių laikų ir pasenusių me žiann W nesibaigianti „etartų pn(run(lris, el.
todų liekana. Dėl to mes sva pi įete j ė žmogaus pi ies žmn-1 [)an-j()S paskuį gamtos užkajojame, kad karus galėsime pa gų vra didžiausias ir visus va- i • •
*
j
•
; riavimų, praneša musų dvasios
■naikinti paktais, tarptautiniais kiantis žmogaus gyvenimo da-! :(> ,r.ls
...
. .
....
1, ,
„
.
.
Susidaro tokia sielos
i'

,

“Šv. Tėvas trokšta matyti
iš savo enciklikos “Rerum Omnium,” kad svarbiausia jo
intencija būti} išganinga, ir,
neabejojame, kad gabiausieji
katalikų laikraštininkai vieni’.!
balsu parems kilnius jo užsi- j Naujas darbininkas Bažny* teismais ir organizacijomis.
ilykas žemėje; jau ramioj, ge-' p,-,aena kurioj taika visai nemojimus gerosios spaudos, y- čios ir
• Tautos
- ■
’•
• ”
dirvoje.
Į kuni•  Be tuo tarpu, kai visa tai' rabndėj tautoj ji užnuodija lgaįimaj’neg len trflksta ir
pač dienraščių plėtimui.”
gus įšventino Bellevillės, III. yra daroma, organizuojama, kaimyną prieš kaimyną; juo.pratim0 apie taįki}t babiloniSKai popiežius Pijus XI la- Į vyskupas Henry Althoff, D. telkiasi visų niekinamo karo zinogns labiau išauklėtas, tu-įkas kalb„ 8Usimai5vmas alsinkė Vatikano misijonorių eks D., birželio 5 dienų.
debesys tolimame horizonte rtingespės fantazijos ir gaiva- Į„anjina visoje pii„nmoje, kab
pedicijos pavilionus, tai laik
aHS , , dundėdami
<eind..(lani. draugėn, .lakesnės dvasios, juo aitrės- hama apjp taiki} tik> kad kiek.
Jaunojo kunigėlio, primici- dusliai
raštininkų grupė gavo leidi
jos įvyks birželio 12 d. 10:30 Juoklasl gelsvai žaibuodami iŠ ms garbės troškimas, juo di-. vienas tikisi> jog kiti pagida.
mg sekti Šv. Tėvą trumpoji;
kifoki kaip meg visi ir sn.
v, rytų, Visi} Šv. par. bažny musų pastaugi}, siunčia j mus,dėsni reikalavimai, juo geltojo inspekcijos kelionėje. Ir ka
vėjų
audras
ir
grasina
visus
iresnis
pavydas,
juo
atkakles
čioj, Roseland, III. Iškilmin
spės taikos vardan- padaryti
da Šv. Tėvas apleido pasku
gose Šv. Mišiose arkidiakonu mūsų kultūros laimėjimus pa-’nis užsispyrimas. Tu pastoji aukų, pirmiau nei visi puls vi
tinį paviliong, laikraštininkų
j man kelių, jūs užstojate man
bus kleb. kun. Jurgis Paškau- versti dulkėmis.
sus.
grupė priklaupė, kad gautų
jūs trukdote man ženg
skas,
diakonu
kun.
Ralpli
Ba- Visa, kas šiandien prieš ka-i
Taigi; karas gali pranykti
Šv. Tėvo palaiminimų. Ir Šv.
iu
yra
kalbėta,
rašyta
ir
veipirmyn,
vieno
iš
musų
pertik kada žmogus išnyks kaip
Tėvas prisiartino prie jįj su yard, subdiakonu kun. Harold
kta,
neturi
jokios
reikšmės,
pasaulyje
štai
tikroji
•
|oks, koks jįs j§ tikrųjų yra,
G»odwin, ceremonijolu klieri
šypsena ir tarė;
dėl to, kad nesuprasta, jog ka- į ?Yvenimo tema.
taigi kai jis pakeis savo že“Štai, laikraštininkai, ketvi kas marijonas Vincas Šaulis.
kaip tai yra, kad kaip nius instinktus aukštesniais,
Kun. Ralph Bayard yra bu ras turi glaudžiausių santykių.
rtasis palikimas. Aš spėju,
su šių dienų žmogaus esme. ■ Gk mes» modernieji žmonės,
Milijonus kartų mūsų laikad taip kalbama, argi ne T vęs primicijanto profesorius,
Trečiasis, ar ketvirtasis, ar o kun. Harold Goodwin yra Karas — tai mes patys. Ka ^”™ ^°’ susisiekimo ir in’ kais žodis “atgimimas” kartojamas klaidinga prasme, ma
’sa™
penktasis, ir net kartais tin buvęs jo seminarijos draugas. ras atidengia tikruosius mūsų
Jaunasis
kunigėlis
yra
tik
būtvbės
norus
ir
linkimus
ir
™
zengę
m
mūs
'
’
P
’
™
“
®"™noma, būtent, kad galima kakamai pirmasis. Taigi, kuriuo
visas
į,
logiškas
pasėkas.
Taidabar
*
rasome
vi
™
i
kitiems
23
metų
amžiaus,
gimęs
1908,
įžin
kų kažkur atnaujinti kad
palikimu jūs esate?”
ka yra dirbtinis
dėjiniasjt>»Mausiom.S sunaikinimo prie ir žmogus, visų naujų dalyk,}
Popiežius tikisi daug gero spalių 8 d., Lietuvoj, Kunigiš
kių k., Šiaulėnų par., Šiaulių kuriame laikui buvo užslepiu-i mon4,”is- apie knrias neSTa- nešėjas, neatsinaujins supras
iš kat. spaudos
I jojo didžiausi barbarai?
damas dieviškųjų turtų ver
“Šv. Tėve”, atsakė vienas apskr. Tėvai — Jonas ir Juo- tos mūsų esmės ir darbų palaikraštininkas, “mes prieš. i zapina Tikuisiai į Ameriką at sekos, ir to nesuprasdami mes! Taip yra dėl to, kad mūsų tę, susigėdindamas savo užsi
Jūsų Šventenybę nesame nei vyko, kuomet Vincas buvo tik įpuolame iliuzijon ir nemato-'laikais tikroji žmogaus prigi spyrimu dėl menkniekių ir pra
trečiuoju, nei ketvirtuoju, nei• į 3 metų amžiaus. Apsigyveno mė, kad ji yra mūsų teisėtas mtis su visomis savo silpnvbė- dėdamas alsuoti ir vadovautis
penktuoju palikimu. Mes esą- • -^°se^ande ir iki šiol ten gy kūdikis, kurio mes veltui prieš, Mis ir bejėgiškumu apsvai gi-i kito aukštesnio pasaulio švie
vena, 10418 Micbi^an Avė. save ir kitus norime išsiginti. Į nta yra šio pasaulio turtų gro- sa. Nes pirmiau jis buvo įau
me niekas.”
“Betgi,” atsiliepė Šv. Tė Paūgėjęs Vincentas lankė Vi Taika per nusiginklavimų,, bstymo kvaituliu. Tai toli pru gęs į šių žemę.
vas, “jūs esate galingoji ga sų Šventųjų lietuvių parapinę
mokyklų, kurių baigęs mokė
lybė.”
Ir popiežius Pijus XI suma si pasionistų parengiamojoj
niai ir įspūdingai baigė šiais seminarijoj, Normandy, Mo.
Filosofijos ir teologijos moks
žodžiais;
“Jūs esate galingoji galy lus ėjo Šv. Tarno seminarijoj,
bė: taigi, jūs turite ir didelę Denver, Colorado.
Visose mokyklose Vincen
atsakomybę. Dėl to visada rū
pinkitės naudoti tų galingų sa tui mokslas gerai sekėsi. Vi
vo galybę, kad būtų atsakin sur buvo geresniųjų mokinių
PER
HAVRĄ
ga kiekvieno jūsų pasiuntiny eilėse.
Pavyzdinga Tikuišių šeimy
bėję, kurių kiekvienas atsakin
IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.
na dar augina sūnų Stasį,
gai tevykdo gyvenimam”
kurs
yra 6-tame pradinės mo
Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE
Tr po to popiežius Pijus XIkyklos
skyriuje.
Duktė
Ona
jiems visiemis suteikė apaštaFRANCE”. Atlantiką perplauks į 5 dienas ir 18 vai.
šiemet baigs aukštesniųjų mo
liškųjį palaiminimų.
Pasitaikius kitai progai kal kyklų (High Scbool). Vyriau
bėti apie spaudos svarbumų, sioji duktė Julijona, baigusi
popiežius Pijus XI pareiškė: komercijos kursų, d^rba par
duotuvėje.
“Katalikiškosios spaudos įtakingumas ir galybė yra tiek
didinga, kad ir mažas pasida P-nų Tikuišių šeimynoje da
rbavimas teisingosios spaudos rosi panašiai, kaip aukščiau
naudai visada būna d5delės paskelbtoje mįslėje —« sūnus
svarbos, nes gimdo išganingas duos šliubų savo tėvams. Mat,
pasekmes. Kas bus nuveikta šiemet ponams Tikuišiams su
MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE”, 42,000 TONŲ
bei pasidarbuota ypač katali eina 25 metai, kai laimingai
kiškai spaudai, aš būsiu tos Poroje gyvena. Taigi, per sa
Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvų per Prancū
nuomonės, kad tai visa asme vo primicijas kun. Vincentas
ziją,
pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Galima bus ap
niškai daroma man pačiam. duos savo tėvams sidabrinį
lankyti Liurdų ir kitas vietas.
Katalikiškoji spauda mano ši šliubų.
rdžiai yra labai artima ir aš
Šia proga sveikiname jau
Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra-,
tikiuosi 'iš jos labai daug ge
nų veikėjų Dievo vynyne kun.
žiai
ir puikiai įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidekite
ro.”
Vincentų, jo tėvelius, sulauku
prie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!
Taigi, katalikai, jau laikas sius sidarbinio jubiliejaus ir
Mes parūpiname pasportus, re-entry perimtus ir kitus kelionei
ir tai didis laikas mums susi visiems linkime Dievo palai
reikalingus
dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
prasti ! Dėl to paremkime ka mos.
mas
ilgai
trunka.
Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
talikiškų spaudų, prenumeruo
reikalus aprūpins
dami katalikiškuosius laikraš daugi padeda plėsti visuome
čius ir knygas! Ir, žinokime, nėj Kristaus mokymus, Jo dva
anot kunigo prof. d-ro A. Ma šia ir dorovę.”
Kun. Pr. Vaitukaitis
kausko, kad į “Katalikiško
sios Spaudos platinimų turime
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
X Indijoj kasmet miršta ažiūrėti, kaipo į švenčiausių sa
vo pareigų, tiesiog apaštala pie pusę milijono žmonių nuo
vimų, nes tikrai, kas platina ligų, kurias parneša žiurkės.
ir palaiko katalikų spaudų, at Spėjama, kad Indijoj yra apie
lieka apaštalavimo darbų, ka- 800 milijonų žiurkių.

VASARINE EKSKURSIIA Į LIETUVA

“Tėv’s negimęs, vaik’s
pražilęs”

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Kas būtų, jeigu nebūtų kri krai sušvito ir mums šviesy
kščionybės — šiandien šių pa bės kelių per tamsybes pra
saulio valandų žmogaus kovos mynė ir kad nuo šiol visi že
už savo niekingų turtų paliki mės skausmai pavirs džiaugs
mų, mes gerai nujaučiame, mu, jeigu tu tik panorėsi pa
kaip nujaučiama buvo ir Eu- žvelgti aukštyn, paabejoti sa
ripido “Karstų dalintojose”, vo išdidumu, daryti tavo dva
kur žmogus verkdamas sten sios gyvenime pastangų, jeigu
giasi išsiveržti iš velnio pink tik panorėsi turėti viltį lai
lių. Šiandien mes nujaučiame, mėti gyvenimo kovų.
kad yra žemos jėgos, ko verti
Fr. W. Foerster
suklvdusio žmogaus svaičioji
mai, kas yra aklas pasikėsi X Dirbtinos kojos ir ran
nimas prieš šviesų — ir kas kos išrastos 700 metų prieš
yra tikroji mūsų gyvenimo Kristaus gimimų.
šviesa. Žinoma, kad krikščio X Pereitais metais Anglijoj
nių tikėjime nenutildomas žino buvo 315,000 vestuvių. Iš šitc
gaus dvasios tobulumo ir išsi skaičiaus tik 5 pori) jaunieji
laisvinimo ilgesys ras savo pa buvo vienmečiai. Anglijoj pri
tenkinimų, kad dieviškas gyve imta, kad vyras visada būtų
nimas tamsioj žemės nakty ti senesnis.
et

DRAUGO” KNYGYNE

Galima gauti:
KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė
Pranas. Pusi. 14. Kaina....... .............................................. 10c.
Baltakė. 3 veiksnu} Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina ...................................................... 20c.
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose.
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis.
84 Pusi. Kaina ...........................*................................... 20c.
Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina.................................... 20c.
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920.
Kaina ......... ......................................................................... 50c.
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina......................... 20c.
Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai.
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. , 23.
i Kaina .................................................................................... 10c.
Gims Tautos Genijus. Drama 2-sev dalyse. Parašė Kun.
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pušį. 56. 1919.
Kaina ................ .................................................................. 30c.
Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.
Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
lis. Pusi. 47. (Del šios operetės yra parašęs muzikų A. Aleksis. Kaina ............................................................................ 25c.
Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija.

Vidunas.

Tilžėje

1920. Kaina ........................................................... ............. 50c.
Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37.
Kaina ........................................... . ..................................... 20c.
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina*............. 15c.
Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
tiumų. Pusi. 28. Kaina ...................................................... 15c.
Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stanulis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet
kauskas. Khunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c.
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi.
Kaina ............................................................................ 10c.
Laižytos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. 16

Kaina ........................................................

10c.

Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13
ypatų dalyvauja. Parašė SerijųJuozas. Kadna.................. 15c.
Motinos Širdis. Keturių aktųdrama.Parašė Kalnų Duktė
48 pusi. Kaina ...................................................................... 50c.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks
mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.

Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina........... . .......................... 15c.
Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.

Kaina...............................................................................

15c.

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c.
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė
Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina................... 15c.
Penkis Kartus Po Vienų, Bus Vienas. Keturių atidengimų
komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas.
Kaina ...................................................................................... 20c

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, III.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

LIETUVĖS VALDĖ RUSIJĄ

Rusijos imperatorės Katry- |ininaitį Holštinijos hercogų
nos I ir 11., pasirodo, abi bu Petrų Ulsicbų, kuris 1742 me
vo paprastos lietuvės. Apie *pi- tais buvo pakviesi as į L*et ra
miųjų patys rusai enciklope-1 pilį. Prieš j važiuodamas ap
ŽINELĖS
dijose taip rašo; Katryna pi lankė jis Aii aiu rbsk; kuni
jX Sekmadienį, gegužės 29
rmoji, Rusijos imperatorė, vie gaikštį, kur pamatė gražią tašpatavo nuo 1725 metu sausio | rnaitę Sofiją Svirplytę. Ji iš d., 8 vai. ryto buvo Šv. Petro
28 d. iki 1727 m. gegužės G d. kart labai ji n p ‘iko Kalbi- ir Povilo mokyklos vaikų pir
23 vaikai
Lietuvio
ūkininko Samuelio mi jų maloniai ir 1.1, pagaliau moji Komunija.
Kkaurinskio duktė. Našlaitė Ii- i prisipažino noris jų v *sti. Jis pirmų kartų susivienijo su sakusi gyveno pas pastorių G liu- (atvykęs Į Peterburgu, išpildė 'vo Viešpatim Šv. Komunijoje.
kų. Šešiolikos metų ištekėjo įduotąjį Svirplytei garbės žo-'Žmonių buvo pilnutėlė bažny-

ROCKFORD, ILL.

_____

Penkiadienis, birželio 10, 1932
Gerb. kleb. kun. S. J. Bart- akyj pasiliko odos skiautelės, noma, galėsiant išsaugoti tąjį

I kus pranešė, kad prasideda kurios ilgainiui pavirto storu daktarų nuo mirties.
i vasarinės mokyklos mokslas. > bambliu. Todėl buvo nutarta
Bet viskas, kaip paprastai,

ja gerb. Zabelaį, Plikiui, Stei-; ®U8 dėstoma tikėjimo ir lie- tasai defektas pašalinti ir pla puikiai pasisekė; ir operacija
neliui ir Raškauskui, kdrie i tuvilJ kalbos pamokos. Jauni-įdėta ruoštis operacijai. Ope- gerai padaryta ir nė vienas

rūpinosi mergaičių atvežimu Į u,a8 ^U8 ren^aniasPri« pir-! racijos dienų daktarus Ditma į neįgeltas, be to, aišku, ir geir parvežimu namo. Didelę pa |11108 8V‘ Komunijos ir Dirma- rsas apsivilko keleliais rūbais, rokashonoraras kaikamteko.
dėkų reiškia gerb. kun. V. Vai ■ von‘“s’ nes ž! rudenį bus vys- apsiavė ilgus odinius batus,
X Vokietijoj bevaikystė la
šuorui už paskolinimų savo!kupas 111118,1 bažnyži°j«užsidengė veidų ir įėjo į narautoiiiobilio nuvežti mokines į į Vasaros metu Šv.Petro ii'|V<b. kuriame buvo ta nuojin- bai plečiasi. 43 nuošimčiai po
svetainę ir parvežti jas namo. į Povilo

bažnyčioje pamaldos i 'd1 kobia. Kobra įdėjo į ypa- rų, kurios per peskutinius 7

Tai ne pirmų kartų kun. V. j būna puse valandos anksčiau |
dėžę, su uždaromu vil metus apsivedė, yra be vaikų.
Vaišnorus tokį patarnavimų j kaip paprastai. Pirmos šv. Ali- 8,no' įdėta į dėžę kobra tuo
X Amerikoje, Naujorke vie
sesutėms yra padaręs. Ačiū, šios 7:30, antros — 10 vai. v'isum buvo kiek prispausta. nas kino teatras rodo tokius
kad prieš
Paprastomis dienomis kas ry kad negalėtų labai laisvai ju liūdnus veikalus,
< už švedo dragūno, kurį rusai ri Į ir be didelių ceremonijų su čia. Po pamaldų mokyklos ka- į tėveli!
dėti.
pertraukų vienai minutei pa
1703 metais nelaisvėn paėmė. situokė su ja. Svirplytė virs .nbai-yje buvo jiem. seselių mo(Nuoširdžiai dckoja
b las 7:30.
Operacijų reikėjo daryti nuo .liekama salė tamsoje, kad puPetras Didysis paėmė jų iš dama pravoslave gavo Kotry kytojų paruošti skanūs pus- kw. M j
L. V. 85-tos kp. beisbolinin! gomis rankomis, ir buvo ma-Išlika galėtų ašaras nusišluosMenšikovo namų. Jų sutuok nos vardų. Ji mokinosi rašto
piečiams už atsįląnkymų. A- kai nors supliekė chicagiečius,
! noma, kad nuo skausmo kob
tuvės buvo 1712 m. vasario ir pirmas jos mokytojas buvo
X Antradienį, birželio 7 d- čiū gerb. Marčiulaičiui, Simo- bet parvykę išrodė lyg nuvar
ra pradės raitytis ir įgels da
19 d. Petrui Didžiajam mirus, Deržavinas.
•
Ex.
visį mokyklos vaikai seselėms nąvičiui už nuvežimų ir Tu- gę ar kas tokio?
ktarų, kurį po įgėlimo tuoj, be
ji buvo visos Rusijos impera-,
t Staigiai mirus Petrui Ulri- mokytojoms vadovaujant, tu-. niui už mokinių parvežimų liu
abejo, ištiktų mirtis. Todėl pa
tore apskelbta. Rusiją valdė
'cliui, jo žmona Kotryna buvo lėjo piknikų BUck llawk pąr IuoĮDOMI operacija
skui daktarų į narvų įėjo ir
virš dviejų metų.
17GI metais birželio 28 d. ap ke. Oras buvo gražus. Vaikai, Į
gv Pranciškaus vienuolyno
vienas sodo tarnautojas su di-'
O apie antrųjų Katrynų pa
Broliško
zoologijos sode lai
šaukta Rusijos imperatore. gerai pasilinksminę, grįžo na-’
mokinės
i džiuliu mėsiniu peiliu. Buvo I
sinaudosime Kultūros Muzie-ip i.
kuinai kobrai neseniai buvo Į
ar jqs puikybei nebuvo ri-’nio kilpini džiaugsmo,
priimta sųlyga, kad jei tik
juje esamomis žiniomis.
padaryta pavojinga operacija.
bų. "Visai ji užmiršo Lietuva,!
Sekmadienį, birželio 12
kobra įgeltų daktarui ranka,
Operacija pavojinga ne ope
Katryna antroji paeina iš kuri jai viešpataujant laivo, d? 7;3() yąl' vak>> Inokyklqs
tarnautojas nieko nelaukdamas
Vaškų parapijos, Titkonių kai prijungta prie Rusijos. Tarsi, I vaikai turėj0 mokglo metų llž.
ruojamai kobrai, bet operato
turėtų nukirsti daktaro rankos
mo, neturtingo lietuvio Augu norėdama paslėpti savo kil
Birželio 5 d. Šv. Petro ir riui, kuriuo šį kartų buvo da
baigimo gražių programų. Viplaštakų. Tuo būdu buvo ma
ktaras
Ditmarsas.
sto Svirplio vyresnioji duktė mę, Titkonių kaimų apgyven
Povilo
par.
svetainėje
L.
V.
sus nuoširdžiai kviečia atsi
Sofija. Ji buvo gan graži, kaip dino rusais, kurie ilgainiui vi
VISADA
lankyti į parengimo vakarėli. choras, p. A. Stulgai vado-1 Toji kobra, vardu Rex, prieš
šeiva, tiesi mergaitė, raudo sai sulietuvėjo.
vaujant,
išpildė
šaunių
prog-1
septyneris
metus
buvo
atvežta
UŽMIRŠTA
X Sųjungietės ruošiasi la
(John Ragdziunas Borden)
Varnų. Esant karštam orui ir! iš Indijos, garsiųjų gyvačių
nais skruostais, plačiomis mė
Po ilgo laiko imperatorė Ko bai
iškilmingai minėti Šv. AnADVOKATAS
s
Ar žinot, kodėl jos ne
lynomis akimis, storais gels
tryna prisiminė savo jaunys tano dienų birželio 13 d. Rytų kitokioms aplinkybėms, žino-1 tėvynės, į Amerikų. Per tuos 105 W. Adams Sk, Rm. 2117
mėgo?
Ji pati nežino jo
vais plaukais, ramaus intelijos
blogas
kvapas
buvo
Telephpne Randolph 6727
tės draugę Teresę Mykoliū- 8 vai. Šv. Mišios ir bendra šv. nių nebuvo tiek, kiek būtų ga septyneris metus ji 7 kartus
priežastim, nes blogo kva
gentinio būdo. Paaugusioms
išmainė savo odų, bet dešinėj 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
lėję būtį.
po niekas nemėgsta. Vie
įiaitę, paeinančių iš to paties Komunija, vakare balius.
nok visi tų gali padalinti.
dukterinis teko svetimiems ta
Telephone Roosevelt 9090
kaimo, kurių pasikvietė į Pe X Jo Kilnybė Tėvas V. KuGargaliuok su Listerine ir
Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
rnauti. Pirmus metus Sofija
tas atliks kas reikia. Var
terburgų. Tai buvo rami ir, likauskas, Amerikos Marijonų
tok kasdien. Bandymai ro
tarnavo už kambarine Šiaulių
do, kad šis vaistas atlieka
tvirto būdo kaimietė mergai-Į Provincijolas atvažiuos į Rogreit, ko kiti vaistai ne
parapijoje, Ginkūnų dvare, vė
tė. Sostinės gyvenimas ir na n ckford’ų šeštadienį, birželio
padaro per 4 dienas.
liau Liepojuje vienam turtin
ADVOKATAS
jos aplinkybės nedarė į Tere 11 d. įr viešės kokių porų die
LA51REKT P11ARMACAL
gam vokiečiui. Gabi iš mažu
Miesto
Ofisas
77 W. Washington St.
sę didelių permainų. Kokia ji nų.
Room
905
Tel.
Dearbo.rn
7
966
COMPAJfY
mės Sofija greitai pramoko
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
atvažiavo, tokia ir pasiliko.
DIDELIS PASIRINKIMAS naujų knygų
St. Louis, Mo.
vokiškai kalbėti. Miesto rūbai
Mykoliūnaitė, kaipo ištikima
Vakarais: Utarninkąis ir Ketvergais
GARBINGA
BŪTI
TIKRAM
KATALIKUI,
J.
Mačernis
ir avalai darė jų tikra mies
— 6 iki 9 vai.
katalikė, uoliai lankė šv. Kot
kaina
............................>.............................................
10c.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
tiete. Savo pono rekomenduo
rynos bažnyčių Nevskio pros
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
Namų Tel. Hyde Park 3395
jama, ji gauna tarnybų Vokie
pekte. Eidavo ji ne šaly gai
kaina
...............
.
,
........................................................
.
75c.
promptly en«Js odors ordiną ry
tijoje pas Anhaltcerbskį kuni
viais, bet gatvės viduriu, pa Šv. Pranciškaus vienuolyno ' KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
ontlseptlo can’f hide in 4 dayt
gaikštį ITolštinijoje.
sikėlus sijonų. Carienės tar mokinės vaidino religinę. dra
mų dramą, kainą.............................................................. 25c.
Bevaikė Rusijos carienė El nai
juokaudami sakydavo: mų “Fabijola” 3-se Pittsbur- ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. Clark St., Room 1206
žbieta, norėdania užtikrinti so “Teresė norinti viešai paro gbo parapijose. Šis veikalas
Telephone CENTRAL, 6166
Pranas Jakštas, kaina.................................................. 50c.
stų Romanovų dinastijai, ap dyti savo iš carienės gautų vaizduoja kokių didžių Dievo
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
GIESMYNAS, paruošė kum J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
Telephone V1CTORV 2218
skelbė savo įpėdiniu tolimų gi Švenčių dovanoms apatini.’’; meilę turėjo pirmieji krikščie-

WESTVILLE, ILL,

JOHN B. BORDEN

C

Knygos

c-

A. A. SIAUS

PITTSBURGH, PA,

LISTERINE

CHAS. A. PEPPEB

PALAIMINTASIS KUNIGAS
JONAS BOSKO

Po kurio laiko carienė nupir-ny,s ir kiek jie kentėjo dėl ti
kusi netoli Teresės gimtinės kėjinio. Taip pat parodo, kaip
Šoiio dvarelį ir dovanojo jai. vienos belaisvės tikėjimas ir
Šis dvarelis dabar Teresdva- karšta Dievo meilė padarė to
įiu vadinasi. Dvare buvo kop- kį įspūdį jos poniai, kad ir
lyčia ir kurį laikų kunigas gy- ji tapo krikščione,
veno. Jis gimusius užrašydą- j Mokinės taria širdingų pavo į Subačiaus bažnyčios kny- Į dėkų gerb. kun. S. J. Čepągąs, pažymėdamas “babtisa- Oioniui ir visiems Homesteado
tus in Ecclesia filiali Teres- parapijonims už jų gausingų,
dvarensi.”
( i atsilankymų į vaidinimų ir už
Tiek apie Rusijos impera jų nuolankumų patarnauti. Vtorę Kotryną II, kurių rusai patingų padėkų reiškia gerb.

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina .................................................. $1.75
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

“Draugas”

“ATLAIDŲ ŠALTINIS“
BILLY’S UNCLE

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
jų ir išvertė T. Kazimieras
kapucinas, išleido seserys kotrinietės. Maldaknygėje yra
paaiškinimas apie atlaidus ii
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė
atlaidus. Nors visos maldos
geros, bet už vis geriausios
yra tos, kurioms suteikti at
laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais ............. GOc.
“DRAUGO’’ KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė.,

r’

X

ccrr A.

,MO

—i

TV2.VIUG “TO
OUT

y

.SOkAHTVMki’

Ai

ADVOKATAS

4600 Sp. W00D STREET
Tel. Lafayette 6393
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyveninio apražy- Rezidencijos: 2 E. 103rd Place

Jo Asmuo, darbai ir auklyba, tai yra plačiai aprašyta
Jo visas gyvenimas ir nuveik
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
ti dideli darbai, ypač Jaunuo
kun J. Bikinas, kainą...................................................... 90c.
menės auklėjimo.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
Knyga didelė, puslapių 707,
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
popieriniuose viršeliuose, kai
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
na tiktai ..................... $2.50
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
Gegužės Mėnuo, kiekvienai
vičius, kaina.....................
20c.
dienai skaitymai. Vertė kun. laikė dukterimi hercogo An-I^a^lbu1’ ^kbui, Puskųpigiui,
DIEVO AKYVAIŽDOJE, vertė Byrąs, kaina................... 40c.
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c.
baltcerbskio.
M. M. Greblianūi ir Medžiui, kuiie 5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
Vadovas Sakyklai. Trečioji
savo automobiliais parvežė
kaina .............................
15c.
knyga. Pamokslai apie Dievo
mokines nąmo. Taip pat dė ŠĮ F f
TĄKAT TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
Malonę, Sakramentus ir Maigerb.
kun.
V.
Vaišnorui
X 1800 metais Amerikoje koja
, ■
<1 *
tulaitis, M. I- ^C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00
dų. Antrasis padidintas leidi
buvo pusšešto milijono gyven ir Espleno parapijos nariams,
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
tojų, o 1930 metais 123 mili- kurie gausiai susirinko, paro
kas. Kaina.................... $1.50
jonai gyventojų. Nuo 1820 me dydami tuo, kad supranta ir
Virš minėtas knygas gali-,
tų iki 1930 metų ten įkeliavo nori remti vienuolyno reika-1
ma gauti:
Chicago, Illinois.
i lūs. Mokinės ypatingai dėko- 2334 So. Oakley Avenue
38 milijonai žmonių.
“DRAUGO“ KNYGYNE

J, P, WAITCHES

Tel. Pullman 6377

DOUBLF.
ACTING

k

|fZ*CAUNC
IVVPOWDER
Tėmyk kelkų gražu
mą ir Jų šviežumo
Išlaikymą.

SAMI PRlą
? 4OYEARS
25 ounces for354 ’
M.LLiG^SOF P u u N u S U i E D
B V OUR GOVERNMENT

Buy gloves with what

it savęs
Neretk mokėti 50c.
dantų mostĮ. Listerine
oth Pašte gaunama po
rtmyk. kaip gerai ji
kia.
Ją vartotadamas
metus sutaupai >3.00.

ui
To25c.H
vėl
per

LISTERINE TOOTH PAŠTE
25c

SKIKITCHING
tvhen sooiMng Žemo ENDS
la uaedl

Right from the first touch, antiseptic,
healing Žemo takea the itehing
misery out of moeąuito bites, rashes,
and many other skin afflictions. Try
it also for itehing, peeling toes.
Bathers and other outdoor folks
thank cooling Žemo for relief from
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.
Pimples and dandruff fade when safe,
antiseptic Žemo ia applied. It inatantly eases razor-smart. Always
have Žemo nearby wherever you go.
Anydruggist. 35c, 60c, >1.00.

Penktadienis, birželio TO, 1932

D R

gelis, kun. J. Mačiulionis, J.

CHICAGOJE

X

U C

I

S

6

IŠ ŠV KAZ. AK. RĖMĖJŲ
I
SKYR. SUSIRINKIMO

f

DAKTARAI:

Kudirka, A. Peldžius, J. Šiau
lienė, Al. Danikauskienė, StuGrovehill 0617
Bridgeport.— Šv. Kazimie Ofisas Tel. Ros.
GRAŽIOS ŽINIOS MARIJO- nešė, kad jie jau ruošiasi prie kIn^“en®’
Radzevičius, V.
6737 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehill 0611
ro akademijos rėmėjų dr-jos
DR. SUZANA A. SLAKIS
NŲ KOLEGIJOS RĖMĖJU t išvažiavimo. Kituose skyriuo- Petrauskas, A. Giybas
Sus-mas
baigtas
.
malda.
Specialistė Moterų Ir Vaikų Ligų
susirinkimas įvyko gegužės 3
SUSIRINKIMO
! se taip pat eina ruošimos! dar
Vincukas
dienų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
-----------bas.
(
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
/
*
2433 West Marąuette Road
Skyriaus
susirinkimai
būna
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
Marijonų kol. rėmėjų ChiKelrodis i ūkį bus paskelbIr 7-8 P. M. K et. 9-12 AM.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
IŠ ŠV. KAZIMIERO AKAD. kas mėnuo, punktualiai ir Vai.: 2-6 Nedėlloj
9
susitarus
cagos upskr. susirinkimas įvy tas “Drauge” ir plakatai bus
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimų.
RĖM. CENTRO
skaitlingi. Prie skyrio prikla
ko birželio 7 d., Aušros Var atspausdinti. Tuo rūpinasi A.
Otiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
uso nemažus būrelis darbščiu Tel. Lafayette 5793
ių par. mokyklos kambary. Peldžius ir A. Grybas. Vadų'
Susirinkimų atidarė pirm. A. suradimu važiuojant geležin Jau tik vienas mėnuo lai-'narių, kurios visuomet noriai
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6911
Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914
ko liko iki didelio metinio pik dirba. Skyrius sparčiai auga
Bacevičius, mukių atkalbėjo keliu rūpinsis A. Grybas.
Vai.:
2
Iki
5
po
pietų.
7
iki
9
vak.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
Kun. M. Mačiulionis prane niko Vytauto darže. Kas neži ir savo darbu visame stovi
kun. L. Draugelis.
Office
:
4459
S.
California
Avė.
no
to
daržo?
Plačiai
žinomas
pirmoj
vietoj.
Tai
vis
nuopel

750 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
Pranešimai: Medžių sodini šė, kad paminklas ant kun. F.
„ Nedėlioję pagal sutartį
dėl
savo
gražumo.
Jauniems
nas
mūsų
gabios
ir
sumanios
'
VaL: 9-4 Ir 7-9 vai. vakare
VaL:
1-9 Ir 4:94-4:99 vaL vak.
mo komisijos vardu kun. Dra Kudirkos kapo atseis apie
Nedėlloj eosttarzs
Nedėlloj
soMUrtu
yra gera šokiams salė, senes pirm. p. A. Nausėdienės. Jei1
ugelis pranešė, kad medeliai $8,000; rodė ir projektų. Šiam
niems poilsio vieta.
nė jos nuoširdus darbas, pasi- { DENTISTAI
Marijonų ūky jau pasūdyti. darbui pagreitinti į komisijų
Res. 9866
Tel. Canal 9967 Res. Prospect; 9469 Tel. Ofiso 40%0
Kaip ir tinka, metinis pik šventimas, be abejo, rėmėjos !
nužiūrėta
šie
asmens:
kun.
It.
‘Darbo dienų bus jiems duota
nikas ir metinė šventė—per neturėtų to, kų šiandien turi. I Phone Boulevard 7042
vardai, būtent Jurgio Vašing Vaičūnas, kun. Ig. Albavičius,
pat 4 liepos. Turėsime įvai Ne tik 2 skyrius, bet visa
tono, arkv. J. Matulevičiaus A. Bacevičius, V. Petrauskas
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
rių
pasilinksminimų, gerų or rėmėjų dr-ja yra vįna iš pa
ir A. Žvirblis.
1821
SOUTH
HALSTED
STREET
ir kun. F. Kudirkos.
KENOSHA, W1S.
D E N TĮSTAS
kestrų (Al Boyler and bis vyzdingiausių visoj lietuvių
Ofiso vai.:
Atstovai
dalyvavo
iš
šių
Pesldenclja
4400
8o.
Artesian
Ava.
Dėl ruošiamo M. K. rėmėjų
4645 So. Ashland Avė.
Captivators) tiems, kurie mė išeivijoj. Tai p. A. Nausėdie
Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Valandos:
11
ryto
Iki
4
po
pietų
;
Rezidencija:
Arti 47 Street
eimo pranešta, kad draugi skyrių: ,
4 iki 9:94 vakare
gsta šokti. Todėl, visi prašo- nės suorganizuota ir iki šiol j
3904 — 71st Street
Tjoms kvietimai bus išsiuntinė
Nedėliomis tl‘z susitarus.
North Side —< A. Baeevi , ini pirkti tikietus iš anksto, vadovaujama.
čius, Kilkevičienė.
ti rugsėjo mėnesį.
Tel. Canal 4744 Res. Republic 6864
Tikietai išduoti skyriams ir Atstovės padarė pranešimų Tel. Ganai 6122
Archer lieiglits sk. atstovas
Marųuette Park
Nenar-, gaiįnia visur gauti.
iš seimo, įvykusio gegužės 22
Šliogeris pranešė, kad jų sky-j tonis.
Nors ir depresijos mdai, d., kad šis seimas, nors žmoGydytojas ir Chirurgas
U £ M T 1 b T A S
rius liepos 24 d. ruošia pik- ’ Brigliton Park — O. Kaz
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Ofisas
2403 WEST 63 STREET
tačiau galima sutaupyti 85c ir nes spaudžia sunkūs laikai,
2201 Weat 22nd Street
IR OBSTETRIKAS
Kertė So. Western Avenue
iuką.
j lauskienė, M. Varkalienė.
tuo būdu pagelbėti mūsų gerb. nebuvo blogesnis už buvusius
(Kampas Leavitt St.)
Tel. Prospect 1028
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
Nutarimai. Tartasi dėl lie-| Cicero — ltašinskienė. .
Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto
sesutėmis. Jos niekuomet ne seimus. Tat ir Čia džiugininRezidencija 2359 So. Leavitt SL
vyrų, moterų ir vaikų
Nuo 1 iki 8 vakare
Tel. Canal 0706
pos 4 išvažiavimo į Marijonų Į Archer lieiglits —Šliogeris,
DARO
OPERACIJAS
Seredoj
pagal
sutarti
tis
reiškinys.
Rėmėjų
draugisiskundžia. Mes, rėmėjos, tik
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
Ligonius
priima
kasdieni*
nuo
ūkį. West Side atstovai praMest Side — kun. L. Drau- galime suprasti, kaip šiuo lai-4 ja auga, kaip ant mielių
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlloj pagal susitarimų
Nedėliomis ir seredomis tik
k u jos vargsta. Kai kurie žilio
Tartasi dėl centro pikniko, • Boulevard 7589
iškaino susitarus
GRABORIAI:
Rez. Hemlock 7681
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
nes dažnai pasako: “Oli, sc- kuris įvyks liepos 4 d., Vy2130 YVEST 22nd STREET
sutės turi tokius gražius na-, tauto darže. Prie pikniko skyGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
LACHAVICH mus, gražiai gyvenu. ’ ’ Bet! rius sparčiai ruošiasi, kad ne
4729 WEST 12 PLACE
D E N T 1 S T A b
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
žmogau,
kas
tuos
namus
gra,
pasiduotų
kitiems
skyriams,
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNŪS
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
4712 So. Ashland Avenue
CHICAGOJE
bus.
žiai užlaiko? Ar ne pačios se-|Tra vilties, kad ir čia jis atĮMETU
VIS
GBABOBIUS
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Laidotuvėms pa
sutės savo rankomis? Niekas ristos pirmoj vietoj, nes darhKitos vai. ant Washington Bulvd.
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4:90 — 6:30 kasdien
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano joms nesamdo tarnaičių, kati; ščios narės įėjo į komisijų,
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
darbu
busite
užganėdintu
X—Spinduliai
todėl, kad priklau
X-Kay
Cicero <41. Rez. tel. Cicero 2888
Tel. Koosevelt 2516 arba 2614
visų švariai užlaikytų. Kaip Į J- Šaltienų, nesenai pakilu lei' Clcero 1260
sau prie grabų lšOfisas 2201 West 22nd Street
dirbystės.
2314 W. 23rd PI., Chicago ir kiekvienas žmogus, jei švasunkios ligos, įėjo į ko
oor. So. Leavitt St. Tel Canal <199
OFISAS
668 West 18 Street
misijų ir iš širdies dirba. O.
riai
namų
užlaikys,
bus
gražu,
LIETUVIS DKN TĮSTAS
Rezidencija: 4428 S. Richmond Ava
Telef.
Canal 6174 4439 8. 49 Court, Cicero, BĮ.
Telephone Republic 7848
Vai. kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
Stankevičienė,
amžinas
narys,
SKYRIUS: 3238 S.
švaru.
Jei
ne,
tas
pats
namas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TEL CICERO 6927
Valandos: 1—S Ir 7—8 vai. vak.
valandai vakare
Halsted Street, Tel.
po kiek laiko pavirs į niekų. pilna energijos mūsų seselėms, į Nedėliomis ir Sunkiomis nusitarus
NedėUoJ: 19—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
Victory 4088.
Kitas
dalykas,
švarumas
pini-1
Taip
pat
ir
V.
Lukas,
kuriai
į
^M7
VV.
14th
SI.
Cicero,
Iii.
Telefonas Yards 1138
Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų
gų neduoda, tik mes, žmonės, | neinažiau sekasi darbuotis. Į---------------------------------------2 iki 4 ir 4 iki 8 vai. vak.

j DR. J- J. SIMONAITIS

J

DB. A. J. JAVOIŠ

DR. G. Z. VEZEUS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

J. J

j

DR, G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

OR. S. A. DOW1AT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. GUSSEN

Phone Boulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA

galime joms padėti mažinti Taigi, iš tokios komisijos, ti- j
Kl laUgSl
_
kimasi gražių sekinių.
,
dantistai*
Graborius ir Balsamuotojas skolas. ‘
ULarniukais, Ketvergius ir Sunktomis
*
GRABORIUS
Toliau, Šv. Kazimiero ak.
IV. Murųuclle itd. arti W estėm
Turiu automubilius visokiems
Ne vien ruošiamos prie pik 2420Avė.
l'lioue Hciuįock 7828
Musų patarnavimas
rėmėjų centras turi tik vienų niko, bet ir prie 25 metų ju T'unedėliais, Seredomis
ir Pėtnyėiomls
reikalams.
Kaina
prieinama.
visuomet sąžiningas ir
- 1821 So. Halsted Street
metuose
piknikų
ir
tų
vienų
nebrangus, nes neturi
3319 AUBURN AVENUE
biliejaus nuo vienuolyno įsime Išlaidų allalkymui
nori
padaryti,
taip
sakant
‘
‘
a
skyrių.
steigimo. Tas jubiliejus bus Tel. Cicero 6756
Chicago, BĮ.
big „ success.
”
.
Iiašome visų rUgpiūčio mėnesį. Klikas jau
Nauja, graži ko
neužmiršt! tos dienos. Jauni, trumpas, reikia subrusti ir ne
plyčia dykai.
senesni ir visi, taip pat visa juokais dirbti.
DENT1STAS
^GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
3307 Auburn Avenue
dvasiškija kviečiama atsilan1446 S. 49th CT., CICERO
VEDBJAfl
Darbšti skyriaus finansų Vai 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare
kyti ir paremti rėmėjų darbų.
1650 WEST 46th STREET
Mes, rėmėjos norėtumėm rašt. p-lė M. Gurinskaitė iš
AKIŲ GYDYTOJAI:
Kampas 46th Ir Paulina Sta
pamatyti darže visus, kurie važiuoja į Lietuvą. Ji atsisvei
Tel. Boulevard 6202-8419
LIETUVIS GRABORIUS
užjaučia sesučių ir rėmėjų.kino su skyriumi ir vienminDidelė graži koplyčia dykai
Nulįudimo
valandoje
kreipkitės darbams.
.
. j teinąs draugėmis, valdyba, su
prie manęs, patarnausiu simpatiš
718 WEST 18 STREET
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
jOh, dar kas? Kas turės “liuikuria Sražiai vienybėj dirbo,
Tel. Rooeevelt 7691
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
kingą.” numerį, gaus mašinų į ^nėjosnuoširdžiai jai linkėir važiuots parvažiuos namo.P° dingos kelionės ir po
O jei nenorės mašinos, galės,linksniiy. atost°glh včl suferr!žlotų imti ir namus statyti.
r* atgal. Jos vieton rašt. išrin
Elziūtė kta Ežerskienė.
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Red. pastaba. Kitų sykį pra i Tuomi ir baigtas susirinkii Palengvina akių įtempimų., kuris
,šome Elziutę korespondencijų mas.
*
esti priežastim galvos skaudėjimo,
LIETUVIŲ
rašyti tik ant vienos lapo pu-!
/
Kor-tė Svaigimo, akių aptemmio, nervuotuoio, skaudamų akių karštį.
Nuimu
sės. Parašytų kaip laiškas ko-___________ _
:ataractus. Atitaisau trumpų regystę
GRABORIŲ ĮSTAIGA
tolimų regystę.
respondencijų redakcija nepri PARAP. KOMITETO NARIŲ ir Prirengiu
teisingai akinius visuose
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
nna.
MOTERŲ SUSIRINKIMAS atsitikimuose, egzamlnavitnas daro
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes

A. MASALSKIS

DR.

I. J. ZOLP

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

Seniausia ir Didžiausia

nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

JŪSŲ GRABORIUS
.

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

’Tel. Gary 9764 Res. 2-5507

BARAN & GREGOR
Pagrabų vedėjai

Eudeikis
Didysis Ofisas

GARSINKINTES
“DRAUGE”

West Side.— Artinas meti
nis, didelis Aušros Vartų paraijos piknikas, Vytauto dar
že. Girdėt, visi parapijonys,
visi vestsaidiečiai iš anksto
ruošiasi dalyvauti tame pik
nike. Klebonas ir parap. ko
mitetas taip pat ruošias, daro
plhnus sėkmingam piknikui.
Neatsilieka nė moterys.

mas su elektra, parodančių mažiau■uas klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUML
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akyų atltaiaomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

Štai, parapijos komiteto na LIETUVIS AKIŲ SPIEČIA UOTAM
rių žmonos ateinantį penkta
dienį po pamaldų darys susi
rinkimą pikniko reikalais. Vi
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
sos kviečiamos dalyvauti. Su
756
WEST '35th STREET
sirinkimas įvyks mokyklos
607 W. llth Avė., Gary,Ind. kambary.
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo t—2

Pirvatine koplyčia mo
teris aptarnauja moteris
Geriausias ambulanso pa
tarnavimas dieną ir naktĮ.

K. n.

I Nedėliomis: nuo 14 Utį 19.

DR. T. DUNDULIS

DR. M. T. STRIKOLIS

Nedėliomis nuo 10 iki 1Z ryto

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: —
4845 S. Ashland Avė.

Telefonai dienų ir naktį
V1RG1N1A 4488

Chicago,

111.

Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Namų TeL: Prospect 1930

TsL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

TeL Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 9204
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedei. nuo 10 Iki 12 dienų

Seradomla po pietų Ir Nedėldlenlalf
tik susitarus
9412 W. MARQUETTB ROAD

Rea Phone:
Englewood <641
Wentworth 8999

Office Phono
Wentworth 8999

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. Ir Rea Tel. HEMLOCK 2371

Ofiso TeL Victory 6893
Res. TeL Drezel 9191

DR. J. P. POŠKA

J<4 neatsiliepia šaukite Central7484

3133 S. HALSTED STREET

DR. A. A. ROTH

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street

Vai 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7-*—8:30 vai. vakaro.
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Miaway 2880
HEMLOCK 8161

DR.

V. S. NARES

(Naryauekas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare
Utarn. Ir Ketv. vak- pasai sutartį

Antras ofisas ir Rezidencija

Offso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 pr
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8131

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenwood 6107
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 9799

Rea Tel. Prospect 0618

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 64S6 So. California Ava
YaLi 8-4. 1-9 t «. Onklrlaat Ket«

draugas

Penktadienis, birželio 10, 1912

ta ir dalyvaus marketparkie- DIEVO APVEIZDOS PAR. nisterijai, kad suteiktų prašoįčių metiniame piknike Vy tau-----------mų žinių.
, ,
A
ito parke ir siųs savo kvies-1 Ona Buividienė, Dievo Ap->
------------------Neužilgo plieno dalgeles su- kursantai išplauks birželio a,jiug .
farmQ> kurjveizdos parapijos kvieslys, pa] MOŠKENŲ PILIAKALNIS
Yra švituos Lietuvos pievose, bal- dieną.
UŽ GERĄ KAINĄ IR GER.l, priklauso prie S-gos.
įvyks sekmadienį labdarių di- sidarbavo ir sumobilizavo dau-1 Roki§kįg. Netoli Rokiškio yPATARNAVIMĄ
daug dirbusi, teko ir susirgti j griebleliai sumirgės pradai- Jei kas mano dar važiuoti
delis išvažiavimas. Apie įvai- gelį biznierių ir draugijų į ra garsus Moškėnų piliakalnis.
------------. ir ligoninėj būti, bet niekur j geiėse, šienelis kvepės, merge- su šia ekskursija, gali dar suliūs savo nuotikius praneš talką “Draugo” piknikui. Ta Kasmet Sekminių antrą die
Suinanę savo vaikams nu-, tiek gražios užuojautos nepa- jgs> berneliai daineles dainuos, spėti. Reikia tik tuojau laišf į viena iš seniausių Cliicagos ną čia rengiama gegužinė,
vėliau.
pirkti pijaną, pasikvietėme a-! tyrė, kaip persikėlus 1 kuo-' rpaį Lietuvos gražybei pa- ku ar asmeniniai kreiptis Į
lietuvių kolonijų varosi, kad i Žmonių privažiuoja labai daTrimitininkas
praneša,
pie tai pasitarti p-ną A. Čia- pon.
'matyti, kaip tik laiku išplau-.“Draugo” laivakorčių agentaptų vinea iš uoliausių “Dr- j ug. Rengėjai gauna gražaus
pą, plačiai žinomą ir visų mė-Į Pirm. H. Nedvarienė pada- kia į§ New Yo'rgo didelis 42,- turą ir viskaskelionei bus pa- kad West Sidėj “Rūtos” darze jvyko mokyklos mažųjų go piknikų rėmėja. Ten via pe|no šiemet tas pelnas pagiamą dainininką ir Peoples j rė pranešimą iš 6 mėn kp. fi- J qqo tonų prancūzų linijos lai- ruošta.
Furniture kompanijos parda- Įnansinio stovio. Pasirodė, knl1vas “jie
France,” kuriuo j “Draugo” laivakorčių age- skyrių mokinių ' piknikėlis. Į smarkių veikėjų, gerų biznu-' ,.irtas Vytauto Didžiojo mū
rių, veiklių draugijų .ir pMi-^iejuj. Piliakalnis, būdamas
veją. P-nas čiapas, sužinojęs į 1 kp. per 6 mėnesius išaukojo važiuoti su “Draugo” ekskur ntūra greitai ir tvarkiai visus Turėjo savo muzikantus, link-1
turinčių šeimynų.
privati nuosavybė, apleistas;
reikalą ir mūsų padėtį, prita-iarti $70 — tai parapijos rei/sįja pastaruoju laiku užsira- ekskursijosreikalus atlieka, sminosi, gavo įvairių gerybių
IS kitų kolonijų “Draugo” nf,ra tinbaimĮ Įįitų per upelį
ir “Rūtos” saldainių.
rė mūsų planui, kad dabar-j kalanas, tai idėjinėms organi- įg §įe lietuviai: P. Grikšas, P. Rašykite:
pikniko kvieslių laukiama ži prie jo prieiti; nėra laiptų bei
Aušros Vartų par. pikniko nių.
čiai užteks vartoto pijano ir Racijoms bei sergančių narių į Grikšienė,A. Grikšas, A. Gri- \ dr^uGO
LAIVAKORČITJ
i takelių į jį įlipti; viršus rielysakė, kad Peoples\Furniture suraminimui siunčiant joms kšiūtė, P.Grikšas, K. Petrau-j
rengėjų susirinkimas įvyks
AGENTŪRA,
šiandie, birželio 10 d. vakare. AMERIKOS MIŠKININKAI gus; po geguž. visą'vasarų
kompanijos krautuvėse tokių j gėlių bei dovanėlių. 1 kp. nuo-, skas, M. Radavičiūtė iš Spiin '
mėtosi šiukšlės viršuj. Jei jau
I Girdėti, kad daroma planai
2334 So. Oakley Avė.
pijanų yra didelis pasirinki-1lat darbuojasi, pinigų nekrau j gfield, III., S. Kanapeckas ir
NORI STUDIJUOTI LIE nėra galimybės tokią istorinę
i pikniką padaryti įvairų, įdo
Chicago, III.
mas ir kad dabar jų kainos na sau, bet visuomet remia g. Kanapeckiūtė. Visi šie eksTUVOS MIŠKŲ ŪKJ
vietovę nusavinti, reikėtų nors
mų ir smagų. Tikietai visur
yra tikrai prieinamos.
i tuos reikalus, kuriuos privalo
---rūpintis ją išpirkti. Per kelio! smarkiai platinami.
Ant rytojaus p. • čiapas nt- remti.
,
birželio 19 d., Šv. Kazimiero
Užsienio reikalų ministerija Hką metų tų pačių gegužiniu
pyškėjo su p-nu Mišku auto- Baigus susirinkimą, prie auditorijoj. “Kanklių” clioRūtos darže dabar daroma yra gavusi iš Amerikos pa- Į pelno būtų galima sudaryt
mobiliuje ir kvietė važiuoti gražiai papuošto stalo susėdo ras prie Šv. Jurgio par. taip
daug pagerinimų. Viskas da- siuntinybės Londone žemės ū- kapitalas. Tiktų šiuo dalyku
pamatyti pijanų. Sėdę, nuva- sąjungietės prie kavos. Viso- Pftt turi kokį siurprizą savo
romą, kad prieš daržo gaspa- kio attachė laišką, kuriame ra- susirūpinti Lietuvai Pagražinžiavome. Ir teisybė, pasirin- kių skanėsių — čia prigamin- dainininkei
doriaus ir Ladislovų vardines soma, kad Jungtinių'Amerikos fi D-jai (Rokišky jos skyriaus,
kimas esąs gausus. Susira ta, o p. Vaicekauskienė net iš Labai gražu ir p-lė M. L.
pagerinimus ir pagražinimus Valstybių miškininkai nori iš- regis, nėra), arba sudaryti
dę patinkamiausią, priėjome Brighton Park’o atvežė ska- Gurinskaitė teisingai užsitaružbaigus, Ladislovų dieną, bir studijuoti įvairių Europos kra specialus komitetas.
prie svarbiausio dalyko—kai nų namie keptą obuolių tor- navo to viso, ką dabar gauna,
želio 27 d. yra užprašytos šv. štų miškų ūkius. Sakytasis J.'------------------------------------nos.
tą. 1 kp. narys ir viena iš S-' “Bon voyage.”
X
Mišios Ladislovų intencija. A. V. Londono atstovybės že- į AUTOMOBILIŲ MEKAPasakysiu, kad dėl kainos 1 gos organizatorių ir Sąjungos ]
j Vardinių baliui jau gauta do- mės ūkio attachė rengia tam .
NIKAS
neprisėjo derėtis. Pijanas im- j garbės narys p-lė M. L. G u-1 PARAPIJOS PIKNIKAS
; vanų. Rengėjai darbuojasi su- tikros ekskursijos planą, ku-' •1"‘!"kPaa,?,"o"įsyJI'į ariaa kainos.Pne£!
tas iš Peoples FurnKure Co. rinskaitė pasodinta ‘ “Garbės
šilę.
.
riuo Amerikos miškininkai po. Kara<1^ifj *^XYi3rrB^as»ftau’<‘t:
mums atsėjo tik keliais dole- vietą,” papuoštą gražiu “eor-' Marųuette Park. Ateinan- | Trimitininkas dabar turi
tam tikrą laiką galėtų pasturiais brangiau, negu atseitų jo j sage” ir pareikšta jai daug
sekmadienį birželio 12 d. j pranešti apie kupčiaus prieli- ]§ GRAND RAPIDS, MICH. dijuoti miškų ūkį atskirose vaBAROENAS
‘permufavimas.”
ir gražių linkėjimų. Mat, po įvyks Šv. P. M. Gimimo par. ikius praėjusį sakmadieni. Ne!
ModernlSkas
namas dvejų praerylstybėse. Šiam planui sudaryti j venlmų po 6 kaJnibarlus,
su včlia'iKai kurie kaimynai, dažino- j susirinkimo 1 kp. buvo supla- piknikas Vytauto Parke. Pik- , vien kupčius nukentėjo, bet
šiomis dienomis Chicago.i I žemės Ūkio attachė ir atsiun- Šiais įrengimais. Dviejų karų
gara
ję apie mūsų pijaną, atšilau- nuota ir pakviesta brangių niko vieta mums marketpar- visi piknikieriai. Kupcius su pas Kastancija Zaurienę, 2129I tė laišką, kuriame jis prašo'džius
’
gražl
°j
a
py
,lnk
^J6142
South
Falrfield Avė. Kainavo *18.000 da
kė jo pamatyti. Tai visi ste svečių: p-lės Garuckaitės, p-lė kiečiams labai patogi, lengvai būriu piknikierių linksmai vy i W. 23rd PI., vieši ,Marijona duoti žinių, kuriose Lietuvos bar dėl svarbios priežasties atiduodu
už *12.500
Pamatyk tuoiau.
bėjosi, kad jo kaina tokia pri- (Griciūtė, p. Pocius, p-lė Vai- pasiekiama. Paimta smagi or- ko į 18-čių pikniką .su būriu į Rimkevičienė iš Grand Rapids viet
REPUBLIC 1598
i etose Amerikos miškininkai i
einama. Kai kurie pripažino, į čekauskaitė, p-lė Nevylytė ir kestra šokiams. Risi smarkūs beisbolininkų. Jau buvo neto-, Mich. Ji atvvko su šeimyna galėtų
gale visapusiškai susipažinti
kad jų pijanai, kitur pirkti, Į kitos, kad atsisveikintų su į- ristininkai, boksuosis apsuk- lį daržo, kai užėjo baisus lie- automobiliumi. Jos duktė Mą ■ SU mūsų miškų Ūkiu. Amcri- i Dvi šeimynos, krūvoj gyvenančios
dvigubai
brangiauatsėję ir įžymia sąjungiete, kuri vyksta ras boksininkai. Rengėjai ru- tus. Tikras vargas buvo sulai- gdalena Chicagoj dabar baigė, kiečiai Lietuvoje išbūtų mene- riešuto 'medžio valgyklos setas, *2
esą žymiai prastesni.
Į Europon. Atsisveikinimo pro- pinasi, kad viskas būtų tvar- lcyti piknikierius nuo sušlapi- slaugės mokslą ir dirba Jeffer si laiko. Amerikiečiai miškini-8xioUkaaraLKTad°o!oręmSpis1’ir tt? var
tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
Šia proga priminsiu dai'1 gramelį vedė kp. pirm. p. H. koje, kad visus patenkinus mo. Bet kartų buvo smagaus son Parko ligoninėj. Ji yra Inkai labai .domautųsi įdomės toti
skyrium. Kreipkitės tuoj.
vieną tikrą atsitikimą. Vienas Nedvarienė, kuri kp. vardu valgiais, gėrimais, muzikai ; sujudimo ir gardžių fonių. vienintelė lietuvaitė slaugė to- niais mūsij miškų tipais, miš 2610 W. &5th STREET 1-ntM apt.
žmogus, aplinkybių spaudžia-! linkėjo mūsų brangiai veikė- sPOI>tn ir patarnavimu.
, Kai kupčius pasiekė daržą, je ligoninėje. Slaugės diplo- kų kultūros svarbesniais dar-1
Parapijonas
nrųas, ieškojo pirktis rakandų jai laimingos kelionės ir nuo
, tai ten rado geroje tvarkoje, mas jai suteiktas ketvirtadie-1 bais, įdomesniij gamtos plotų j
Užlaikome naujausios mako. pigiausia kaina. Jis kur kuopos įteikė dovaną — bran
darbininkai pagatavi tarnau- nį, birželio 9 d. P-nas Kaži- ir gamtos paminklais apsantai pasiskaitę, kad kur tai žy- gų “passport bag” sidabru GHIGAGO HEIGHTS ILL ^i ir dirbti, bet lietus visą biz- meitas Rimk vičius Grand Ra-į gos ir kitais panašiais daly-į d°s žierus, laikrodžius, ramios,
’
1
pagadinęs, žmonių jau bu- pids’e turi pirmos klesos bar-į kais. Šį laišką, kaip tenka pa-Į kaipgi elektrikinius laikrodijoj esą galima pigiai pirk- monografuotą.
...
.
; vo, ūpas vienok buvo geras, berną ir turi plačia pažinti, tirti, užsienio reikalų ministe- džius, movie cameras, projectis vartotų rakandų. Nuėjo j A. Nausėdienė, A R. D. 2
įonus ienouus 1 engmma. 1 |
jaunįmas šoko, P-nia Rimkienė, būdama Chi- rija atsiuntė žemės ūkio mi- torius dėl judonių paveikslų
ten. Teisybė rakandai buvo gke vardu pareiškė širdingų
vartoti. Bet jų kaina buvo to- linkė-įimų ir įteikė gražia šag-1
, , u ,
Seimininkės valgius gamino, icagoj, lankėsi “Droųgo” ofi I - ------- ---------------------------- įrodymo. Kainos labai nupigin
kia, kad tą žmogų nugąsdi- „nu vilktą
u:
J:„
Todėl kupčius pagyręs Diehuvo pakviestu atvykti j1
r 1 a n a o
tos.
ilktą užrašų knygute.
knygute tinkųi ____
pagerbti. Jo vardadieParduosiu
arba
mainysiu
2650
W. 63rd St., Chicago, UI.
no ir jis užsimerkęs bėgo lauk.
Laimingos kelionės toliau
vo Apvaizdos par. pikniko “ Draugo” pikniką liepos li» d
ms išpuola šio mėnesio 3 d. . (darbininkus už uolumą, pali- B’rūtės darže. Jei negalės at gerą pianą ant troko nuo tono]
Tel. Hemlock 8380
Nuėjo jis į Peoples Furniture linkėjo sąjungietės ir svečiai:
Parapijonys,
įvertindami kęs jiems lietuviškų saldainių v’kti’ tai atsi,?s
^a-Įiki 2V2 tonų.
kompanijos krautuvę. Pamatė b. Bytautienė, O. Kirienė (abi
savo gerb. klebono darbuotę,
5348 So. Halsted St.
ir priminęs apie “Draugo”
“Draugo” piknikui paremjis, kad čia gali pirktis nau- Mot. S-gos Centro fin. kom. je(ja Dastangu
Wm. J. Kareiva
kad
pokylis
1
Tel. Yards 2773
7?ap.
jus rakandus pigesne kaina, narės), U. Gudienė, P. Vaiče- ,)flt P ‘ gU’
Savininkas
pikniką
liepos
10
d.
Birutės
vienas
iš
puikiausių,
ko
D81 gerinusios rųšles
negu žydi joj vartotus.
( kauskienė, O. Aleliūnienė, J. u; \ 1
1
1
Ir patarnavimo, šau
darže išpyškėjo į southus į
noa. ..
kle kada nors buvo, ar bus,
kit.
,Dar žodelis. P-nas Čiapas Valterienė, O. Nevulytė, V. sitaTnp
Vytauto parką, kur piknikaOREEN VALIjEY
PROmtCTS
vo pagarsėję ciceriečiai. Ke
v?
p™
Olaells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.
lionė nebuvo patogi, bet įvai
♦ 644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389
ri. Visur matėsi žmonių pikT«' tnkin,
r
•
teikta: Vieni Iink*j0’
Cl.icagos ir apy nikiečių nukentėjusių dėl lie
lai tokioj tokeles apie mu- kad viena grįžtų, kiti, kad su- n ki n^estp|iu
taus.
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va- JVA1RUS KONTRAKTORIAL
pagarsėjusią Peoples Fur- sieškotų gyvenimo draugą, o
____ ________
Vytauto parke besą neblo- žinokite per “Draugo” l^aivakorčiij Agentūrą, kur gausite - ---------------------------------niture kompaniją.
Valterienė linkėjo būtinai par
gai. Pasirodė, kad ten visai greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor- 1
KONTESTO VEDĖJO
Tas pats sivežti gražų lietuvišką “ofinedaug
telijo. Tai suvaziavuvisų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
Namų Htatymo Komnmtoriu.
PAOERBTUVĖS
cierą. Vakarėlis buvo mulo
šių ūpas buvo neblogas. O pri- kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko
i»a«ri»ushw^»i..«. priims
P-LĖ MONIKA OURINSKAI i nns ir jftiikus
Draugo” vajaus kontesti- 8iren8imas tai buvo tikrai ste neskaito — patarnauja dykai.
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
TĖ ATSISVEIKINO SU M. i per pertraukas dainavo' gra
TAl«fonaR Hemlock (t>6
ninkai savo vedėju p-nu Ignu bėtinaH- KaP«us aP’e gešeftus į
Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursiją Francūzų
S GOS 1 KPS. S-OIETĖMS žįag Jaįneles p-lės Garuckaitė Sakalu buvo taip patenkinti, ir biznius &erai nusimano. Tai i nnį jos milžinišku laivu II^E DE FRANCE, 42,000 tonų diTel. Hemlock 2323
ir Griciūtė, akompanuojant j kad sumang jam aurengtį pa-1^1 kuP^ius sako’ kad cicerie*' durno.
Bridgeport.— Birželio 5 d. ,muz. A. Pociui.
(gerbtuves. Taigi ir įvyks tasParengimas buvo stebė-1
su gįa ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių ]
įvyko Mot. S-gos 1 kp. prieš. , , Už visą išleistuvių puotelę j pokyigijs šeštadienį biržielio tinas’ tai toks ir iš tikrųjų ,§ įg ten gel'žkeliais važiuoti į Lietuvą. O kas norės važiuoti!
KONTRAK
pusmetinis susirinkimas. Kaip'jį. dovanas gražiai dėkojo p-lė (jį d 7 yal vaianda vakare 1)UV0, Ta<*iau be žmonių ir ei- vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Londoną.. Kad gauti RAMU 8TATTMO
TO RIUS
visuomet, sąjunginių susirin- įM. l. Gurinskaitė, su kiekvie-1 Augr’8 Vartų par sa,gj
6504 S WASHTENAW AVĖ
ceriėčiai su rūpestingiausiu ]aįve geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar,
ko diktokas būrelis.
(na sąjungiete nuoširdžiai ne Į pagerbtuves kviečiami at prisirengimu daug biznio ne
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:
ATY DAI
Pirm. p. Nedvarienei utidn-1 sis veik indama.
slankyti visi, įžanga tik 50< I «a!Sjo var>'t'- K“Pi!ius paey'! Birželio—June 11 d.—PARIS
NAMŲ
SAVININKAMS
rius susirinkimą, aptarta bė- ’ Nors liūdna skirtis su bran- Bus užkandžių ir smagus p.o- rS
«* stropumų, iŠ-1
”
”7 d.—BR.EMEN
Popieruoju ir malevuoju kam
reiškė apgailestavimą, kad lie
gamieji reikalai, išklausyta (gia mūsų veikėja, bet sykiu j gramėlis
Rengėjai
”
” 11 d.—PARIS
barius, už darbą atsakau. Da
pranešimai apie ligonius, taip ir džiaugiamės, kad ji gauna
(tus sutrukdė žmonių suvavia- j
»»
”18 d.—UNITED STATES
liau daug pigiau ir geriau
pat pranešimai 1 kp. atstovių progos taip puikiai atostogau
i vimą ir dūmė į nortsidiečių iš- į
”
”21 d.—ILE DE FRANCE
kaip kiti. Popierų knygą tu
, važiavimą, į Jeffersono miš- Į
į A. R. D 13 seimą J. Šalte- ri, aplankyt ne tik Lietuvą,
Liepos—.Tūly 30 d.—GRIPSHOLM
riu šių metų mados. Pristatau
rienės, J, Valterienės, P. Vai bet ir įdomias Europos buvei----------------------i kus. Bet čia kupčius prasilen- j
į namus išsirinkti. Kad ir pa
Čekauskienės, kad seimas pa- nes.
X Kriaučių lokalo 269 A. fcė su nortsidiečiais ir su jais'
tys darysit, vistiek popieras
sižymėjo gražiais darbais ir Tai tik pradžia išleistuvių. C. of A. susirinkimas įvyks nesusitiko.
galiu pristatyti ant reikalo
malonia nuotaika.
Girdėjome, kad mergaičių so- birželio 10 d., Amalgamated Po tokio nesėkmingo sek-,
C. 0. D.
Sąjungiete p. Vaičekauskie- dalicija 13 d. š m. taip pat centro name, 333 So. Ashland madienio kupčius vėjų pagali
KAZ. ANDREJUNAS
nę susijaudinusi dėkojo 1 kp. rengia “šurum burum” savo
Blvd., 7:30 vai. vakare. tas iš Cbicagos buvo nublokš-į
1619 S. 48th Ct., 2ros lubos
už atjautimą jos ligoje ir gau- Į garbės pirm., oA. R. D. CentVisi malonėkite dalyvauti, tas net į New Yorką. Bet da-1
Cicero, III.
tas gėles. Sakė, per 13 metų iras turės išleistuves berods
F. Prusis, sekr. bar jis jau pranešė, kad grįž-j
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