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Visoj Rusijoj apie 30 katalikų
kunigų eina pareigas

TOKIA YRA KRAŠTO
SAUGUMO PARTIJA

SPAUDA

VIENA, geg. 3. — Austri
joj jteisėta vyriausybės politi
nė
organizacija “Tėvynės
frontas.’’ Tai yra kanclerio
Dollfusso sudaryta partija ir
yra panaši vokiečių nacional
socialistų (nacių) partijai.
Austrų partija jteisėta pa
gal naujos konstitucijos. Šios
partijos vyriausiuoju vadu
yra princas Ernst von Star
ke,mberg, naujas vicekancleris.
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Persiorganizavo į Krikščionių
Darbininkų Sąjungą

Anų dienų žiemių Cbicagos
Kaune Įvyko .gausingas ir bolševikų kankinys, buv. ilga
pos spaudoje iš \Vasliingtono j daly rastas pąmestas vogtas
BERLYNAS (per paštu).
skleidžiamos žinios, kad Ame ! automobilis, kuriuo žudikas gyvas XT-sis L. Darbo Fede- metis grynos darbininkų pa J
— Vokiečių katalikų dienra
rikoje vra ko blogiausi laikai,7 Dillingeris atvyko Chicagon. I racijos suvažiavimas. Visų lai rapijos Rusijoj klebonas, Vy
štis Germania iš patikimų šal
kad vyriausybė savo tarnau Policija protauja, kad žudi kų dalyvavo pilnutėlė salė dar- >' sk. Matulionis, ir raštu — kiti
tinių patyręs, kad šiandien so
Lietuvos vyskupai. Be to, žotojus apmoka stačiai “bado” kas, matyt, yra pašautas ir •bininkų — atstovų ir svečių;
>j
vietų Rusijoj dar apie 30 ka
jis Chieagoj slapta kur gydo-i C're^struota
v*80
atsto- džiu sveikino visa eilė katali
atlyginimais.
talikų kunigų eina savo parei
vai ir 2.,3 : 'iai, kuriuos su-, kų organizacijų atstovų.
SI.
gas ko sunkiausiomis sųlygoKad
Amerikoje
laikai
pa

Šioj vyskupijoj tomis die
Po to išklausyta buv. Vyr.
Kadangi jo sugavimas iki darė darbininkai iš Kauno ir
tik vie nomis įvyko kelių, lietuvių ku
blogėjo, pareiškia Europos
■tinis. Visam Sibire vra
*
šiol neįmanomas, kai kurie Chi įvairių provincijos vietų, seni Sekretorijato pranešimo, kurį
tas katalikas kunigas, kuriam
laikraščiai, liudija faktas, kad
nigų atmainos. Kun. Puido
cagos ir kitų miestų laikraš ir jaunesni krikščioniškosios darė adv. J. Katilius. Jš pra-,
reikia visa eilė atlikti ir vy
\Vasliingtono įvyriansybė savo
čiai skiria tūkstantines dova darbininkijos veikėjai, organi nešimo paaiškėjo, kad Federa
skupo funkcijų, kadangi pats kas paskirtas klebonu i Westatstovams užsieny nepadidina
nas tiems, kurie nurodys tų zacijų, laikraščių atstovai ir cijos veikimas per paskutinius
field, Mass.; kun. Vembrė pa
vyskupas yna kalėjime.
Imtinų išlaidų, nepaisant dole
dvejus metus dėl neaiškios
žudikų policijai ir jis bus su t. t.)
skirtas į šv. Kazimiero par.
rio vertės susmukimo.
Suvažiavimas turėjo nulem būklės ir linkmės buvo gero?,
Petrapilyje darbuojasi vie
imtas.
\Voreester,
Mass.;
kun.
Banas prancūzas kunigas, ku
Laikraščiai randa, kad fcie ti tolesnį organizacijos likimų kai paraližuotas ir negalėjo
riam, sekmadieniais reikia lai kanas, buvęs šv. Kazimiero
visuomenės pagalbos viena po Ir išspręsti galutinai per šio r- atsiekti didesnių laimėjimų.
—■ -■■■■■■■y
' ganizavimo klausimų. Tad jau > ldnkėjo šiam suvažiavimui nukyti net šešerios Mišios neuž par. vikaras, paskirtas Aušros
licija negalės jo rasti.
WASHINGTON, geg. 3. —
išanksto buvo jaučiamas nema j statyti aiškius tolimesnio veidarytose šešiose bažnyčiose. Vartų par. vikaru, \Vorcester,
Kongresas
galų
gale
pravedė
žas juo susidomėjimas pačių ki mo kelius ir skubini imtis
Nėra kito kunigo, kurs galėtų Mass.
417
milijonų dolerių mokesčių
darbininkų ir visos katalikų darbo.
BERLYNAjS, geg. 3, - Agjam gelbėti. Kadangi pas bol
bilių. Iš biliaus pašalintas se rarų savaitraščio G meno Post,
visuomenės. Ir todėl, nenuo
Svarstyta, įstatų keitimo
ševikus sekmadieniai ]wmainato priedas, kuriuo norėta vyriausias redaktorius E. H.
stabu, kad susirinko i jį toks klausimas. Dideliu balsų dau
kinti, tai tikintiesiems yra lei
padidinti JO nuoš. mokesčius M. \Velk paskelbė laikraštyje
gausingas būrys žmonių, kurie gumu nutūria pakeisti organi
sta priimti šv. Komunijų va
WASHINGTON, geg. 3. —
už pajamas. Šio priedo auto atsišaukimų, kad vyriausylxi
labai aktingai dalyvavo suva zacijos vardų ir nuo šiol. .vakarais su sąlyga, kad jie nuo
J. A. Valstybių komercijos rū
rius
buvo
šen.
Couzens,
resp.
žiavimo programoj, nuošir dinti Liet. Krikščionių Dar
duotų daugiau laisvės spau
0:00 popiet pasninkautų.
BERLYNAS, *geg. 3. — iš Michigan valstybės.
muose prakalbų sakė buvęs šių
džiai svarstė ir sprendė orga bininkų Sųjunga. Naujaisiais
dai. Už tai jis areštuotas ir
Anot gautų čia žinių, sovie Hamburge teisinas nubaudė
rūmų prezidentas Šilas TT.
nizacijos ir visos Lietuvos dar Įstatais^ organizacija įgauna
Biliaus klausimas ilgiau išsiųstas koncentracijos sto
tų kalėjimuose yra dar apie aštuonis komunistus mirties;
Strawn iš Chicago.
bininkijos reikalus ir visišku grynai profesinės kultūrinės
50 kunigų lietuvių tautybės. bausme. Jie pripažinti kaltais kaip per tris mėnesius buvo vyklon.
Tarp kitko jis pareiškė, kad
pritarimu parėmė mintį bū s-gos pobūdį su aiškiai konfe
svarstomas, Šiandien pasių
Reikšta vilties, kad juos buSjteYoro skleidimu.
Redaktorius Welk spaudos būtų laikas prpBidentui nu
tinai persiorganizuoti ir nau siniu charakteriu. Nuo šiol
stas prezidentui pasirašyti.
galima iš ten išgauti. Tuo rei
laisvės reikalu buvo pasiryžęs traukti vykdomus naujosios
Meklenburge areštuota 55
jais pasiryžimais liei projek krikščionių darbininkų sąjun
kalu Lietuvos vyriausybė ve
betarpiškai kreiptis į propa tvarkos “eksperimentus,” ku
asmenys už komunistini veiki
tais tęsti toliau garbingų krik ga tampa visiškai panaši savo
da derybas su sovietais. To
gandos ministerį Goebbels. rie yra priešingi konstituci
mų.
ščionių darbininkų judėjimų santvarka į kitas Lietuvos ka
mis dienomis iš bolševikų ka
Tačiau rado, kad šis ministe jai ir pažeidžia kraštų. Jis
Augsburge, kur iš vakaro
talikų kultūrines organizaci
Lietuvoj.
torgos Kaunan grįžo lietuvis
ris yra apsistatęs daugeliu reikalauja, kad kongresas ir
prieš gegužės 1 d. sudeginta
Suvažiavimų pradėjo pirmi jas, ir reikia tikėtis, kad ras
kun. Groeskis, kurs prieš
valdininkų ir su ministerių sn gi paliautų įvairių “histeriSinger salė, areštuota 7$ įta
ninkas prof. Dovydaitis, kuris jose reikalingų kontaktų paja
trejus metus sovietuose are
Ūkininkai pieno gamintojai sisiekimas nebuvo galimas. nių” bilių pravedimus.
riami to gaisro sukėlimo sun
dėl ne nuo jo pareinančių ap mų bei rimtų susirūpinimų soštuotas ir sunkiaisiais darbais
patys pardavinės pienų Chica Tad ir paskelbė atsišaukimų
kai bininkai.
Kraštui
reikalinga,
sakė
linkybių negalėjo nei atida cijaline katalikų veikla,, buri
nubaustas. ‘Prieš areštavimų
gos gyventojams. Tuo tikslu laikrašty.
Strawn,
nauja
prezidento
akrant tarti platesnio žodžio, nei, šioj srity ligi šiol nebuvo įga
jis buvo apaštališku adminijie sudaro kooperatyve orga
vėliau dalyvauti su savo žo- vusi tinkamų formų ir pakan
nizacijų ir paims savo rankos- oAM*nviA linnmi nnr ei,’a’ būtent; sub&lansuoti vaikamo katalikų visuomenės vei
pajamų ir išlaidų sųma- džiu suv-mo eigoj.
na Crescent Dairy Products
Suv-mą pasveikino žodžiu kėjų pritarimo.
MVDHC TAVTIMA
nereikalauti kongreso, kad
kompanijos įstaigų, kuri jau
M DUO InMIBA
jis gamintų vis naujus nepa
antri metai kaip pavesta feprastus įstatymus ir revizuo' BERLYNAS, geg. 3. — VoPARYŽIUS, geg. 3. - Pran de r aliniam likviduotojui.
ŽENEVA, geg. 3. — Tarp ti bilių, kuriuo nori suvaržyti
kieti jos vyriausybė paskelbė cūzijoj suimta keturi daugiau
Federalinis
teisėjas
Barnes
tautinis darbo konferencijos spekuliacijas biržoje,
dekretų, kuriuo ji kontroliuos j šnipai, kurie prekiavo prancūleido
ūkininkams
užimti
minė

vyriausiųjį reicho teismų. Šio zlj saugumo slaptais planais,
komitetas raporte pareiškia,
FEDERALINIŲ
TARNAU
tos
kompanijos
pieninę
ir
pra

teismo šakai, kuri klauso išda- j
kad reikalinga smerkti japonų
TOJŲ
SKAIČIUS
vivikiiko karakterio bvlas,
bvlas, Į. TarP
dėti pieno pardavimų taip, prekybos taktikų.Šv. Panelės Gimimo para
lenkų
kariuomenės
karininkas
kaip kitos kompanijos daro.
tris teisėjus skirs nacių teisin
NRA administracija padidiJaponų pramonė sutvarky
pija Marąuette Parke yra jau
Stanislaus
Krauss
ir
prancūgurno ministeris, o kitus du —
WASH INGTON, geg. 3. —
Žiniomis iš Morris, Ilk, te
, no angliakasiams atlyginimų
ta moderniškais ruožais, o dar Krašto vyriausybės tarnauto niausią liet. par. Chieagoj, ta
kariuomenės
kapitonas
vyriausiojo teismo teisėjai.!
nai pienas parduodamas po 4
West Virginia *ir rytinės Kenf*
bininkai ko pigiausia apmoka-!
čiau jos istorija įdomi. Jos ri
jų skaičius pakilo iki 623,559
Jkišiol šis teismas pats visus Froge. Šis paskutinis tarna- centus kvortai. Parduoda pa
tuckv valstybių anglių kasyk
mi ir darbo sąlygos stačiai ne
bose yra daug lietuvių religi
reikalingus teisėjus pasirink vo Metze.
asmenų. Karo metu būta 917,
tys ūkininkai, kurie nereika
lose.
'
, "
pakenčiamos.
nių, kultūrinių ir ekonominių
davo, o krašto prezidentas tik
760.
lingi jokių tarpininkų.
Tad pabranginta ir anglys.
Tokiu būdu japonai gali laįstaigų ir biznių. Rytoj dienos
SUDEGĖ DU LAIVAI
pirminitikų teisėjams skirda
Nežinia (kokių kainų pienui
skira "ūkinhikačchicaffoj." Jei Ui.
g,n,inti Pr<“ke8 ir PANEVĖŽIO KARO KAPAI numeryje bus įdėta parapijos Chicagos gyventojai, kurie
vo.
ir jos ribose esančių įstaigų, daug perka tų kasyklų anglių,
pigiai užsieniams parduoti. .
Chicagos upėje sudegė du
SUTVARKYTI
/
Nauju dekretu vyriausias
jie parduos pigiai, pasireikš
biznių ir atskirų žmonių ap ateinančią žieimą turės išleisti?
teismas įtraukiamas politikom laivai: Doris, priklausantis bu ne mažai triukšmo.
Kai sovietų Rusija, taip ja
Ilgai stovėję apleisti karių
rašymai. Mūsų talkininkai su apie 2 milijonus dolerių dau
Jis visas bylas turės nagrinė vusiam Cbicagos majorui Thponai turi galimybės pigiai kapai, pereitų vasara 4 p. pul
gerb. klebonu kun. A. Baltu giau.
MOKYTOJOS PRIEŠ
prekes gaminti ir jas dumpuo- ko kapeliono kun. Vaišnoros
ti ir sprendimus skelbti taip, ompsonui, ir Golden — žuvi
čiu priešakyje, šv. Vincento
MAJORĄ
kaip jam bus liepiama nacių ninkų laivas.
ti į pasaulio rinkas.
rūpesčiu buvo sutvarkyti. Šį
7 ASMENYS ŽUVO
Pauliečio draugijos nariams
(nacionalsocialistų) partijos.
pavasarį kapai labai gražiai
Du asmenys’ sužeista. Sa
GAISRE
padedant, daug darbuojasi,
Susirinkusioms Cbicagos KLAIPĖDOJ SUIMTA DAR atrodo ir dažnai panevėžiečių
koma, gaisras pasireiškęs nuo
kad ne tik ryt dienos numeris
TRYS IŠGELBĖTI
lankomi.
;
PORA MOKYTOJŲ
, degančio cigareto gabi, kuri viešųjų mokyklų mokytojoms

KUNIGŲ ATMAINOS
SPRINGFIELD, MASS.,
VYSKUPIJOJ

KONGRESAS PRAVEDĖ
MOKESČIŲ DUJŲ

ŽENEVA, geg. 3. — Euro-

REIKALAVO LAISVĖS,
APKALINTAS

EKSPERIMENTAI PAŽEI
DŽIA KRAŠTU

8 KOMUNISTAI NUBAU
STI MIRTIES BAUSME

ai

ŪKININKAI PARDAVINĖS
PIENĄ GHIGAOOJ

NACIAI IR TEISMAI

DAUGIAU ŠNIPŲ SUIMTA
PRANCŪZIJOJ

SMERKIA JAPONŲ iRE"

RYTOJ DIENRAŠTIS PA-1 PADIDINTAS ATLYGINfVEDAMAS GIMIMO PARA . MAS, BRANGESNI
PIJAI, MAROUETTE PK.
ANGLYS

nežinomas asmuo nuo krašto miesto tarybos rūmuose majoValčiai apsivožus Michigan įmetė į Doris.
j ras Kelly sakė prakalbą. Ta
ežere pakraščių sargyba išgelčiau jis apšvilptas, kada parei
Wjo nuo prigėrimo du jaunuo
škė, kad mokytojos turi gere
MIRĖ GEN. H. SCOTT
lius ir vieną jauną moteriškę.
snės progos užtrauktas nemoWASHINOTON,
geg.
3.
—
.
ketas algas atgauti rainiais
Ačiū tik sargybos apsukrumui
jie išliko gyvi.
Mirė žymusis prTeš indionus i mitingais, negu triplcftmingoIškritę iš valties visi trys kovotojas ir buvusis karino- mis vaikštynėmis — demonmėgino plaukti į kraštų — Ro menės štabo viršininkas, gen. straeijomis.
gers Parkų. Smarkus vėjas jinaj. Htfghi L. Scott, 80 metų
Majoras žadėjo dirbti jų
reikalu.
kliudė jiems daryti pažangų, ^amž.

VARŠUVA, geg. 3. — Pavišeitų įvairus ir padidintas,
loviČe
miestely sudegė apici 90
bet kad jis -kasdien pradėtų
KLAIPĖDA. — Saugumo
Klaipėdoj bus naujas banlankyti visus lietimų katali- gyvenamų namų. 7 asmenys
policija suėmė kantorių Nie- j kas, kuris turės prekybininkų
kų namus. Gerinusio pasise- j žuvo ir apie 20 sužeista,
mannų iš Rusnės, vyresnį mo-pr pramonininkų reikalus tenkimo.
kytoją Ludszweit iš Šilutės ap j kinti. Bankų artimiausioj atei
Šiandien “kontesto fronte
skr. ir mokytoją Teschnerį iš, tyj įsteigs Kauno ir Klaipėdos
nieko
naujo. Kontestininkai,
Skirvvėlė8. Suimtieji atvežti i pirkliai.
į Klaipėdą ir tardomi. Jie!
*---------------------matyt, dirba slaptomis ir skai
CHICAGO TR APYLIN
suimti už tai, kad nepildė teisė' Colnmbus parko tvenkinyje tytojams siurprizą rengia. KĖS. — šiandien numatomas
tų gubematūros mokyklų re- rasta prigėrusi nežinoma apie ; Kontestui baigiantis jie ne lietus; maža temperatūros at
juokais ėmėsi darbo.
maina.
ferendo Klemo reikalavimų. 160 m. amž. moteriškė.
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Penktadienis, gegnžfs 4, lf)?.

BB XUG A S

rūpinasi, bet is visų savo jėgų imasi, kad
nt 120 milijonų žmonių išmai-1 jo darbo, ko mažiausiai jan?
tikėjimų naikinti ir skaudesnius negu kapi
tinti, bet šimtais sykių dau- mokėti, atlyginti už jo -darbu,
IBelna kasdien. Askyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
talistų darbaninkams pančius nuvyti. Sovie
giau. Viena Floridos valstybė Fabrikantas
turtuolis
turi
Metams — |fl.00. Pusei metų — >3.50; Trims mėnesiams
— >2.00; Vienam menesiui — 75c. Kitose valstybėse
tų Rusijos darbininkui ne tik negali pasiskų
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metu — >4.00.
Kus iš mūsų nežino, kad: nės ar gyvūnai sunaudodavo, galėtų išmaitinti visus Jung- daug, daugiau nori. Gopšuma.:.
Itc
“*'"
—
toplja
.08c.
sti per spaudų nr gyvu žodžiu apie savo ne gyvename perversmo laikaisi bet Adomui neužteko, reikėjo tinių Valstybių žmones. Ame- Reikia dar piolitikierius tepti,
•aalblmų kalnoe prisiunčiamos pareikalavus. —
•oadraBarblams lr korespordfcatsms rantų nevrų- pavydėtinų būvį, bet ir niųstyti neturi lais
jsl nepntBoma tat padaryti lr neprfrlunčlaina tam
Dievas sutverė pasaulį, žmo- mat jam uždraustų vaisių vai- ‘ r^ia P^ntt anglies, geležies kad jam visur palengvintų.
- —^ų.
vės.
gų ir visas pasaulio gerybes. ■ gyti. Už kų užsitraukė ant aliejaus, aukso ir sidabro, o Žmogelis, darbininkas, prispau
priima — ano 11:» Iki 1I:M vaL
tekančiai dienai priimami iki
r ddugunia žmo-j savęs ir visų būsimų žmonių' 3uk Amerikoj irgi skurdus,' sias irgi netyli. Jis išmoko ne
Tai aiškiai parodo, kus rūpi dabartiniams Dėl ko dabar
sakančiai ko na-1 nuodėme. Dievo bausme, kad bent per praėjusius penkis me-1 luoti, sukti ir vogti. Telkiasi
I
$ vai. po piet
į
nių neturi atsakančiai ko pa-Į nuodėmę, Dievo bausnię, kad
Sovietų Rusijos valdovams.
valgyti, kuo apsidengti, varo sulaužė Dievo įsakymų. Taigi tus pasiekė ne vienų pastogę. unijas. Iš karto unijos gerai
mi iš pastogės! Gal žemelė ne- dabar visame pasaulyje, net. j^^k č*a žmonės renka valdi- jam gelbsti kovoti už būvį, bet
“DRAUGAS”
AR GERĖJA LAIKAI
unijų vadai irgi neteisingi, sū
LITHUANIAN DAILY FRIEND
beišduoda gana vaisių, kad A merikoj, skurdų žmones ken. ,Junkus?
DC-l ko fitt tas .kurias i At1S d"‘binh,ko P1{iia 11,0
Published Daily. Ezcept Bunday.
žmonijų išmaitinti! Gal jau ria dėl nuodėmės.
BUBBCfttPTIONB: Ona Taai — >4.00; Slz Months
bis
klausimas
visiems
gyvai
rūpi.
Nėra
kesčius, o darbininkas likosi
—* |l.»; Three Months — >!.••: One Month — 75c.
perdaug žmonių pasaulyje! Už
Dabartiniu laiku žmonės, sakymas aiškus: nuodėmė ka
Europe — Onei Year — $7.»; 81z Months — >4.0; to dienraščio ar žurnalo, kuris to klausinio
be tikros pagalbas. Kaip mi
tat netikėliai propaguoja, kad pradedant aukščiausia valdžia, lta.
Advaitlstni ln "DRAUOAB" brlngs best resuits.
negvildentų. Šios demokratų valdžios šalinin
nėjau, darbininkas išmoksta
Advertlstnc ratas on appUoatlon.
motinos susilaikytų nuo gim laužo ne tik vienų, kaip Ado
Amerikos valdininkai gerai
"DRAUGAS” 2834 S. Oakley Avė., Chieago kų spauda daug rašo, kad laikų gerėjimas
sukti, vogti, jei ne piniguš tai
dymo.
mas, Dievo įsakymų, bet vi apmokami, jų daug,- lengvai
nors išlengvo, bet eina visais frontais. Prie
darbu. Užmiršta, kad ir jis
ip>
.........................
i'imj
Žemelė dar išduoda gana sus. Dievas ir Jo Šventos Ba dirba, tai veržiasi galvatrūk
šininkų spauda sako, kad laikų gerėjimo že
kaip valdininkas bei darbda
žnyčios įsakymai šiais laikais čiais į valdininkus. Kad būti
nklų nesimato. Jie net numato, kad prez. vaisių, kad galima būtų visus,
DIENOS KLAUSIMAI
vys turi užlaikyti teisybę, Dieyra visi paminti po kojų. Gal išrinktam reikia draugų pagal
ypač
n-ūsų
Amerikos
krašte
iš

Roosevelto eksperimentai kraštų gali nuvesti
ivo bei Bažnyčios įsakymus.
tik maža dalelė gerų katalikų bos. Kad draugiu ir balsų gau
maitinti
šimtus
milijonų
žmo

į
dar
didesnį
ekonominį
krizį.
Peržiūrėję
beKAS RŪPI BOLŠEVIKAMS
Kas neužlaiko užsitraukia Die
užlaiko Dievo bei Bažnyčios
reikia tiems draugams kų
šališkųjų spaudų, pastebėsime, kad ji pasta nių daugiau, negu dabar yra.
vo bausmę — laikinų, gal ir
įsakymus.. Dauguma kad ir nors žadėti; vieniems, kitiems
Turtuoliai
degina,
naikina
žeruoju
laiku
pradeda
paduoti
linksmesnių
ži
Bolševikai valdė Rusi jų per keliolikų įlie
amžinų.
įlies produktus, kad kainas pa katalikų, įsižiūrėję į pagonis- patepdavo pinigais, kitiems
nių.
Ji
randa,
kad
ekonominis
ir
finansinis
tų. Jie vadinosi ir tebesivadina darbo žmo
Mūsų dabartinis prezidenti
kų, bedieviškų pasaulį, laužo įeikėjo prižadėti gerų šiltų vie
nių užtarėjais ir bičiuliais, tačiaus savo dar- šio krašto gyvenimas krypsta į geresnę pusę. laikyti. Gal atsimenate, nese
Dievo ir Bažnyčios įsakymus. tų, valdžios pinigais apmoka Rooseveltas bando sugrųžinj
, bais įrodė, kad darbininkų gerovė jiems ne Padarę šiokių tokių tyrinėjimų, paklausinėję niai buvo laikraščiuose toks
Taigi, jei Dievas nubaudė A- mų. Čia susidarė partijos. Var gerovę ir tvarkų Amerikai,
rūpi. Bolševikai sakė įsteigsiu Rusijos žmo darbininkų, darbdavių ir įmonininkų, pasi atvaizdas: pirkliai suvertė ka
domų ir visa žmonijų už vienų žytinės į valdininkus, kur nę ndo žmonėms duoti darbų, ga
nėms žemiškų rojų, bet tas kraštas tikru pra skaitę ir mes pripažįstame,’ kad pastaraisiais lnus Brazilijos kavos, degino,
nuūdėmę, tai kaipgi Dievas ne be tūkstančiai, bet milijonai na, kad darbininkai galėtų ga
garu virto. Jie ginkluoja savo armijų, ren- laikais ekonominis krizis mažėja, daugiau da- dėl to kad jos perdaug užaubaus žmonijų už laužymų visų kainuodavo partijoms ir kan- nėtinai ūžsidirbU žmoniškam
( , giasri karui, leidžia krašto turtus propagan-“ rbininkų pašaukiama į darbus. Tačiau laikųkad kainas palaikyti aukšDievo bei Bažnyčios įsakymų. | drdatams į valdininkus.
Tai pragyvenimui. Amerikoj yra
dai, jų atstovai užsieniuose kapitalistams puo gerėjimas eina taip palengva, kad sunkoka tas. Iš panašių įrodymų aišku,
kad žemė išaugina daugiau ne-! ^a laikina bausmė, kurių da kaip dabar partijos bei išrin- gana turto visiems, tik reikia
tas; rengia, bet darbininkai Sovietų Rusijoj ir pastebėti.
gu žmonės gali suvalgyti. Dėl! bar matome, t. y. pasaulio sku- kti valdininkai tuos išleistus ji sulig Dievo teisybės pada
hadu yra marinami.
ko nekurie neturi ko valgyti? rd as yra menkniekis. Dievas pinigus atsiims ? Algos jau ne linti. Prezidentas Rooseveltas
* Sovietų Rusija į apverktinų padėjimų pa ŽYDŲ LAIKRAŠČIAI LIETUVIŲ KALBA
Fas mus, Amerikoj, daug ba baudžia ir baus žmones am gana didelės, reikia graftų, ky su savo administracija bando
teko dėl to, kad bolševikams nerūpėjo nei
dauja, o Rusijoje milijonai žiais pragare. Vieno dalyko šių. Tai čia palaidota teisybė. įvesti naujų tvarkų, “New
krašto nei žmonių gerovė,' Pirmoje vietoje
Lietuvos spauda praneša, kad šiuo laiku įmonių badu jau- išmirė ir ki- sugedęs pasaulis nepadarys, t. Amerikos valdininkai nuo ma Deal”, (N.R.A.-).
jie rūpinosi savo partijos reikalais ir jos va Kaune išeina dvisavaitinis laikraštis lietuvių pį milijonui žmoinių badauja ir y. Dievo Teisybės nesūgriaus,
Kų daro respublikonų parti
žiausio iki didžiausio plėšė
dų', gerove. Be to, jų pats svarbiausias tikj- kalba, pavadinlas “Vakarų Vėtra , kuiis miršta. Ar Rusijos žemė ne kad Dievui priseitų ir visus
ja? Kų daro milijonieriai ir jų
kur kas galėjo.
Jas'buvo ir tebėra išgriauti bažnyčias, išžudy- skiriamas daugiausia tam, kad kovoti sa llit-1 beišniaitina savo žmonių? Ne žmones pragaru nubausti.
Mū^ų milijonieriai, fabrika partijų laikraščiai? Iš kailio
č ti dvasininkus, išnaikinti tikėjimų, nes tai lerio idėjomis ii kelti į aikštę gėrusias žydų'tiesa! Rusįja turi tiek daug
Žmonių'skurdo priežastis — ntai irgi statydavo savo šali neriasi. Mat, jei prezidentui
bolševikams kliudė vykdyti pragariškų pro- tautos ypatybes. Be jo netrukus išeisiu dar į geros žemės> kati gaiėtų išnuodėmė. Žiūrėkim į Kusijų. ninkus į raidžių. Rinkimuose pasisektų sutvarkyti kraštų,
. gramų, pavergti darbininkus ir juos išnau du žydų laikraščiai lietuvių kalba. Jų tiks- maitinti šimtus milijonų žmonebegyveniDar prieš karų kaip Rusijos tūkstančius leisdavo. Išrinkti respublikonams
doti. Dėl to jie išžudė tūkstančius dvasinin las bus supažindinti lietuvių visuomenę suknių daugiau negu jų dabar ycarai ir jų valdininkai buvo jųjų šalininkai turėdavo jiems mas Amerikoj. Tas pats būtų
kų, daug bažnyčių pavertė bedievybės plati- žydaiit Vienas iš jų būsiąs inonarchistų lei- ra. ;paį kas, kaltas? Yra daug
nupuolę, moraliai supuvę, kiek, atsilyginti. Tai kaip? Juos rei ir su sukčiais turtuoliais. Už
nirfio muziejais, teatrais artjtiMsai išgriovė.
d
vinrntni
l.-nf'L*
‘
džiauni, kuflfcį “sting
priežasčių ir kaltininkų; iš ien, buvo neteisybės, kaip bai kia paliuosuoti nuo taksų, į- tai jie visi dabar siunta prieš
kai;
kiek
lietiniai
yra
nfl^dingi'lfibffarehiji
Kuriuos iš' dvasininkų- bolševikai neišvisų didžiausia kaltininkas y- siai būdavo žmonės skriaudžia vairių mokesčių, kaip asme Roosevelto valdžių.
Žydai
daugelyje
kraštų
turi
užvaldę
spau

žudė, tuos skaudžiai persekiojo, kankino, prie
Rooseveltui tik tada pasi
ra — nuodėmė.
mi, laikomi tamsybėje.
Tos ninių, taip nejudomo turto
dų.
Ligšiol
Lietuvoj
jie
tik
savo
kalboj
laik

sunkiausių ir šlykščiausių darbų vertė. Kad
seks atvesti Ameriką į tvarkų,
Dievas sutvėrė žmogų. Kie valdžios skriaudos, valdininkų Valdžia turi surinkti mokes
raščius
teleido,
nes
lietuvių
kalbos
nemokė

taip yra, mums toli ieškoti faktų nereikia.
jei jam pasisektų išnaikinti
kvienas žmogus, ar juodas ar moratis nupuolimas laipsniš čių, kad sau algas pasiimtų
jo.
Dabar,
matyti,
išmoko.
Lietuvos
žmonės
Juk dar visai neseniai iš Sovietų Rusijos baiAr teisėtai ir kitaip. Tai kas su sukčius, grafterius, raketerius,
baltas, ar turtuolio vaikas ar kai sugadino ir žmones.
turį
apsižiūrėti,
kad
žydai
neužkariautų
lie

u$ių kalėjimų sugrįžo Lietuvon sveikatų praAfrikos lindynėse gimęs yra reikia stebėtis kad Dievo kan mokės? Turtuoliai, politikie- ° jQjų daug. Rooseveltui pasi
*'/&adęs, nukankintas J. K. vyskupas T. Matu tuvių spaudos. Tai būt pavojinga visais žvilg
sektų tik ta/ia, jei žmonės jam
Dievo tvarinys.
Jei Dievas trybė išsisėmė, ir Dievas nu riai gi nemokės, arba labai
lionis ir dešimt.-* lietuvių kunigų. Tų kankinį sniais.
baudė visų riįsų tautų ir vi- )na?4J> dalelę. Reikia plėšti iš 5Tai yra, jei žmonės grįš
žmogų sutveria, ar manote,
vyskupų gar būt savo akimis galėsime pama
sus len gyvenančius žmones biednų žmonelių, juos reikia Ujrie visybės. Nuodėmė, netei
kad Dievas jo daliai neišau
tyti, nes Federacija jį kviečia atlankyti Ame
sybė įstūmė žmoniją į skurdų.
NAUJAS JUDĖJIMAIS
gins gana maisto? Taigi, kad užleisdamas bolševizmų. Da-‘smaugti. Juk ir darbo žmonė
rikos lietuvius. Tik vakar spauda paskelbė,
Teisybė ir grįžimas prie Die
užaugina, ir žemė išduoda ga bar bolševikai, t. y. Dievo ry- turi širdį ir akis. Mato kų dakštė plaka visų Rusiją už jų!ro valdininkai, politikieriai. vo, užlaikymas Dievo šventos
kad į Lenkijų si grįžo Mcgilevo vyskupas:
Praėjusį sekmadienį šiame krašte minė na dėi visų maisto. Kodėl ne 1 i
Yl*
*>•
i i• •
blogus darbus,
kaip valdinin
. Ant. Maleckis, kurį'bolševikai per penkerius
Tai ir jie pradėjo sukti, kaip valios, kuri randasi Dievo bei
ta vadinama “broliškumo diena”. Visokių visi turi? Kalta nuodėmė.
kus,
taip
pavaldinius.
. metus laikė ištrėmime Sibire prie'sunkiausių
mokesčius taip darbe tingėji Bažnyčios įsakomuose, sugrą
rasių ir visokių religinių sektų žmonės rin
Juk pradžioje pasaulio, Ado
dųrbų. Tai darė be jokio reikalo ir nusikalžins žmonijai žemiškų ir am
kosi į bendrus susirinkimus ir tarėsi kaip mo laikais, nedaug buvo žmo
Grįžkime prie Amerikos. Ar mu. Čia išeina susikirtimas
tiAio.. Vysk. Maleckis, 72 metų senelis, taip
Pralotas
sėkmingiau užbėgti kelių įsigyvenančiai ne nių. Žemė buvo plati ir išduo galima įsivaizduoti gražesni, tarp darbdavio ir darbininko. žinų laimę..
pat kaip ir vysk. Matulionis sugrįžo apdris
Darbdavys skliaudžia darbiapykantai ir kerštui vienos tautos prieš kitų. davo daug vaisių be jokio iš turtingesnį kraštų kaip Amerikęs, nukankintas, palaužta sveikata.
Pirma mesk, paskui rasi.
Tos dienos iškilmėse aktingai dalyvavo dirbitno, įtrešimo, negu žmo-Įkų? Ko čia nėra? Žemė galėtų ninku. Nori kuo daugiausiai iš
Bolševikų ir socialistų vadai gražiai ka virš dviejų šimtų tūkstančių “Amerikos Ka
prasidėjęs, nes kįlan/ieji tarp tautų nesusi Čebatas vyžai ne klapčius.
lba ir rašo jyLo darbininkų reikalus, visokių talikų Dukterų” narių. Ki organizacija turi daug kredito priklauso organizuotosioms ka
pratimai, tušti lenktyniavimai ir kerštavimai Jei nėra mestuvių, tai nerei
• .
gerybių žadėdami. Bet kada painia valdžių 1500 skyrių įvairiuose Amerikos miestuose talikėms.
kia vestuvių.
Reikia džiaugtis, kad toks judėjimas yra kaip tik ir išstato į pavojų pasaulio taikų.
į savo rankas, ne žmoriių ir ne krašto gerove ir dėl to, jei “broliškumo diena” pavyko,
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Parašė dr. jnr. ir med. G.R. Kreitneris
Išvertė Jonas Labanauskas

v«

’ecių
Stovi Maskva
'

(Tęsinysj

15T24 m. lapkričio m. Dr. Sun Yat He
rfas buvo pakviestas Pekino valdžios į
konferencijų; norėta bandyti sujungti vi
sos vietos valdovus j>o viena centro vai
dila. Kuomintangas iš viso buve prieš bet
kokias derybas, bet viena Dr. Sun Yat
Seno kelionei nesipriešino. Taip pat nė
bolševikai nesipriešino. Jie buvo tikri dčl
savo dalyko. Jie žinojo, kad Dr. Sun Yat
Senas savo \ iduje niekada nemano pasi
duoti kitai valdžiai; vėliau derybos išėjo
aikštėn. Be lo, jis buvo gerai saugojamas
— dviejų bolševikų, sumanių vyrų, kū
linis Maskva galėjo pasitikėti.
Grįždamas Dr. Sun Yat Senas ujisiigo
Tientsine, tenai pasiliko keletą savaičių
ir 1924 m. gruodžio Ji d. sugrįžo įPeki-

nų; tenai jis ir mirė 1925 m. kovo 12 d.
Kokia buvo Borodino nuomonė apie
gyvų Dr. Sun Yat Senų?! Jis taip rašė
viename pranešime .Maskvai, kurio du
egzemplioriai huvo pasiųsti Sov. Rusijos
pasiuntinybei Pekine ir tenai per kratų
1927 m. balandžio 6 dienų buvo rasti: “Dr.
Sun Y'at Senas yra įsu n izd nojųs paikšas;
jis lubai didžiuojasi savo 5 punktų kons
titucija, kurios 3 dalis jis paėmė iš Mon
tesąuieu ir 2 dali pavogė iš senosios Ki
nijos filosofų; jis pats negalį nieko gero
sukurti!”
Dabar Borodinas turėjo j| įvertinti.
Jei gyvas draugas neturėjo jokios vpatingos vertės, tai miręs turėjo atnešti
didelę naudų Tuo turėjo rūpintis propa
gandos ir organizacinis a imi ratas. Jis tai
padarė.
Kasdien, kas valandų ripie Dr. Shtj
Yat Senų buvo — ir dabar dar yra — kal
bama kaip apie didžiausių Kinijos hero
jų (didesnį nž Konfucijų!) ir jo pirmas
prieš svetimšalius nukreiptas principas
(tikrumoje tai Borodino darbus) buvo laiĮ komas didžiausiu Kinijos išlaisvinimo da

rbu — 2 ir 3 principo mišiniui bolševikai,
žinoma, nepridavo jokios vertės. Dr. Sun
Yat Seno paveikslas visur buvo kabina
mas, ir kuomintango nariai, pradžioje ir
pabaigoje kiekvieno susirinkimo arba tar
nybinio veiksmo, turėjo atlikti ritualinius
kulto veiksnius (3 kartus nusilenkti, 3
minutes susikaupus pastovėti prieš Dri
Sun Yat Seno paveikslų ir paskui vėl 3
kartus nusilenkti).' Be to, kiekvienos suvaitės pirma diena (Maskvos dėka) buvo
paskirta to naujojo tautos šventojo atmi
nimui. Tų dienų valdininkai, mokyklos,
viešieji institutai ete. turėjo utlikti tam
tikras apeigas mirusiojo garbei — nusi
lenkti, susikaupus patylėti, perskaityti jo
testamentų, kuriame jis reikalauja iš visų
partijos narių laibytis jo 3 principų ir

bendradarbiauti su tomis tautomis, kurios
elgiasi su Kinija kaip su “lygiateise” val
stybe (tokia, žinoma, yra tik sov. Rusi
ja!), pareikšti neapykantą svetimšaliams
ir “imperijaiistams”
(lokiais yra viai
žmonės, kurie yra kitokios nuomonės negu
kuomintangas) — pagaliau vėl nusilenkti
ir susikaupus patylėti.

Ar svetimšaliai,

kurie dalyvauja toje šarlūtanerijoje, ge- vydas, intrygos ir klikos sudarė atmosfe
rai žino, kaip jie save apsijuokina kitų rų, kurioje buvo galimas greitas sproj
vietinių šventės dalyvių akyse? Vargu, mas. Kiekvienas norėjo būti vadu.
čiau viskas baigėsi ginčais ir iritrygavi?
nes kitaip jie tikrai liautųsi tai darę.
Tuip Dr. Sun Yat Senas buvo pada niu; toliau nebuvo nueita; — trūko ka
rytas partijos herojum. Neteisingu būdu, reivių. Tik vienas turėjo už savo pečių
«es toji garbė priklausė Borodinui ir tik kariuomenę — Tang Tschih - Yao, Yunna
jam vienam, nes jis buvo tas, kuris pri rio kariuomenės valdytojai; jis tvirtino,
ėmė kuomintangų, tada daugiau buvusį kad Sun Y'at Senas, dar gyvas būdamas,
panašų į prie stalo suvedusių arbatos ge jiaskyręs jį savo įpėdiniu vadovauti par
rti kompanijų, susidedančių iš literatų, tijai ir valdžiai. Kada tai jam buvo už
pirklių, vakarų sistemos mokyklų moky ginčyta, taį jis įžygiavo į Kantonų su sa
tojų ir kitų nuo tautos nutolusių inteli vo samdytų demoralizuotų kareivių būriu.
gentų ir iš jų su rusų bolševikų pagalba Iš karto atrodė, kad gręsia didelis pavo
safonnavo didžiulę tuutos partijų. Ir tai jus. Kai kurie kariuomenės būriai atsi
per keletu mėnesių! Dr. Sun Yat Senas sakė eiti prieš Tųng Tschih - Y'ao. Tada
to negalėjo padarytį pfer trisdešimt metų buvo iššaukti kadetai. Jie nepadarė gė
— ir kodėl tai įvyko darosi visai aišku, dos bolševikų karo mokyklai ir su neap
kada skaitai tų nesąmonę (konstitucijų), sakomu greitumu išmetė l/unnano kariuo
kurių jis pats sukūrė ir kada Jų palygini
su pirmuoju jo trijų principų, kurį jam
buvo įkalbėjęs Borodinas.
Ir iškilimas Dr. Sun Yat Seno iki jo
šalininkų dievaičio negalėjo sutrukdyti;
kad įm) jo mirties neišsiplestų neribotas «j

menės, būrius. Kantonas buvo laisvas. Bet
padėtis reikalavo partiniai politinio aiš
kumo. Borodinas, norėdamas nuplauti sa
vo rankas,' išdūmė •į šiaurę.
*
h
J

vakarus orientuotų kiniečių egoizmas. Pa

^Daugiau bus^

Penktadienis, gegužės 4, 1934
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j paveikslus. Bet jo istorijoje
ilam ir maldininkams Popie- nonizuotas, nes jis pasižymė
Mažosios lyros buvo tokio
'yra klaidų, faktų ignoravi
dydžio, knd jas skambindavo
žius Pijus XI kalliėjo, laimin jo nepaprastu, gyvenimo šven
mas, tikėjimo niekinimas, iš
pasidėję ant kelių arba suspnu
damas žymėtinais žodžiais: tumu ir daug išganingų darbų
Saleziečių
žinios.
Kunigo
juokia pamatinius krikščio
dę tarpe kelių. Jose stygų bū
“Laiminame jus visus čia e- atliko ne vien Lietuvai, bet
Rašo
Bosko
Saleizečių
Veikimo
lai

nybės principus; aš ne. Vie
davo vos kelios oktavos. Ma
sančius, kiek tiktai galime, y- ir pasaulio krikščionims,
toj Gibbon’o patariu pasis
žosios lyros pavidalas visur y- kraštis. 1934. VIII m. Balan patingai gi laiminame studen
Kas yra susidomėjęs Sale
PAVASARIS
kirti vieną šių istorijos kny
ra reiškiamas kaipo muzikos džio mėn. 3 n.( (39). Pusi. 65 tus marijonus ir saleziečius,
ziečių Draugijos darbais ir
gų: History of Rome and tlie
simbolis, įvairiose emblemose, — 112. Torino, Italia.
Šventojo .Tono Bosko sūnus, kas norėtų žinoti apie lietu
— “Tegu tų mieste bildesį!
Popos in the Middle Ages, (Tęsinys iš “Draugo“ No. 98) piešiniuose ir t.t. Lyra, arba šių metų Velykose Sv. Tė kurie jau daug dirba ir karš
vius kunigus, kurie daug dar
Į kaimų sn vaikais’’!...
parašyta Hartman
firisar,
arfa, yra užsilikusi Ir po šiai vas Pijus JCI kunoigų Jonų tai ruošiasi mokslu ir dvasia,
buojasi Saleziečių Draugijoje,
Vėliau ji buvo tobulinama
Gegužio saulėj šildėsi
S. J.; Roma: Pagan, Kubtedienai. Jų galima pamatyti ir Bosko plačiam pasauliui paš kad galėtų padaryti labai daug
bet savo darbuotę plečia ir Lie
padedant daugiau stygų ir de
Upeliai su lankais...
rraanean and Modern, para
išgirsti „simfoninėse orkestro- kelbė Šventuoju. Visų krikš-1 gero jūsų brangioje tėviškėje
tuvoje, kurių pastangomis ir
rinant jas įvairiais tonais. Be se. Jų vartojama mažai. Dide-į Čionijų užliejo džiaugsmo ha
Aplink už mylių dvejeto
šyta Kulin, O. S. B.; Histo(Lietuvoje)
rūpesniu prasidėjo naujas lie
to, pradėta vartoti netik pirš lė orkestrą turi vienų arba j nga. Bažnyčios ir Saleziečių
Puikiausi reginiai:
tory of England, parašyta
tuvių saleziečių istorijos lai
Tie
Šv.
Tėvo
laiminimo
žo

tai stygų užgavimui, bet ir į- dvi; jos dažniausiai būna iš Draugijos metraščiai tų dienų
John Lingland; Highlights
Ten kainui matai keletu,
džiai, pasakyti lietuviams ma- kotarpis, grynai tautiška kry
of the French Revolution, vairūs įrankiai. Iš to galima abiejų estrados šonų, publikos aukso raidėmis įrašė į savo
Ten ganos gyvuliai...
! ldininkafns, turi gilios reikš ptimi ir antspalviu ir plates
s]nesti piano išsivystymų.
parašyta Hilaire Belloc.
priekyje it koks papuošalas. puslapius. Vien dėl to ir šio
Šimtai žiedų pievelėje.
niu mastu, su atsidėjimu teper
Tolesnis mainimas formos, Ir ištikrųjų, orkestre esant ly numerio leidinys išimtinai de mės ir lietuviams duoda džiau
Va girios pakraštys...
Gi vietoj Omar Khayyam,
gsmo ir maloningo pasitikėji skaito šį atmintinų Saleziečių
Kiek paukščių toj girelėje,
patariau pasiskirti:
Dantės pritaikant pristrunę, arba pi rai, susidaro jauki publikoje dikuotas kunigo Jono Bosko mo, kad iš sakomų Draugijų a- Žinių numerį, o ras daug me
Tik Dievas suskaitys!...
Divina Commedia; Milton’s rštams lentelę, išsivystė smui atmosfera, nes įsivaizduojama kanonizacijai paminėti.
teityj susilauksime ir lietuvio džiagos istoriškam lietuvių ku
Kiekvienas ideališkai
Pa radi se Lošt; Pope’s Ess- ką, mendolina, gitara, balalai dangiškas muzikos įrankis ir Beskaitant tų brangų ir at- didelio šventojo, kurį katalikų nigų saleziečių prisiminimui.
Išmokyt’s ir gabus;
į mintinų leidinį, mums prisi
ay on Man; Francis Thomp ka ir t.t., kur ant vienos sty dangiškoji muzika.
pasaulis gerbs ir į jį kreipsis, Tuo žvilgsniu atmintino leidi
Kapelijoj karališkoj ’
gos
galima
padaryti
daug
įvaimena lietuviai maldininkai, gy
son’s The Hound of Heaven.
melsdamas galingo užtarymo. nio turinys ytin lobingas, o
Artistų tiek nebus!...
Tamstos knygų
rinkinys rių tonų. Pati lyra tobu-lėjo Ant kapinių daug kryžių, venantieji Romoje, kuriems va Iš marijonų galime jau tikėtis, puslapiai gražiai iliustruoti
“ Bravų“ “bisų” nelaukdami^rOdo, kad esi apsiskaitęs.' I gaudama daugiau ir daugiau bet jokių vargų nėra.
dovavo J. E. vyskupas T. Ma
dailiais paveikslais garbingam
Jie-drožia nuo penktos,
Šiais laikais neužtenka mums> stygų, tiek, kiek patys muzitulionis, kurio asmenyje Šv. kad jų ordeno atgaivintojas kunigo Jono Bosko kanonizaVadink mano kad ir pečium, | T4vgs mato ne tik žy(lin4io t;.ia. a. arkivyskupas Jurgis Ma-'
A isų ausis patraukdami
profesijonalų, reikia
kad kos reikalavimai tobulėjo.
bet duonos nekepsi:
operos gamtos!...
I būtų ir inteligentai, apsišviekojinio vyrų, bet ir tikrų tikė Ulevičius, Dievui taip purė- I <', 'os akinimui
Apsireiškimas styginių į ran
s pritar’avys bliaudamos j tę. Kai profesijonalai, baigę j ių ir jų tobulėjimas ėjo vis Išsiverkęs bus sveikesnis.
jimo išpažintojų, kankinį, ku- dant, bus beatifikuotas ir ka- į
v•
•• v
__ -balso,
i _i
?išy
emenų balsai,
s savo mokslus, būna vienpu- arčiau
prie
žmogaus
Ir pats perkūnas griaudamas.. | sįaį apsiskaitę daugiausiai kurių išaugo muzikos harmo
Žmogus klausai, klausai
Haisvamanybės kyiptimi, jie ir nija. Einant įrankių tobulini
A. JAKŠTJAK (Iš “Dvi Ope-žmonių tarpe mėgina skleis- mui, jie pasiekė veik baįso to-1
r1-’ )
—
ti laisvamaniškas teorijas.
bulybės tiek kad žmogus su
Galop, patarčiau šiek-tiek jais gali išreikšti sayo jaus
Lietuvis ‘ ‘ Metlueis ’ ’
susipažinti su lietuvių litera- mus. Kitaip sukant, giPasirodo, kad reputacija istūra, su Maironio poema I ni(\ pasauline Muzikos Kalba.
panų “meilužių” smunka. Mo- (Jaunoji Lietuva) - Basadėmiai anglų rašytojai kelia navičiaus, Kudirkos, Žemai Egiptiečių lyros buvo įvai
raus dydžio ir pavidalo. Di
aikštėn “lietuvį meilužį“.
tės ir kitų Lietuvos rašytojų džiausia buvo nuo šešių iki ke
Amerikietis lrvin S. Cobb, kuriniais. Lietuvių kalba yra
turių pėdų aukščio, trikampė.
jumoristas, novelių rašytojas gyvuojanti šiandien
kalba Ant vieno kampo būdavo sta
ima lietuvius jaunuolius pa ' Europoje!
vyzdingais meilužiais. Jo pa Ar nepasididžiavimas sa toma; laikant tiesiai, kitas ka
rašytoje novelėje, Balni of kyti, kad “I speak the Lith mpas atsikišdavo, ant kurio
Gilead, Cosmopolitan žurna uanian language, the oldest buvo išpiaustyti įvairūs — tole, vasario num.
randasi: tongue of Europe to-day“! laikiniai stabai ar kokios bai
sūnų galvos — vaizdai. Stygų
“Myrtle Elbe... sbe acąuired
skaičius siekdavo net iki ke
a lipstick and a lithuanian
Vienas gydytojas po 20 turių oktavų. Skambintojui va
lover.“
metų savo darbo praktikos rtojant instrumentų, reikėdavo
Vadinasi, lietuviai ne tik . paskelbė tokių statistikų:
atsiklaupti iš užpakalio, tru
sportu garsėja, bet ir ' meiIs 342 sutiktų šeimų, ku putį šalę įrankio, ant vieno
lūžiais.“
rios kentė didelį skurdų, 320 kelio, įrankiui būnant ant že
Knygų Rinkinys iš 7//t«ois niekados neidavo į bažnyčių. mės.
Universiteto
Rašo

Andrius

NAUJI RAŠTAI

IS MUZIKOS SRITIES
A.

P.

Stulga

Šnipas

SENOVĖS

STYGINIAI

MUZIKOS

ĮRANKIAI

•

Kun.

A.

T.

(Samata)

PAVASARINIS DRAUGO

PIKNI

Kį TIK ATĖJO IŠ LIETUVOS

Matyt, dieraštis “Draug
as“ populiarus tarp lietuvių
stūdentų Illinois universite
te, Champaign, Illinois, nes
gauta laiškas su rinkiniu de
šimties mėgiamiausių knygų
chemijos studento,
kuris
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
kursų baigs 1936 metuose, kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
Broniaus Virbicko.
Rašo:
fesoriai^
“Ponui Andriui Šnipui.
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Brangusis: Patėmijau dien
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
raštyje tavo labai užinteretuojaus
pareikalaus.
suojančių koliumnų KAIP
Čia nuplėSk:
MAN PATINKA, ypač su
sidomėjau paraginimu siųsti
"DRAUGAS”, 2334 SO. OAKLEY AVĖ., Chicago. EI.
sąrašus
dešimties
įnėgiaSiunčiu
už kuriuos atsisukite man knygą "ARKIVYSKUPAS
JURGIS
MATULEVIČIUS.
”
sių knygų. Sekamas knygas,
ilgo mųstymo, nutariau
Vardas, Pavardė
įtyti mėgiamiausiomis: L
Mano adresas ..
Ii ja; 2. Aesop’s Fables;
3. Gibbon’s Fall and Decline
of tbe Roman Empire; 4.
Plutarcb’s Lives; 5. Plate’s
OUR OFFICE
Republic; 6. Mentaigne’s Essays; 7. Shakespear’s Plays; 8. Kamuok Pepy’s Diary; 9. H ome r's. Illiad; 10
Edward Fitzgerald’s Rūbai Į yat of Omar Khayyam.“
Studente Virbicke,
dėlko
savo knygų sųrrtšan pasi
rinkai Gibbon’s istorijų ir
Rnbaiyat Omar Khayyam’o?
Gibbon’o Romos istorija
kataloge Katalikų Bažnyčios
uždraustųjų knygų. Istori
jos mylėtojams yra vertin
gesnių nntoritetų už Gibbon’a. Tiesa, Gibbon’o stilius,
jo gabumai vaizdžiai pieša
Knyga

apie

lietuvį,

kurį

daugelis

skaito

šventuoju:

Gegužės-May 20 d. 1934

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
Pridėta

Ganytojiški

•

Ztf

ark.

Laiškai.

Jurgio

Matulevičiaus

Užrašai

ir

X

.

*

t

Vytauto Darže

'

Į

Penktadienis, gegužės 4, 1934 '

D R A U O A

17. Žinias, rankraščius ir vai mėtųjų šiltine patys serga ir
zdus prašoma atsiųsti iki bir kitus užkrečia.
želio 15 d.
Į susirgimų vietas Lietuvos
Metraštis bus išplatintas sveikatos departamentas iš
Draugija Užsienio Lietuvia Lietuvoje ir tarp užsienio lie siuntė kelis gydytojus ir dems Remti leidžia savo gana tuvių.
zinfektorius. Jiems įsakyta dėdidelį Metraštį, kurio redak Metraščio adresas: Metraščio 1 mėtųja šiltine sergančius či, pasižymi vaišingumu, o tų die-.
toriui yra paskirtas buv. ‘Kny Redakcija. Nepriklausomybės gonus ir šiaip piliečius atskirnų dar labiau pasižymės.
gnešio’ ir kitų leidinių redak aikštė 3, Kaunas. Lietuva.
ti nuo sveikų žmonių, kad epi
torius bei bendradarbis žarnaSusituokė
demija daugiau nesiplėstų. Be
PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA
luistas
P.
Ruseekas.
Metraščio
to, pavojingose vietose rūpina
Antanas Karpauskas su Be’ ______ •
rta Lukoševiciūte susituokė j “Draugo” vajus* jau baigia- tikslas: painformuoti lietuvių
masi žmonių apsauga ir susti
Bai. 29 d., Sv. A'ntano para
printas švaros prižiūrėjimas.
bal. 29 d., per sumų. Moterysžiūrėsime, kas laimės kleb. visuomenę apie užsienjo lietu
pijos 32 vaikučiai rūpesčiu Se-J
tės ryšiu surišo kun. I. k. Bo-; j-un J. čižausko paskirtų do- vius, nurodyti jų reikalus ii
serų mokytojų, buvo prireng
DRAUGAS”
reišis. Jaunavedžiai yra pavy-!vaUų. Iki šiol ponios Vaškevi- ap^Kritai užmegsti glaudžius
1’nes kelis menesius, dėl k
ti prie pirmos šv. Komunijos.
zdingų tėvų vaikai. Vestuviųir gkulienė surinko dau- tarp vienų ir kitų santykius. siaučiančio Vilniaus krašte ba
Bažnyčia buvo išpuošta; vai
puotų tėvai Lukoševičiai iškė- giausįai skaitytojų. Skulienei Į Metraščio bendradarbius pa do, prasidėjo ten dėmėtosios'. Katalikiškas!
kučiai gražiai išmokinti apei
lė. Svečių buvo daug. Laimin pasisekė gauti ir “Laivo” kviesti profesoriai, žurnalistai, šiltinės epidemija. Ta liga per
Lietuviškas!
goms, kas labai puošė visas
advokatai,
daktarai,
Lietuvos
go sugyvenimo.
Fa triot iškasi
skaitytojų.
administracijos linijų pradėjo
pamaldas. Mergaitės, kurios
ministeriai,
pasiuntiniai,
konTeisingas!
Geg. 20 d. įvyksta Šv. An Nors vajui skirtas laikas bai sulai ir kiti žymūs visuomenės skverbtis ir į nepriklausoinųjų
vedžiojo prie Dievo Stalo, švie
• Naudingas!
tano parapijos piknikas Huroiri £iasl bet “Draugo” ir “Lai- darbininkai. Tačiau Metraščiui Lietuvų. Pastaruoju laiku, ir
šiai mėlynai pasipuošusios, at
kai kuriose nepr. Lietuvos vie- ________ Pamokinantis!
Grove (Bariso ir Šatkausko dai vo” Patinimas Detroito mierodė angelai, tarnauju Dievui.
labai trūksta informacijų iŠ
tose dėmėtoji šiltinė pradėjo į
VYRA: — ATYDA!
iže). Parapijonai ir prijaučiu i
nesibaigs, koliai Betioite
Kiek kada teko matyti, tai šį
užsienio
lietuvių
gyvenimo,
bus
sųnioningų
lietuvių.
Kol
pusirodyti.
Vilkaviškio
apskri'
.
...
. .
x
x
j štai yra specialus pranešimas, kuris
kartų gražiausiai buvo prisi Crarb. kun. Vincentas iviase- ntieji prašomi dalyvauti. Teko
todėl
Metraščio
Redakcija
pra
tyJ jau susirgo
12 žmonių, 0 1bUH
i,lw,us,klekviinam
kuri8
vičiūs, Šv. Petro ir Povilo pa girdėti, kad piknike dalyvaus į kiekviena šeimynų nepareina
c
pąsleke vidurAmžį Ir jaučia
rengta prie tos iškilmės.
katalikiškas
laikraštis
nc-:
fo
žini
'-'
“
P
ie
lietuviškas
paratan, tikro gaivinančio ,
vėliau, kitose apskrityse ser lingumą
rap. klebonas, Detroit, Mich., AVest. Side biznieriai ir paro
KO. Kad suteikti galimumą tį
!
pijąs,
įvairias
visuomeniškas
Garbė priklauso seserinis dienraščio “Draugo-” nuošir
galima nurimti.
ga lf žmonių. Lietuvos svei čiams, kurie dėl kokios nors
dys savo prielankumų.
organizacijas, mokyklas, prie katos organai nustatė, kad ties atidėlioja jįžijjsaJįy tj
Praneiškietėms ir jų vadovei dus rėmėjas ir bendradarbis,
glaudas, bibliotekas, knygy šios ligos epidemija ateina iš
seseriai Juozapai.
Liepos 1 d. visų dr-jų ir pakuris pavyzdingai vadovauja
Nuga-Tone
nus, kredito pramonės ir pre* į okupuotosios Lietuvos ir jų
Klebonas kun. I. F. Borei parapijai ir uoliai darbuojasi lapijos VVest Side bus bend
kybos įstaigas, dirbtuves, vieš- • perneša čigonai, kurie paliai tiesiog nuo dlstn'butorių. šį Gydyto
šis pasakė pritaikintų pamok Detroito lietuvių katalikų vi ras išvažiavimas, kurį atva
i
sp
jaus preskripclja dabar parduodama
Philadelphia, Pa. - “Rū-j bučius, spaustuves ir t.t., o j administracijos linijų bastosi visose vatatinyčiose. Vienas Doleris
slų — netik vaikučiams, bet suomenei. Gerb. kun. Vincen žiavęs A. Peldžius nufilmuos
už mėnesio treatmentą. — būkite sa
tos
”
choras
Šv.
Jurgio
liažny- taip pat prašo atsiųsti visuo iš vietos į viJtų. Čigonai dė- vimi gaukite buteli šiandien — garan
ir tėvams.
į
judamuosius
paveikslus.
Iš

tas turi gerų iškalbų ir dėlto
tuotas. '
Džiaugiasi tėvai turėdami sa tjažnaį įr sėkmingai kelia lie- važiavimo tikslų paskelbsime čios naudai, sekmadienį, geg. meniško pobūdžio vaizdų ir
LIETUVIAI
DA K T A RA I:
vo mokyklų, kurioj vaikučiai tuvių vardų kitataučių tarpe. vėliau. Niekas nieko nerengki- 13 d., 6:39 vakare, parap. sve laisvųjų fr kitų profesijų as
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
gauna gražų išauklėjimų, ant
_______________ te tų dienų. Visi dalyvaukite tainėje, prie Venango ir Sal- menų adresus.
mon gatvių, rengia vakarų •
kurio remiasi jų ateitis. Dide- rįe niekina tikėjimų, daugiau- bendrame išvažiavime.
Metraštis priima ir moka Tel. IiAFaietM 7030
koncertų
ir
vaidinimų.
Choras
lis yra skirtumas tarpe tų vai-. (S'iaį praleidžia laika visokiomus skelbimus; skelbimų kai
DENTI8TA8
padainuos
bent
dvidešimts
dai
kų, kurie lanko viešinsiąs nio-|gc lindynėse. Garbė tiems lie
na 209 lt. puslapis, pusė pusla
1440
SO. 40th ur., CICKRO, ILK
nų ir sulos porų gražių, juo pio 190 lt. ir p.
jyklas. Turime pavyzdžių iš tuviams katalikams, kurie už*
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 14—9 vai.
kingų scenos dalykėlių. Tiki
M 47 SO. HALSTED ST., CHICAGO
lietuvių, kurie atsitraukę nuo laiko parapijas, mokyklas, ku
4140 Archer Avenue
Paaed., BorM. lt Bubat. 1—• vaL
Metraštis
išeis
iki
Dariaus
mės,
kati
viskas
įvyks
kuo
pui

Moterų
Sųjungos
Centro
Pi

bažnyčios, savo vaikučių ne- riose jaunoji karta gauna tin<
▼sl.: S—4 Ir 7—> vaL vakare
rmininkė, įžymi veikėja, žino kiausiai. Tat kviečiame visus ir Girėno išeivių dienos liepos
mokina tikėjimo dalykų, nei kainų išauklėjimų.
Bes. 2136 W. 24th St.
Oienoma Tel. LAFayette 6708
Maktlmla TeL CAMai 0403
brangius
viengenčius
Philadel
moji
dainininkė
Marijona
Cipamaldumo. Jie skirtingi kaip
TeL CAMai 0403
LIETUVIAI DAKTARAI:
Mctinų Diena
žauskienė, jos visuomeninio pbijoj ir apylinkėj tų vakarų
namuose, taip lauke. Mažyčių
negalima kaltinti; nes tėvų ga-l Geg. 13 d. Moterų Sųjungos veikimo 33 metų sukaktuvių; pas mus atsilankyti.
Res. and Office • ’
Office Phone
Tel. LAFayette 8067
235#
So. iA-avyt SU Office: 2643 W. 47th Street
PUOspect
1028
Ivos perdaug pilnos visokioj (ji kp. užprašė šv. Mišias visų proga, gavo dįaog nuoširdžių
VaL': 2 Iki 6 popiet. 7 iki 8 vak,
CANlU 0706
NedėUoja pasai sutarti
užkrėtimo. Jie tuo užkrečia ir Į motinų intencija. Pietus ir pa- sveikinimų ir plataus spaudo
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
visų šeinių.
silinksminimų turės pas kuo- je paminėjimo. *
X—SPINDULIAI
Orflse Tel. REPubtlc 7606
Laikas mūsų lietuviams at pos rašt, A. Ambrazienę, 3043
3051 West 43rd Str.
Lankėsi Svečiai
Bes. TeL GROvehill O«i7
THYSICIAN and SURGEON
(Prie Archer Ava. netoli Kedale)
6017 S. WASHTENAW AVĖ. ’
sikelti iš to apsileidimo. AiS- Roosevelt avė. Narės su vy
Pas muz. čižauskus lankėsi
2403 W.. 63rd St., Chicago
Valandos: nuo 2 lkt 8 vai. vakaro
kiai matome, kad atšalimas t rais ir pašaliniai kviečiami da- dvi viešnios iš Chicagos R.
Seredomla lr nedaliomis pagal
OITICB HOURS;
sutarti
laųningais nepadaro. Tie, ku- lyvauti. Sųjungietės visados Maziliauskienė, Moterų Sųju
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS
Sunday by Appointment
3423
W. MARQUETTE BOAD
ngos Direktorių Pirmininkė ii
VaL 2-4 lr 7-8 vak. Ketv. 2-12 rytg
Nedėlioj susitarus
M. Paukštienė, Moterų 'Sųjun Balandžio 30 — Gegužės 13
I)
E
N
T
I
S
T
A
S
gos veikėja. Abi viešnios ma (1d. — .ftv. Kazimiero parap.,
DR. STRIKOL’IS
4204 ARCHER AVĖ.
TeL CAMai 6133
lonėjo dalyvauti Moterų Sų Philadelphia, Pa. (Kun. A. Cicorner Sacrarnento
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jungos 15 metų sukaktuvių •kotą, M. I. C.).
Įsigyk tris Vyskupo P. P
VaL: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
4645 So. Asliland Avė.
bankiete
su
gražiomis
kalbo
moksliškas knygas, vardu:
OFISO VALANDOS:
Bai. 29 d. — gegužės 6 d.—
DENTISTAS
mis.
Nuo 2 Iki 4 lr nuo ( Iki 8 vak.
‘KATALIKŲ TIKYBA’
Omaha, Nebr. — T. A. Pet
Nedėlionlia pagal sutartį
2201 W. Cfermak Road
Bai. 30 d. buvo atvykęs pre
Oflao telef. BOUIevard 7820
rauskas, M. I. C.
(Kampu Leavitt Bt.)
latas J. Miliauskas iš Duryėa,
Namų Tel. PUOspect 1030
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
Valandos: Nuo 0 Iki 13 ryta
Geg. 7 d. — 13 d. — Spring
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš 1 Pa., su pp. ^Miliais.
Nuo 1 IU I vakare
field, III. T. A. Petrauskas,
talu Sudėjime — “Tikiu i Dievų Tėvų”.
Tel. BOUIevard 7042
SsredoJ pagal sutarti
DR. VAITUSH, OPT.
Martynas Pilipavičius, sta M. I. C.
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
•
LIETUVIS
mbus pa vapi jos aukotojau ir
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
Optomctrlc^lly Akių Specialistas .
Phone CAMai 0133
Geg.
14
d.
—
20
d.
—
Keno

mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Palengvins aklų įtempimą, kuria
rėmėjas, paaukojo parapijos
DENTI8TAS
est: priežastimi
galvos skaudėjimo,
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
svetainėn ir piknikams labai sha,' Wis. T. A. Petrauskas, svaigimo akių aptemimo, nervuotu4645 So. Ashland Avė.
mo,
skaudamą
akių
karštį, atitaiso
darais $1.99. Audeklo apdarais $1.35.
M. I. C.
trumparegystę ir toliregystę. Priren
naudingų dalykų.
arti 47th Street

METRAŠČIO REDAKCIJA
PRAŠO INFORMACIJŲ

DETROITO LIETUVIU

“DRAUGO” IR “LAIVO”
VAJUS .

W E S T SID E

KOVA SU ŠILTINE
LIETUVOJE

DĖMESIUI

DR. F. C. WINSKUNAS

EAST SIDE

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

“Rūtos”

choras

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. K6WARSKAS

Tm Marijono

BR. J. J. SIMONAITIS

Misijos

DR. A. P. GURSKIS

BŪK PROTAUJANČIU KATALIKU!

DR. 6.1. BLOŽIS

OR. G. Z. VEZEL’IS

DR. S. BIEŽIS

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama
i
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 ikj 8 v.
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Akinfų kai
nos per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiaus. Daugel v atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau

Vai.: nuo • Iki 8 vakare

Šaradoj pagal sutarti
Gegužės
21 — 27, Chicago,
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
ftį'sekmadienį 19:39 v., per
,
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
sumų, įvyksta metinės Sodali- J’’ ^u'^ros u‘Lų bažnyčioj
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
TeL CAMai 0257
<
cijos iškilmės. Visos narės eis vun'
^*k°to, M. I. C.).
Res. PROspe<-t 0630
Kristaus vięšojojo gyvenimo-trys metų mokslas, stebuk-.
procesijoj, naujos nares priims
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
medaliui!, ir diplomus. Visos REMKITE KATALIKIŠ kaip pirmiau.
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda47f2 SOITH ASHLAND AVĖ.
THIS $1.1)0.
• '
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
I eis in corpore .prie šv. Komu KĄJĄ SPAUDĄ
l*l>nna Itoirtevard 75K0
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
IMI
SOUTH HALSTED STRKJB
nijos.
iviuog
DAKTARAI
Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Ibealdeoctla 0600 80. Arteela*. ava
Vakare So^alicija rengiu
Valandoe: 11 ryto Iki 4 popiet
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, ftv. Dvasios do
pasilinksminimų,
šokius,
paraOfiao
Tel.
VICtory
0800
6 lkf 0:26 vakare
vanos. Nuodėmės prieš ftv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
TaL DRJEael 0102
pijos
svetainėj.
Visi
kviečia

tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
OFISAS
mi atsilankyti.
Sakramentui — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
4729 So. Ashland Avė.
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
t luboe
Per ftv. Praneiškuus VienuoRusas Gydytojas lr Chirurgas
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
CHICAOO. ILL.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų H
lyno Rėmėjų rengtų vakarų pe
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
2515 ĮVEST 69th ST.
OFISO VALANDOS:
rai* $1.35.
visų chroniškų ligų.
Ino liko $123.50. Jo Ekscelen Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
Of. ir Rez. Tel. HEMiock 6141
po pietų Ir nuo r Iki 2:10 vai.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apdacija vyskupas Būčys, M. I. C., vaL
Ofisas
3102
So.
Halsted
Si
vakaro. Nedėllomta nuo 10 Ud 1>
Valandos:
' rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
Kampas Sltt 8trnat
'
aukojo $5.00. Po $1.00 — Muz. valandai dieną.
4
popiet
; nuo fi . 8 vakarais
2
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
Valandos! 2—4 popiet. 7—» vai. vAk.
Čižauskai,
ftkūlienė,
Stankienė,
Telefonas
MIDway
2880
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
Nedėlfomis lr ivan tądien lala 10—
čia nupiešk
'
ftarkienė, Laurinaitis, Grinie
Office Tel. Wcntwoi<h 6230
Gerb. "Draugo" admi'iiistracijal:
nė., Jorteekienė, Bundza, Jan
Res. Tel. Hyde Park 3895
R«s. Phons
Offloe Phone
, Siunčiu $............... už kuriuos atsiųskite man Vyskupo BŪčio k'nygas
•‘KATALIKŲ TIKYBA".
kauskienė, Mikalauskas, Iva CMGtewoo4 4441
TRIangle 0044
I tomą — TIKIU. Kuiną 11.00; apdaryta 2185
nauskienė, ltzenkauskas, ftirII tomą — JĖZUS KRISTUS. Kaina vi.50; npdarvta
00
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
IH tomą — SV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta »1.35.
vaitienė, Jezbutienė, žižis, Jearba:
IfOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
4631 SO. ASHLAND AVI
Siunčiu >2.80, kad atsiust u mėtė be aptaisų.
SPECIALISTĖ
sulionienė,. Karpšlis.
Siunčiu 23.65. Usi»T atsiust,irm’ir audeklo apdarais visas tris vyskupo
GYDYTOJAS Ir UhIRURGAS
Tel. TARda 0M4
• ■•o
*
-t
Bflčio knygas "KĄTALIKŲ TIKYBA”.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. CHARLES SEGAL

DR, A. A, ROTH

DR. MAURICE KAHN

DR, J. RUSSELL

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. A. R. MČCRADIE

Vardaa, Pavardė ................................................................. ..
Adreyas

.......

............ .............. ........................................ street.

Dar kartų ačiū visiems au
kotojams taria sesutės ir Rė
mėjų dr-ja.
? > Tylutė

7850 So. Halsted Street

Rec.:

ROOlf 214

▼aLi 2-< lr 7-2 vaL vakare

Z

Tel.

PLAsa

8300

6999 SOUTH HALSTED ST.

GYDYTOJAS * CHIRURGAM

2201 W. Cermak Read
Valandos 1—2 lr 7—S

BeredOmls ir Nedėliotais pagatj
REZIDENCIJA

6631 S. Califoraia Avė.
Telefonu RKPuhBfl

7808

Ofiso: Tel. CALumet 4080

Kės.: Tel. HEMiock 0286

DR, A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vtk,

BeaMendljoa Offcas: 3036 W. 66t£ Si
Valandos: 16—11 ryto
Seredomts lr Nedėllomta patai dataril

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m.

Nedėliomis pa#al

sutarti

Tel. Ofiso BOI M-var.l 5913—14
Rr* ViCtory 28 M

DR, A J. BERTASH

VALANDOS:
Nuo 10-18 v. ryto; 8-8 lr 7-2 v. 0.

Valandos: 1 iki 4 po pietų, 7 ikt 8 vak.

Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:30-8:30

VodkldltBlata auo 16 tkl 13 <Uoųf

Iiskjrvus įjeredoi^s

756 W. 35th Street

Penktadienis, gegužės 4, 1934

VAKARAS

rime aktualią klausimą svars mas įvyks sekmadienyje, ge-iinis) ir užkandis po žaidimą
tyti. Todėl kiekvieno nario pa gūžės G d., lygiai 2 vai. po-' Įžanga tiktai 25 centai.
Kvieeiame visus atsilankyti,
1)iet, parapijos svetainėje.
reiga būtinai atsilankyti.
pasilinksminti, paremti gerą
Kviečiamos visos narės at
Kurie pasilikę su mokesčiais,
darbą, nes rėmėjos visuomet
būtinai privalo apsimokėti, ar silankyti, nes yra daug ir la
darbuojasi seselių naudai.
ba pasiaiškinti, jeigu negali bai svarbių dalykų svarsty
apsimokėti.
rašt. mui.

MOTINOMS

nyčios reikalams.
Visiems katalikams pataitiI na įsirašyti į šią draugiją, ku
Motiną page
ri dilba lie sau, bet bažnyčiut
Nepamirškite sekmadienio rbimui, geg. 13 tl., Kv. J in gio
parapijos salėje bus sulošta J.
bunco party.
Žilevičiaus operetė “Lietuvai
tė”. Loš Kv, .Jurgio parap. cho
ras. Operetė graži, linksma.
PAGERBTI

tf.

Bridgeport.

RAYMOND

5

DRAU O A R

GRIGONIS

Rengimo

l’erniskyrė ku šiuo pasauliu gegulės 2 dieną, 5 \ulundą po pietų i.
1934 m., sulaukęs 17 metų uinžiuus, gimęs Chicago, Illinois, ba
landžio
IHZ.1U w5 V6.,
d., JUil
1917 111.
m
l'uliko
dideliame nuliūdimo motiną Petronėlę (ikj tėvais llrie- .1
1
itė), 3 seseris: Matei, Sudie ir Aldonu, cioees lr dėdeu----- ‘I
duit
Antaniną ir Ziįtmontą Grigo mus, Kazimierą ir Antaną Aštraus- r]
kilis, Juozapą Urt'goiij ir šeimyną, Juozupą ir Veroniką Briedžius,
Eerdiundą Briedį ir šeimyną, Moniką ir Kazimierą ir šeimyną
Surgunėtų, l’.ršulę ir Mykolą Marcinkus, Oną ir Justiną Stasiūnus,
Ceiidriką, Mateušą ir Mykolą Musk’lionj, 5 pusseseres, pusbrolį
ir gimines.
Kūnas pašarvotas, randasi 3322 S l'nion Ave. Tel. Blvd. 3503.
laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 7 dieną, 8-tą vai, ryto,
iš namų į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje utsibus gedulin
gos pumuldos uz velionio sielą, o iš ten bus nulydėtus J Sv.
Kazimiero kapines.
.
Visi a. a. itaymond Grigonio giminės, draugai ir pažįstami esat
'nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame: Molinu, Seserys, Cloeės, Dėdės, • l*ussc.dės,
Pusbrolis ir Giminės.

L.

V.

DAINOS ”

—

Rėiftėja

Komitetai

P.

K.,

Valdyba

CHORAS

LIETUVIAMS

Town

of

Lake.

—

LAIŠKAI

Draugija

Gegužės 10 d., tuojau po
Melvina Dulevičiūtė ir A. Kv. Agotos moterų ir mergai pamaldų, 8 valandą vakare, įNaAM
Zainbacevičius savo dainomis čių laikys mėnesinį susirinki
v vks bunco ir card party pa
žavės visus, J r kiti veikiantie mą sekmad., gegužės G d., 2
rapijos svetainėje, kurį rengia 920 Mureikienei Marijonai
ji asmenys gražiai lošia savo vai. popiet parapijos svetai Šv. Kazimiero Akademijos Rė 1
933 Runkelai John
L. V. Dainos choras 1933-4 m. roles.
nėje.
Narės
dalyvavimas
labai
moją 8 skyrius. Bus duodama i 93G Sartauskienei Kazimier.
sezone didelę vagą išarė Chi
Operetei akompanuos prol. | pageidaujamas.
gražios dovanos už laimę žai 940 Sliileikiui Charles
cagos lietuvią meno dirvoje,
A. Pociaus orkestrą.
į_______
dime (kauliukais arba korto- 945 Stulgai Marijonai irjon
suruošdamas tris didelius ko
Briįngus jaunime, nepamiršALTASS West Sidės skyncertus. Choro vedėjo muz. J.
ją tlie- . rįaUs, t. y. visą vietinių drauSaulio pastangomis pirmam kit savo motinėlių
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel .Blvd. 4139.
noje
—
utsiveskit
pamatyti
koncerte, lapkr. 19 d., buv.
gijų valdybų, atstovų, darbuo
ROSELLI BROTHERS, INC.,
Meldažio salėj suruošta liau “Lietuvaitę”.
tojų ir komisijos narių susiri, rupijos salėje, sekmadienį, 6:45 dies dainą koncertas, kuriame
SLą
Specialistai Iškalimu lr Išdirbiūkimas įvyks penktadienį, ge- Į
'
me
viso^ią rūšių parniūktus lr
v. Taip pat kviečiame na išpildyta eilė naujų dainų. Vė
gūžės 4 d., James Barausko
Pranešimai
|
grabnamius.
res šios draugijos kitose kolo liau išpildyta programa Liet.!
svetainėje, 7:30 vai. vakare.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
nijose, taip pat senus ir jau Auditorijos B-vės vakaro. Va-, West Sids. — Kv. Kaz. Ak.
me darbe per šešias kartas.
Visi raginami būtinai atsi
LLZBI14 rA liADZK V1Č1KN Ė
nus iš kitų parapiją.
Veskite paminklų reikalus tie
sario 18 d., Lietuvių Auditori- Rėm, 10 skyr. rengia bunco ir lankyti, nes bus renkami dar
siai mu pačiais išdirbėjai.(Po tėvais Bitautnitė)
joj
pastatyta
scenoje
didelis
card party sekmad., gegužės G bininkai būsimam baliui, g;
Mi'.-ė gegužes 1 d. 1934 rn. 3
Kiekvienas atsilankęs nesi
vai. popiet, sulaukus 52 metų
veikalas
—
Vytauto
Didžiojo
d., parai), svetainėj, 4 vai. po i gūžės
gūžes 19
iu <1.,
c James Barausko
amžiaus. Kilo iš Šiaulių apskr.,
gailės. Valgiai bus pagaminti
Šaukėnų
parap.,
Kanccpolio
kantata,
kurią
pakartojo
Bri

piet.
Bus
daug
rankdarbių
ir
j
s'vetainėj.
vienkaimio. Amerikoje išgyveno
tokie, kokių iki šiol Ciceroj
apie 29 įmetus.
ghton Parke, o hal. 15 d. toj kitufc CJgražiu*, dovanų.
fc
Paliko
dideliame nuliūdimo,
nėra buvę. Taip pat bus graži
vyrą Adomą, penkias dukteris:.;
pačioj
Liet,
Auditorijoj
salošRėmėjos kviečia visus para- Šilališkių klūbo susirinkimas
Elzbietą ir žentą Vladislovą Ka
Vienas blokas | rytus nuo
f
programa.
činską, Juozapiną ir žentą Ju
1
ta premiera “Gražuolė”, ku pijonus atsilankyti į šią pra įvyks šiandie, gegužės 4 d.,
didžiulių vartų
lijona Norvaišą, Julijoną ir že
Sekmadienio rytą narės eis rią pakartos Kevvanee, <fll. Be
ntą Joną Mares, Marijoną ir.-.
mogą, nes pelnas skiriamas 7:30 vai. vakare, K. PrecinauOną;
seserį Anelę Batakienę," bendrai prie Kv. Komunijos.
pusbrolius Antaną Steponavičių,
to, choras išpildė keletą radi vietinėms seselėms. Įžanga 25c sko studijoj, 4309 Archer ave.
Praną Bitautą ir gimines; o
Trys telefonai:
l.ietuvoj seserį Feliciją Gilienę,
jo programų (Peoples Fumi
Kviečiami visi šilališkiai atsi
brolį Jurgį Bitautą ir motinėlę'
Rez. PENSACOtA 9011
Kostanciją.
ture Co. ir Budriko valandų
lankyti.
Bus
svarbūs
pasitari

BELMONT 3485
Kūnas pašarvotas 1418 So.
, Ofriee: HILLSIDE 3805
481h Ct., Cicero, III. laidotuvės,
se) ir dalyvavo keliuose ben Bridgeport. — Simano Dau mai apie tolimesnį veikimą.
Alfrcd Roseill, pres.
Vineent Roseill, secr.
įvyks šeštadienį, gegužės 5 d.,
iš namų 8 vai. bus atlydėta j
druose lietuvių katalikų pare kanto draugija laikys mėnesi
Rast.,
Šv. Antano parapijos bažnyčią,
ilgimuose. Vadinas, per pus nį susirinkimą sekmadienį, ge
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
metį L.- V. “Dainos” choras gužės 6 d., 12 vai?, Chicagos Į
maldų bus nulydėta į Šv. Ka-i
Šv. Ka
GRABORIAI:
zirnie.ro kapines.
Praeitą sek gražiai pasižymėjo.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Lietuvių Auditorijos svetainėj zimiero Akademijos Rėmėjų 8
gimines, draugus-ges ir pažysPastarame choro susirinki Susiririkimas vra svarbus tu-1 skyriaus mėnesinis susirinkitamus-mas dalyvauti šiose lai- | madienį parapijos masinis su
dotuvėse.
sirinkimas gražiar pavyko. Su me nutarta veikimo sezoną
Nuliūdę: Vyras, Dukterys, že
Visi Telefonai:
ntai, Sesuo, Pusbroliai Ir Gimi
sirinko pilna parapijos svetai baigti
savo energin
nės.
Laidotuvėms patarnauja gra
nė jaunų ir augusių žmonių. gam vedėjui muz. J. Sauriui
borius A. Petkus.
Telefonas
Cicero 2109.
Susirinkimo tikslas buvo — pagerbti. Vakaras bus Lietu
I
susitvarkyti bei prisirengti vių Ajudįtorjjpj gegužės 19
Išdirbėjai aukštesnes rūšies Paminklų
prie parapijos pikniko, kuris (šeštadienį). Be trumpos pro
1
ir Grabnamlų
įvyks Vytauto darže šio mė graiuos ir pasilinksminimo
Didžiausia paminklų dirbtuvė
(šokių) tam vakare laimingąnesio 13 d.
Chicagoj
------ o------jam teks dovana Peoples FurGerb. klebonas plačiai paai
Suvirš 50 metų prityrimo
—- Draugija Nekalto
niturę Co, — “midget radi
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį J
-------O---- --škino reikalą visiems pasidar
Prasidėjimo Panelės Švenčiau
jo” 25 dol, vertės.
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir
buoti, kad pikniko vaisiai bū
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
taupykite pinigus
sios mergaičių sekmadienį, ge
Visas jaunimas kviečiamas
. --- ---- o------tų gausūs.
Mes atlikome įlarbą daugeliui įžymes
gužės G d., parapijos svetai
.
,geg. 19 d. atsilankyti į L.
nių Chicagos Lietuvių.
v
vrai,
motervs
ir
merginos
....
•
,,
,
,
,,
nėj rengia 15 m. gyvavimo su
_
į “Dainos choro muz. J. Sauvisi stojo į darbą ir pačiame
kakčiai paminėti bankietų.
riui “pagerbti vakarą. , Choro
susirinkime tapo išplatinta a- rėmėjai - bičiuliai taip pat
-Laip, jau sukako penkiolika! pįe ju gįlntaį pikniko tikietų.
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
kviečiami atsilankyti, priduo
arti Grand Ave.
metų, kaip ši kilni draugija ąaįpgį įvairiems pikniko dar4605-07 So. Hermitage Avenue
ti chorui ir vedėjui dar dau
Busitvėrė Ciceroj. Pertuos pe- bams suorganizuoti darbininTelefonas
SEEiey
6103
giau energijos darbuotis mūsų
nkiolika metų, ši draugija iš- Įęaje Susirinkusiųjų tarpe buvo
,
. Chicago, Illinois
meno dirvoje.
auklėjo ne penkioliką, bet ši- galima pastebėti gerą ūpą.
mtus parapijos ir visuomenės
veikėjų.
Apaštalystės Maldos draugi
G R A B O R IA I :
Draugijai prikiauso rinkti jos naujų narių ir promotorių
nės parapijos mergaitės, mer priėmimas įvyks šį vakarą, ge j Chicago Iretuv. socialistu
LACHAVVICH
[dienr?5a„ No. W4 tu|„s jį M.
gaitės katalikės, katalikų tė gnžės 4 d., vakare P«
IR SONOS
vų, katalikiškai išauklėtos ir dų, Šv. JuozajM) bažnyčioje. Po K.'y rašydamas apie Legijono
suprantančios šios draugijos priėmimo apeigų, įvyks drau moterų kuopos vakarą, buvu Patarnauju laidotuvėse kuopigtausla
meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
reikšmę ir mylinčios Mariją gijos susirinkimas, parapijos sioj Meldažio salėj, sako, kad Reikale
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
darbu būsite užganėdfnti
reikalams.
Kaina
prieinama.'
Tel. CANai 2515 arba 251A
Per penkioliką metą draugi-' mokykloje,
“programe dalyvavo Dainos
ja neatsisakė ir neatsisakys Apaštalystės Maldos draugi choras. Šis choras nors neturi
savo rūpesčius. Pašaukite:
jos
lokaliniam
parapijos•ceritparemti kiekvieną kilnų dar
daugiau 20 narių, bet labai
rui, gerb. klebonas kun. Vai geraį atsižymėjo”.
TcL CICERO M27
bą.
tukaitis sako gavęs visus rei Jei tik L. V. “Dainos”
Todėl, brangiose draugijos
kalingus diplomus iš New Vo- choro narių socialistų kores
sukaktuvėse, narės sveikina
įko nuo Tėvų Jėzuitų, arba pondentą sužavėjo, tai kas bū
savo tėvelius už leidimą prisi
IR BALSAlfUOTOJAB
Koplyčia dykai
minėtos draugijos vyriausiojo tų, jei jis išgirstų pilną “Dai ORABORIU8
t'»taru«viiufc& geiao u nebrangu*
rašyti; sveikiną kleboną kun.
W.
centro.
2506 W. 63rd St.
nos” chorą (70 narių) dainuo _________ Tek MOMroe »177__________
Vaičfiną, savo dvasios vadą už
Cicero, Illinois
jant !
•
jo gerus patarimus ir ragini
L. V. “Dainos” choras tą
mą visoms mergaitėms pri
_____ Ino,
vakarą laikė repeticiją ir tik
klausyti, seselėms už išanksto į
LIETUVIŲ ORABORIUB
A. MASALSKIS
už $26.V0 ir aukėčtaa
“pirmąsias kregždes” 7:30 v. Palaidoje
diegimą, mergaičių širdyse mei
ModernlėKa koplyčia dykai.
GRABORIUS
pasigavęs dviem automobiliais M8 W. 18Ik bt. Tel. CAMal *174
lę Marijai. Visos Ciceras ka
Chicago. IU.
North Side. — Apafitalystėsl iš Lietuvių Auditorijos atvežė
'—■T
3307 Lituanica Ave.
talikės mergaitės kviečiamos
įsirašyti šion draugijon, kad, ir Tretininkų draugijos Imnco rengėjos į.buv. Meldažio salė.
- IRšvenčiant 25 metų jubiliejų', ji party įvyks sekmadienį, gegu
ORABORIUB IR LAIDOTUVIU
T^. LAFayetta 8878
būtų didžiausia dr-ja Šv. An žės G d., parapijos svetainėj,
J. LhrievKius
7 vai. vakare. Kviečiami visi Kiekvieno kataliko turi bū
tano parapijoj,
Tel. BOtJlevarg ĄIO>—«41l
* GrahorUni
Šia proga kviečiame savo parapijonai atsilankyti ir |>a ti didžiausias rūpestis, kad bū
’ lf
Tel. CICERO a»4
Raitam ootojta
tų
stipri
katalikiška
spauda,
reinti
parengimą,
nes
Į>elnaę
tėvelius, brolius, sesutes, CicePatarnauja ChlSYREVVICZE
biznierius, jaunimą, žod skiriamas altoriams papuošti. kad ji pasiektų visus tikin
eagoje Ir aplėilaORABORIUI
A«je.
čiuosius ir kad nekatalikiško Laidotuvėms
žiu sukant, visus šios koloni Bus daug dovanų.
pilnatį patarnavimu
Didelė tr graži
gairmaa al *>>.••
5340 So. Kedzie Aven ie
jos lietuvius į mūsų jubilieji Ši draugija turtų sau nekrau ji spauda būtų išmesta iŠ ka
Koplyčia dykai
EOPLTOIA DYKAI
(Neturime »fcrysllJ 1111 firma tuo pečiu vardu)
tp«S Ardhcg Are.
nį bankietą, kuris atsibus pa- na. Ką turi, viską skiria bažSEZONĄ

BAIGS

VAKARU

CENT^ALINIAM

VEDĖJUI

J.

CHL

SAURIUI

PAŠTE

PAGERBTI

Valdyba

Žinutė

PAMINKLŲ

DIRBĖJAI

į

v.

A.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE -

Valdyba

-

Marijona

]

HILLSIDE, ILLINOIS

Dauny tė

MED.

PIRMAS ŠIĮį METU
PIKNIKAS

A.

Marąuette

So.

Chicago.

J.

Janušauskas

Park.

—,

—

vakaru

d.

venetian monument cu., inc. j

PENKIOLIKOS METU SU
KAKTIES BANKETAS

Yards 1741-1742

b

LAMM PIGIAU NEGU KITI

Cicero.

V.

527 N. WESTERN AVE.

J. F.EUDEIKIS

Nechoristas

“DAINOS”

20

CHORAS

NARIŲ

—

,

Telefonas

LIETUVIAI

YARds

1138

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIAI

J.J.BAGDONAS

GRABORIUS

2314

W.

23rd

PL,

Chicago

3319

Chįcago,

1439

S.

49th

Ot.,

Oicero,

Avenue

Lituanica

III.

Hl.

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS

GRABORIUS

1410

718

Reporteris

18th

SO.

49th

Tel. REP. 3100

COURT

St.

Phone

Cicero

2109

J. F. RADŽIUS

PRAMOGA ALTORIŲ
PAPUOŠIMUI

UOZAPAS EUDEIKl

Vakare

LJ.ZOLP
▼■mu

Buvęs

Tel.

Boulevard

4139

TĖVAS

ab

1646

WEST

46th

STREET

JEIGU

NORITE

DAILUMO

IR

NLBKAN

JM0

LAIDOTUVĖSE................... PASAUKITE....................

REPubiic 83- TO

ros_

talikų

tarpo.

1344

8.

(jOth
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Rj.

Penktadieni*, gegužė* 4, 1934
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Ruoškimės ir Neapsivilkime

nai dėl to yra dėkingi savo
vadui ir rengiasi jį tinkamai
pagerbti. Būsimųjį sekniadienį,
parnp. salėj, įvyks graži puo
ta su įvairia ir įdomia progra
ma, kurioj bus pasveikintas ir
pagerbtas gerb. kun. Baltutis

—

sarvietės yra atidarytos, bei
Rytū Prūsijos laivininkystės
ar kitokių pasienio “tautinių'
uždavinių vykdymas” nenuem
toliau, kaip ligi Lietuvos sie
nos.

trnvimų ir, žinoma, visi lik i
patenkinti.

PIKNIKAI VYTAUTO
. DARŽE 1934

Šv. Kazimiero parap. — liepos 1 d.
“Draugo” dienraščio — ge
gužės 20 d. ir rugsėjo 3 d.

Sekmadienį Budriko korpo
Nėra Chicagoj, net ir apy dalyvauti, bet nenusipirkusieracija davė dvi rūdijo progra
.
■
I
ms
iš
anksto
bilieto,
gali
ne
mas su gražiomis dainomis ir Šv. Jurgio parap. — gegužės
linkėj, lietuvių kolonijos, ku
L. Vyčių — liepos 4 d.
muzika
iš dviejų stočių: 27 ir rugpiūčio 19 d.
rioj nebūtų žinoma, kad visa būti vietos. Todėl, vakarienės
patrijotingoji lietuvių visuo rengimo komisija šiuo kreipia
\VCFL nuo 1 iki 1:30 popiet
Šv. Kryžiaus jiurap. — lie-1 Labdarių Sųjungos — gegu
žės 30 d.
menė rengiasi prie didelio į- visų dėmesį, kad, norintieji (la!8“™ 'unlmių progų. Komitejr iš WAAF nuo 1:30 iki 2 vai. pos 8 ir rugsėjo 23 d.
Kitos Budriko programos
rykio, kuris bus sekmadienį, lyvauti tame pokylyje, iŠ ank-!tas »<»>«««« rūpinau, kad
Nekalto Prus. P. Š. parap,1 Šv. Kazimiero Akademijos
sto įsigytų tikietų. Be to, tuo 'susirinktų daug žmonių ir kad
būna ketvirtadieniais iš sto — birželio 24 ixr rugp. 20 d. i rugsėjo 30 d.
'gegužės 27 d., Dievo Apvaiz
dos parapijos didžiojoj salėj. bus daug jialengvinta ir pa visi būtų gerai pavaišinti.
ties W1IFC m o 7:30 iki 8:30
Gimimo P. Š. parap. — bir-1
Kun. A. Linkus
Koresp
vakare.
Kiekviena
yru
skirtinKaip jau žinoma, t uolieną Clii čiotns šeimininkėms, nes žinos,
želio 10 ir rūgs. 2 <1.
Valstybės saugumo orga
cagos lietuviai paminės Tėvų kokiam žmonių skaičiui paruoRėmėjas
PRANEŠIMAS
nams Klaipėdos krašte suse-Į^a H* įtloini.,
Šv.
Antano
parap.
—
birže
Marijonų atsigaivinimo 25 m. šti valgio.
kus kai knrių tenykščių orga
Dr. Maųriee Kaliu, gydyto
Praėjusį antradienį Peoples J’0
*' ru£sej° 9 ‘L
sukaktį ir 20 metų sukaktį di-l Toms dvilypėms sukaktims
nizacijų priešvalstybinį veiki
Furniture-Co. krautuvių radi-Į Visų Šventųjų paiap. — be jas ir chirurgas, gegužės 1 d.
delio ir sunkaus darbo Ameri-į paminėti bus išleista atmintiTown of Lake. — Moterų mų, buvo pradėti tardymai u
persikėlė į naujų rezidencijų.
kos lietuvių katalikų tarpe. na knygutė - programa, ku
Pr<,gramoj is* stoties \YGES pos 22 <1. ir rugsėjo Ki d.
Sąjungos 21 kuopa ir Šv. Kry aiškinti tų organizacijų veikiNamų telefono numeris bus pa
Tas vakaras bus nepaprastas rioje gali pasiskelbti visi mū
(lulyvavo jaunų vyrų (high
Dievo Apvaizdos parap.
žiaus parnp. komitetas daug mas visame krašte. Be jau an
keistas į PLAza 2400.
seliools studentų) choras, ve
tuo, kad jame dalyvaus ne tik sų biznieriai ir profesijonalai.
birželio 2 ir rugp. 12 <1.
deda pastaugi), kad rengiama? ksčiau buvusių eilės tų»prieš(Skeįb.)
damas varg. N. Kulio. Gražiai I
TT. Marijonų Kongr. vyriau Jei kurie biznieriai, įgalioti
bankietas gerb. klebonui kun. vulstybinių orgąnįzaeijų vadų
sias vadas kun. Cikoto, J, E. nio aplenkti, norėtų toj knypadainavo keletu gražių dai-1 Šv. Mykolo parap. — liepos |
A. Skripkui pagerbti kuo go suėmimų, dabar -dar naujai iš
\ysk. Būčys, visa T.T. Mari- gutėj - programoj pasiskelbti,
nų. Northsidiečių solistas p. 90
riausiai pavyktų. Bankietas į tardyti ir suimti: sasininkų pa
Čirvinskas pogiedojp solo ‘Ro Šv. Juozapo parap. — ge
jonų Amerikos provincijos vy gali pranešti tiesiog ‘Draugo’
vyks sekmadienį, gegužės 6 d., it i jos Klaipėdos grupės vadai
sary’. Kalbėjo d-ras Vezelis a- gūžės 13 d.
riausybė, bet taip pat ir aukš administracijai.
J. Krenciaus svetainėj, 6 vai — kontoristas Evaldas Grenen
tasis svečias — Chicagos kar
Kita komisija, taip pat ir1 vakare. Bus gražį programa; bergas, plaukiojimo instrukto pie dantų sveikatų. Programų
(Metropolitan State Bank Name)
Aušros Vartų parap?
lie
dinolas J. E. Mundelein'as.
šeimininkės, lankosi jtas gera joj. dalyvaus K. Sabonis, E rius Gustavas Bertramas, Kiai pamargino juokai, muzika ir
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios
Kas pos 15 d.
Bilietų į tų reikšmingų pa širdžius biznierius prašydama Rakauskienė, O. Norkienė, O pėdos krašto seimelio steno- !lViUr,ls pranešimai,
vakarai's 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175
ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap.
minėjimų paskleista po visas aukų vakarienei — valgomai Knatauskaitė, E. Kigovičiūtė grafas Molinus^ Be to, dar
k.olonijas, kad kiekvienas iš siais produktais. Visi prašo Šv. Cecilijos choro dvigubas suimti katalikiškos darbininkų NUŠAUTAS JAUNUOLIS į— rugpiūčio 5 d.
Telefonas ItKPublie
anksto galėtų nusipirkti ir tuo mi neatsisakyti nuo paaukoji kvartetas, ved. varg. V. Dau sųjungos 12 asmenų smogiaUžpakaly smuklės, 1101 W.
rezervuoti sau vietų.
mo. •
kšos, Šv. Kryžiaus mok yk Tos masis būrys su savo vadu,
į Division gat., rastas nušautas
Amerikos lietuvių švietimo benas ir mokyklos vaikučiai lutės Kerderio vardo vidurįŠimtai lietuvių rengiasi ju
Moskala, 16 metų amž. jau
biliejinėj vakarienėj dalyvau ir kultūros srityje T.T. Mari Taigi visi parapijonai susirin nės mokyklos mokytojų, vo-' nuojjs> gyvenęs 2003 AV. Diviti, bet daugelis gali save ap jonai per 20 meti) nuveikė di kite pagerbti savo mylimų kle kieeių kariuomenės atsargos Rjon ga| policija veda tardyvilti. Dievo Apvaizdos parap. delių darbų. Tat skaitlingai bonų vardinių proga.
kapitomi Fransu Ųlricbu prie mus.
salė, sustačius stalus, talpina susirinkime paminėti dvilypes
šakyje. Per kratas pas suimJei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
tiktai 700 žmonių. Taigi, dau šviesininkų ir kultūrininkų su 1/flYJCĄIAMO MI AIDčnnCltnosius bwvo rasta dau£ i(1°go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
geliui, kkad ir labai norinčių kaktuves.
VUMUjlAmO KLAirtUUO mios kariškos ir inkriminuolionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
jančios medžiagos. Ištardytie
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
ji buvo suimti ir pasodinti Ba
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į
jorų kalėjime.
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:
Tsc.

TEBEVALOMAS KLAIPĖ
DOS KRAŠTAS

PAGERBS KLEBONU

TOHN B.lORDEN T
Lietuvis

2201

W.

Cermak

(West

Namai:

Advokatas

6459

22nd

S.

Road

St.)

Rockwell

Ar Važiuoji į Lietuvą ?

Rap

R.

K.

KRAŠTAS ATRODO
SAVU KRAŠTU

CHICAGOS HETUVlįĮ VISUOMENĖ SUSIDOMĖJO
SPAUDOS LAISVĖS PAMINĖJIMU

Neseniai buvo Stralzundc
laivininkystės
konferencija !
Pėr jų buvo nutarta palaikyti1
CL.IM.AX, Sieninės popieros valykuo glaudžiausius santykius'
to jas ...
RADIJO. KLEKTR.
3 “ 25c
tarp laivininkystės ir geležin-'
ŽMOGUS
SEA Craft Spar VarniSas. Gal to
nas ...e. e. . ... ... . if.
kelio, kad tuo būdu gaįėtų kuo
1.59
..
..
’
-ffc
didžiausias Vokietijos gyvertInt. Gloss Enamel Maliava, taip
Jos. F. Bud rikų. radijo ir ra- lengvai užsideda kaip ir maliava,
tojų skaičius įvairiais keliais ,j<andų krautuvės pastangomis, džiūsta iAlengvo, kaip gloaa arba
aplankyti Rytų Prūsija. Pra- j Cbieagos lietuviai turėjo pro- enamel — kvorta . . .
92c
lažiavįmo tarifai bus sumaži- j gOS pamatyti dfbtor tVesting- Baltas Enaineli’s, išdžiūsta j 4 va
landas, kvarta .................. 76c
nti 40 nuoš. Numatoma, kad ' bonse elektrikinj■’ žirfogų, tų
niekas, važiuodamas į Rytu patį, kuris buvo didėlė įdo
Prūsiją, negalės pasitenkini mybė Pasaulinėj Parodoj. Aaplankę* vienų kurių vietų pie 10,000 žmonių aplankė Bu
Kiekvienas į Rytų Prūnijo drikė krautuvę, kad pamatyti
2747 WEST BSrd STREET
vasarvietes važiuojantis vokie elektrikinio žmogaus demons'
Td. Pi-osiH-Tt 1207
tis turės apžiūrėti Tanenbergo
paminklų, Vyslos pasienį ir
kitas vietas. Keleiviai, važiuo- (
PASIDABINKIT PERMANENT
W A V E
dami tam tikrais geležinkeliais
Ilnhar
kol
kalitos
dar -žemos Mldland’o
— laivais, bilietus ims į Klai
nauji pernuinentai dėl nąvasarlo:
pėdą ir Karaliaučių, galės yRBALISTIC3
I šiais metais sukako 15 me
patingai pigiai pasivažinėti
$2.00
ir aukščiau iki $6.00
lų, kaip Rėmėjų draugija į
Kuršių Mariomis ir bet ku
Kiti padabinimai: Shampoo -r*
~
Į steigta; sukanka ir 15 metų.
wave—50c; Shampoa - finriam
laikui
galės
sustoti,
per

Pamažu dienos s enka, pa- ’ jiaįp rengiami Rėmėjų seimai,
ger wave - arch - rinse — $1.00;
mažu artinasi gegužės 20 die- Padarykime šį seimą istoriš- traukdami kelionę. Neringos
Manieure - 35c; Marcei - 50c; Sba
ua. Klausite, delko loji diena
j.a(j jjs nebūtų užmirštas vasarvietėse — Juodkrantėje,
mpoo - marcel - manieure - $1.00.
Nidoje, Rasytėje ir Krante.
svaib’per ilgus metus. Draugijos,/
MHMuAND BARBER
Tų dienų Įvyksta nepa pras- • siųskime kuodangiausiai at-Į Rytų Prūsijos laivininkystė,
BĮEAUTY SHOP
Kas alsinęs s| pagarsini
tas įvykis: nepaprastas dėlto, stovų, ir tie, kurie nepriklau vykdydama tautinius uždavi
mų
gana permanent wavc
<182
ARCHER
AVENUE
kad įvyksta tik vienų karti) į so prie jokios draugijos jei tik nius, taip pat prisideda prie
58c pigiau negu paprastai.
TEL. LAFAVETTE 4839
metus, ir paprastas, dėlto, kad iūpi seselių likimas, akademi pravažiavimo atpiginimo daup
įvyksta kasmet ir labai reika jos klestėjimas, atsilankykime vaikų turinčioms šeimoms.
Paduodama šių žinių, Lietu
lingas, nes jo buvimas palie į tų seimų paremkime sesutes,
čia ypatingų žmonių gyveni kiek mes išsigalime. Tokiu bū vos telegramų agentūra — El
ta — sako, kad jokia užsienio t Bifttelip 16 Dieną Ekskursija
mų.
du padėsime rėmėjoms pada
įstaiga ligšiol nėra kreipusis
Gegužės 20 d. įvyksta Šv. ryti seimų neužmirštamu.
NRW YORK
Į į Lietuvos įstaigas, kurios tva
Kazimiero Akademijos RėnifV
Rūta
l
rko turistų judėjimų, dėl leng
jų 15 seimas.
LIETUVĄ mažiau
vatų užsienio turistams, lan
Laivas
X
kaip 8 dienos
pinF-pDO OAVfl nyAOlflę i kantiems mūsų vasarvietes

Patrijotingoji Cbieagos lie- nėšius ir kovotojus už jos laituvių visuomenė nepraleidžia svę.
nė vieno svarbesnio mūsų tau . L. Vyčių didžiulis choras su
toje įvykio nesurengus tinka- savo vadu p. J. Sauriu prie
mo paminėjimo. Kuomet A. L. šakyje mielai sutiko išpildyti
R. K. Federacijos apskritys gražų liaudies ir patrijotiškų
Chicagoje pajudino Lietuvių dainų programų. Kalbėtojai
spaudos laisvės atgavimo 30 gyvai atvaizduos kelius, ku
lti.
sukaktuvių paminėjimo riais eidama mūsų tauta sieke
klausimų, iš visų Cbieagos lie- Į spaudos laisvės. Vienu iš kaituvių kolonijų gauta prielan- _ bė tojų bus p. A. Kalvaitis,
kfls atsiliepimai tų įvykį pa-1 Lietuvos konsulas Chicagoje,
daryti kiek galima iškilmingu, kuris kalbės apie “spaudos
Dėl to netenka abejoti, kad laisvę ir kelius prie valstybės
I-a. 8 d. Dievo Ap- įsteigimo”. L. šimutis, “Dr.”
vaizdos parapijos didžiulė nu- redaktorius nušvies kelius, knditorija bus pilna žmonių, su- į riais tauta ėjo *prie spaudos
sirinkusių, kad pagerbti pir- laisvės. Kokie bus kiti kalbėtomuosius lietuvių spaudos pio-'jai ir apie kų kalbės, bus pra
Federantas
nierins, jos platintojus - knyg- nešta vėliau.
gegužės

GEGUŽĖS MĖN. 26 D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu “FRE
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
ekskursijos į LIETUVOS EUCltARJSTINĮ KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir ,dė1 visokių
informacijų kreipkitės į

YANAS HAROWARE &
PAINT COMPANY

m

ISTORIŠKAS SEIMAS

finger

FRENCH

‘ILE

DE

LINE

FRANCE’

Express

j

NAUJAS IŠRADIMAS
• /A '

rAŲEnDO ORIU UIA0IU0|TodM vokiečių

KIEKVIENAI TRATAI YRA

MAIiONC Tl RftTI GRAMVH
IR DAILUS PLU’KLS

ftis naujas naturallftkas vaistas
netik sulaiko plaukų slinkimų, praftali'na pleiskanas, bet ir atrauna
plaukus, fti naudingą vaistų pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimų savo plaukų. Pasekmės ftlo
naujo vaisto yra patvirtintos ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis
Atslftauklte Imskuj

MRS, PAULINA RIMKUS
15*1 SHlELPS AVF.Nl’E
Chicaffo Heights, III.

Marąuėtte Park. — šv. Pa

nelės Gimimo parapijos kata
likai gėrisi savo klebono gerb.
kun. Aleksandro Baltučio dar
bais. Trumpu laiku, kaip ty
loj “Drauge” matysit, daug
padaryta ir dvasiniu ir me
džiaginiu žvilgsniu. Parnpijo-

konferencijos

nutarimai, kiek juose kalba
ma apie Lietuvą, atrodo ne tik
per ankstyvi, bet ir keisti. Su
prantamas dalykas, kuriais su
metimais buvo nustatyta ta
programa. Lietuvos dalies įtraukimas į jų privers Lietu
vos įstaigas atkreipti į tų da
lykų savo budrių aJ<į.
Tikriems vasarotojams
ir
šiaip turistams Lietuvos va-

Platesne* fcifnrnuu-ljas teikiam Ir panhnxli*n I alvakmtes.
Padarome vlsnklns popierius Ir dok.imenlus. Slunėiam pinigus J
I, I R t lt V

INBURANK

PERKAM

HPTARY

LIETUVIS

KUS BONUS
HOmffBAMKERS
REAL ESTATE

PUBLIC

12 metų tel.Ungnl pamatuota* l»lznl«.
HimPAZINKITE IR REMKITE I,1ETI V|.

2608 W. <7th STR.,

Tel. LAFAYETTE 1083

Padarytas
lfi
rlnktfnh,
klaufilnių, alyvas, uksuso
ir Šaknelių, suplaktas )
grietinės tlrfitumą ifiskirtlnu Krnft Mlrnele \VhipJ
būdu.

St.

