WT

DRAUGAS

DRAUOAS

VIENATINIS TAUTINftS IK
TIKYBINES MINTIES LIE
TUVIŲ DIEMIAST1S AME
RIKOJE,

THE MOST INFTiUEJ
I.ITHIANIAN DAILJ
AMEKICA.

J
LITHUANIAN DAILY FRIEND

No. 122

• Draugia.‘<2834 So. Oakley Avenue,
JO

A 0 0 P Y

CHlOAOO, ILLINOIS

TREČIADIENIS,

GEGU2ES-MAY

23

D.,

Sc

1934

ENTERED A8 SBCOND-CLASS MATTER MARCB tl, ltlt. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH t, ltTt

MINNEAPOLY KRUVINOS RIAUŠĖS;
GRESIA KARO STOVIS

0 0 P Y
7790

METAI-VOL. XVI

GRASINA LIETU

OKIECIAI JAU
LITUANICOS

A

Telefonai: Canal

ANTROSIOS

VALDYTOJAS

KLAIPĖDOS KRAŠTĄ VADINA
“UŽGROBTU” KRAŠTU
NEPAPRASTAS JO PAREI

Trokų kompanijos atsisako
^pripažinti uniją

ŠKIMAS APIE LIETUVĄ

Virtę stačiai arogantais i
nesukalbamais

KAUNAS. — Čia leidžia
BERLYNAS. — “Rheinmas laikr. Sekmadienis rašo:
I
isch West»aei; >che Zeitung” —
“Iš artimų grafui Zubovui sunkiosios vokiečių pramonės
asmenų patyrėme apie sen organas — kuris dažnai išrei
sacingų Pilsudskio pareiškimų škia VVilhelmstrasės nuomonę,
per Zubovo ir Pilsudskio pa paskelbė straipsnį apie Lietu
simatymų Varšuvoj. Pilsud- vos iniciatyvų, kuria siekiama
skis, esu, tada pareiškęs, kad j giau(j9sni0 Pabaltijo valstybių
Lietuvos visuomenė klaidingai bendradarbiavimo. Tas strai p
apie jį galvojanti ir be pa snis turinio ir formos yra toks
grinde jį laikanti Lietuvos įžūlus ir taip aiškiai parodo
ėdiku. Tikrumoj, pabrėžė Pil tikrus vokiečių politikos sieki
sudskis, jis esųs didelis Lietu- mus, kad nėra reikalingas jo-

ms kad mes kada sutiksime pu
^IINNEAPOLIS, Minn.,
Klaipėdos krašto užgrobimu?
geg. 22. — Trokų vežėjai ir ki
Tarp mūsų ir Lietuvos valsty
ti streikuojantieji darbininkai
bės nėra jokių garantuotų sie
šiandien sukėlė kruvinas riau
nų, kol tas vokiečių krašto
šes. Vienas žmogus nužudytas
sklypas mums nebus sugrųžinir daugybė sužeista.
tas. Teturi tai galvoje ir LatMinnesotos gubernatorius PREZIDENTAS PASIUNTĖ
vijos bei Estijos ministeriu
Olson planuoja į šį miestų už KONGRESUI SPECIALŲ
kabinetai, jei jie dabar svar
PRANEŠIMĄ
traukti kariuomenę ir paskelb
sto lietuvių pasiūlymus. Lie
ti karo stovį.
WA SHINGTON, geg. 22. —
tuva Klaipėdos užgrobimu ir
Pirmiausia riaušės pasirei Prez. Rooseveltas pasiuntė
nuolatiniais smurtais prieš voškė turgavietės sčistrikte. Strei kortgresni specialų pranešimų
kietvbę užsikrovė naštą, po
kininkai puolė specialus po- projektų. Reikalauja naciona
\os draugas jau tik dėl to, kad . j-jų komentarų. Jame rašoma: kuria sugrius, jei neturės <?rų->
licmonus. Po atkaklios kovos, lizuoti ir raonetarizuoti sidab
yra iš Lietuvos kilęs.
u “kadi Lietuvos vyriausybė, sos pati laiku ja nusikratyti.
riaušės persimetė į parduo rų ir- autorizuoti vyriausybę
Ar šiaip, ar taip, Lietuvos
“Lai žino Lietuva,“ paša- kaip atrodo, turi savotiškų potuvių apylinkę ir tenai nauja supirkinėti šį metalų mokant
kęs Pilsudskis, “kad aš atrė litikos pažiūrų. Tenelaiko jie Klaipėdos politika stovi bet
kova pasikartojo su reguliare vienai uncijai ne daugiau,
miau didelį pavojų, gręsusi vi mums blogu, jei jos Pabaltijo kuriai Pabaltijo politikai sker
policija.
kaip 50 centų.
sai Lietuvai. 1920 metais Len bendradarbiavimo planas jau sai kelio ir ko Lietuvos pautt
Trokų kompanijos atsisako
•> •.
kijoj buvo stipri sriovė, kuri dina mūsų juoko raumenis. lymu Latvijai ir Estijai in
pripažinti vežėjų unijų, tuo la ♦Nupirktuoju sidabru iždo
reikalavo ne tik Vilniaus, bet Tas planas, kuris Lietuvos pa drai siekiama — mums yra no
biau, kad streikininkai daug departamentus sudarys piniir visos Lietuvos okupacijos ir siuntinių buvo įteiktas Rygo- suprantama. Nėra (mažiausioj
į gama atsargų ,bendrai su auk
triukšmauja.
«»■ aš buvau vienas iš tų, kuris je ir Taline, turėjo būti, So vi-1 pagrindo tikėtis, kad jis duos
M. sų. Auksas padengs „išleistų v*- ’» f ti. . ,.i » \««z»
Leit. Feliksas Vaitkus, pilnoje Amerikos aviacijos kari griežtai pasipriešino šiam šū etų Rusijai, Lenkijai ir Vokie- apčiuopiamų rezultatų. MuinSį
pinigų 75 nuoš., o sidabras —■
ninko uniformoje. Šiandien jis grįžta iš Connecticut valstybės kiui.“
tijai prisidėjus, išplėstas į sa atrodb' artimiausias tiesai ai
25 nuošimčius.
sėkmingai išpildęs programų lietuvių aviacijos dienoj. Dabar l
vo rūšies Rytų Lokarno pak škinimas, khd tas Lietuvos žy
rimtai rengiasi ilgon ir pavojingon kelionėn su Lituanica IT
tų. Manyti, kad su ta kirmė gis yra savo rūšies nusimini
per Atlantikų iš New Yorko į Kauną.
laite galima Vokietijų pagau mo aktas, kuriuo norima išsi
AVASHINGTON, geg. 22. —
ti, rodo į plano gamintoji} nai vaduoti iš izoliacijos, į kurią
NRA akto vykdymo patikrini
vumų, kuris yra baustinio po- tas kraštas pateko dėl savo
mo krašto boardo pirmininkas
būdžio. Lokarno sutartimi, • nusistatymo Lenkijos ir V■>Japonų ambasadorius J,
adv. Darrow paskelbė, kad • TAYLORYILLE,. III., geg.
kaip žinoma, garantuojamos' kietijog atžvilgiu. Tačiau mė- ]
t
Valstybėms Hirosi Saito turė
Johnsono atsakymas į jo ra 22. — Illiopolio metodistų
jo prakalbų Chicagoj. Jis sa dabartinės sienos tarp Vokie-' ginimas, koks jis buvo padaportų apie kodų vykdymų nė pryčeria Anderson yra kandi
tijos ir jos vakarų kaimynų, j ry tas, yra mėginimas uetikuŠiandien Chicagon grįžta timams, kaip oficialai parei kė, kad japonai griežtai nusi
ra jokis paremtas faktais at datu į kongresmonus iš sočiaAr Lietuvos vyriausybė ma- sioms priemonėmis.”
sakymas, tik paprastas išsi listų partijos. Savo kampani-, vyr. Įeit. F. Vaitkus, Lituani škė Vaitkui, kad jis yra tik statę už taiką visam pasauly.
rai aukštai išsilavinęs lakūnas
kai talkon jis pasikvietė sočia-los II vairininkas.
sukinėjimas.
'
Sakė, kad japonų žygiai Azi
Darrow pran.-S,., kad jie bai listlJ vad» buw,si Jlf,rti-»os kan'
Praėjusio Mtadimio rytą vairininkas.
jos rytuose nėra jokis agresigia gaminti kitą raportu ku- . dl,da‘» > krait" Preeidentus. ji, išskridto iŠ Chicagos į ryvumas, bet apsidraudimas. į
nuSvies
kitų
pramonių
ko,
Norman
»
Thomas.
ii„
e
s
valstybes.
Connecticut
'
RFROKA|
DAI
IIH
IB
|(|FĮf
I Mandžiūkuo valstybę įsteigė Į
nuo
Trys žuvo, keliolika sužeista
Pr,Ceris
čia
rengė
politinį
1
valstybėje
jis
lankėsi
įvairioĮ savo gyvųjų interesų apsau
dus ir jų vykdymų.
mitingų, kuriam turėjo kalbė-' se aeroplanų dirbtuvėse tikslu
I gai.
Darrow pareiškia, kad NRA
Ant septynių aukštų namų
galutinio
pri
rengimo
Lituaniadtninistratorius su savo pa ti Thomas. Majoras nedavė eos II didžiajai kelionei.
stogo (Oakley building), 14t
Chicagoj ir apylinkėse lie
dėjėjais gina kodų vykdymo leidimo j&m kalbėti. Tačiau
W. Austin ave., ant aukštų
Taip pat sekmadienį daly- tus gerokai atgaivino nuo il
tvarkų ir nemoka apginti. Sa jis ■ nepaklausė.
• . * i* » y*
•' , • •
1 vavo lietuvių aviacijos dieno gų kaitrų sukepusių žemę. Po
_______
I plieno ramsčių stovėjęs
ko, kad toje administracijoje
Už tai jis areštuotas ir ke
je, Bridgeport, Conn.
RYMAS, geg. 22 . — žiej žinia vandens kubilas 40,000
lietaus gerokai atvėso. Tačiau
pasireiškia nepaprastas auto lios dešimtys socialistų sekė
J Jau pasiekė mus žinios, kaip ne visos vidurinės vakarų val tCivic Federation and Bu- mių Amerikos kolegija Ryme galionų dirbimo vakar
kratiškumas. Smerkiama kad jų išblaškyta ašarinėmis bom
pasekmingai ta aviacijos diena stybės yra laimingos. Kai ku reau of Public Efficiency skel minėjo 75 metų savo sukaktu
nukrito nuo ramsčių, pra
ir sveikiausia kritika.
bomis.
praėjo ir kaip entuziastiškai riose pasireiškė' labai mažai bia, kad vra sumanymas di- ves.
keturių aukštų lubas ir
X
priimta Lituanica II ir jos vai lietaus, o kita ir toliau gyve-l^j mokes,į„s <llitagoj „}
JAPONIJA PRIEŠ
rininkas vyr. Įeit. F. Vaitkus. na nepakenčiamas kaitra,.
1933 irl934 m _ ka(langi pojiti. Iškilmėse dalyvavo keletas penktųjų sustojo.
KOMUNISTUS
Amerikos aukštųjų prelatų,
Tas reikia pasakyti ir apie
Namai užimti dai
Yra vilties, kad visur pasi kieriams nepakanka to, kų jie ftv. Mišios laikytos kolegijos
tas kolonijas, kurios dar nėra reikš lietus ir bus išgelbėti pa šiandien gauna.
įvairiais ofisais. Pas
koplyčioje. Buvo ir Jo Rmin.
TOKT.TO, geg. 22. — šiemet mačiusios Vaitkaus, o pasisa
Tik pagalvokite! Dešimtys kardinolas Bisleti, kolegijos baisi pasiauba.» Visi pne
CLEVELAND, O., geg. 22. Japonijoj areštuota 736 komu ko už pilnų paramų ir juo pa sėliai ir pievos.
prie išėjimų. Ne visiems
milijonų dolerių mokesčių ne protektorius.
— Sukėlė streikų laikraščių nistai už propagandų prieš sitikėjimų.
PALEIDO
80 SOCIALISTŲ
lemta pasprukti. 3 asmenys
surinkta tik dėl to, kad moke
pardavinėtojai. Nori didesnio vyriausybę. Iš jų 53 patrauk ■Vyr. kit. (F. Vaitkus iš saatlyginimo — pusantro dole ti teisman, o kiti sulyginai pa vo pasės nemano gaišinti lai-1 /VIENA, geg. 22. — Austri- sčiai nežmoniškai yra dideli,
žuvo ir keliolika sužeista. Pen
rio už 100 parduotų laikraš leisti.
ki iš sužeistųjų pnfmta į ligo
jos vyriausybė paleido iš ka o čia va norima tuos didelius
ko.
mokesčius
dar
daugiau
didin-i
čių. Ligšiol jiems buvo moka
ninę.
Grįžęs Chicagon tęs toli lėjimų apie 80 socialistų. Tarp
ti.
PRIEŠ NAUJĄ TVARKĄ
ma 85c.
mesnius prisirengimo darbus. paleistųjų yra keletas jų vadų.
i
Streikininkai triukšmauja.
11 JAPONŲ ISŽODYTA
Yra žmonių, kurie, matyt, j
ASUNCION, Paragvajus,
Pereitų penktadienį VaitSOFIA, geg. 22. — Po po
Trokus su laikraščiais puola
"VVASHINGTON, geg. 22. - ’kus laikė lyg ir kvotimus pr litinio perversmo Bulgarijoj nori, kad' mokesčių (mokėjimas i geg. 22. —> Žiniomis iš Čako
ir laikraščius degina.
TOKIJO, geg. 22. — k|
Senatas dauguma balsų nepri ieš valdžios oficialus. ,(Daly yra ramu. Naujoji vyriausybė ir toliau pasiliktų susmukęs. srities, didelės kautynos ten
atnaujintos 25 mylių frontu. 100 kinų revoliucininkų nj
pažino biliaus, kuriuo norėta kas tame, kad lakūnui prade
nusisuka nuo Italijos. Kara
ORAS
MASKVA, geg. 22. —. Kal Bolivija ir Paragvajus tam puolė japonų pavyzdingo
panaikinti elektorių lialsus ren dant skraidyti naujos kon lius nusiminęs.
bama, kad sovietų vyriausybė tikslui sutraukė gausingas ąr- sodybą Mandžiūkuo valst
kant kraštui prezidentą. No strukcijos lėktuvu, reikia atlik
CHICAOO TR APYLIN rėta įvesti betarpiškus gyven ti oficialus bandymo kvoti Ateinantį šeštadienį Chica griauja Orkos įsigalėjimų. Pa mijas ir raistinė kova vyksta, je ir 11 japonų išžudė,
goj atidaroma pasaulinė paro- ti Čekos organizacija hus pa- nepaisant T. Sųjungos pastan žuvusiųjų yra keletas 'Ikio
KES. — Numatoma giedra ir tojų balsavimus už kandidatus mus).
nvikvklos mokinių.
naikinta.
gų, kad sulaikyti šį karų
j prezidentus.
Bet nereikėjo nė įpusėti kvo dft.
vėsu.
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Trečiadienis, gegužės 23, 1934
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Kun. Vaitukaičio Raštai
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I viena motina privalo dievotai 60,000 žmonių. O kongresui!
J melsti Dievų, kad Jis teiktų rengėjai laukia nemažiau, kaip

1 ' *
reikalingas malones tiksliam 100,000 žmonių.
J. G s. “P. B.” rašo: Kas liečia dogma
į šį pirmąjį Lietuvos eucha
Sv. Juozapo parapijonus, & dovavęu visada esantis
Lt''
tinę rr moralinę Katalikų Bažnyčios pusę, tai
šiuo atžvilgiu katalikai visada ir visur yra Chicago, 111., apima džiaugs-1 jos atmintinas motinos pavei- tui neduoda visko, taigi, nio ristinį kongresą pakviesti da
solidarūs. Nereikia jokių “didžiųjų, pri« mas, kad susilaukė į klebonus kalas !• Ar kilnusis jaunasai tinus, šalia maldos, privalo ge lyvauti ir užsienyje gyvenan
•kelblmų kainos prisiunčiamo* parelkalavoa
valdžios buvusių partijų” pasauliui infor darbštaus ir uolaus kunigo Guzmano j>ūnus būtų buvęs rais darbais parodyti kilnaus tieji lietuviai katalikai. Eu
•endradarbiasos Ir korespoc lemtame raitų ne*raįM, }el napreiom* ta* padaryti tr neprlMunčlama tam
gražų pavyzdį ’ charistiniam kongresui ruošti
muoti apie katalikų persekiojimus bet kuria Pranciškaus J. Vaitukaičio, gerbiamas, kaip Sv. Dominin gyvenimo
VkaltMl nsitn AoaMIU.
komitetą yra paskyręs Kauno
me pasaulio krašte. Visa katalikų spauda kurs yra žymus pamokslinin kas, ir žinomas, kaipo Dievo (Pusi. 17).
Beiaktorlu priima — ano 11:00 lkl 11:0* TaL
Sūnau, tėve, duktė ur mo- Arkivyskupas - Metropolitas.
visada su didele užuojauta ir širdies skaus kas ir visuomenininkas, gabus Liepsna, jei motina nebūtų ji
mu informuoja savo skaitytojus apie daro literatas ir didelis katalikiš išauklėjusi savo šventumo pa-į tina! Jūs negalite apsieiti be
“DRAUGAS”
mas Bažnyčiai skriaudas.
kos spaudos apaštalas. Kata vyzdžiu! Ar didelis Indijų a- si°8 knygutės. Jūs turite ia
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Katalikų Bažnyčios organizacija yra pa likų laikraščiai pilni Jo strai ,paštalas, 6v. Pranciškus Ksa gauti. O gavę, ją skaitysite ne
Pubiished Oally, Sacest tundar.
»
BCB8CRIPTION8: One Teai — *«.0l. Blz Montbs grįsta Jos narių meile ir dvasiniu solidaru psnių, dažniausiai iš religinės veras, būtų ieškojęs naujų val vieną kartą, bet daugelį kar
įSsytK ^Tdri-Oaar‘--M!a mu be atodairos į rasės ir tautybės skirtu srities. Kas metais jis išleid stybių Kristui, jei jo motina tų. Duokite ir kitiems ją pa
mus. Dori katalikai džiaugiasi kiekvienu ne žia vieną ar kitą knygelę. Di nebūtų pati buvusi misijono- siskaityti. Ir visi gerėsitės lai
mingo trumpo pergyvenimo
■DRAUGAS” 2334 S. OaJtwy Avė, Chioago gro krikštu ir liūdi dėl kiekvienos represijos, džiausias jo kūrinys yra “Iš rė ir šventoji!” (Pusi. 4).
“Motinystė priklauso Mari-:Jnaloniais įspūdžiais ir kilniais Į Paskutiniai Klaipėdos įvy
daromos katalikams dėl Jų religijos. Katali Kelionės po Europą”. Kitos
kiai ir atkakli Lietuvos kova
kai meldžiasi už visus persekiojamus savo jo išleistos knygutės nėra to jai. Ji yra gerbtiniausiai svei-1 įkvėpimais.
.i dėl savo valstybės išlaikymo
[
DIENOS KLAUSIMAI
Į brolius Kristuje, vis tiek ar jie kenčia, pav., kios didelės, bet turiningos ir kinania po visą pasaulį, kaipo
Marijos Motinystės Garbei. su<įoylįno įr kitas valstybes,
artimoj Rusijoj ir Vokietijoj, ar tolimoj Me estetinės. Tarp populiarių jo vienintelė žmonijos paguoda. ir Motinos Reikšmę šeimoje" ;
k
,
ksikoj. Iš paties Kristaus maldos eina kata išleistų knygučių galime pa Betliejumi Ji dalinosi su kito- knygutė be galo pigi. Jos kai- doj(J vi(. Jaug(au įr Lieluvai
BRANGUS SVEČIAS OHICAGOJ
likiško solidarumo reikalas. Kas to nejaučia, žymėti šias: “Jėzus Kristus mis motinomis, kurios jau gi- na tik 10 centų. Ją galite pi
palankesne kryptiifii rašoma
kas nesisieloja katalikų persekiojimais kituo Karalius”, “Švenč. Jėzaus Ši- mdė ir kurios dar gimdys. Na rkti “Draugo” spaustuvėje a
Šiomis dienomis Chieagoje lankosi gerb
apie Klaipėdą, Vilnių ir, beių
se kraštuose, tas savo širdy nėra tikras ka rdies Troškiniai”, “Šv. Judo zareto namų židinys buvo pi- rba pas patį knygutės auto
kun. A. Cikota, M. I. C., Marijonų Vienuolijos |
drai, Lietuvą.
talikas. Dorų katalikų tarpe viešpatauja to Gyvenimas”, “Broliukas” ir rrnosios Motinos ir Karalienės rių, gerb. kun. Pranciškų J.
vyriausias vadas. Tai brangus ir retas sve- i
Balandžio 16 d. Prąncūzijos
bula dvasios vienybė ir ne tik tarp gyvųjų, k.
šventovė ir kilnus pavyzdis Vaitukaitį, 8801 Saginaw Ačias. Nors gerb. Generolų ir vadiname sve
oficiozas “Temps” savo ilga
bet ir tarp gyvųjų ir mirusių. Mūsų Bažny
Šiais metais “Draugo” spau nesuskaitomiems kitiems na venue, Chicago, III.
čių, tačiau jis nesisvečiuoja, bet sunkų dar
me straipsny plačiai išdėstė
čia kasdien (o universaliniu atžvilgiu, gali stuvėje jo išleista nedidelė 21 mų židiniams, kur kitos moti
Kun. A. T. (Samata.)
bų dirba. Nespėjo kojų įkelti Chicagon, kai
nacionalsocialistų
veikimą
ma sakyt, be paliovos) siunčia savo maldas puslapių knygelė, vardu “M!a< nos galėtų tapti taip pat, kaip
pradėjo misijas Aušros Vartų bažnyčioje ir
Klaipėdoje. Laikraštis iškelia
į Dangų, prašydama kenčiantiems skaistyklo rijos Motinystės GariU-i ir Mo ir Ji kad buvo, tikromis mo
kitas savo tiesiogines pareigas pildytįz Ve
priešingus taikai nacionalsoci
je savo nariams Dievo gailestingumo.
tinos Reikšmė Šeimoje”. Toje tinomis. Motinos jų pačių Na
dant jau šiandien gausingos Marijonų Vie
alistų tikslus, pasmerkia Vo
Per savo popiežius, vyskupus, kunigus knygutėje gerb. autorius pra zarete laimina šventąjį Mari
nuolijos reikalus, Vadovui nėra kada ilsėtis
kietijos politiką ir įspėja di
ir tikinčiuosius Bažnyčia meldžiasi už visus veda paralelizmą tarp Šv. Šei jos vardą, “Jeruzalės garbę,
įr svečiuotis.
džiąsias valstybes/ kad jos
katalikus, ypač už tuos, kuriems ypačiai rei mos Nazarete ir katalikiškos Izraelio džiaugsmą ir mūsų
negali būti nuošalios ir abe-**
Chicagos, kaip ir kitų miestų lietuviai kia Dievo gailestingumo ar Jo malonės ko šeimos gyvenime. Daugiausiai tautos pasididžiavimą” (Jud.
j i ngos Lietuvos nepriklauso
katalikai, džiaugiąsi turėdami progų dar kar vai su “šio pasaulio” jėgomis. Nei tėvai, nei dėmesio Jis kreipia į motinos XV, 10). Motinos tegu savo
Šiais metais birželio mėn.
tų susitikti su misijonierium, kurį nuošird broliki, nei draugai nėra tokie solidarūs su reikšmę šeimoje ir jos galią širdis pakelia džiaugsmu. Mo 28, 29, 30 ir liepos 1 dd. Lie mybės įžeidimais, kuriuos mė
žiai pamylėjo prieš keletu metų, kada jis savo mirusiaisiais, kaip Bažnyčia, kuri per vaikų auklėjime. Gerb. auto- tinos tegu pasisavina Ją, ku- tuvoje bus pirmasis eucharis- gina daryti Vokietijos nacio
drauge su kun. Andziuliu aplankė visas lie šv. Mišias atsimena ir meldžiasi už visus sa rius kilnias savo mintis ilius- ri dalinosi Motinystės paslap-; tinis kongresas. Tani kongre- nalsocialistai. Šis prancūzų
tuvių bažnyčias. Gerb. kun. Cikota pasižy vo narius—už gyvuosius, už gundomus, už pa- truoja Šv. Šeimos ir šventųjų timis. Motinos teima ją už suį Lietuvos katalikiškos or- 1 laikraštis Klaipėdos kraštą
laiko amžinai atskirtą
nuo
mėjo ir savo gražia iškalba, ir giliu mokslu, klydusius ir už skaistykloje kenčiančius'. Gy-j gyvenimų pavyzdžiais,
globėją, tegu ją šaukia jų ka- ganizacijos jau dabar uoliai
Vokietijos
ir
prijungtą
prie
raliene. Aplinkui Baltojo Sos-1 ruošiasi. Rengėjai daug dėme
ir inisijonieriškais gabumais. Gaila, kad jo viešiems prašo Dievo malonės, o mirusiems1
Ta knygutė- aukota moti
Lietuvos, ir nepripažįsta Vo
aukštos ir sunkios pareigos neleidžia ilgiau — Jo gailestingumo. Tai yra ne tik gražu, į
Marijos Motinystės to jai priklauso vieta, o mo sio kreipia į vaikų dieną — kietijai, išėjusiai iš Tautų Są
I nomis ir
su Amerikos lietuviais pasilikti. Netrukus po bet džiaugsminga. Visi mus, mirusiu.^ už
garbei, Ją turėtų įsigyti kiek tinos yra tikromis palydovė birželio mėn. 29 d. Tą dieną
' Marijonų jubiliejaus minėjimo iškilmių, gerb. mirš, niekas nesimels ir už tuos, kurių, vardai
mis. Mąpja,Jpms,.. motinos, y- bus dėdamas kertinis akmuo jungos, bet kokių teisių Klai
viena lietuy^ piotina.
pėdos krašte.
■
•
svečias turės grįžti atgal į' Romų, kur yra bus istorijoj minimi — melsis už mus tik
Marijos * Motinystės Gar- ra Marija, Viešpaties Jėzaus Lietuvos nepriklausomybės ba
šios vienuolijos centras.
bei” knygutė labai mokinan- į Motina ii jūsų visų/motinų žnyčiai. Iš vaikų tam akme
Bažnyčia.
Ir kiti Prancūzijos laikraš
...
. .. .
i • -i
\
Karalienė
”
(Pusi.
5).
Jei
yra
toks
glaudus
solidarumas
tarp
niui atvežti renkamos aukos ir čiai ragina savo vyriausybę,
ti, įkvepianti ir dideliai loB
Chicagos lietuviai katalikai, kurie rū
čia
žemėje
kovojančios
ir
tarp
skaistykloje
Arba, kai gerb. autorius ka jie raginami melstis, kad kon-i daryti žygių, kad Lietuvos u
binga kilniais pavyzdžiais.
pestingai rengiasi minėti Tėvų Marijonų vie
kenčiančios
Bažnyčios,
tai
neturi
būti
jokio
lba
apie krikščionės motinos gresas pavyktų ir jo metu bū žimta pozicija Klaipėdos kraš
Kad geriau su ja susipažinti,
nuolijos atnaujinimo 25 m. sukaktuves gegu
žės mėn. 27 d., jaučiasi laimingi, kad tose dvasinio antagonizmo tarp persekiojamų ir iš jos dedame keletą ištraukų. reikšmę šeimoje, jis žymi: tų geras oras. Bažnyčiai ker te būtų išlaikyta ir neleisti
“Kuo širdis yra žmogui, tuo tinis akmuo jau yra užsaky Vokietijai imtis jokių smurto
reikšmingose jubiliejinėse iškilmėse savo tar nepersekiojamų katalikų. Mums ne vis tiek, Ir taip:
ar, pav., Vokietijoj katalikai persekiojami ar
“Motinystėtyra šventenyjiė. motina yra šeiniai. Kada mo tas ir prieš Velykas iš Šven priemonių prieš Lietuvą. Tsb.
pe turės vyriausių vienuolijos vadų ir jo pa
ties akyvaizdoje galės nuoširdžiai padėkoti ne. Taip pat ir Vokiečių katalikams. Kur Motinystė yra pašaukimas. tinos širdis yra uždegta Die tosios Žemės jau išsiųstas į
Šiame pasaulyj ne tas ką
vienuoiijai už visus darbus, kuriuos Marijo katalikai persekiojami, ten jie, be to, dar ir Kur, jei ne prie motinos ke- vo meile ir rūpestingai pilda Kauuą. Akmuo sveria apie
nai dirba Bažnyčiai, tautai ir Amerikos lie gundomi išsižadėt Kristaus ir Jo įsakymų ir jių tapo įskiepytas šventas pa nti dorybių pareigas, tada vi 300 kilogramų. Nepriklauso paimame, bet tas, ką duoda
atiduot savo sielą “šiam pasauliui”, todėlI maidUmas įr maloningoji Kri sos šeimos nariai yra dievotu
mybės bažnyčia bus statoma me, mus turtingais padaro.
tuvių visuomenei. Mes neabejojame, kad, Chi
U. W. Beecher.
cagos ir apylinkių lietuvių katalikų visuo Bažnyčia meldžiasi už savo persekiojamus gtaus meilė! Ar jie būtų buvę mo apimti iriDievas gyvena jų Kaune, Žaliajam kalne. Į ten
kertinį akmenį vaikai veš pa
menė gausingai sugirinks ryte į Aušros Var narius ir prašo, kad Dievo malonė juos stip šventieji, tie Dievo karžygiai, tarpe” (Pusi. 16).
rintų
jų
sunkioj kovoj ir sunkiose pagundose. jei jų motinos nebūtų jų mo
Geriau veido
suraudėjiIr vėl: “Geros motinos pa tys.
tų parap. bažnyčių pasimelsti vienuolijos in
%
Kongreso metu numatoma mas, negu širdies sutepimas.
tencija, o vakare į Dievo Apvaizdos parap.
Pasaulėžiūros srity katalikai visada bu kinusios su neišdildomais mo reiga yra pasiaukoti vaikams
IScln* kudten. ttakyrua Mkmattenlua

PKENUMUltA.TUB KAINA: J. Amerlko* V*l»tyb«»*:
MeUtns — $6.00. Pūaol metų — $6.60; Trim* mėnesiams
— |2.00; Vienam menesiui — 76c. Kitose valstybėse
Brenumerata: Metams — *7.00; Pusei metu — *4.00.

IR PRANCŪZAI PAREMIA
LIETUVĄ KOVOJE DĖL
KLAIPĖDOS

RUOŠIAMASI PIRMAJAM

KONGRESUI

auditorijų, kad tinkamai paminėti jubiliejų,
pusveįkin|i ir pagerbti dabartinį Tėvų Mari
jonų kongregacijos Generolą — gerb. kun.
A. Cikotų, M. I. C.
Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris
Išvertė Jonas Labanauskas

vo, yra, bus solidarūs. Tai yra esminis ku
tai ikybčs bruožas, einųs iš Kristaus maldos,
kad Jo išpažintojai visada būtų vieningi taip
kaip Kristus yra vieningas sn Savo Tėvu.

lai, ir Feng Yu - bsiangas, ir Yen Hsį sanas iš šiaurės.

tiniškosios meilės įspūdžiais!
Ar Šv. Toresėlė būtų tapusi
Mažoji' Gėlelė, meilingiausia
jos amžiuje, jei nebūtų jai va-

ir rūpintis, kati jie verstų die didžiulė kongreso dalyvių ei
votą gyvenimi} ir pasiaukotų sena per Kauno miestą į Ba
Dievui. Tam reikalinga gau- ziliką. Rengėjai apskaičiuoja,
šių Bievo'malonių. Dėl to kiek- ’ kad joje gali dalyvauti

Pravedimo detalės buvo paliktos de
mobilizacinės ir neorganizacinės komisi
jos iniciatyvai.
Išlaidoms padengti buvo paimta 50
mik dol. demobilizacijos paskola.
Pulk. Baueris praliejo savo akciją pa
gal padarytus nutarimus — pirmiausia
militarinę.

Finansų ministeris nurodė liūdną ša
[OS
lies padėjimą; valstybės ūkiui gręsiąs ba
nkrotas, 45 nuoš. pajamų esą sudaryti iš
vidaus paskolų, garantijos jau esančios
pasibaigusios, todėl ir kelias gauti nau
joms paskoloms užkirstas; vienintelis ke
(Tęsinys)
Baueris pradėjo vykdyti savo užda
lias išbristi iš tų finansinių nelaimių esąs
Kad kariuomenę būtų galima paren radikalus sumažinimas kariuomenės užde- ' vinį: ekonominį Kinijos atstatymą, kuris
gti pagal šios taktikos reikalavimus, Bau- tų piniginių naštų. Jis reikalavo griežtos turėjo išeiti į naudą ir Vokiečių ūkiui.
eris pasiūlė sudaryti mokomąją trupę; ji valstybinių pajamų ir išlaidų kontrolės. Su jiagalba naujos kariuomenės jis norė
turėjo būti pavyzdingoji dalis. Iš jos tu Reikalavo taip pat priimti visus tuos jo atstatyti krašte ramybę ir tvarką ir
rėjo būti paimti Imtys pagrindai ir jos imsi ft lytims kai dėl demobilizacijos ir ar tada jau griebtis ramaus darbo. Ūkiškas
pavyziUiu sudaryta visa kariuomenė. To mijų reorganizacijos.
atstatymas turėjo apimti beveik visus tau
liau ji turėjo pasidaryti bandomąja tru- j
Bauerio militariniai planai ir finan tinio gyvenimo klausinius, o atleistos iš
pe, išbandyti ginklus, apsišarvavimą, nau- sų ministerio pasiūlymai buvo priimti en kariuomenės darbo jėgos turėjo būti savo
jus kovos metodas. Be to, bu\u suplanuo- j,,^. jtpjg
sausio 17 <1. Buvo nutarta keliu iHinauilotos ruiuiuin produktyviam
ta įsteigti aukštesniuosius vadų kursus. ( c<;n|r£irixuoti valstybės pajamas ir išlai- darbui.
Ta’ip jmiI ir šioms civilinėms vieloms
Baueris patiekė Ūiang Kaį - šėkui dus. visą kariuomenę su visais ginklų sasmulkiausi planą apie kariuomenės orga- mlėliais pavesti centralinei valdžiai, cen Baueris partrauk® žymių vokiečių ir aus
tiizu ijų, jos imjėgumą, apšarvaviiną, ap- tralizuoti kariuomenės valdymą ir mai trų ūkio speeijatistų.
Sausio 17 d., kaip juu minėjome, bai
ginkla\mią, išlaidas ctc. ,
i tinimą, ginkluotas jėgas sumažinti Iki pu
planingai gtai krašto vadų konferencija su apčiuo
Pomobilizacijol konferencija pradėjo sės ir atleistuosius kareivius
savo posėdžius 1929 m. sausio t d. .Jai privesti prie civilinių užsiėmimų, įsteigti piamais rezultatais.
Tačiau santykių žinovai nujautė, kad
pin.iuiinkuvo pats Ciaftg Kai - sekus. Vi- pagal Buuerio pasiūlymus mokomąją kuo
pą ir pagal jo planus sudaryti tautinę tos sutarties, kuri buvo pasirašyta, ištik>i krašto kariuomenių \ adai būvą susi
rųjų. Nieks nebuvo manę- laikytikanuomeuę.
it ir Kwaiu

Stovi Maskva

Palengva paaiškėjo, kad Kuangsi ge
nerolai — taip pat rusų išmokslinti Ūiang
Kai - seko draugai — žiūrėjo į Bauerio
planą, kaip į ūiang Kai -seko bandymą
su vokiečių pagalba pasidaryti Kinijos
diktatorium.
Abu šiaurės generolai — Feng Yu bsiangas ir Yen Ilsi - senas —r iš pradžių
tikrai nesipriešino suplanuotai centraliza
cijai. Baueris palaikė su jais draugiškus
santykius; savo Kinijoje esančiam biurui
jis buvo davęs įsakymą pranešti visus
savo pasiūlymus ir planus ir tiems dviem
valdovams.
Baueris buvo Ūiang Kai - seko tar
nyboje ir todėl jo drapgavimas su šiaurės
vadais Ūiartg Kai - šėkui visai nepatiko.
Iš pasalų buvo sekaifii Bauerio darbai ir
gudriomis intrygomis jiasisekė įtikinti
Feng Yu - lisiangą ir Yen Ilsi - saną, būk
Baueris esąs prieš juos nusistatęs ir tar
naująs dviem ponams. Tada jie atsimetė
nuo sąjungos ir greit tikrai įsitikino, kąd
Ūiang Kai - šėkas su vokiečių pagalba
stengiasi nugulėti visus kitus generolus.
Baisi kvailybė, apie kurią, deja, buvo su
žinota tik Baueriui mirus.
Prie šių asmeniškų priešingumų pri

Cervantcs

Knygos, tai smegenų vaikai
,/. Swift

apie

sidėjo dar tikras dalykų priešingumas,
kuris galutinai atitraukė šiaurės atstovu^
Feng Yu - bsiangas ir Yen Hsi - sani
buvo kilę iš liaudies; jie buvo Konfu<
jaus pasekėjai ir pilnį degančio patrijotizmo savo tautai. (Feng Yu - bsiangas
yra krikščionis, liet tai nesipriešina Kon
fucijaus moralės supratimui). Abu jio
valdė savo gimtąsias Honano ir Khansi
provincijas pagal senąjį} savivaldybinę si
stemą. Jų kareiviai buvo paimti iš ūki
ninkų luomo ir išauklėti tautos meilėje.
Visada jiems būdavo lyg kūju kalama į
galvą, kad ūkininkus juos apmokąs, kad
ūkininkas juos maitinąs, kad jie visą sa
vo gyvenimą turį jiaaukoti ūkininkui, jam
tarnauti ir jį saugoti. Pagal griežtai nu
statytą programą kareiviai išeidavo į lau
kus su kirviuis, kapliais, kastuvais, su
arkliais ir vežimais; jie padėdavo pjūties
metu, statė tiltus, numus, taisė gatves,
įrengdavo laukams drėkinimus ir už vis
ką, ko tik jiems reikėjo, užmokėdavo gy
vais pinigais. Tuigi tose srityse buvo
ramybė ir tvarka.

I

(Pabaigų)

iaur

i
jai savo metines duokles ir šiaip nuoširdžiai
ją palaikant.

O kas darosi šiuo atžvilgiui
(Vieni lietuviai parapijiečiai, nežiūrėda
mi to, ar jie turtingi, ar neturtingi; ar jie
turi pervirš, ar jiems trūksta, bt jie kasmet
kosąžiningiausiai iki centui viską parapijai,
ar mokyklai atsiteisia.
Kiti gi, net geriau išsigulėdami už kitus
atsiteisti, kasmet jei ne visą duoklę, tai nors
žymią jos dalį nusuka.
Daug tokių yra, kurie ateina, prašo sė
dynių kortelės, bet negali tuojaus rasti kiše
nėje pinigų, namie užmiršęs, iškilmingai kle
bonui duoda savo garbės žodį, kad tuojaus
šiandien, ar ryto atnešiąs. Sudiev! Tiek ir
bematysi tu juos su jų garbingais žodžiais.
Koks žmogus, tokia ir žodžio vertė.

Kiekvienas žmogus . privalo pats savo
gerbti, jei jis nori būti kitų gerbiamas.
Daug yra tokių, kurie turi pretensijų
būti gerbiamais, gi pats savęs negerbia, ter
šdami save neteisiais, nedorais darbais ir pa
sielgimais.
Žmogui pelno pagarbą ne vien puikiai
nukirpti ir sušukuoti plaukai, ne brangūs rū
bai, ne grynai nuskusta barzda, ar dlažais
nutepti veidai, kaip ne vienam ar, vienai at
rodo, bet protingas nukalbėsimas, padorus
visur apsiėjimas, o ypatingai tvirtas prisi
laikymas savo įsitikinimų, savo gyvenimo dė
snių, savo duotų pažadų ir prisiimtų pareiKas kitaip elgiasi išrodo kaip kokis me
lagis, veidmainis, “vėjo pamušalas,” jis ne
gali turėti pasitikėjimo; jis jo dažniausiai ir

nesulaukia iš niekur.
Toki, mat, žmonės dažnai “duoda savo
garbės žodį,” bet retai kada jį išlaiko. Jie
Maug ką prižada, bet maža ištesa. Ir kur to
ki žmonės susilauks san pagarlms.

MELUOJA IR VEIDMAINIAUJA' '
Bet man čia rūpi ne aplamai rašyti ir
Įpastabas daryti, o tik kreipti mūsų dėmesį į
lietuvius apskritai, ir lietuvius katalikus ypa
tingai.
Lietuviai nori būti gerbiami (labai tei
singai), bet labai dažnai patys save negerbia.
Ypač biaurus yra mūsų paprotys meluoti.
Šuo tiek nenubėgs, kiek ne vienas lietuvis pa
meluoti suspės.
Galima jau išgirsti no nuo vieno kultū
ringo svetimtaučio žmogaus, kad “jei jau
lietuvis sako” lengvai ‘taip, taip,’ “tai jau
nesitikėk, kad taip bus.”

ĮTARIMAI

Melagystės ir įtarimai ard-6 lietuvių vie
nybę, kelia tarp jų nuolatinius barnius, nesu
tikimus, vaidus ir net valkiojimus po teismus.
Laimė, kad Amerikoje bylinėjimai bran
giai kainuoja. Kad ne tas, daug lietuvių ne
išeitų iš teisinių.

DU2M&GIAI
Rasime nemenką skaičių lietuvių, ku
riuose, rodlns, du žmogų gyvena.
Jie vadina save ir nori būti vadinami
katalikais, bet jie tokiais išrodo tik bažnyčio
je, o jų gyvenimas laitai nedaug teturi ben
dra su katalikų (tikėjimu.
Jie pavyzdžiu, viešai veikia su laisvama
niais, socialistais ir net komunistais ir tai ne
kokiuose ten “biznio” reikaluose, bet ir to
kiuose dalykuose, kaip spauda, mokykla, po
litika ir organizacijos, kurios nukreiptos ar
tiesiog, ar netiesiog prieš katalikų tikybą.
Ką galima manyti apie tokių katalikų
tikybinį įsitikinimą? Kaip tokį žmogų gerbti
kaipo kataliką? Ar jis ne veidmainingas ir
melagingas? .
'
Nenoromis, o turi žiūrėti į jį tarp kata
likų bažnyčioje, kaip į Judą apaštalų tarpe.

“GARBĖS ŽODŽIAI”
Kiekvienas katalikas lietuvis labai gerai
žino, kad parapijos darbai ir reikalai gali
būti tinkamai aprūpinti tik visiems parapi
jiečiams vieningai ir sąžiningai atiduodant

AITAI VIEŠPATIES TAR

Skaitymai gegužės
mėnesiui. 100 pusi. Kaina 30c.
NAITE.

GYVENIMAS tVfl. MARI

Tilžėje, metais
1905. 112 pusi. Kaina 20c.

JOS PANOS.
MARIJA

TIKĖJIMO

MALDINGUMO

IR

ŠVIESOJE,

prof. dr. B. Bartman, vertė
Byrąs. Kaunas, 1928, pusi. 120.

centro sustruiKiiuai
Vainikų Diena — gegužes
visi yra svarbūs. Bet šiandien, 30 d., tai tikrai reikia vadingeg. 23 d. įvykstąs susirinki- ti labdarių darbymečiu. Tai
mas Aušros \ artų parap. sa- dienai reiks gerai prisirengti,
lėj yra svarbesnis, nes tai bus gimtai lietuvaičių turi paspaskutinis prieš didžiuosius klisti aplink Šv. Kazimiero kadarbus, kurie reiks dirbti ge- pinyną, kad iš visų tą dienų
žmonės galės savo automobi- ra daug dirbę lalhlarioffl
tfužės mėn. 30 d. (Vainikų die- fen besilankančių paprašyti
Neviena parapija, gal visas savo skolas,
liūs saugiai Vytauto darže pa- dabar utimis daug pade^H
noj) šv. Kazimiero kapinyne aukos lietuviams našlaičiams
o pusę, tai iš fikrųjų išsimokėtų, jei visi jos
statyti ir tai nekainuos nė ee- to šiandien gausingai UT
ir Vytauto darže, piknike.
; šelpti. žiūrėsime kuri koloniparapijonai, ypač tie, kurie davė “garbės žo
nto.
kime,* kad sugalvoti tn
I šio vakaro susirinkimų tu-; ja turės daugiausia rinkėjų ir
džius” atsiteistų.
Brangūs svečiai. Gerb. knn.
imsveikinti mus^H
ri
atvykti
visų kuopų atsto-j kuri dauginusia aukų surinks,
Bet tie “garbės žodžių” dlavėjai neatsi
F. Kemėšis yra vienas iš Ia- darius.
teisia, o sau pagarbos, kaip ir geri parapi vai ir visi, kurie nori pasidar-1 Nė vienas, manoma, lietuvis
Labdarių 7 kp. smarlnB
jiečiai, reikalauja. Jie dar, daugiau už kitus buoti kilniam labdarybės tik-; tą dieną neatsisakys ar su di bdarin sąjungos organizatorių
visokių pretensijų mėgsta pareikšti.
skui.
• Į desne ar mažesne auka priai- ir buvusių veikėjų. Gegužės rbuojasi iv rūpestingai re
NIEKAD “NEGALINTIEJI”
Ciceroj gautas miesto leidi-! <Rti prie gero, ir naudingo da mėn. 30 d. jis bus Chicagoje gidsi prie geg. 30 d. Jan 1
Kąip yra su daugybe “garbingų” para mas daryti vieša rinkliava lie- i r^°- Keikia tik, kad butų už- ir beveik neabejotina, kad tas didelį ir patogų troką nuvi
pijonų, taip atsitinka ir su daugeliu apskri
tUvių labdarių tikslams. Lab-, tektinai rinkikių, kurios pa gerbiamas ir retas svečias at- rinkėjas ir darbininkus j
tai lietuvių katalikų.
si lankys j mūsų piknikų. Ma- kapinyno. Ji žada budai
Kiek atsiranda tėvų, kurie leidžia savo dorių 3 kp., jos dvasios vadui prašytų iš jų aukos. Dėl to
Jonu bus su juo susitikti ir gausingiausių rinkėjų -b
vaikus į aukštesnes katalikiškas mokyklas. gerb. kun. H. J. Vaičūnui ir į labai yra svarbu, kad kuodauNegaliu pasakyti, kaip ten jie atsiteisia mo pirm. K. Sriubienei vadovau- j giausia būtų rinkikių ir kad pasikalbėti. Gal būt su juo Trokas bus prie bažnyčios
kyklų vadovybei už mokslą, bet spėju, kad jie jant, rūpestingai rengėsi prie
tvarkingai ir apytikriai da- drauge atvyks ir kiti du sve- nkstį ryte. Manoma išvažų
moka “iš paskutinosios,’’ ,nes kaip pasiro
čiai — prof. Vitkus ir p. Ba- 8 vai. ryto.
to didelio darbo. Tačiau dėl j rituotus.
dys “ubagais” esą svetimtaučiams.
bickas. Taigi, jei jau Lietu--------------------- r fl
kai kurių aplinkybių rinkliaBe abejojimo, tos kuopos,
Kas kita su lietuvių mokyklų vadovybe.
vos svečiai dalyvaus labdarių; SKAITYKITE IR PLATI
Šiai, mažiausiai progai pasitaikius, pareikš
piknike gegužės 30 d., tai kų1
KITĘ “DRAUGĄ”
neturį iš ko mokėti. Po to labai gražiai, man
dagiai ir švelniai paprašys palaukti. Paskiau
duos tikrąjį garbės žodį, kartais net savo pa
rašu patvirtintą, kad kogreičiausia atsiteis.
Po to visko statyk kryželį ir pasakyk Įsigyk tris Vyskupo P- P- Bučio
“viskas žlugo;” būtų stebėtinas daiktas, jei
moksliškas knygas, vardu:
atsiteisinimo sulauktų. Jiems amžinai blogi
laikai, amžinas negalėjimas, kuomet reikia
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
atsiteisti. Nė tėvai, nė vaikai neranda gali
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
mybės atsiteist. Labai gali džiaugtis, jei jie
kėjimo
tiesos
paeiliui,
kaip
jos
yra
išskaitliuotos
Apaš

lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
nepasidarė atviri priešai.
talų
Sudėjime
—
“
Tikiu
į
Dievą
Tėvą
”
.
rašys laivakortę geriaueiais ir patogiausiais laivais.
Tokių ir kitokių pavyzdžių savo tarpe
KATALIKŲ TIKYBA. I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
galime rasti pakankamai.
Per “Draugo” agentūrą bile kada galite važiuoti į
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
Ar tai krikščioniškos kultūros toki “eg
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
zemplioriai!” Ar nereikėtų “Katalikų Ak
kursijas:
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
cijai” rasti priemonių įnešti tikresnės į lie
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
tuvių gyvenimą, kad toki “pavyzdžiai” pra26
KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.
retėtų.
V. K.
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
“FRE
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
“K. K. Laivo” Vajus
DERIK VIII”.
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Platina savotiškas laikraščius blogi žmo
Kristaus viešojo jo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
nės, tai kodėl geriems žmonėms neplatinti
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
gerų laikraščių? Skaitydamas laikraštį “Kri*
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
staus Karaliaus Laivą” jau įsitikinai, kad
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA. III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
jis yra begalo naudingas pačiam ir kiekvie
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
nam gerų norų žnų>gui. Ir jei sunkiai sirgtuTurinys: Šentąji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
mei, bet dar pajėgtume! skaityti, lieabėjo,
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus.. Malonė, šv. Dvasios do
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
prašytume! tau padurtti pasiskaityti “Kri
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasią. Bažnyčios esmė, ypa
informacijų kreipkitės į
staus Karaliaus Laivą.”
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
Tiaikraščio redakcija nori, kad visi lietu
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
viai gautų “Kristaus Karaliaus Laivą.”
Bet kas jį taip plačiai išplatins, kad visus pa
Mirtis ir po mirtieR. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
siektų? Suprantama, kad tiktai geri žmonės.
Todėl šiuomi “Kristaus Karaliaus Laivo”
rais $1.35.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
redakcija kreipiasi į visus savo skaitytojus
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
ir Kolegijos Rėmėjų Draugijos valdybas ir
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
narius, pradedant nuo šiandien ligi birželio
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
mėnesiui, platinti “Kristaus Karaliaus Lai
Čia nupIMk
vą.”
Gerb.
"DrBuro" adm/nlntracljal:
Prašome darbą pradėti tuojaus, nuo
Siunčiu I............... i»S kurluon atplunkite man Vyskupo Būdo knygas
šiandien, varyti be atilsio ligi viduriui bir
••KATALIKŲ TIKYBA".
I tomą — TIKIU. Kaina II.00; apdaryta $1.15
želio mėnesio, kad Sv. Jono Krikštytojaus
IT tomą — jezns KRISTUS. Kaina vi.50: apdarvta >1.90
III tomą — SV. DVASIA. Kaina $1.00: apdaryta $1.35.
“K. K. Laivo” numeryje (birž. 26 dieną),
arha:
Siunčiu $2.80, kad atalųntumėte be nptalah.
galėtume paskelbti, kurie daugiausia pasi
Siunčiu $3.05. kad meilintumėte audeklo apdaraia vlaan trln vynkupo
darbavo.
BOČIo knyraa "KATALIKŲ TIKYBA”.
Nuo gero laikraščio platinimo nėra linoVardan, Pavardė .... i ..................................................................................
sas nei vienas geras katalikas. Užrašvkie
Adrenaa ............ ...... ............................................................. atreet
“I>aivą” nors saviškiems.

‘KATALIKŲ TIKYBA’

Įprotys meluoti ir apgaudinėti velka su
savim naują biaurybę — paprotį įtarinėti.
Ne vienas lietuvis įtars beveik kiekvieną kito
darbą, žingsnį, kalbą ir t.t.; o jau kur pini
gas per rankas eina, būtinai įtars suktybėje
ar vagystėje. Ne vienas dažnai neiškenčia
net viešai nepareiškęs savo įtarimo.

A. S toi z, parašė kun. A. Pet
rauskas, M. I. C. Chicago, III.
Pusi. 200. Kaina 35c.
OEGUttS MĖNUO. Tš vo
kiško vertė kun. Pr. Žadeikis.
184 pusi. Kaina 50c.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Itf

Tai labai prasta “garbė” įsigyti tokią
apie save nuomonę.
Ugi mes patys tarp Ravęs ar labai vieni
kitais pasitikime? Ne. Delko ne? Dėlto, kad
daugelis mėgsta pameluoti, mėgsta net apgavinėti, nusukti, net greiti yra, kiti perdaug
greiti, svetimą turtą pasisavinti.

SVEIKA MARIJA iš knn.

LABDARIŲ DIRVA

kurios yra apsiėmusios dirbti jau bekalbėti apie • hicM
prie užkandžių, bus gerai pa- lietuvių visuomenę. IŠ vi
sirengusios savo pareigas at- matyti, kad Šiemet hiųn,)fl
likti.
[gausingas piknikas, kokio!
Piknikas bus Vytauto dar- Šiol (tur nesame turėję,
že tuoj po pamaldų Sv. Kazį-1' Sveikinsime Tėvu vuri
miero kapinyne, čia tai jau'nus. Šio vakaro susi
i
visoms kuopoms daug darbo.J nutarsime kaip tinkamiau
Darbas nebus sunkus, jei prie sveikinti didžiausius mūsų*
jo gerai prisirengsime. Prisė ganizaeijos prietelius —H
rengti reikia, nes šiemet lau- vus Marijonus, kurie mini
kiama daug svečių. Gausingos metų vienuolijos atcaujfl
lietuvių minios žada būti pik- sukaktuves gegužės mėlt,
nike, nes įžanga į daržą, užl dy- d., Dievo Apvaizdos par
ką ir laike pamaldų kapinyne auditorijoj. Tėvai Mari jom

GEGUŽES MEN.
D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu

BIRŽELIO "t 6 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.
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DRAUGAS

1

Trečiadienis, ge

=a

ŠIAIS METAIS LIETU l LIETUVOS PIENO OKIS LENKAI NAIKINA LIE
TUVOS MIŠKUS
1933 METAIS
VO Jt BUS PIRMOJI
Pereitais 1933 metais Lie
JŪRŲ ŠVENTĖ
Pagrobę Vilniaus kraštų^ le- i

rgaioių chorų, kuru sykį į mė
nesį gieda bažnyčioje per sumų. Būtų dųug lietuvių ir
lenkų laimėta politikoje, jei
Petras Gutoski taptų išrink
tas. Ir, ištikrųjų, turėtume ge
rų atstovų valstybės rūmuose.
Tautietis

Beveik visus valgius
1 gramų.
surinko Q. Balkienė, Z. Rim

KŪNSIN'Ū LIETUVIŲ ŽINIOS

kienė ir K. Taniulevičienė. La
bai gardžiai iškepė Aleksand
ras Miklonis. Jis yra virėjas
didžiausiam Omahos restauraVIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
tuvoje pieno ūkiui teko per nkai naikina ten visokius ga
ne. Virš 500 žmonių atsilankė
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.
te tik vyriausybe, bet ir! gyventi naujų sunkumų: že- uitos turtus, stengiasi jų iš
ir visi buvo labai patenkinti.
Lietuvos kultūrinės mos pieno produktų kainos už- ten kuo daugiausiai prisigro
Atsilankė daug svetimtaučių.
i. !
uomeninės organizacijoj sieny dar krito; kai kurie kra
bti, nes jaučia, kud jų netei
jos ėjo beveik visa parapija. Buvo svečių net iš Chįcagos.Į
ut ant vis daugiau pradeda j štai, kur fues sviestu ekspor sėto šeimininkavimo galas jau
Parsitrauk
Tas rodė Misijų sekines.
tupinti jūros reikalais. Su-Į tuojame, susiaurino įvežimų: artinasi. Jų dabartinis elge
Vakarienei programų suren
Misijų užbaigimo dienoj.
Knygas
i
kimo ministerija paskuti-1 kiti išgalvojo kitokių suvar sys Vilniaus krašte yra labai
Kenosha, Wis.
Sv. Misi- nusiįonierius pasakė net pen- gė Seselės iš mokyklos vaikuau aiku svarsto atskiro jūrų žymų. Ir pas mus vietoje si> panašus į Vokiečių elgesį Lie jos, kurios prasidėjo Sv. Pet- kįs pamokslus ir suteikė Sv. I
dalyvavo tai ja pat ir Pu
irtamento Klaipėdoje stei- tikta kliūčių. Pereitų žiemų ne tuvoje okupacijos laikais. Ta ro bažnyčioje, gegužės 14 d., Tėvo Jubiliejinių Metų palai 1 laski- Glee klūbas iš 25 jau
I avė. ŠIRDIES MĖNUO. Paklausimų.
Ypatingai visi ūkininkai turėjo pakan da vokiečiai kiek tik įsteng baigėsi gegužės 20 d. Dėkin- minimų. Taip pat visi sykiu nikaičių. Tas klūbas labai gra
rašė kun. Berlia.ux. Vertė By
ledos krašto lietuviai no- kamai pašaro. Dėl šalto pava dami alino Lietuvų'ir lekvi- gi esame uiisijonieriui Tėvui atnaujino krikšto įžadus. Va- žiai padainavo.* Gražiųx kalbų
rąs. Kaunas, 1926 m. pusi. 164
id šis klausimas būtų pa sario oro, blogai žėlė pievos,1 zavo jos gyventojus.
Petrauskui už atsilankymų ir kare per kryžiaus proesijų, pasakė buvusis policijos vir
Kaina 35c.
o pašarų stoka vertė ūkinin
ltai išspręstas,
Ypatingai lenkai Vilniaus, mūsų gerb. klebonui už rūpes visa minia laikė degančias žva šininkas, J. Pszanowski, T.
MĄSTYMAI APIE tVČ.
kus anksti išgyti „gyvulius.
Crowford, Dewey Hanson, P.
tį
surengiant
tas
misijas.
krašte
naikino
miškus.
Mat,
1
kės,
prisiminimui
pirmųjų
kri
riimiesieins Didžiosios ir
JĖZAUS ŠIRDĮ. F. Massarti,
t • .
K
i Tas, žinoma, neigiamai pavei- lietllvixka Dllik vra
„p
Žmonės skaitlingai lankė mi: kščidnių gyvenimo katakom Gutoski, F. Petiuconis ir A,
sios Lietuvos gyventojų- . .ramvba Dėl t k : lletu'lfektt pūsis >ia bene geS. Ju Vertė kun. J. Vaišnors
gamybų
kiams užmegsti Kaune y-jk ...
- į
*,
./
naasia Europoje ir tos pušies sijas. Misijoą. kun. Petraus- bose. Apeigos darė didelio į- Poškus.
M. I. C. Marijampolė, 1931
to ir sviesto eksportas, nors lefltos yra labai vertinamos ' kas, rytais ir vakarais, sakė
spūdžio.
Ieško
politinio
darbo
įsisteigusi Lietuvos ir Klaipusi. 208. Kaina 35c.
tas kritimas yra labui mažas. ypač Londono rinkoje. Jeigu pamokslus. Reikia pastebėti,
V i.
. .
Po
misijų
ūiisijonierius
Tė

, dos krašto kultūrinio benBuvusio Sv. Antano parapi -n-r-r-m
Pienocentras užsienin ekspor
VYRAI
ATYDA!
kad
be
augusių,
ir
mūsų
jau

lenkai
stengtųsi
Vilniaus
vas Petrauskas sukvietė para- jos klebono giminaitis, Petras
dradarbiavimo draugija.
Ji
štai yra specialia pranešimas, kit
tavo statinaičių sviesto; 1932
nimas
lig
varyte
varomas
lan

krašto
miškus
pijonus į svetainę ir pasakė Gutoski kandidatuoja į statė bua įdomus kiekvienam vyrui, kif
siekia suartinti Didžiosios ir
paaiekė "viduramži” ir Jaučia reifl
m. I rūšies 130,635, II — 39,
ne alinti, bet juos tinkamai kė Misijas. Prie šv. Koiųuni- kalbų, apie Lietuvų.
Juze representative iš 15 distrikto llnguraą tam tikro galvinančtfo TOI
Mažosios Lietuvos gyventojus
KO. Kad suteikti galimumą tflkstan?
030 ir IU rūšies — 2,397. Vi
užlaikyti, tai jie būtų tenykš
kur daugumoje gyvena lenkai čiams, kurie dėl kokios norą prletaakultūriniu atžvilgiu, o tada ir
so 1132,310 st.
tles atidėlioja užsisakyti
_____
į Springfield, III. Klebonui į
čių gyventojų didelių uždar
ir lietuviai. Yra doras ir mo
1 lipėdiečių
atlietuvinimo
1933 m. I rūšies — 86,564,
pagalbų atvažiavo vietiniai
bių šakinis ir kelių dešimtų
kytas jaunikaitis. Baigęs tei
i ausimas bus daug lengvesII — 87,018 ir UI — 8,728. metų eksportas. Tačiau dabai
l kun. augustijonai, kurie taip
šių mokslų ir vedęs lietuvaitę
i is, jų išvadavimo darbas iš
Parapijos vakarienė
Viso — 172,062 statinaičių
Orn^a Nebr«^- fieguJrt,Čia
Budriu kuri vargani tiesiog nuo dlstrfbutorlų. gj. Gydyto
iš
252,000
hektarų
miškų
a
. svetimos dvasios vergijos bus sviesto. J933 metais mūsų svie
jaus preskripcija dabar parduodama
v
vivį,u
zmones skaitlingai lan-__ -______________________ visose vaistinyčiose. Vienas Doleris
pie
100,000
ha
yra
neišbren
ninkaujax mūsų bažnyčioje
daug sėkmingesnis.
, per už mėnesio treatinentą — būkite sa
sto eksportas buvo mažesnis, damų pelkių, balų, tundrų, ku- žės mėnesio pradžioje turėjo- kė bažnyčia ir 6io prie 5vJn.
gaukite buteli Šiandien — garan
me Misijas. Kasdien daugelis
pirmas sv. Misiąs ir veda me vimi
tuotas.
kaip
1932
m.
10,248
statinai

Balandžio 17 d. Kaune bu
Komunijos.
riuose netik medžiai skursta,
žmonių
ėjo
prie
Dievo
Stalo.
tėmis.
Tai,
palyginus*
su
ki

vo šios draugijos pirmas ineGegužės 13 d. turėjome di
LIETUVIAI DAKTARAI:
bet ir krūmai neauga. Reika
Misijas davė žymus misijonie
(tinis narių susirinkimas. Val tais kraštais, labai nežymus
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
delę vakarienę ir gražių prolingas miškų nusausinimas- ir
rius.
kun.
Antahas
Petraus

eksporto
sumažėjimas.
Ligšiol
dybos vardu darydamas pra
prižiūrėjimas, tačiau tuo len
ToL LAFayetto 708®
I. C.
nešimų prof. K. Pakštas pažy- didinę sviesto gamybos kieky kai nesirūpina. Garsioji, isto kas, M. X
LIETUVLA2 DAKTARAI:
|mėja, kad draugijos skyrių bę ir jų per kelis metus labai rinė Nalobokų, buvusi Radvi
Atlaidai
DENTISTAS
TeL JLAFeyette 8067
1444
80. 48th CT., CICERO. HA
įkaičius nuolatos vis auga tiek išplėtę, pereitais metais at lų, giria 1928 įlietais parduo
Per atlaidus gerbiamas mi
GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ!
Utar.. Ketv. lr Pėtn. H—« voL
Įknepr. Lietuvoje, tiek Klaipė- kreipėme daugiau dėmesio į
U47 SO. HALSTEB SI., OEIGAGS
ta kažin kokiai Londono fir sijonierius negalėjo čia būti
<140 Archer Avenue
GYDYTOJAS tr CHIRURGAI
Pgned., Sored. Ir Babat S—8 oak
d« krašte. Draugija netrukus gaminamo sviesto ir kitų pie mai Century. Dabar tos girios nes turėjo vykti su Misijomis
'
S—4 lr 7—8 vaL vakare
X—SPINDULIAI
i
igs bibliotekų, kurioje bus no produktų rūšį. Kada užsie plotai yra be galo sunaikinti,
3051 West 43rd Str.
Bes. 2136 W. 24th Bt.
■
- a
_ IiAFayett
’ apsč. m medžiagos, nušviečian- nio rinkos siaurėja, susidaro pilni priversti plikų lvė’r.ių ii
Tei. CAMai MOS
(Prie Archer Avė. eetoll Kedale)
KaltUmlą TeL CAMal
▼alandoe: nuo i Iki S vai. vakaro
i
Klaipėdos, Lietuvos pa- apsunkinimų sviestui parduo
Seredomla ir nedėliomia pagal
nukirstų šakų laužų. Niekai
eutarti
ti,
tuo
tarpu
aukštesnės
rūšies
i" > ir vokiečių veržimosi į
Res. and Office
Office Phone
jų nevalo, niekas jomis nesi
PROapect 1023
2858 So. Leavitt St.
sviestų
yra
lengviau
parduo

i tus klausimus.
•—
rūpina. Kiek toliau Jiuo upių^
CAN 1L 0706 Office: 2643 W. tfth Stresį
•M
ti. Mūsų sviesto kokybė labūi
Vat: S Iki 6 popiet, 7 iki s vak,
pasitaiko kvartalų, kuriais
Nedėlioję pagal autartl
Šių vasarų, suburdama visas
pakilo daugiausia todėl, kad nuo prieškarinių laikų niekas j
DENTISTAS
\ lomeniškas organizacijas,
. 4204 ARCHER AVĖ.
nemaža smulkesnių pieninių
■P*
- ti '
•
Office Td. REPubllc 7686
nesirūpina: vėtrų išlaužti me
sųjunga nori surengti pirmų
PHYSICIAN and SURGEON
corner Sacramento
Res. Tel. GROvehUl 0617
prisijungė prie didesnių, su
džiai, likusios po kirtimų ša Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
jų Lietuvoje jūros šventę. Tuo
7017 S. FAIRFIELD AVĖ.
2403 W. 63rd St., Chicago
pavojingas. Ęalengvlnkite Jj , 5 mi
mažėjo rankinių pieninių skai
su Musterole, “erainimo a tab
laiku visose Lietuvos vietose ^ius, patobulinti pieninių įre kos nesurinkta ir neišvežta. nutes
OFFICE HOURS:
ely toju”! Vartojant vieną kartą va
2
to
4 and 7 to 9 P M.
Pasitaiko ir tokių barikadų, landoje por penkias valandas, atne
b Uų rengiamos paskaitos, miSunday by Appolutment
ngimai ir aprūpinta tinkamu kad pereiki negalima. Sugriu ša palengvinimą. Vartotas milijoną
34S» W. M.VRQL'ETTE ROAD
per 25 metas. Rekomenduotas gy
111 ęni, eisenos, o jiačioje KlaiGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
dytąja
ir
slaugių.
vandeniu.
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
vusių beržų ir eglių žievė dar
p loję būtų tos šventės cen-'
Nedėlioj susitarus
Taip pat patobulintas pieni
laikosi, bet vidus visiškai su
DR.
STRIKOL
’
IS
11
‘S iškilmės. Šiųja švente
nių aparatas: nustatytas pie
puvęs. Tūkstančiai medžių ku
riorima lietuvių tautoje kelti
TeL OAMal S13S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. VAITUSH, OPT.
nininkams mokslo cenzas ir iš ,
binių
metrų
pūva
be
jokios
aavo jūros meilę ir plačiau
LIETUVIS
4645 So. Ashland Avė.
duotos tarnybinės knygelės,
Optometrio»lly Akly Specialistas . .
naudos. Vasaros metu, nieke- Į
p- kleisti jos reikšmę.
Palengvins akių Jtempimą, kuris
OFISO VALANDOS:
paruošta apie 1000 grietinės
<*,vo» skaudėjimo,
no nesaugojami, dideliausi mi
Nuo S Iki 4 lr nuo 4 Iki I rak.
deMtistas
•baigimo
akių
aptemimo,
nervuotuJau kelinti metai, kai įvai- nugriebimo punktų vedėjų.
Nedėliomis pagal sutarti
mo. skaudamą aklų karėti, atitaiso
škų plotai išdega. Taip atė
2201
W. Oermak Road
Ofiso te>ef. BOLIevard 78JO
trumparegystę ir toliregystę. Priren
i os Lietuvos organizacijos, į- Kai kurios pieninės tiek išto
gta
teisingai
akinius.
Visuose
atsiti

(Kampas Leavitt SL)
jūnų valdininkų “globojami’'
Namų Tel. PROspeet 1880
kimuose egzaminavimas daromas su
«taigos ir asmenvs kelia savo bulėjo, kad jau beveik visas
elektra,
parodančia
mažiausiai
klai

Valandos:
Nuo I IMI II rytg
nyksta Lietuvos turtai.
das. Specialė- atyda atkreipiama 1
laivyno steigimo reikalų. Ta-' gaminamas sviestas yra pir
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
Nuo 1 Iki I vakaro
ToL BOCievard 7843
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v
čiau tos pastangos toliau su- mos rūšies. Pirmos rūšies svicSeredoj pacal sutarti
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Aklnfų kai
Buy gloves with whot nos per pusę pigiaus, kaip buvo pirmanymo nepasistūmėjo.
*i sto pagaminta 76 nuoš. ir per
miaua Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau
it savęs
sųjunga mano visus tuo klau- į. pereitus metus jo gamyba pa
DENTISTAS
kaip pirmiau.
CAMal sies
Nereik mokėti 60c. ui *
4713 SOLTH ASHLAND AVĖ.
siniu susidomėjusius sujungti kilo 28,4 nuoš. Sumažėjo ant
Phone tUsHpvrtl 7Rke______
<645 So. Ashland Ava.
dantų mostJ. Llsterine To- ,
oth Pašte gaunama po 16o.
bendram darbui. Susirinkime ros rūšies nuo 47,7 ligi 22,7
arti 47th Itroet
ITione CANaI 4122
rėmyk, kaip gerai ji vei
Ygl.: nuo 8 Iki ■ vakare
Lietuvoje
didžiojo
karo
lai

dalyvavusieji iškėlė daug fa- nuoš. ir trečios rūšies nuo 4,8
Seredoj nagai eutarti
kla.
Ją ▼artota.damaa per
GYDYTOJA* ir CHIRURGAM
metus sutaupai |3 00.
kais
nebuvo
cukraus,
tai
žthoktų, kurie ryškiai vaizduoja nuoš. ligi 1,4 nuoš. Pirmos rū2201 W. Oermak Read
GYDO AKIN
kaip vokietizmas plečiamas' Sies sviesto daugiausia paga- į n*‘s viskų saldydavo cukreliu
VoL
OANal
01R7
LISTERINE
ir prirenka akinius
Ree. PROapect MSB
Valaudoe 1—| tr 7—8 rak.
Lietuvoje. Nekalbant jau. apie mino Mažeikių — Kretingos arba sacharinu. Gydytojų jro
atsakomiiigai
Vai.: nuo 10—Jvfp.p.
Beredomls Ir Nedėliosią pagal eutasC
TOOTH PAŠTE
Kluipėdos kraštų, kuris .jau ke rajonus—> 85,2 nuoš. viso kie- dymais, sacharinas arba cuk
feilėlojc pagal suturi J
REZIDENCIJA
2201 W. 22nd Cermak Rd.
lintas šimtmetis kaip vokieti- kio, Kiaulių — 81 nuoš. ir Bi- relis, sveikatai yra kenksmin
6631
S.
California Ava.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
T“
gas saldumynas. Po karo, sa-.
namus, vokietizmas labui pla- ržų — 78,7 nuoš.
1811 SOUTH HAD.TKI) 8TH.SC3BV
BBFubiio MM
I V
I
O 8 DAKTA RaA 11
ningai skleidžiamas visu Vo
Trys rajonai (Biržų, Fane- charino vartojimas Lietuvoje
».»!■>»
■)---------So. Artesiaa mva
Valandoa: 11 ryto tkl ė popiet
kietijos pasieniu, ypač Suval-į vęžio. iMažeikių — Kretingos) buvo kaip ir užmirštas. Visi
oriuos Tel. LAl-’ayeUc 4017
Ofiao Tol. VK tory 6M08
8 iki >:>• vakare
Res.: Td. UKMIock 4286
TaL DKKmI 8181
kijoje. Sųjungos valdyba re-Į pajėgė ir pernai sviesto gamy- naudodavo vien tik cukrų. ]
nka naujus vokietizuio veik ■, bų Išdidinti. Kiti sumažino sisteigus Lietuvoje cukraus fa
OTTTfi A fl
brikui,
buVo
manyta,
kad
cu

4729 So. Ashland Avė.
los faktus ir tikrina jau turi arl>a išlaikė maždaug tokių
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
8 luboe
krus
dųr
labiau
atpigs,
bet
Rueas Gydytojas Ir Chirurgas
mus. Susirinkimas nutarė at ' pat. Daugiausia sviesto garny
ARCHER AVĖ.
CHICAGO. ILL.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai Ofiso4142
Moteriškų,
Vyriškų,
Vaikų
valandos: 2-4 lr 4-8 vak vak.
išėjo
priešingai
—
cukrus
pa
kreipti didesnį vyriausybės ir bų sumažino Marijampolės —
OFISO VALANDOS:
2615 WBST 69th ST.
R. itd«n« IJ,w Ofisas: 2454 W. 6»tli SL
visų chroniškų ligų.
Valandos: 10-18 ir 8-8 vai. vak.
vi>unmem'‘s dėmes} į kovų, su Alytaus (29,7 nuoš.), Ukmer brango. Tuo tarpu labiau iš Nno 18 Iki 18 vai. ryto, nuo S IU ė
Of.
ir
Rei.
Tel.
HEMIock
6141
vat po pietų lr nuo 7 IU S:H vai.
Herodorals lr Nedėliomis pagal sutarti
sivystė
krizė,
gyvenimas
pa

Ofisas
3102
So.
Halsted
St
visokia besiplečiančia vokiety- ; ges — Kėdainių (28,5 nuoš.),
vakaro.
Nedėlkanla nuo 18 lkf 18
V a 1 a n d o s:
Kampas Slot Btreet
valandai
dieną.
sunkėjo
ir
žmonės,
ypač
biedbe Lietuvoje. Į naujų sųjun- j Utenos — Zarasų (26,8 nuoš.Y
2-4
popiet;
buo 6.8 vakarais
Valandos: 8—4 popiet. 7—8 vai. vek.
Telefonas MIDway 2880
gos valdybę, išrinkti: buvę ir Vilkaviškio — Šakių (19 nuomenė, vėl grįžo prie cuk
Medėlfbmki ir tvontadleniaie lt—ll
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
relio, kurs nekartų yra net fal
4157
ARCHER AVENUE
Klaipėdos krašto gubeniato- nuoš.) rajonai.
Offtce Tol. Wflptworth 8188
.
Td. VIRginia 0084
sifikuojamas ir yra abejotinos
Res. Tel. Hyde Park 8888
oro t. K. Zaikauskas ir Į .---------- ru
Ofiao vai.: 8—4 Ir •—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutarti
OfflnA FhOM
Nea Phone
A. Merkys, prof.
Kiekvieno kataliko turi bū- kokybe. Tam nenormalumui
TRlMfK MU
dr. Valančiu* ir ti didžiausias rūpestis, kad bū jiušalinti valdžia daro žygių
Tol. Ofiso BOLljevard 3418—11
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Bes. VIC«w-y 284A
MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGŲ
rus Babickus.
tų stipri katalikiška spauda. nuo ai ei nn nčio rudens lietuvi
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIALISTE
z
Td. YAIUIm 0881
kad ji pasiektų visus tikįn- ško cukraus kainų sumažinti
OTDTTOJAB Ir CHIRUROA8
Rca.1 Tel. PI.Asa 2400
6900 SOUTH UAU3TED ST.
nitu u ’,a
i visetu-į čiuosius ir kad nekatalikiško- tiek, kad būtų ir cukrinių run-i
.. >
Halsted
Street
Vu landos:
Valandos: 1 Iki 1 po pietų. T Iki I vak. Ofiao vai. nuo l-l: nuo 4:10-8:80
|
kelių
a
įgintojni
ir
cukraus
va-|
.
i
ji sjiaudn būtų išmesta iš ka
UUlk iiU
Nuo 10-ia *• ryto:
lr 7-8 V v.
1 v
756 WBtreet
Uokyrua uoredon^i
.......
f
jO
Ifcl
U
uluL 4 J I
NeddldieiUal!
auo
iai
»aa
.
at i * a

MISIJOS

Širdies Men

MISIJOS

Nusa-Tone

DR.P.ATKHS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. RAČKUS

i Don’t k
neglect
Colds

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. GURSKIS

DR, J. J. KOWAR$KAS

DR. J. I SIMONAITIS

DR. 6.1, BLOŽIS

CUKRUS BUS ATPI
GINTAS

DR, C. Z. VEZEL’IS

DR. S. BIEŽIS

DR, KARL NURKAT

DR. P. Z. ZALATORIS

25‘

1 1

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

OR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J, RUSSELL

t

DR. T. DUNDULIS

DR. MAURICE KAHN

DR. SUSANA A. SLAKIS

BR. A. R. McCRADIE

DR. A. J. BERTASH

1

DRAUGAS

Trečiadienis, gegužės 23, 1934
■IM. '=

KUN. T. GASPARAIČIO
MIRTIES SUKAKTIS
Orkestrą

levitų

sustojo,

Kat Dievas ranka štai*' pakuoju;
Styga ta jauna lr aptilo...

Simfonijos ai'das...

nutilo.

Andrius Puipas

vo mokiniui, jis būdavo bėga ]
liniai patenkintas; jei kokiam
pavargėliui, pakeleiviui duo
davo pagalbų, nuveždavo
j
prieglaudų, būdavo palinks
mintas; jei kokiam klierikui
bei seminaristui reikėdavo pi
niginės pašalpos, kun. Tanias
visados pasiųsdavo, kiek galė
davo.
Neužsiršime kun. Tarno —
to mūsų, studentavimo dienų,
draugo. Jis mokykloje visa
dos buvo draugingas, links
mas. Jo draugai - studentai
mėgdavo jį renomuoti ‘Cecil’,
“Tommy”.
Neužmiršime jo mokslo ga
bumų, dienos jsišventihio į

nai jiems teikiamas tąs dva- jimo ir tauto#. Iškilmė jaudisios penas, be kurio žmogaus no suaugusius. Daugelis pri
siniinė savo kūdikystės dienas,
gyvenimas yra tuščias.
ypač. dieną pirmosios šv. Ko
Katalikiškoji parapijos mo
munijos.
Moterų Sų-gos Chicagos ap kykla šiuos mokinius išmoki
79 sielos tapo priimtos pra
skrities valdybos, Centro vai no tikėjimo pažinimo, tėvų
ktikuojančių katalikų skai
dybos narių, ir kuopų pinui- kalbos, doro, gražaus elgesio,
čiun, tat iš to aišku, kad Ne
įlinkių nutarimu, rengiama O tie dalykai yra brangūs
kalto Prasidėjimo parapija
gerb. kan. F. Kemešiui page-1 žmogaus gyvenime. Galima pa
augu.
Namiškis
rbti vakaras birželio 3 d., Gi- į sitikėti, kad tų mokinių te
mimo Pupelės Šv. parapijos ' vėliai nepasigailės savo tūrio,
auditorijoj, Marųuette Tarke.' kad juos auklėjus aukštesnėse

22 VYČIįl SEIMAS
NEW YORKE

CHICAGOS S^JUNGIETĖMS

Visuotinų Lietuvos Vyčių 22
seimų apsiėmė surengti 12
New Yorko kuopa, New Yor
ke. Seimas įvyks antradienį,
trečiadienį ir ketvirtadienį,
rugpiūčio 7, 8 ir 9 dienomis,
Aušros Vartų parapijos salė

Lotynų patarlė: tempus fu
git (laikas bėga) tuomet įsikr’-t mūsų mintyse žymiais
Visų kuopų sųjungietės pra katalikiškose mokyklose. Nes
bruožais, kuomet mes pasižve
somos rengtis prie pagerbimo brangiausia vaikui tėvų dova
lgiame j save, savo gimines,
mums brangaus svečio. Kan. na, tai katalikiškas mokslas ii
savo draugus. Kiek atmainų!
F. Kemėšis Moterų Sųjuhgai išuuklėjimas. Be abejo, proti
Cioero, III. — Gegužės IS d.
Mes patys žengiame artyn
yra daug pasidarbavęs.
Jis ngi tėvai trokšta laimės savo J. Sterling Morton high scliool
prie realizacijos, kad tuoj pa^
yra jos organizatorium, buvęs vaikams, tat tas troškimas te keturių metų kursų baigė ir
virsime j dulkes ir kad daug
Centro dvasios vadas ir yra nepasilieka vien troškimu.
gavo diplomus šie Ciceros lie
jau mūsų draugų-ių ilsisi ka kunigus (bai. 6 d., 1929 m.),
Namiškis
Garbės narys. Be to, ir dabar
tuviai: Emily Aleksunas, Jupuose.
jo profesoriavimo Quigley pra būdamas užimtas darbais mūs
-- ------------- l„.
Jia Cliesus, ltalphine Damekis,
Rods, dar kun. Tarno Gas- dinėje seminarijoj, jo vikara nepamiršta.
Ann Davis, Charles Jakubau- ’
paraičio šypsena neišdilo ma vimo pas kunigus klebonus A-i Tat visų sųjungiečių parei
skas, Florence Jakuhauskas,;
no mintyse, bet jau geg. 27 d ' lbavieių, Vaičunų, Vrbų, lai-| ga tinkamai pagerbti mūsų or
Antoinette Karkauskas, Jo
š. m., sukako du metai nuo jo kinų klebonavimo kun. kleb. ganizacijos geradarį.
Brighton Park. — Geg. 1 seph Kavickis, Blaise Kazlaumirties.
.
Baltučio parapijoje, pamėgi
Vakaro bilietai išsiuntinėti
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. skas,
Anna Vlikashouskas,;
mų ir deklamavimų kūrinių kuopų pirmininkėms ir kitoms ; bažnyčioje 79 mokiniai pirmų I Ann Millas, Ilattie MizotoAtėjo į šį pasaulį. Savo jau
Lietuvos poetų, jo bibliotekoj kai kurioms narėms. Kiekvie-' kartų priėmė šv. Komunijų. wicz, Vincent Mozer, Helen
triais pirštais įsikibto į mūsų
įvairių knygų; jo literatinį
skritulio juodžemį, pasitama-.......................
na įsigykime sau po bilietų, o Gražus, saulėtas sekmadienio Nazninskas, Marcella Norbū\
vo mums, kaipo mokytojas,pvlirmb ju°kmgų poemų, The
rytas patogus buvo tai gražiai tas, Anthcny Olbik, Williain
kitus išplatinkime.
kunigas; bet taip trumpai,
Spaudos atstovė įspūdingai iškilmei. Klebonas Pechulis, Florence Shemet,
kun. A. Briška vaikučius pa John Slauter, Alfred Vasaitis,
Tavo draugai tavęs, a. a.
rods, tik paviešėjo. Savo ran
sitiko mokyklos kambaryje ir Stella Zurba, John Antanai
komis prie Altoriaus stebuk- kunige Taniai, niekados nenžišrikiuotoj gražioj procesijoj tis, Ted Čerkauskas, Charles
lus darė, savo lūpomis malda-1 mirs: Dievui taip surėdžius,
atvedė į bažnyčių. Per šv. Mi Mikutis, John Millas, John
vo mums išganymo — jo gy tau pasiuntėm savo ambasa
So.
Chicago.
—
šv.
Juozapo
šias vaikučiai artinos prie Die Nazninskas, Bruno Pųkutinsvenimas taip meilus kaip si dorių — kunigų Pranų Jur
parapijos
pirmasis
piknikas
vo Stalo, giedant mažųjarp kas, Frank Jurgei, William
mfonijos garsas. Bet, štai, or gaitį... ‘ Seksime tave... seksiu
šio mėnesio 13 d., Vytauto da chorui giesmes ir griežiant mo Pralgauskas, Joseph Stanci
kestrą sustoja... ta jauna sty ir as.
Stasys Pieža
rže gražiai pavyko.
kyklos benui. Tinkamas tai iš kas, Anthony Zupkus, Frank
ga nutila... simfonijos garsas
Nors oras nebuvo piknikui kilmei pamokslas ragino vai Pechukaitis, George Veichhlis,
išdila... toli... toli... verpetuo
DRAUGAS”
patogus, apsiniaukęs ir kai kučius per visų savo gyveni Stanley Venckus, Albena Jan-}
se.
kuriose
miesto dalyse lijo; be mų tvirtai laikytis savo tikė- chauski.
Atminsime kun. Tarnų Cas- Katalikiškas!
to buvo gari šaltoka, vienok
paraitį, nes negalime* užmiršti
Lietuviškas I
mūsų parapijos darbuotojai
jo nepaprasto laimės troškimo,
Patriotiškas!
bei darbuotojos buvo iš anks
Teisinc-as!
Kun. Tarno laimė daugiausiai ;
to gerai prisirengę ir daug iš
buvo tame, kai jisai kitam ge
Naudingas 1
......
platinę -tikiątų, tat sutraukta
Pamokinantis!
rų darė. Jei pagelbėdavo' saIšdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklą
minia žmonių — vietinių ir į
lr Grabnamlu
i nemažai atvyko svečių iš ki
Didžiausia paminkilq dirbtuvė
tų kolonijų. Taigi pasisekimas
Chieagoj
----- o1
buvusiojo parapijos pikniko
Suvirs 50 metų prityrimo
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:
priklausė nuo geraširdžių pa
rapijonų.
Pirkite tiesiai Ii dirbtuvės ir
laupykite pinigus
Gryno jielno piknikas davė
Mes atlikome darbų daugeliui žymes
parapijai virš 500 dol. Taigi
nių Chicagos Lietuvių.
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
yra kuomi parapi jonams
ir
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
klebonui pasidžiaugti. Taipgi
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
garbė priklauso visiems dar
Ganytojiški Laiškai.
arti Grand Avė.
buotojams, kurie ir laiko ir
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
darbo ir pinigo nesigailėjo bi
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
tik būtų geros pasekmės.
tuojaus pareikalaus.
Chicago, Illinois
Cla nuplėte:
‘
Reporteris

BAIGĖ KETURIŲ MĖTŲ
KURSĄ .

PAMINKLŲ DIEBIJAI
Specialisto! Ukalime lr Išdirbi
me visokių rūiių paminklus
<
grabuamlua.
Mūsų Šeimyna speclallruoja Sia

me darbe per Šešias kartas.
Veskite p—ilnblų reikalus
sial su pačiais išdirbėjai*

Vienas blokas J rytus nuo
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Office: HILLSIDE 8866

GRABORIAI:
Visi Telefonai:

Yards 1741-174
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naki i
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

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

Arkivyskupas lirgjs Matntans

527 N. WESTERN AVĖ.

J.J.BAGDONAS

Telefonas SEEIey 6103

Liūdnoje valandoje paveskite dėl mar*-,
savo rūpesčius.

“DflA.UQAS”, 2134 SO. OAKLEY AVĖ., Chicago. tll.

Vardas, Pavardė
Mano adresas

G R A BO R Ta I
LACHAVVICH Telefonas YARds 1138
IR SONOS
STANLEY P. MAŽEIKA

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios vei' ii
šiose lietuvių apylinkėse: - North Sid
Bridgeport, Town of Lake, West Side. 1 ■ IS
Koplyčias turiu savo, visos su vargonų s.
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

Brighton Park. — Štai ne
užilgo ir vėl mokyklos užsi
darys
vasaros atostogoms.
LIETUVIAI GRABORIAI
GBABORIUS
Bet, pirm negu užsidarys, dar Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsiteukti, o mano Tnriu automobilius visokiems
darbu būsite užganėdfnti
bus rengiamos įvairios, įspū
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANai S51& arba 2614
dingos iškilmės.
2314 W. 23rd PU Chicago
3319 Lituanica Avenue
Yra paprotys 8 skyriaus moChicago, III.
kini.,„8 dėvėti spalvuotus k. /439 g<*■ Cicero, DI.

PAŠAUKITE:

TaL CICKRO M27

spinus. Toji iškilmė Nekalto
Prasidėjimo jiarapijos mokyk
loje buvo geg. 15 d. Klebonas,
IR BALHAMI7OTOJA1
kun. A. Briška, buvo jiakvies 'JRABORIITS
PatarnavlmM garan tr nebrangus
tas į 8 kambarį išdalinti mo
718 W. 18th St
Tel. MORroa Ull
kiniams kaspinus. Šios moky
klos sjialva Šiemet yra: mėly
na ir auksinė. 30 bernaičių ir
LIETUVIŲ GRABORIUS
Į 39 mergaitės gavo kaspinus,
Palaidoja ai >*»•• lr ankMtaa
Modernlžka koplyčia dykai.
reiškia, šiemet 69 mokiniai
MS W. i»tk ML
Tel. CAMai <174
| baigs jiarajrijos mokyklų.
Chioago. III.
Pažvelgus į tų gražų jauniI mo būrelį, džiaugsmus ima,

SIMON M. SKUDAS

J. F. RADŽIUS

I.J.ZOLP

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtyoėn, nuodingi gaaal. lėktuvų poftovlmas, artilerijos
grlauMivnl, Žmonių nprogdlnlniiui Ir kiton karo baisybė** aprašyta W.
T. SCANI.ON’O puraAytojo lr 1-Ju. premija Amerikoje apdovanotoje
kuro apysukoje

• DIBVE. PASIGAILĖK MŪSŲ/’
(GOD, IIAVK MKRCY ON UH1)
400 pinti. GraMla. tvirti apdarai. Kaina tik *1.25, nu persiuntimu
*1415. lietkuluuklta: “Draugas", 2134 So. Uoklsy Avi., Chicago, IU.

nes jie buvo tinkamui moki
nami ir auklėjami šioje mo
kykloje nuo pirmojo skyriuus.
Garbė tėvams
Garbė tiems išmintingiems
tėvams, kurie rūpinosi,* kad
>jų vaikeliai būtų auklėjami
1O
katalikiškoje mokykloje.

ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ
VEDAIAE

1444 WE8T 46th STREET
TsL BOUlavasO ***•—MII

Tel. CICERO IM

SYREVVICZE
ORABOBIUg
Laidotuvėms pilnas

„avimos

galimas u* *>!■**
tm.mi dtkai

e-

aim ov®, m-

Viucent RoselU, secr.

Alfred RoseUi, pres.

KA TIK ATĖJO K LIETUVOS

KASPINŲ IŠDALINIMAS

•

Rez. PENSACOLA MII
BELMONT 3486

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

knygą. ''ARKIVY8KUPA8

U>*-

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE .

GRAŽIAI PAVYKO

man

A. J. Mažeika,
L. V. C. pi

ROSELLI BROTHERS, INC.,

PIRMOJI ŠY. KOMUNIJA

SlunClu gi.»O už kuriuos atsiųskite
JUROIS MATULEVIČIUS.”

je, 568 Broome St., New 1
rke.
Kuopos pramogų komisi
praneša, jog seimo laiku k
pa rengia išvažiavimų, va
rienę ir didelius šokius K
gths of Columbus viešbuti
Galutina seimo tvarka bus
skelbta spaudoje vėliau.

ANTANAS PETKUS

REPublic

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

2506 West 63rd Street

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

UOZAPAS EUOilKI
-I R-

Tel. Boulevard 4139

TĖVAS•

Tel. LAFayedr tais

J. Liulevičius

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGU
<
LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE.........

ĄiaborldM
Ir

llM.MinnmtuJaPatarnauja Chiea-JI
goję Ir apylinkėje. II
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

ĮI
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4092 Archer Avė. I|

O

Public8340
5340 So. Ked /■< Avenue
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bei šiaip veikėjų-įvyks šian-1 jimo paremti santykiai. To- siai auga pradžios mokyklos
die, gegužės 23 d., 7:30 vai. liau laikraštis nurodo, kad (mokinių, skaičius, ypatingai
vakare, parapijos svetainėj. “nuo šių metų pradžios -poli kai Lietuvoje buvo' įvestas
Gegužės 15 <1., šcmetę sve Tai paskutinis susirinkimas tinis vaizdas Pulmltės valsty privalomas pradžios mokslas.
tainėje, 3338 So. Lituanica av. prieš rengiamų piknikų. Visi bėse vis greičiau keičiasi, kas 1913 metais Lietuvoje moki širdį. Iš italų kalbos vertė J.
benas “Lietuva” laikė mėne prašomi susirinkti. Reikės ap Vokietijai, dėl jos kaimyny nių buvo tik 51,221, 1919 me- Vaišnoras, M. I. C. Pusi. 208;
sinį susirinkimų. Įsirašė du tarti visi pikniko reikalai, ko stės ir rūpimų klausimų, turi ais tik 45,540, pernai jau buvo kaina 35c.
nauji nariai: S. Bartkevičia, rių daug yra, o laikas trum didelės svarbos. Mes manome, 235,083, o šiemet — 241,410'
kad neklystame, manydami, mokinių. Pereitais metais tik dr-jos Įstatai. Vertė kun. P.
Komisija
klernatistas ir J. Molis, pija- pas.
kad tai yra glaudžiai susiję su 730 mokyklų turėjo nuosavus Sanrusaitis, su amarais. Pusi
nistas ir bubnininkas.
prancūzų užsienių reikalų mi namus, 770 mokyklų namai 120; kaina 60c.
Antro skridimo per Atlan
Mišių Auka. Parašė kun.
nisterio Barthou atsilankymu buvo statomi, o kitos mokyk
tu komisija pranešė, kad $5,
Varduvoje. Ten būdamas, jis los sau butus nuomavo pas Juozas Jueevičins. Pusi.
kuriuos benas iš kasos buvo
kaina 25c.
pareiškė lenkų mintis, kaip ūkininkus.
paskyręs, jau perduoti Cent
! savąsias, kalbėdamas: Lenki
Greta mokyklų visoje Lie
ro komitetui.
W. Alexja yra didelė valstybė ir turį tuvoje auga ir vaikų darželių
• Veikiantysis komitetas pra
laisvę visų savo politikų tvar- bei suaugusiųjų kursų skai
BERLYNAS. ~ Vokiečių
nešė, kad geg. 30 d. yra paim
kyti pagal savo pageidavi čius. Iki 1927 metų vaikų dar
tas Birutės daržas ir rengia spauda tebesvųr^to Lietuvos
mus.” Laikraštis priduria: želių švietimo ministerijos iš-(
memorandumų Pabaltos val
ma piknikas su programa.
Kaina 10c.
“Lietuvoje per daug gerai ži laikomų visai nebuvo. 1927
stybių sujungsi sudaryti.
nomi Lenkijos užsienių poli metais buvo įsteigti 12 darže
Praeitam mėnesiniam susi
DRAUGAS PUB. CO.,
“Rbeinisch - Pfaefeiscjie
tikos pageidavimai, kurie pri lių, 1933 meteis — 64, o šiais
rinkime nutarta pirmų šios va
2334 So. Oakley Ave.
Zeitung” rašo, kad, sugriuvus
mena Boleslavo I ir Kar/.imie- metais jų jau yra 80. kuriuose'
saros pikniko- pelnų skirti ant
rusų užsienių reikalų komisa
ram transatlantiniam skridi
ro 111 laikus ir tai, kas stu- mokosi 3326 vaikai. SuaugA Reeldence I’hone Busfnesa Phone
rė Litvinovo planui sustiprin
Knglewood 5885
mia Lenkija nuo Baltijos jū siems kursai Lietuvoje buvo EnRicwaod mjo
mui. *Bet apsvarsčius pasirodė,
7 3 3
Kurie dar nesate įsigiję va Al. Lideika lf
ti padėčiai Palmltės valstybė
ros iki Juodųjų jūrų.” Esu, pradėti steigti 1920 metais.
kad šis piknikas įgali neduoti
karienės bilieto, prašomi pa Kun. Macui ion is lb 7 5 4
se garantijų paktu tarp Sovi
baigia laikraštis, “tai reikštų j Tais metais kursų buvo iš vipelno, nes diena nepatogi tat
skubinti. Bilietų galima gau J. Kavaliauskas 3b 7. 3 2
etų ir Trenki jos ar Voketij-os,
MODERN PHOTO
Pahaltės valstybių galų.”
nutarta transatlantiniam skri-i
so įsteigta 345, o praeitais me
STUDIO
t i Marijonų Kolegijos Rėmė- tvun. Katauskas 2b 6 4 4
dabar Paimi tės valstybės, Lie
. {rengta
dimui
rengti
kitų
piknikų.
lais jų buvo likę tik 61. Da Hollyvroo.1 Šviesomis
7 1 0
jų skyriuose. Vietas vakarie A. Valančius c
tuvai vadovaujant, pačios ren
AUKftTOH nUAIKS
Rašt.
3.
bar suaugusiųjų kursų klau
PAVEIKSLAI
nėj galima rezervuoti pašau Knn Jeskevičius rf 2 0 0
ęia savo planų. “Nors Lietu
Nutraukiame dieną ar I
sytojų
yra
2122
žmonės.
Jie
5 1 1
vakare
kiant telefonu: Canal 7790. Vi Giedraitis rf
vos vyriausybės pasiūlymas
mažėja dėl to, kad Lietuvoje
L..
Norris
ef
6
4
4
si prašomi iš anksto apsirū
| visų pirma siekia glaudesnio
420 WES'f 63rd STREET
padidėjo pradžios mokyklų
Kun.
Valančius
p
6
2
3
pinti bilietais, kad palengvi
trijų Pabaltas valstybių benCHICAOO
skaičius ir, be to, dauguma
Viso
60
26
26
SPECIALIS SUSIRIN
nus rengimu komisijos, ypač
<?radarbiavimo ‘iržsienių politi
Pradžios mokyklų skaičius suaugusiųjų jau yra raštingi.
Home runa — Kun. Petraus
KIMAS
gi šeimininkių darbų. Į R. K.
koje, tai, laikraščio nuomone, Lietuvoje kasmet auga. Prieš
kas — 1, Nausėda — 1.
tas tikslas nebus dar paskuti- pat didįjį karų, 1913 metais,
Triples — Gedraitis — 1,
Lietuvos Vyčių Chicagos a- nis Lietuvos Vyriausybes ke-1 UętuVoje buvo iš viso tik 875 LIETUVOS LAIKRAŠTININ
KAI SOV. RUSIJON
Nausėda — 1.*
pskr. specialis susirinkimas j- tinimus. Ar Lenkija norės pradžios mokyklos. Tuoj po
Doubles — kun. Petrauskas vyksta trečiadienio, gegužės pradėti derybas dėl Pakaitės
karo, 1919 metais mokyklų bu
State Bank Name)
Į Sov. Rusiją pakviesti iš (Metropolitan
Praėjusį pirmadienį Aušros — 1, A. Lideika — 1, kun. 23 d. vakare, 8:30 v., Aušros valstybių sutarties, atsižvel
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
vo įsteigta jau 1036. Perei
Tanedėllo. Seredos lr Pėtnyėlos
vyko 11 Lietuvos laikraštiniių
Vartų bažnyčioje TT. Marijo Katauskas — 1, L. Norris — Vartų parap. mokyklos kam giant į esantį tarp Lenkijos ir
vakarais 6 iki 9
tais metais visoje Lietuvoje ’
T. ,
....
„
Telefonas CANaI 1175
...
, ,, ,
kų. Jie.bus pavežioti po Ru
nų Kongregacijos Generolas, 1, kun. Valančius — 1, Bren bary. Chicagos L. V. kuopų Lietuvos ' ginčų, dar neaišku,
pradžios mokyklų buvo 229<‘I
o
: sijų ir įsbus ten apie .1 savaigerb. kun. A. Cikoto pradėjo za — 1, Giedraitis — 1, Ga- atstovai kviečiami dalyvauti. — rašo laikrašti^, — tačiau
Telefonas REPubUo 0600
luo pačiu laiku auga ir mo-L
, ,
..
....
. tęs.
Ekskursijos priešakyje'
Misijas, kurių pamokslams pa deikis — 1, Vinskunas — 1.
Apskr. Valdytai
mes tikime, kad.Lenkija savo , ,,
7ld?.8e <1,l±nelų
i vra Eltos direktorių p. J. Tarinko begalo įdomių temų:
Kažin koks tymas metiniam
nusistatyme dėl. to plano atsi lskaičius:
PAVASARIS
1913 metais buvo1’
.
j
•
• . • .
{rauskas. Rudeniop, j Lietuvi)
I .alkas apsivalyti Ir maliavotl.
Kas yra gyvenimas! Misijų į- “Draugo” piknike stos prieš!
Wesfc Pullman. — šv. Gre žvelgs į Vokietijų. Tokiu bū
18 colių sieninė popiera...
1022 mokytojai, 1933 metais • j atvyks būrelis Sov. Rusijos
vadoje — pirmam pamoksle jaunųjų kunigų tymų! O gal' gorinus choras kviečia
visų du, — pažymi, laikraštis to
Ir aukftėiau
30 colių sieninė popiera
O/"»
nuo
pačių
Pahaltės
'
4318
mokytojų,
o
šiais
metais
,
žurnalistų,
kurie
susipažins
su
nei geriausias pasaulinis ka!- tie patys oldtaimeriai bandys į kolonijų jaunimų atsilankyti į liau,. t—
lr aukftvlau.
Steninę poplerą aplpiaustom Dykai
* ariau už vis labiaif i Lietuva,
bčtojas, didžiausias pasauliu, atsigriebti! Palikime tų daly- šokių vakarų geg.'24 d. į Šv. valstybių priklųuso, ar jos su- -iau
4 vai. SPAR VARNISH Geros rūftles ................. i........... 5*4
valstybių ir žmonių santvar- kų jų menedžeriams.
. ZZ
Petro ir Pauliaus parapijos darys kaimyninėms didžio- |
galionas
lai U
4 vai. ENAMEL............
I os stebėtojas nebūtų taip
Oldtaimėrių Riuteris. svetainę, 12225 South Emer sioms vaistytiems sųlygas, kad
kvorta
MAIŠYTO Geros rūftles
aiškiai, taip gražiai ir supraald ave., 8 valandų vakare. jos prisidėtų prie rytų sutar
galiortas
5 «| -|
' nūnai išdėstęs, dėlko šiandie:
Grieš “Pbil Palrner’s orkest ties. Iš vokiečių pusės, — pa
Langams fteldus padarome sulig
pasauly yra tiek blogo, dėlko
užsakymų .......................... K O g*
rą. Įžanga tik 25c. Visi “wel- reiškia laikraštis, — tai pri
lr aukAėlau
milijonai žmonių neturi dar- Į
come
S. A. klausys nuo to, kaip laikysis
HEIFERMAN’S PAINT
bo, pastogės, badų kenčia, i
Lįetuvos valstybė, sprendžiant
STORE
kuomet šalę. jų randasi aukso
2547 VVest 63rd Street,
North Side. — Svarbus su visus iš Klaipėdos autonoroi- j
Tel. HEMIock 0070
krūvos, kuomet žemės vaisiai,
sirinkimas visų draugijų at jos kylančius Mausimus ir ar .
Mes pristatome
reikalingi žmonėms, naikina
stovų ir parapijos komiteto iš to gali susidaryti pasitikę- ,
mi — verčiami į jūras, arba

energingai laikėsi viens prieft
kitų, kad net dulkes debesi
mis į padanges kįlo (žemė bu
vo labai sausa), lšjiradžių per
tris permainas oldtaimeriai
Baigiama spausdinti graži
padarė daugiau išbėgjmų, bet
paminklinė knyga
vėliad jaunieji kunigai paėmė
Per sidabrinio TT. Marijo viršų. Žaidimas baigės 19—26
nų jubiliejaus paminėjimo va jann. kunigų naudai.
karienę, kuri įvyks gegužės 27
d., Dievo Apvaizdos parap.
AB H. R. R
salėj, visi dalyviai dykai gaus Nausėda c
5 2 2 0
gražių dovanų — paminklinę šaltimieras 3b
7 5 3 1
knygų, kuri spausdinama ant) jjrpnza 2b
6 3 4 3
liuksusinės poperos, papudšta Gedraitis cf
5 2 4 1
daugeliu atvaizdų. Knygoje Simonaitis 1b
6 3 1 0
bus aprašyta TT. Marijonų at Zuris lf
2 1 1
sigaivinimas prieš 25 metus ir Gadeikis p
6 2 2 0
(
veikla per visus tuos metus Pavilonis ss
6 o 1 1
Lietuvoje, Amerikoje bei ki Vinskunas rf
6
1 1
tuose kraštuose. Šiaip už tų
Viso
53 23 19 8
knygų reikėtų mokėti $1.00,
bet jų kiekvienas gaus dykai
AB H. R. E
atsilankęs į vakarienę.
Kun. Petrauskas ss 7 3 4 1

DOVANA VAKARIENĖS
DALYVIAMS

Ifi BENO ‘ LIETUVOS”
DARBUOTES

DVASIŠKOS KNYGOS

Mųstymai

apie

SvC.

Jėzaus

Jėzaus

Švenčiausiojo

Vardo

Oldtaimeriai

VOKIEČIAI TEBESVAR
STO LIETUVOS MEMO
RANDUMĄ

88;

Misijonieriaus

rašė

kun.

ander.

Užrašai.

Pa

Ricbard

Marijo

Broliai

Vertė

5

Jaun.

nai.

Pusl.

Sv.

188;

kaina

$1.25.

Vaikelio

Teresės

Jėzaus

Novena.

kunigai

P. CONRAD

BaJakas

Pranešimai

LIETUVOJE ŠVIETIMASIS
SPARČIAI PLEČIASI

j

JOHN B. BORDEN
Lietuvis

{DOMI MISIJŲ TEMA

2201

W.

Cermak

(West

Namai:

Advokatas

6459

22nd

S.

Road

St.)

Rockwell

St.

-f1 Xv
O

GAUSINGAS IR SĖKMIN
GAS ŠV. KAZIMIERO
i AKADEMIJOS RĖMĖJU
SEIMAS

deginami ir t.t., ir kame to
•
• v <•
viso priežastis.

&į0H organizacijos
organizacijos jubilieji
jubiliejiftios
inis seimas buvo praėjusį sek-

J

Gerb. misijonierius yra vie- I madienį Sv. Panelės Gimimo
nas tų pamokslininkų, kurie ' parap. salėj. Atstovų atvyko
kalba ne klausytojų jausmams, virš trijų šimtų. Padaryta vi- i
sukelti, bet kalba į protų: kie- j sa eilė gražių nutarimų. Aukų
kvienas žodis, kiekvienas sa-j sudėta virš 700 dol. Vakare,
in\' giliai smenga į galvų ir akademijoj įvyko šauni puo
dekvienų klausytojų verčia ta, kurių surengė seselėm at
stovų pagerbimui. Beje, seiralvoti.
Dfl pasitaikiusio lietaus, mas gavo daug sveikinimų, ku
žmonės pirmų vakarų nepripi- rių tarpe buvo sveikinimas
ldė erdvios Aušros Vartų ba- nuo J. E. vyskupo Petro Bū-1
znv •ios, o begalo svarbu bu- j Čio. Seimui vadovavo organiišgirsti pirmas Misijų pa- i zacijos pirm. A. Nausėdienė
okslas — įvada, nes ta tenur
ŠIANDIE FELIKSO PIE
*rb. misijonierius visų savai208 LAIDOTUVES
į tęs savo pamokslus.
Nepraleiskime tų Misijų! Vi
Brighton Park. — ftiandie
ateikime pasisemti žinių ir
įsinamloti
nepaprastomis visi a. a. F. Piežos draugai,
giminės ir pažįstamieji renka
ievo malonėmis.
si 9 vai. ryto į N. P. P. Š. ba
žnyčių, kad paskutinį kartų
atsisveikinus su n. a. Feliksu
Pieža.
Klausytojas

JAUNIEJI KUNIGAI SU
PLIEKĖ OLDTAIMERIUS

Bažnyčios gedu los pamaldos1
su procesija prasidės ift namų,
4436 S. Fairfield gat. Bažny
čioje bus atlaikyta trejos Mi
šios. Giedos Chicagos vargo
nininkai. Pamokslų sakys kun. j

i ūenraščiet “Draugo” pikni
I , praėjusį sekmadienį, kaip
buvo skelbta, įvyko baseball
žaidimas tarp Cbiagos lietu
vių jaunųjų kunigų ir oldtai- kleb. A. Bri ška. Kūnas bus
merių tymų. Žaidimas buvo nulydėtas j ftv. Kazimiero kaj
Rep
gan įdomus. Abu tymai taip pus.

NAUJAS IŠRADIMAS

PASIDABINKIT PERMANENT
W A V E

KIEKVIENAI YPATAI TRA
MALONU TURĖTI GRAŽIU*
IR DAILirS PLAUKUS

Dnliar kol kainos dar iemo* MMIand’o
nauji periuanentni dėl pavasario:

REALISTICS
$2.00 ir aukščiau iki $6.00
Kiti padabinimai: Shampoo —
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave - arch - rinse — $100;
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sha
mpoo - nmrcel - manicure - $1.00.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE
TEU. LAFAYETTE HJ8

ELEHTRIKIMES
Kaa atnineft S| pagarbini
mą gaus pcrnunieiil nave
5Oc pigiau negu paprastai.

J

Birželio 16 Dieną Ekskursija
FRENCH

NEW YORK

‘ILE

l

DI

LINE

FRANCE’

Express

LIETUVĄ mažiau
kaip 8 dienos

Laivas

Plafeane* Informacijas teikiam Ir pardundam lAlvakortca.
Parlarome vtnoklh* popierius Ir dokumentas. SlumMam pinigu* I

LEDAUNĖS
Kainos nuo #99.00 ir aukščiau
Pas Budrikę Didelis pasirinkimas Westinghouse, Norge, Leonard, Crosley, Apex, Gibson ir kitu*
»
Lengvus išmokėjimai

LIETUVA
INSURANCE.

PERKAM

NOTARY

LIETUVIfi-

PUBLIC

KUS BONUS

EAL

ESTATE

15 metų tel ringai pamatuotas blanla.
SUSIPAŽINKITE IR REMKITE LIETUVĮ.

2608 W. 47th STR.,

Tel. LAFAYETTE 1083

Jos. F. Budrik,
3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boul. 4705

ftis naujas naturallftkaa vaistas
netik sulaiko plaukų slinkimą, praftalfna plelskenas. bet tr atgauna
plaukus, ftf naudingą vaistą pasi
sekė surasti, man besigyOant slin
kimą savo plaukų. Pasekmės Alo
naujo vaisto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis *1.00.
Atsmaukite laiSlcu;

MRS. PAULINA RIMKUS
1581 HHIELDS AVENUE
Chieago Heights, III.

Ss

Paint

CLIMAX, Sieninės popieros valy-

....... 3 "* 25c
.................. *1.59

SEA Craft Spar VarniSas. Galio-

Int. Olose Enamel Maliava, taip
lengvai u įsideda kaip Ir m&llava,
dtlOsta IMengvo, kaip gloss arba
enamel — kvorta............

62C
Baltas Enamelik, Iftdllflsta | 4 va
landas, kvorta ................. 1^4?C

YANAS HARDWARE &
PAINT COMPANY
5747 WEST «Srd STREET
• Td. Prospeet 15»7

