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KOVA DEL UNIJOS PRIPAŽINIMO

Pareiškia, kad tai Litvinovo '
planas ir nevykęs

audeklų
gamybos fra
m&l* ir IjUfrtlftTi '
iSluNu I A

bių atstovas
šiam planui.

4. V aisty-

I)avis

HAVANA, birž. 4. — Kulio

Išvengta

djai pasisekė nusikratyti dar-

OIIiLIKU

bininkų streiku

kadangi dabar reikalinga daug

ryta kompromisu.

NRA ad'- giau kaip 400,000 darbininkų.
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GERB. KUN. J. A. KARALIUI

Garbingasis Shenandorio lietuvių klebo
nas. Jis iškėlė ir finansuoja sumanymų didin
ti lietuvių literatūrų, remti jaun m/literatus
Tf VfftffatMię" Amerikos lietuvių kofygiją ¥arianapolis, Thompson, Conn.

tsiklausimo Ba
Jauna Lietuvių’ Kolegija
lė kariuomenę, Marianapolis, mieste Thoinpson, Conn., ir šiais sunkiaisiais
_______
laikais sulaukia geradarių, ku-

AVASHINGTON, birž. 5. —
Kongreso žemesnieji rūmai au
to.rizavo_ prezidentų išleisti 7

bilijonus dol. naujai tvarkai.

n iiiAIIVTA
vULnUAIn
IETAUS

gijos studentus ir Amerikos
Lietuvių Katalikų Studentų
' organizacijos narius prie lavinimosi literatiniam darbe, šiuo

r’e suPr&8dami jos būklę ir siūlau ir pasižadu duoti 26
reikalų ateina jai pagelbon dolerius honoraro kiekvienam,

aukomis, prielankiu žodžiu,'už išvertimą lietuvių kalbon
mokinių jai atsiuntimu.
I bet kurią iš Kun. Dantei A.

,. . .
Šiomis dienomis Kolegija tu Lord, S.J., knygelių.
ladienj ir va°
'
įbestuose plo- r^° c ^ell° malonumo sulaukSųlygų statau tokių. Vertėlijo, o kai kur ti nauj" F’MMtogom. iS.Sho ; jas pirm pradėsiant vertimų
aostobų. Ypač ,,andorio klebono kun. J. A. prane^a Marianapolio Kolegipasi reiškė kai Karaliaus. Penki mėnesiai at- JO8 ^rektoriui išvardinant, ku
skos ir abiejų gal kun-Karalius atsiun- rjų
Kun.
knygeJių jpaKiek mažiau te kolegijos knygynui tris dė- no ]į^ tuvių kalbon versti, ir
innesota, Okla-lžes knygų ir ke,et* daiktl* Ma* Į gauna Kolegijos direktoriaus
ir Iowa.
rianapolio muziejui. Oi praei- užgyrim% }r patftrirtių. Toji
ir kai kuriose
savaitę, tas kilnios sielos tvarka yra reikalinga išvengi, Chicago ir kUniga*. at8iuntė $25,?& auk<* mui atsitikimo, kad vertimas
i sulaukti lie- Kriaušiam ir darbščiausiam to paį vejtaJėlio betaptų at, bet mažai.
«tud<>ntui ir Pažadė^° $25.00 liktas (lvipjų atskirų vprtajų.
dovanų kiekvienam studentui
>, kad kaitros tinkamai 'išvertusiam bile knHonoraras bus išmokamas
t ne visiškai, rių kun. D. A. Lord, S, J., kny- P** tarpininkystę MarianapovieČių ir komų gejių.
bo Kolegijos direktoriaus, po
jau menkai gelGalime didžiuotis, kaif be- ,to» kada vertimas bus tilpęs
d, pievas kiek tuvių tarpe vis daugiau ir dau- yipnam’e iš lietuvių katabki
giau ima atsirasti idealingų 8k^ laikraščių Amerikoje.
■*------------

žmonių, kurie kulturinį darbų

inrafTAA

įvertina.
Direktoriaus apsiimti mums
žemiau talpinamasis gerb. šioje transakcijoje patarpininkun.» J. A. Karaliaus laiškas kauti.

* llAMf 1INIDlNTAS

Šiuo

prašau

Gerbiamo

Taiposgi čion prišiunčiu &
ND, Ind., birifc dvasių ir paduo<la dovanos ga- dolerių čekį kaipo dovaną vie>s ir ilgos bgosivbnui sųlygas.
/
Į nam iš Jūsų kolegijos studen____ <

apygardos teisėjus

darbininkų . ko sukoneveikimų. Tai plieno

Lietuvių

f

CORR

didelio

vibiės audeklinėse. Tas pada-į .šioje pramonėje* dirba dau-'

kietijų.
Spauda peikia šį
Paėiami prezidento, kabinete
prancūzų įygį- Pareiškia, kad pasireiškė rimti nesusipratitai komisaro Litvinovo guma-, Inaį Kai kurje nariai reika-

MIR£ ALDERMONAS

audeklinėse,

streiko pietinių valstybių med-i pramonėje grasiantis streikas.

Anglų spauda daug rašo rauti. Kai kur sukpiįamos
apie Prancūzijos žygius, kad, riaušės, sprogdinamos bomsudaryti rytų Europos valsty- ,bos Tąi pria> Sįandįenine vv.
I,i, blok* (sąjungų) prieš Vh. 14^^

sia kų gali, tai įsiveržti į Pa
baltijį, o toliau lenkų kariuo
menė pastotų jai kelių.
Lenkijos užsienio reikalų
min. Bekas pareiškė Ženevoje,
kad Lenkija nieku būdu nepri
sidės prie Praneūzijos planuo
jamo' priešvokiškojo valstybių
militarinio bloko. Lenkija no
ri būti neutrali.
s

-

WASHINGTON, birž. 4.— dirhlti už kito gresiančio strei-

pritaria ';|e paaireiškė politinis krioš,
| Smurtininkai ėmė visur vy-r

Rymas ir jis yfra be vertės. I jauja kraštui stačiai militariMinčto bloko sudarymui yra nas diktatūros. Kiti šiam nupriesiaga Lenkija, o be Len- įstatymui yra priešingi,
kijos pritarimo, prireikus, so
vietai negali pulti Vokietijos 1
ir negali gelbėti Prancūzijai.
Sovietų kariuomenė, norėda
ma pulti Vokietijų’ daugiau

yobku «*.4

Krašto vyriausybė jaučias jkitenkinta, kad NRA administira

PTnriUrt

------------atmeti iki rudens.

METAI-VOL XVm

7790

nušviečia

geradario

kilnių

me universiteto
Gegužės m., 24 d., 1934 m. tų, ui abelną (it sitym?įima
n. Ch. L O’Do- j Kun. Dr. J. Navickas, M.I.C?., moksle, įimant lietuvių kai
Pb. D., 50 m. Marianapolio Kolegijos Di- bą ir istoriją. Dovana yra aki

TOLEDO, Ohio, birž. 4. —
Šis miestas pagaliau nusikra
tė streiku, kurs prieš keletą
dienų pasižymėjo kruvinomis
riaušėmis.
Apie 2,000 streikuojančių
darbininkų susitaikė su Elec
tric Auto-Lite kompanija, ku
ri nepripažino unijos, bet pri
pažino unijos skirtų komitetų
vesti derybas su kompanija.
Be to, darbininkai laimėjo 5
nuošiipčius daugiau atlvgini-

WASHINGTON, birž. 4. —
Prez.
Rooseveltas
šiandien
kreipės kon gresan prašyda
mas, kad jis ‘sparčiau padirbė
tų ir pravestų kelis svarbe
sniuosius bilius prieš uždary
siant šių sesijų.
Svarbiausiais bibais prezi-.
dentas skaito: namų statymo,
aliejaus administracijos, šen.
Wagnerio darbo boardo, že
mės ūkio įstatymui priedo, ta
rifo, sidabro ir pagaliau dėl
kaitrų šelpimo biliaus.
Žemesniųjų rūmų atstovų
vadai užtikrina prezidentų,
kad jie su tais baliais tikrai
apsidirbs. Bet senatas — var
giai, kadangi apie šio birželio
mėn. 23 d. kongresas žada už
daryti sesijų.

Rytoj atnaujinamas darbas
ir visi streike dalyvavę darbi
ninkai bus priimti šalę apie
900 nestreikavusių darbininValstybės

kariuomenė

at

šaukta.

Teisėjų rinkimai vakar įvy
ko Chieagoj. labai maža pi
liečių dalis tuo interesavosi ir
mažai kas balsavo. Daug kas
sakė, kad prieš balsavimų visi
kandidatai jau buvo kaip ir
išrinkti.

CHICAGO TR APYLIN
KES. — šiandien numatoma
kiek daugiau lietaus; šilta.

9
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D R A U O A S

namus kartu ateina ir ypatin- jimv.s, kuriuos prižadėjo še
gosios Dievo esimo ir krikš motus, pus kurias Švenč. Ju
Iieln* kudlejį, ttakyrua eekmalienlua
Atėjo “Tiesos Kelio’’ nr. 5, kuriame a
čioniškojo gyvenimo malonės, Širdies paveikslas bus viešai
rm MJMERAT08 KAINA: J. Amerikon Valstybe**:
purt gražių pamokslų įdėta Įdomi* Mažonų
KeUni;, — $4.00. Pusei matu — $1.(9; Trim* mėnealam*
savo sužądėtiuei, ir su ja da- esančios pačios su Jėzumi ir įstatytas, ir gerbiamas.
— $2UU; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valutybine
Vienuolijos istorija, kurių rašo kun. J. Vaiš “SiGų, sielų 1 Duokite Man
Švėna Jėzaus Širdj garbina
prenun.t i u ta: Metama — 17.00: Pusei metu — $4.00.
linasi visomis gėrybėmis jr per Jėzų, ir Paties Jėzaus a
Kopija — .0(0.
nora, M. I. C.; kun. Ig. Cesaičio.:> “Steriliza Sielų!” Tai tokia reikšmė bu
ntiems pažadėjimai, kuriuos
kivaizdoje.
i Išganytojas prižadėjo, duoti
■Melblmų kainos prlslunCtamos pamlkalavna
cija ir valstybė”; kun. prel. J. Nuujhko: vo to graudaus ir skausmingo iš krikščionio vyro ir iš krikš
Duokite Man namui Išgirs
BenAradsiht&uia
t r
korespot4«atatns raitu aerruiŠė- čionės moters vienybės Bažny
Baa, Jei uepraAma tau Klarai
..i»pii>iuiiftlama tam
“Aktualiais liturgijos klausimais”; kun, K. šauksmo: “Aš trokštu!
HMu vaito senatu
jusio iŠ kraujais aptekusio Pa- čia auga skaitlingesnė nariai^ kite Dieviškojo jūsų lšgany ištikimai Jo tarnaitei Marga
Žitkaus:
“
Alūsų
mokyklų
reforma
ir
religi

tojo troškinių. Jį kvieskite į Į ridai Marijai Alacoque, yra
Radaktorlna priima — ano 11:0$ Iki 11:00 vai.
nis ugdymas”. Amerikiečių skyriuje, kurj šaulio Išgelbėthjjp lūpų, kai o dangus apgyvendinamas šve- savo tarpų, lr Jani užleiskite šie:
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki
redaguoja kun. Stonis, rašoma apie kunigų Jis kaboję, aat kryžiaus. Tintaisiais, jei Moterystės prie- pirmųjų garbės vietų, kai Jis
1. Aš jicips duosiųs vi$ų
• 5 vaL po piet
patį
šauksmų
pagavo
Sv.
Posaik^
sąžiningai
ir
ištikimai
gerbimų Amerikoj, apie Katalikų Bažnyčios
ateina. Kai turtingas ar gar reikalingų įualpjuių jų luomui.
vilas,
apaštalas;
6v.
Francisišlaikoma.
stiprėjimų šiame krašte, apie kun. A Jprgu2.
suteiksiu ramybę jų
i Duokite-man namui Tai y- bingas svečias atsiląnko, jį
kus
Ksaveras,
misijonorius;
“DRAUGAS”
čio jubiliejų ir Chicagos Federaoijos apskri
Argi šeimoms
Šv. Teresėlė iž Lisieux’o, ir ra Švenčiausios Jėzaus Širdies^ priimate su pagarba.
LITHUANIAN DAILY FBIEND
ties liaudies kursus.
3. Aš juos pagulsiu visuose
Pubiuhed Daily. Exoept Bunday
daugelis kitų šventųjų sielų. troškimas skurdžiuose ‘mūsų Viešpačiui Jėzui teiksite ma
•
*
•
■UB8CRIPTI0NS: One Teat — $0.04. 8Įx Month*
laikuose. Šeima yra gyveninio žų ir- nuošalių vietų! Argi Jis jų nuliūdimuusų ir nelaimėse.
— 10.(0: Three Months — $1.00; Ons Moflrh —‘ 7(0.
To
verksmingo
šauksmo
aidai
Prancūzijoj neramumai didėja. Didelę ko
■urep* — One Tear — $7.00; Bis Months — $4.00:
,4. Aš būsiu globėjas jiems
O*py — .0»a
skambėjo per XIX amžių. Ir šaltinis, pirmoji kūdikio mo nėra šeimos Valdovas ir Kavų
tarp
savęs
veda
komunistai,
socialistui
ir
AOvartisius lp "DKAVaAM” brings b**t resulta
ralius! O kadangi Jėzus Kris gyvenant, o ypač jų mirimo
Advertlstns rate* o n applloattoo.
šiandien tas nenustojus šauk kykla. Jei tautiškojo gy vem
rojalistai.
Policija
vis
daugiau
darbo
turi
“DBAUGAS” 2334 S. Oatrey Ave^ Chicago
smas einu iš Švenčiausios Jė-!‘“o šaltinis yra ųžnųodintas, tųs yra šeimos Valdovas ir ( valąpdoje.
malšinant riaušes. Neramūs kairieji elemen.Karalius, dėl to Jam duokite Į Ij. Aš gausiai lųųnįps.iu vi?
tai ir rojalistai gali privesti kraštu prie to. zaus &ilcbestrokštu! AA tauta turi žūti. Taigi, šeima
sus jų pasiryžimus.
•
ernlratii
cioli,
no.m«i\hiAinvl
7V>nn
turi pirma būti gyvasis sostas pirmųjų garbės vietų. Žmonės
C
trokštu
sielų
ntunųAidįay!
Duo
ko priėjo Italija ar Vokietija — prie dikta
(j. Nusidėjėliai mano Širdyj
mano, kad yra daug, trūkumų
DIENOS KLAUSIMAI
kitę
Man sielų! Duokite Man Meilės Kakaliui, Tadų Dievas
tūros,
,
<Išganytojų taip pagerbti. Jei ras neišsemiamo gailestingu
namų!
Duokim
Man
ieimųF
’
ateis
i
šeimos
naiųus,
lygiai,
.
,
•
*
•
■**
»
VADINKIME TIKRUOJU VAĮRDU
jūs mo šąltinį.
i* 1T-- , • '
'A
< *
O apaštališkos sielos, apimtot».(kaip Jis bendravo rojuje su esate tikri krikščionys,
' • Kubos gyventojams nejiadėjo nė prezi
7. Atšalusios sielos taps ka
Eucharistine meile, matyda- pirmais tėvais pirm jų nuopo- užmiršite apie įsvajotų pasau
Liberalų, socialistų ir bolševikų kapiny dento Roosevelto duotoji dovana —, platesnė
linę
žmonių
garbę. O DieviS rštesnės.
mos,
kaip
išganymo
priešas
atho.
Jei
Viešpats
Jėzus
gyve»
v
v
nų Chicagoj mūsų žmonės gadina tautišku laisvė, šiomis Hienomis jie dar labiau pradė rdo šeinių naipus, maldauja: Į na šeimų namuose, tai pašau-Jka8*8 Išganytojas teviešpatau8. Uolios sielas į trumpų
kapinynu. Toji vieta, kur laidojama visokios jo kovoti tarp savęs. Teroristai, .visu (šėlimu
laikų pasieks aukštų tobulu
‘• Švenčiausioji Jėzaus Širdie bs iš naujo bus atnaujintas irpa jūsų viduje, kad bent tuouaug nekaltų
nesauų
tj
n
»,
, 1
nv mo laipsnį.
rūiies netikintieji lietuviai/kitokio vardo be pradėjoo siausti.
siausti, nusKiiausuunu
nuskriausdami' daug
' '
i Manoma kad kitos išeities netu- ^įvyksta Tavo karalystė! Kad1 išgelbėtas. V icspaU Jėzus rei- HH1 atMW“U.ir at»lte^1
9. A£ lannuųiu tuos namui,
rods, ir neturi,
žmoniųį. _Manoma
__ ,
,____
• šir- kalauja pirmos vietos namuo- Vlsus išniekinimus ir jzeidikad kitos wties nebu
M
viešpatautam, žmonių
valstybės vairų
vai, a turės
“S-ra” savo 22 nr. davė naujų šiam ka kaip vi«Į
,’1SU valstvbes
turės imti
nntl įį savo
savo I Tu viešpaląnlom. žmonių šir- •
«, i
nfld»rvtn» Tn mntpstntni
kuriuose bos laikomas ir ger
,
... rn-, , .
ii.- dyse ir namų židiniuose, šei- s®, nes Jis yra Valdovas. Jis inUh» padarytus Jo majestotui,
’ **»*»*+«*«»,
....
7
biajnas mano širdies paveiks
pinynų! varinį. Dėl ko, sužinosite iš šio to rankas kariuomene. Tik baisu, kad ir tosios.
mose ir pasaulio draugovėj©!” reikalauja garbingos vietos,
Duokite
Man
namų!
Viev
vadai nepradėtų varžyti už pirmenybę. Tada
laikraščio rašinio:
Duokite. M*u namų! Išklauyra Karalius;'ir'savo pats Jėzus* žino, kiek daug
“Pasiekiam ir tautiškas kapines. Prie dar daugiau kraujo praliejimų įvyktų.
10. Aš kunigams duąsiu ga
sykite dieviškosios' Jėzaus Si/fcirdimi ir savo Meile,
Jis Jis yra reikalingas šeimos
pat vartų prišoka keli komunistai su savo
lybę sugraudinti labiausiai už
iylies
troškimo?
Išganytojas
y
J
trokšta
šeimose
viešpatauti.
šventovėje.
Visa
mūsų
būty

“S-ros” redaktorių galvos susimaišė. Jie
kietėjusias širdis. literatūra, o iš šonų girdisi balsų garsinant
bė
reikalauja
Dievo.
Dienos
ra
susigraudinęs,
kad
pašauDuokite
man
namų!
šaukia
jau nebežino kokiuo tikslu į Amerikų atvy
Minske išleistus agitacinius lapelius.
11. Tie, kurie platips tų
metu
nėra
nė
vienos
minutės,
lis
Moterystę
vėliną
tik
žmo4
iev
įįkasis
Mpkytojas.
Ir
Jis
“(einam vidun. Programų išpildo net du ko Vilniui Vaduoti Sųjungos atstovai. Jų
pųmųlduuių, ras mąųp Širdyj
kad
Jo
nereikalautume.
Atsi

nių
įstaįga.
Juk
Jis
mokė,
kad
j
trokžta
bat
i
į
juos
kviestas.
galvas
sumaišė
tas
faktas,
kad
A.
L.
R.
K.
inlernacionališki chorai. Birutės choras visai
•įrašytus savo vardus, kurie
minkite,
/kad
jūs
negyvenate
Dievas
yra
Moterystės
Kūrė

kaipp
šeimos
Mokytojas,
Bi

Federacija,
labai
gerai
žinodama
Vilniaus
nebuvo kviestas. O vienas kalbėtojas garsino
niekuomet nebus i| Jos iš
vien tik komunistų partijų ir pasaulinę re vadavimo darbo svarbų, atvykusioms sve jas, kad ji huvo įkurta roju čiulis, Patarėjas, Valdovas. Bažnyčioje ir ten nekenčiate , braukti.
Ta y,
-■• v '
voliucijų. Tautiškoms kapinėms reiktų pakei čiaius pradėjo daugiau palankumo rodyti ii je. Juk pirmosios jungtuvės į- Jįs žino viskų. Jįs gerai su- ,Jei jums reikalingas yra Die
r2# Dėl neapimamo mano Šb
sti savo vardų ir pasivadinti ‘Internacionalu’. jų misijų remti. Tas laikraštis klausia kokį vyko rajuje, nukabusioje žc J prtuUa visų šęimų reikalus, vas, Kurį garbinate ir šlovi rdies gailestingumo, prižadu,
Tuomet toks patvarkymas nedarytų mūsų .nuošimtį jie skiria Federacijai už surengimų mės vietoje, Tųda Adotuas T^iau, Jis laukia su pagal- nate Bažnyčioj eų jums yra rei- kad visi asmens, kurie per
prakalbų maršruto. Nepavydėkit. Jei taip jat stovėjo visamę įų vyriškumo ba, kol Juomi bus pasitikėta 1 kalingas Dievas, į Kurį galė devynius (9), mėnesius pirmuo
tautai gėdos”.
skaistume, kaipo jaunavedis; ir viskas Jam pasakyta. Jis tumėte namuose melstis. Mes
Vietoje pastaba. Tik mes dar galime pri norit, Federacija juiųs, sandariečiai, tų nuo
se penktadieniuose priims Šv.
prie jo šalies buvo Ieva, visų laukia su stebuklo darymu, niekada nepajėgsime įsteigti
dėti, kad tam kapinynui tiktų ir kitoks var šimt į gali pavesti.
Komunijų, Aš jiems suteiksiu
gyvenančiųjų Motina’ jo suža kol bus kviestas ir priimtas į i ar^rnos vienybės tąrp Švendas, būtent bedievių. Šv. Kazimiero kapiny
galutinosios atgailos malonę;
«
dėtinė. Dievus bn\<i įungiųs 'naųių židinį, kol Juomi, turės ciausW' -K-zaus Širdies ir Šve
Šv.
Jurgio
lietuvių
parapiją,Brooklva.
ne laidojami lietuviai katalikai, dėl to jį.
ir jie nčaiiirk nemalonėje ir be
apeigų
kunigaš,'
o
angelai
bu

nč.
EiMdiaristijos
garbinimo
pasitikėjimų
ir
Jaiu
išpažin*
vadiname tautišku ir katalikišku. “Tautiš N. Y., šiomis dienomis švenčia 25 metų su
Sakramentų, ir paskutinę
vo liudininkai šventųjai cere savo meilę. Kas dienų įvyks taip pat neįstengsime artimos 7
kaktį
nuo.
įsisteigimo.
Jų
suorganizavo
-ir
kam” laidojami Jictuviai bedieviai, tat ir
jų mirimo valandų Mano Šir
monijai. Tai buvo šeimos pra ta stebuklai, atsakų pasitikę vienybės tarp abiejų tabernaliažnyčių
pastatė
a,
a.
kun.
Kodis.
Dabar
kle
vardas jam tiktų — bedievių kapinynas.
dis jiems bus globėja,
džia. Tai buvo žmonijos pradi jimui tų, kurie išmoko tarti:1Švenčiausiojo Sakramobonauja
žymus
mūsų
visuomenės
veikėjas
ge

Pas mus priimtą klaidingai vadinti visi
žiu. Tai buvo pirmasis tėvas, “Pasilik su mumis, Viešpatie J nto lr na,n,l židinio. Visi mū, Jei Intrpuizaeija šeimose
tie, kurie yra atsiskyrę nuo Katalikų Bažny rb. kliu. Norbertas Pakalnis, kuris parapijų tai buvo pirmoji visų motina.
pasilik! Mes esame išsiilgę To sų pasiryžimai turėtų suside stebėtiiiui yra, išsiplatinusi, ka
čios: “tautiška bažnyčia’’, “tautiškos kapi žymiai sustiprino ir daug yra prisidėjęs prie.
stai, kur prasidėjo dievin- ve laikyti su mumis!” Vieš rinti, kaip šeimas padaryti ti talikiškuose kraštuose, tai
nės”, “tautiečiai”, reiškia, laisvamaniai. Iš įsteigimo, naujo katalikiškos ir tautiškos mi goji Moterystės įstaiga.
pats Jėzus trokšta įžengti į krai Eucharistinėmis, ir tai Dievo Apvaizdos įrodymas,
to išeina, kad jei ir geriausias būtum lietu nties laikraščio “Aųierika”. Linkime Šv. Ju
Kaip Kristus, Dangiškasis šeimos namų židinį, kaipo ge galima padaryti per (gyvųjų kad tuo labiau reikalinga taip
vis pabijotas, bet jei esi katalikas, tai visai rgio parapijai ir jos klebonui geriausiu sek
SuŽiedotinis, davė Jo Sužiedo- riausias bičiulis ir mums da ir tikrųjų) Introniaacijų. Ta- J daryti mūsų laikais, Švenčiaunesi tautietis. liet kaip greit išsižadi tikėjimo, inių ir ilgiausių metų!
•
* . •
tinei, Bažnyčiai, savo tiesas, ryti daug gero. Jis įkvėps na- da Dieviškasis Išganytojas bus sios Jėzaus Širdies garbini
tuoj pasidarai tautiečiu. Vadinas, sulig to
>r mas neprivalėtų būti skiria
Lietuviškieji bolševikai per savo šlamš savo meilę, savo malohę, savo miškius pagražinti savo židi- tikra,is mfls« Mokyto>s
tik bedievis tegali būti tautietis, tik bedie
Valdovas. Tokiuo būdu Vieš mas vien. tik Bažnyčioje, bet
viška įstaigą ar organizacija tautiška. Ta? tus, specialiai atspausdintais dapeliais ir gy nuopelnus, savo Kanų ir K ran nį pavyzdžiu 8v. Šeimos iš
Jėzus yra mūsų Karalius, kiekvienos šeimos namuose tu
iš Nazareto. Ir bematant, štai,
yra klaidą. Jan laikąs pradėti vadinti daly vu 'žodžiu šaukia nė cento neduoti Vilniaus jų Šventoje Komunijoje,
kai)) Jie padaro buveinę šei rėtų būti garbinamų Šveųe.
kus tikraisiais, vardais. Juk jei Šv. Kazimie vadavimo reikalams. Tačiau jų riksmo susi1 kurios vienybės Dievo vaikų tikrasis IntronizaAiijos veiks
moje; ir tada Jis parodo beri Jėzaus Širdis, kad šeimos gy
ro kapinynų vadiname katalikišku, kokiu jis pratugieji lietuviai neklauso. Matydami, kad gyvenimas duodamas dauge mas — Dievas-su mumis! E
bės savą meilės galybę. Tik venimas būtų sėkmingai, at
ii yra, tai “tautiškųjų” reikia vadinti bedie ir savųjų tarpe randasi Lietrfvos priešų, dai liui, panašiu būdu taip pat vangelijos Jėzus dar kartų gy
rai tada Jis įvykdins Šven naujintas Kristuje ir katali .
viską arba laisvamanišku, nes nieks neužgin- uoliau dirba ir gausingai aukoja Vilniaus krikščionis jaunavedis duoda vena mūsų tarpe! Aišku, kaip
kiškoje dvasioje.
Samata
| sųvo priesaikų ią savo meilę diena, J<ad su Jntronizaeija į čiausios savo Širdies pažade‘reikalams.
' i.
< v to Takto, kad ten tokie ir laidojami.
PASTAB±Is<J»

^DRAUGAS”

Švč. Jėzaus Širdies Troškimai

A£
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Parašė dr. jur. ir mecb G. R. Kreitneris
Išvertė Jonai Labanauskas

Z

Už Kinijos Pečių

\

Stovi Maskva
(Tę&Inyi)
Rudenį ir žiemų vėl prasidėjo karas,
-ftmurėje pradėję npttšiua Feng Yu hsiango generolai, o pietuose Kwangsi*—
generolai, o sostinės apylinkės ir gretimų
\nliwei provincijų smarkiai plėšė ir tei iūjo ĮMVikitos trupės, jąuikiros divizijos.
Vėl iš naujo užgriuvo aštuonių pro\ i ucijų gyventojus kovos ir žygiai.
Šj kartų Cliiang Kai - šėko būklė
ii.ivo. liūdna.
Jau Ma pal buvo galas, .kaip jials
< lnnug Kui - šėkas išsitarė.
Tačiau papirkimu ir dėka blogos prie
inu: ų organizacim s technikos, kurie neii • bėjo bendrai veikti, Chiang Kai - Re
kui vii pavyko nugulėli.
liet tai buvo tik laikina jKigalė, iki
naujos priešu ;d;ikoų< kurios reikėjo lau
kti ateinančių metų (1930) pavasarį.

■ -U------- - —:-------

Jau 1929 m. pabaigoje grųsinančiai
skambėjo žinios iš Yen Hsi - sano sto
vyklos. Knomintango žrtiones ir jų propa
gandes aparatų, kurių jis lygiai neišken
tė savo valdžios srity kaip ir Feng Yu hsiango su Chang lfsue -liangu, padėda
mas vietos gyventojų išmetė juos iš Pe
kino, Tientsino ir iš kitų, naujai jam per
leistų, vietų. / •
\
Tai buvo grųsiančio skandalo Ženklas;
ne tik ženklas naujų,karo painiavų, bet
taip pat ir įnalymas, kad kuomintangas
dėl savo korupcijos ir tiranijos jau buvo
netekęs ryšio su gyventojų sluoksniais.
Chiang Kai - sekas padarė kų tik gu
lėjo, kad pagerintų partijų santykius. Jis
sųvo viešose kalbose puolė baisiai įsigalė
jusią įstaigose ir partijose korupcijų, ad
ministracijos anarchijų ir negirdėtų gy
ventojų pries|>»uidų, kurių nuosavybė ir
asn ens laisvė visai uebebuvo paisoma
kuomintango atstovų.
Visos (’hiang Kai -. šėko pastangos
neatsiekė savo tikslo. Jis dar vis niekaip
negalėjo apsidirbti su savo generolais,*^
dar juo labiau su tais, kurie veikė Už jo
valdomos srities ribų.

Bę to, jau buvo beveik per vėlu; vis
toliau vykstąs skaldymosi procesas jau
beveik visai buvo privedęs partijų prie
pražūties.
•
- ' Dalis kairiosios frakcijos prisimetė
prie reorganizacinės partijos ir stengėsi
prisikabinti prie paskirų prieš Nankinų
kovojančių generolų skvernų, kad tuo bū
du galėtų prieiti prie aukso lovio.
Tada bolševikai vėl smarkiai įsitvir
tino miestuose. Visose svarbiose vietose
jie įsteigė prekybos namus. Dabar smar
kiai jie pradėjo importuoti prekes, jas
pardavinėti ir gautų petnų paskyrė finan
savimui savo komunistiškų organizacijų
ir propagandos. Jie steigė spaustuves, ga
mino brošiūras ir lapelius, leido laikraš
čius, apmokėjo tūkstančius agitatorių ir
skyrių vedėjų, rėmė .įmonių streikininkui,
papirkinėjo kuomintango valsčių komite
tus ir .visuomenė! įstaigas, luibai svarbių
paramų rado jie studentijoje. Stmleutai,
apsivylę knomintangu, ėjo į mases, į ko
munistų stovyklų.
Chiang Kai - šėkas visa tai matė, ta
čiau jis dalmr neturėjo laiko užsiimti kritiskopiis partijos problemomis.

-A.-

Pradėjo eiti liūdnos žinios vieną po Į
kitos, iš piętų, iš šiaurės ir iš paskirų vi- į
dūrio Kinijos ‘provincijų. Priešai vikurj
rengė savo .jėgas. Ir Chiang Kai - šėkas
turėjo visiškų pagrindų taip pat pradėti
•savo militarinį pasirengimų.
Vokiečių karo instruktoriai darė kų
tik jie galėjo. Mokomosios dalys mašinos
greitumu rengė vadus. Baigę karo kur
sus, jie sudarė griaučius trupių, kurios
vėf buvo sudaromos iš tautos |*uiugnių
ir prievarta paimtų miestų ir kaimų gy
ventojų.
Vokiečių civiliai patarėjai buvo pri
spausti prie sienos, į juos niekas nebe;
kreipė dėmesio ir nepasitikėjo; jie matė,
kaip visi — ir militariniai — Bauerio
(danai eina niekais. Tačiau jie vis. dar
tikėjosi. dalykų pagerėjimo.
Generolas Wetzelis^kuris laike D. ka
ro kurį laikų buvo vyriausiu vokiečių ka
riuomenės vadu, Chiang Kai - šėko dabar
buvo pakviestas. 1 Tauerio misijos vedėju;
jis buvo laukiamas su didžiausiu nekant
rumu. Gegužės 15 <1. jis atvyko į Sancliajų
iri už kelių dienų perėmė savo naujų tar
nybų.

•_

'

f

Atvykus gen. Wetzeliui, vėl iš naujo
prasidėjo neramumai.
Feng Yu -hsiangas susijungė su Yen
Hsi - sanu šiaurėje ir 1928 m. gegužės m.
pabaigoje pradėjo žygį prieš Nąnkina.
Jais pasekė Kuąngsi generolai ir puolė
Kantonų.
Chiank Kai - šėkas priešinosi- Pra
džioje .jam nesisekė; Feng Yn - hsiaugo
kareiviai’ pridarė jau daug nuostolių. _

t

Priešai šoko iš džiaugsmo; jie buvo
įsitikinę, kad nugalės ir rugsėjo 9 d. Pe
kine paskelbė kontryyriausybę.

Chiang Kai - šėko būklė buvo bevil
tiška. Tačiau |mk< k utinėmis valai alui ui.s
(Mvyko jam patraukti į savo pusę Mandžiurijos valdovų Chang Hsue -bangų; jis
atsigręžė prieš Chiango Kai - šėko prie
šus ir stojo Nankino pusėn. Tada Feng
Yu - hsiangas ir Yen Hsi -senas pasitrau
kė į Sliensi ir Šliauši kalnus, pietų ge
nerolai į Kwangsį provincijos gilumų, o
Chang Hsue - bangas praplėtė savo valdo
mų Mandžiūrijos sritį į Cbili iki pat gel
tonftsioti upės.
,

(Daugiau bus)

iradienis birželio

>*<

5, 1934

M-

ma*$4.00, Lietuva $5.00, Aus-.
trija, Bulgarija, francija ir
Jugoslavija
50c.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI

Blaivybę Mylintiems
.LieUivos išeivius su tėvyne.i centralizuoja visą savo darLietuva riša daugelis gražių buotę. Jį tikisi gųuŲt iš vai.
I
■
'
*
*
idėjų, tarpe kitų ir blaivybėsjižios tuos namus nuosavybei!,
'idėja. Lietuvoje nuo vyskupo(Tačiau ir gavusi, Draugija tuVaiahčiaus laikų ir iki mūsų rėš juos remontuoti, (yra plalienų blaivybės klausimas vi-Įtinama gatvė) geriau pritai

KOKUS

YRA

$2.00,

Vokietija

IMIGRAOĘTOfl

■•

'•

STOVIS

AMERIKOS

PI.

IMIGRANTAI

ANGLŲ

KANADOS

16

KAtBA

IR

ATEIVIO

-

TYBES

Klausimas,

RRA6YMA3

natūralinio-,

fra

L

VYRO

Kanados

pilietis.

>

Mano

Ka

Valst.,

A.

b.

K.

netaps

visuo-

koje
panaikintas svaigalų
draudimas bei prohibicija, ta
čiau mes lenkiame galvų prieš
Aukštai Gerbiamų Profesorių
Šiaurinėje Amerikoje visai!
atžvilgiais atstovauti L. K.
Blaivybės Draugijų ir rūpin
tis jos reikalais. Profesorių
1
'
s
kaip mūsų draugijos vicepir
mininkų prašomfe nuvežti Amerikos (.lietuviams širdingą,
tikrai lietuviškų sveikinimų.
Ypačiai prašome pareikšti beplieninę amerikiečio yalių; juk
jis išdrįso modernizmo laikais

Kemėšis,

#

KIEK

L. K. BĮ. Dr-jos vice pinu.

-

LIAUDIES UNIVERSITE
TAS UŽSIENIO LIE
TUVIAMS

KAINUOJA

KOS

AMERI

PASPORTAS'lR

,

VIZOS

Klausimas.- Kiek nat u ralij zuotas pilietis tari mokėti už
pasportų , ir kiek už įvairias
vizas!
i

jr beveik visos Centrąpje(ų Amerikos respu
neima jokių mokesčių,
vizas duoda dykai.
šalys pastaruoju laiku

gių ugdytoja. Jei prof. Myk. I Paskai,as ’s Lietuvos istori- numušė šiek tiek s&vo vizų
Biržiška, Vilniui Vaduoti Sų-Pos’ l,terattir0«» kultūros
ir mokesčius. Lenkija dabar
jungos Pirm-kas, mano, Tcad, Pana5ion“8 teaiomisP«- 'i-----------------------------------------be Valančiaus blaivybės bro- ska,u* <lraugija siuntines į- Babickas važinėdamas drauge
vairioms užsienio lietuvių or- su prof. F. Kemešiu ir prof
lijų lietuviai nebūtų pajėgę
atkovoti
nepriklausomybės, ganizacijoms bei( žymiems vi- B. Vitkum po įvairias lietuvių
suomenės veikėjams, sifllyda- kolonijas, demonstruos lietutai mes ištariame: Be blaivy
bės, tegul ir saikingos mes ne- ma jiems šias paskaitas skalviams vietos kineiųatografuotyti per atitinkamus lietuvių »e. Ši filmą vaizduoja naujauatgausim Vilniaus. Mat, blai
susirinkimue. Pirmoji paskai-Jsią Lietuvų: gražiausius pasvumas yrą dorinė, idėja, glu
dinti gilai dvasioje; ji, °lyg ta s*urK>iarna p- Btasecko: ‘bau tatus, pramonę, įžymesnius vie
į

cementas smėlį, palaiko san- džiaV0H panaikinimas ir 1B63 šojo pobūdžio darbus, įvairias
metų sukilimas”.
šventes, Klaipėdos uostų, gra
tarmėje visus žmogaus javs— Draugija Užsienio Lietu- žiausius
Lietuvos vaizdus,
mus, aistras, mintis ir valios
siūbtelėjimus.
|Viam8sRemti pasiuntė per iš- žmonių tipus ir panašiai. Tai
LLiet Kat Blaivybės Dr-jos'v^knK^ * Jungtines Amerikos pirma tos rūšies filmą LietuValdybe, nary,
Valstybes ianmlirt, ir rąSy^voje ir pirma filmą, kuri. Už' Agron Jonas
tOję Petrą Bab,ok*. savo lS,eb,8,onio Lietuviams Remti DraKasininkaa
aP’e
metrų filmų gija išsiuntė Lietuvos broAntanas Bagdonas
“Lietuva”. Šių filmų Petras liams užjūriuose.
j

Tsb.

reikalams

Juozas

narys

Gvildys

Centro Valdyba:
doc.tr
• » • Pirmininkas
T
•
*'

v

Dr as

A

Gylys

Dvasios Vadas
Kun.

Jonas

Gudas

Sekretorius ir direktorius
Dr as

Jonas

Miatusas

Ypač vienaš Lietuvos blai
vininkų reikalas ir rūpestis
man pavesta priminti mūsų
broliams išeiviams, tai Lietuvoj( snmanytasai vyskupo Va
lančiaus Fondas.
Draugija senai jau valdo
(nuomuoja Iš valdžios) Kau
no senuosius Liaudies namus
(Mapų gatvė 11), kuriuose ji

Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio
moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’
Jose nuodugniai yra išdėstytos' viSbs švarinausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime
“Tikiu į Dievų Tėvų”.
KATALIKŲ

Atsakymas. Už kiekvienų iš
duotų pasportų imama $9.00,
Plėsdama ir tobulindama sa o $1.00 už aplikacijos išpildy
vo veikimų Užsienio Lietu mų. Bet kaslink vizų mokesviams Reniti Draugija orga-Ičftjį |aį kax kitas. Belgija, Ce
nizuoja užsienio lietuviams | koslovakija,1 Danija, Finlandiliaudies universitetų. Draugi-*) ja, Norvegija, Švedija, Švei-

išbandyti pažangių prohibici- j jos valdyba neseniai kreipėsi earjja
jo5» idėjų.
iį Lietuvos universiteto profe-.j^, įr
Prašome nuvežti mūsų gi sorius ir šiaip paskaitininkus, klikos
____ be* visuomenės veikėjus, pra- įos £aiyS
liaus} įsitikinimų, jog blaivy
bė yra kultūros ir didelių žy- Į lydoma juos tiekti draugijai Kitos,

Aukl-mo

PINICAI DEL BIZNIO
KOMERCINES

MIm M. Ksta^ •( Brooklyn. N. T.
Vfttot: -■»»• nul KraMbaa for Ua
« moaUu *u4 ha»* aat anty laat M
pauda
*•«* •“ Bark balfor ta aaary
«»y. Krea lar »aapta ako don't tora ta
radnea. Kraookon la aoaderful ta koop
tka ayrtaia haalthy. I bala* a aaraa
shaald kaaa far l'va trlod m many
thlno būt aaly KroscUs ondatrai all
varpaaaa.” (May U. 1MB).
TO loaa fat EAFELY aod HARMUM8LT, tako a balf taaapooatul at Kruacbtn
Balta ln a glaaa of hot vater ln tba
mornlnf bafore braakfatt—don't mla» a
morning—a bottle that laata t ataka
coata būt a trlfla -got Kruacban Balu at
any drugatore ln America. II not )oyftilly oatlsfled aftar tba flrat botUa—
mooey back.

This dėl ic ioo s cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK
ITSELF!

PASKOLAS

DUODAME ĮSTAIGOMS |
HEM!ANTIES JŲ REKORDll

HAISTED EKCHANGE
NATIONAL BANK
Halsted St. ir 19th PI
Narys FEDERAL
IMSI KANVE KORPORACIJOS

* --1
Paslėptas Velveeta’s Švel
niam akonyj yra uvetkutąfi.uiKoJantleJi faktoriai vlsoklų .maistų. Vaikučiams
latjal geras. Vortoklt Kraft‘» VelveOtų... tankiai!

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!

uania.

F.

DVIPATYSTE

TOLO8EFAT

Blaivy.

su

Kan.

FLIS.

PILIE

Svarbiausias rašymo reikala
vimas yru, kad aplikantas ga
.tas
Klausimas.
Prašau
man
pa

lėtų pasirašyti vardų po ap
/
* >
M Z•
.
žmona irgL Kanados pilietė. aiškinti, kiek aš turiu žinoti likacijos forma sąvo ranka ir
Klausimas. Jeigu Amerikos
anglų kalbos, jeigu poriu pra angliškai.
Bet sūnus 1$ metų gįmė
pilietė išteka už ateivio'vyro
nad&je. Ar mes galime prašy-jšyti pilietybės! Aš gana ge
užsienyje, ar ji gali jį parsi
ti įleidimo į J. A. Valst. kai-1 rai suprantu anglų kalbų, bet
vežti į J. A. Valst., kaipo nepo nekvotiniai, imigrantai!
netaip gerki jų vartoju. Ma
kvotinį imigrantų!
, '
Klausimas. Kų reiškia dvityt, nuo to, kad esu svetim
Atsakymas. Vien tik sūnuj,
K A
' • •>*
Atsakymas. Sulig dabartiųlo
tautis. Netaip gerai ir rašau patystė ir kokia yra už tai
gimęs Kanadoje,, gali reika
įstatymo, Amerikos pilietės aanglų kalboje.
bausmė,,
z
lauti nekvotinio stovio. Tams
teiviR-vyras, jeigu apsivedimas
Atsakomas. Jeigu vyras, arta ir tamstos žmona priklau-.
Atsakymas. Nuo pilietybės
įvyko po liepos 1 d., 1932 m.,
aplikanto
reikalauja.ua, 'kad »* mot*'ri?’ ku™' arba kuri’.
gote prie kvotos tos šalies, ku
gauna tik pirmenybę kvotoje.
jia galėtų nor* kiek pasikal- ved«' bet ant™ k«rtu aPsiTC'
rioje gimėte. Yra faktas, jog
Bet jeigu apsivedė prieš lie
abu įgijote Kanados pilietybę bėti. anglų kalboje, kad jis
pos 1 d., 1932 m., tai žmona
tokio’ateivio gali ’ ISpildvti
nalnralirarimu, bet kvoto, rei>itns snprpstų.ir kad jia save
LIETĖS

OUR OFFICE

—m

kalavimo, kad jie netaps vi- , sas, paprastai, ^išmoksta kiek da, papildo dvipatystę. Papri
snomeniškomis sunkenybėmis,; reikalaitjama, bet, svetimas a-; štai, už dvipatysę būna baud
kuolnet atvažiuos. Bedarbė Šio kcenfas vartojant angių kalbų Į žiauri kalėjimu penkiems me
nesulaiko aplikanto nuo pilie tanis ir, dar apart to, turi už
je šalyje verčia tai daryti.
tybės. Lengvas daiktas pasi mokėti ,piniginę bausmę.
juok int* rašyt) anglų kalboje.

sada buvo aktualus. Veikė nūo kinti draugijos tikslams. Jei
seno bažnytinė blaivybės bro- gu įkurtasis vyskupo Valan
tija. Dar prieš karų buvo su--čiaus fondas pajėgs ištaisyti
kurta L. K. Blaivybės Drau tuos rūmus taip, kad jie tin
kamai atstovautų to didžiojo
gija su šimtais skyrių ir
dešimtimis tūkstančių narių. blaivybės apaštalo darbus ir
Toji draugija veikia ir po šiai garbę, ir kad virstų kultūros
dienai Pereitų žiemų Lie'tuva centru Kauno liaudžiai, tai
minėjo dvigubų! jubiliejų: 75 fondo tikslas pilnai bus atsie
metų vyskupo Valančiaus dar ktas. Valančiaus vartįo rūmui
rbo ir 25 metų L. K. Blaivy virstų Lietuvai nauju jos dva
bės Draugijos sukaktuves. \ sinio bei moralinio atgimimo
v centru,'*iš kurio (rvkštu ir
v azmojant man šį pavasarį
- . .
į Am. J. Valstijas Blaivybės **'**’’ Wa,vl mint^ ,r bla1™’ pasiųsti pražylu* dėl nekvoti-1 kaJe *“ "**'•*» *’ki® "kirtn-; aiškiai iSaireikStų. Per egza;
nio stovio. Bet ar jis galės ii- m0imlgraeijoa vir- [minų jis turi suprasti klausi,
Draugijos Centro Valdybą i-. 8>
.
.
•
Trc mūsų broliai ir sesers gauti imigracijos vizų, pri Suunka' V1“6«‘ 5a>n» ypaf .niua apie federalę, valstybinę
tetf<e žemiau pasirasitUuam
.. . . ,
.
.
. .
...
. . .
i išeiviai, kuriems blaivybės nle- klausys nūo jo paties, nes jam M*- — ■ >.• x 0 imigracijos punkto, ir vietinę valdžių šioje šalyje^
lojnnų šitokio turinio:
.
.
j
Į ja rūpi ir kūne norėtų matyti prisieis‘Amerikos konsului į- kur’s liečiar visuomeniškas Pilietybės knygutės turi tuos
CIIKUB AtMinUIUl jt
JM. Pj*of.
rrof. idr-ui F. Kemešiui savo tėvynę šviesia, dora 'ir , rodyti, jog, kuomet jis atvyk.
,‘.T.f“?' ** .T* klausimus ir atsakymus. FLIS
blaiva, gerai padarys jėigu
tomą, kad ateivis gali tapti parduoda’4‘How to Become a
, Liet. Yaf Blaivybės Drau
į J.
(tie, kuria gali) vienų - kitų
meniška sunkenybe. Šiandien visuomeniška sunkenybe, tai Citizen of tbe United States”
gijos Centro Valdyba įgalioja
ndnd Amerikos ir atskirai lie-1 *>•«' .* vyskupo Valanfiaui! net ir tie ateiviki, kurie gali jokiu hadu
nebu? ’leistaR Įuž 25 eentus koP‘^
tuviams blaivininkams užtik ri-, fond« at8l,»8' V,sos auk°i bns reikalauti nekvotinio ‘ stovi'o, Net ir nekvotiniai ‘.migrantai, Svetimtautis, kuris lanko
nim,, jog su pirmaisiais raus ske,bia",oa •»
‘"k™5- turi įrodyti, jog'atvvkę Ame- turi prisilaikyti prie šito rei- vakarines arba pilietybės ;k!eriSa Šventa blaivybės idėja, o ",uosa' Adresas!
rikon netaps visuomeoiškomig
antraisiais — ir lietuvišku-J h*8 Draug'ja’ Kaunas, Mapų
sunkenybėmis. <
? / t
mas ir binivybė. Nors AnieriU
stt

Q
•>
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TIKYBA,

I

tomas

—

TIKIU

Į

DIEVĄ.

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35. (
KATALIKŲ

TIKYBA,

II

tomas

—

JĖZUS

TIKYBA,

III

tomas,

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpyis visus^Tamšfos ke
lionės reikalus, išgaus reikalftigus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Per “Draugo” agentūrų bile kada* galite važiuoti į
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks.kursijas:
•
’
•
.

KRISTUS.

Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas,
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Kristaus yiešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
Užžengimas. .Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ

Ar Važiuoji į Lietuvą ?

ŠVENTOJI

DVASIA.

Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė. ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašylc tuojaus.
čia nupiešk
Gerb. “Draugo” admftilatracljal:
Slunčln »................ u« kurhioa ataltjaklte man Vyskupo Būdo knygas
“KATALIKU TIKYBA“.
I tom» — TIKIU. Kaina »1.00; a pf! a ryta >1.35
IT tomą — JfZUS KRISTUS. Kaina vi.50: apdaryta >1.00
III tomą — ŠV. DVASIA. Kaina >1.00; apdaryta >1.35.
arha:

Siunčiu <2.50. kad atahjattimčtty ba aptalau.
Siunčiu >3.55. kad atalnatumčta attdaklo apdarai* vilias tris vyskupo
Būdo knygas "KATALIKU TIKYBA“.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”..
Norintieji vvkti su šiuo laivu, kuriuo vyksta
ekskursija 5 LIETUVOS BUCltARLSTlNĮ KON(iRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į “Draugųv.

I

Administratorius

JJedaktoriut

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenufc

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

WATERRURY, CONN.

WATERBURY, CONN.
- ---- —--

r-

— .-rtS

būrio skaičių. Vidais reika
antrąjį'ratelį ir tapo nugalėti.,
Aleksandras Būblys, ^1. 1. C.,
ALUMNt!
lais kreipkitės: Student’s and
Mūsiškiai išlaimėjo gaudami 7
kun. Adomas Morkūnas, M. 1.
Į Aluiiuu Couventiou Couiuiit*
apibėgiiRUS prieš VVatei’bury
C., kuu. Augustinas, lipantis,
Akto
llie 4., Žaidimas buvo įdomus ii
tee, Chairman Jobu P. Pilk
kun. ĄnLmus Bružas, ii. S.,
kliu. Kazys J. derikas ir bos na (mokyklos baigimo diena) tbs dienos žvaigždės buvo J. ^Amerikos Lietuvių Katali* pauskas, Marianapolis College,
t 4
_______ '
'
toniečiai : J uo<ba» B.^ Strakaus- Įvyks, birželio 10. Tai dienai : Petkus ir P. Nevulis, tuūsiš kų Studentų Organizacijos Ce Thompson, Conn.
* Lovvt’H,, Mass.' — beg. 27 d. daug prisidėjo prie blaivinin- kas, klebono brolis, p-nta Ma bus siu uustu tolu tikra prog | kių jaįdįįgį. Valaitis ir Au- ulr0 v,M„ta 6iuollli pranešn,
iškilmingai paminėta kunigą- kų laikraščio "Tautos Rytas rijona Kiburienė su dukteri ramu, knr.oju dulyraus u» , gasfauakas Watcrbury žaidi-, kad SMldelit, j, Alumnų sei
.
, . mu
.
virno 19 metų boweii, Mass/ išleidimo ir pūrų metų ėjo
ėi. mis ir sūnum, p-nai Karbaus kMogija, waduda.it nuo vir, kal.. ,
smuikų ir baigiant atsilenkiu
J
klebono gerb. kun. Prano Vi to laikraščio adminjatratib kai, p-nai Baltriušifinai, p-nia
Birželio pirmų dienų mūsiš 2 d. (pirmadienį)'
ir 3 d. (ant
siųis svečiais. Bus fakulteto kiai žaidė su' Putliam T radi
riaus pareigas.
t
liamo Strakaųako.,
Kasparavičiene.
ladienį), Marianapolio Kole
Gerb. Jubiliatas visuomeni-‘ T.oastmaateriu buvo kun. F, nariai, patys mokiniai ir bai Sebool. Mūsiškiai laimėjo į gijoje, Thompson, Conn.
Tai yra nepaprastas lietu
giančiųjų mokyklų tėvai bei prieš oponentų 2. Lošimas įvis amerikietis kunigas. Nors niais darbais jau yra pasižy Jliškąitis. Jf
Visos Studentu ir Alumnų
gimęs ir augęs Amerikoje, iš mėjęs studentavimo mefu. Lie Paulauskas.? Svetainė buvo iš- gųninės.
vyko Marianapolio kolegijos kuopos privalo atsiųSti j
Baigiantieji asmenys yra segyvomis gėlųtnis.
ėjęs anglikouizaeija prisiurb tuvos Nepriklausbaiybčs atgaaikštėje. mų-<kuo didžiausį skaičių įga
Muzikai^
programą
išpildė
-f"
1
“
8
**>«.
ymio
kovoje
jis
buvo
^y\
’
a
pa
tas mokyklas, tačiau yra at
liotų delegatų-(čių), alumnų,
__ • ir vyresniųjų ohorai,
.
1 kęgan,
ilk;’ Stasys
t
- f jaunųjų
viras lietuvis ir užgėdina ne jėga.';
v. °
t
į Misiukevi. ,
. . .
,'
čius, Priugdė Hills, Pa.; Juo^eg. 27 d. jvyktz Studentų studentų ir narių rėmėjų. Kie
vienų iš Lietuvos atvykusi, Tųi jaunulio mylimas orga vaduvaujuiit parapĮjus vargo
^j^Organitacijo, Pirmosios kuo- kviena kuopa ^siunčia po vie
®
’
1
....
- • ■ --“švietėjų”, kurie anglų kal aizaturius ir vadas.. Myli jį įr nmuikui E. Slapeliui. Dėkląvičius ir Vincas. Parulis, visi P°s susirinkimas. Susirinki-* nų delegatų nuo kiekvienų pe JQs galite gauti pas ęavo vaistlnf
senesnieji
už
jo
gražius
dar

bos tinkamai'nemokėdami, iš
mtive p-lės Julė Grigaitė, Ma
tikrą TONIKĄ, kuris pi-r
iš VYurcester, jilass.j Albinas n,as buvo tani sušauktas, kad nkių pilnai užsimokėjusių kuo tam
laiką buvo vieno jžymaus (fydytoJL
tarmės ne pagardam i, o su an bus Bažnyčiai ir išeivijai, nes rija Grendiūtė, F. Didikaitė ir
pos
narių.
preskripcija. Tai yra tiarai gera nauVersiaokas, Loveli, Mass.; Al-'
delegatus į ateinantį
įjiena dėl yrj
tik rętkalauktte
glų kalba _parėttuqja/ir nesį ji£ yra gražiausias pavyzdys Eleonora Baumilaitė*. P-lė J.
bertas Jezukovičius ir Juozas ‘‘Studentų Organizacijos seimų, j Visos Studentų* ir Alumilų
jaunimu
i.
drovi viešai ^anghškai švėpNarinkaitė sudainavo . keletu
Kamandulis, abudu iš\ Brock- ^ku,‘tieji asmenys, tapo iSrin- kuopos delegatai, nariai, sve
Juu kunigu būdamas retUt- dainelių. Tarpuose grojo pa
. luoti.
'
Jis yra didelis angtikoniza-1
° ^lkražt>F ‘darbininke ’ rupijos orkestras, vadovaujant ton, Mass.; Antąnas Bambalas, kV ^eb?gatais: V.- Sabas, J-|čįaį,'ir t.t. nuoširdžiai prašo- Mėnesinis treatmentas už Doleri —
: Chicago, ilt; Albinas Peskus Bambrauskas, A. Miciūnas, J. m i laišku kuo anksčiausiai pra pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
jaunuoliams skyrių “Jaunimo
šlapeliui.
tvirtesniu, arba jeigu ne bū
eijos pnesas, nors pats gimęs T. .
. .
J,..
•.
r* 17'tronu1'
it Jonas Kuibis, abudu iž Eli- Kuprevičius. ^5. Augūnas, S. nešti apie savo atvykimų arba jausite
sit© pilnai patenkintas, jūsų pinigai
if augęs Amerikoje. Seimuose, H“™ ‘p7° **- A"“'
** JuU' Wdikal«bus jums sugrąžinti.
p.
. ." J/zabetli, N. J.; ir Stasys Alek- Aleksandravičius, A. Mažuk
•
. •
• i Las ir Bekampis . Jaunuo- Pranriškiur
lHednlionis;
aviškus
ėdu ion.> kb‘f’°-(, isandravlčuWt Chicago Heights J na» J- -«tankuš, J. Baltrušai
savo’parapi.,
a
,
,
L Ut B V ll I D AKI i S U4
• •
•
i
.• HHI118 TT lietuviij leiutos reika- iiui iteikp (Ioyhdrs nuo sploin '
joje ragina jaunimų mokintis .
.....
I1U *ltlKe uo\anas nuo seaantis,
G.
Vilciauskas,
J.
Guda
▲menkos Liet Daktarų Draugijos Nariai
-lietuviv° kalbos,
d
’r. I lams
dab°»
------ s.—- - Sv.
x. Vardo
„- , .
j>»* branginti
7“. jis ir <tah
* yra »«Aitr.l».:..
nU0Šir''«» organizacijų
Akto Dienos programoj iš
J* Liolia, B. ’V ©iš Tel., LAhayette 7850
ir visur ir visuomet savo tar-j džiai
JT* atsidavęs.
'* i dV^'*J
i daaitgijos, Pranciškonų, Mer- baigiančiųjų, sukantieji užims r*s> J*X>r9m^, P* Vęhslauskas,
Kun.
©e kalbėti lietuviškaL‘‘
Un’ 1 Pranciškus
1 ranSlbkl?s V. St.ca- gaičių Sodaliečių, Marijos Vai
, T Kazlau<kas A l-notas
<7. ..7? L* fcauskMH, gimęs So. Bostone Įkelių, Gyvojo Hožančiaus d™
bl“ VW‘?8: Juoi!*s Ouda
^'““-kas, A. Ignotas
DENTISTAS
1448 SO. 481h CT., CICERO, IUr.
kalbų vartokime kitataučių su
\
fjvojo nozam-mus ar, -navičius
svočių pasveikinGYDYTOJAS -ir CHIRURGAS
.žvečiai
■, t ,
* Utar., Ketv. ir P<*tn. 10^-5 vai. siriiikioTuow,-b<-t sirtietiftUtifi-rų-**.--h-t 1 0 s U8 aJo o- gijos, Apaštalystės Maldos. Vi
»147 SO. H UJiTED ST., CHICAGO
sų organizaoijų klėbonui-buvo į0*8’ 7^“
~
Pastaromis
dienomis
atsila
Paned. Scred. ir Stibat. 2—9 vai,
kalbėkime tfetaviškai” daug
3™
nkė kųn. J. Vaitekpnas
iš Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Boston kolegijos High Sebool įteiktos dvasinis bukietas ir.l btt,K1!UKI0 sk>r,au“
kartų yra pareiškęs
j
,
,
„
t'*0 ska“>toJ?s. 4«tonaa Banį Providence, R. I., kun. JuraiRes. 2136 W. 24th St.
,
.
• ir du metu buvęs Bostono ko- gyvu rožių pintinė.
Dienoms Tėl. L.VI'ayette 5793
kauskas.
Naktimis Tel. CANui 0402
į
Tel.
CJVNal
0402
legijoje. 1918 metais įstojo į
Vakarienę* paruošė ir joje bHla’S ~ httigiaTiči° »k> riaus tis iš Athol, Mass., kun. B.
Gerb. J ubiliartas griežtai 9v. Jono'Seminarijų. Gegužės patarnavo sekančias ponios ir Pranažas ir
s Aleksam į Gauronskas iš Watęrbury ir
Res. and Office
pasakys atsisvei | kun. B. Itybokas iš Rumford,
s* smerkia tuos, kufie savo tar 23 d., 1924 metais Jo Lmšnen-. panelės: Ieva Dzedulionienė, ^ravki*Uk
2359 So. Lcavlu SU
Office: 3643 W. 47th Street
Maine.
pe kalba angliškai, o ypač Jš cijos Kardinolo O’Connell tapo Jadvyga Sabaliauskienė, Ele kinimo kalbų. .
C'ANIU 0708
. Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
L
Baigiančio skyriaus pirmiNedėliojo pagal sutarti
Lietuvos atvykusius, kurie pa< 1 įšventintas į kunigus ir irs na- Kazlauskienė,
iena, Vyš
Vyšniauskie
tys gerai nemokėdami , ąnglų Į ki rtas šv. Petro parapijos S. nė, Stanislavu Olcknavičicnė, "inka5
- T -VcksandraOffice Tėl.* REPubiic T«86
kalbos, vartoja jų, toleruoja Bostone, vikaru, iš kur po 5 Košė Kasparavičienė. Teklė V“““’
’ H™“1*“ ~
1L». lei. GROtolilll 0817
PHTSICIAN and SURGEON
7017 S. FAIRFIELD AVĖ.
įr net bando įvesti į bažny- metų sunkaus darbo pa kirtas Narinkevičicnė, Michalina BU Ju0Z“S A"San"S lr raStini“lias
2403 W. 63rd St., Chicago
Tet LAFayette S067
OFFICE HOUIU8:
©ias, sules ir draugijų susirin-“1 Sv. Juoiftpo parapijos klebo- zonytė, T. Borisaitė, Jadvyga — Juozas GudAmęvičius.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
\Geg.
31
d.,
buvo
^otųgrafikūnus, iMsiteisindaauV aad nu Lovvell, Mass.
- (' Borisaitė, Monika Visockaitė,
2423 W. MARĄUETTE ROAD
Sunday by Appolntment
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
jos
diena.
Atvažiavęs
fotogra
Ameiikoje gimęs ir augęs jau
Ryte, • kun. fetrakausitas* at-| Elzbieta Dravinskaitė, T. Ka
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlfoj susitarus
nūnas nesupranta gerai lietu- našavo iškilmingas Šventas1 zlauskaitė, Ona Grendaitč. O fas iš Providence, R. I., nu UTDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*
DR. STRIKOL’IS
viškai. Vadinasi, dėl vieno ar mišias, o vakare, 'parapijos na Matk'evičiūfcė, Monika Bu traukė paveikslus, baigiančio
X—spinduliai'
TcL CANai 6122
mokyklų skyriaus, oukestros
kelių nujautusių, anglikonina svetainėje įvyko parapijiečių jaitė. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3051
West
43rd
8tr.
dalyvius, sviedinio bei futbolo Į
visų tos kolonijos jaunimų. surengta vakarienė, klebonu
(Pri* Aroliar
estoll Kadil*)
Moterims ir mergaitėms pa ratelius.
VeilUMlo*: nuo 1 lkt I t*L vakaro
Tai klaida ar nesupratimas.
pagerbti, kur susirinko viri dėjo Adomas Dzedulioms, ABorodomls tr nodėllomlo pagal
OFISO VALANDOS:
DENTISTAS
Nuo 3 Mtl A Ir nuo 8 iki I vak.
sutarti
Kun. P. V. Strakausktč yra 400 svečių:
Atlaidai
leksandras Kriaučiūnas ir Jo
Nadėllomla^pasai sutari)
Ofiso telef
uolus lietuvių įstaigų, »paavard 7890
(Kampas Leavitt St.)
Geg.
31
d.
prasidėjo
Devin

I
Garbės svečia* ouvo klebo nas Šaukimas.
Namą
Tel.
PROspect
1930
dos, parapijų 4T. kitų tautinių
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
tinių atlaidai, kurių metu įno motina *— Agota StrakousNuotaika vakarienėje buvo
Nuo 1 iki 8 vakare
D E N T ISTA S
vyks keturdešūntė.
įstaigų palaikytojas.
kienė, kur, K. Urbonavičius, nopaprastti/ jauki ir graži.
Tel. ItOl lAsvunl 7042
Seredoj pagal sutartj
Sekmadienio vakare, panio- į
Dar klieriku būdamas jia kun. Pranas Jujkaitis, kun
Geg. 27,d., jo dešimties, me
corner Sacramento
kslų pasakė kun. J. Vaitekū
tų kunigavimo sukaktuvėse, ji
* .7
*...... o"" '* j Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
nasS Providence, H, I.; pirina- /________ ___
Tel. CANai 6122
DENTISTAS
gražiai pasveikino susirinkę
dienį t- kun. P. Strakauskas, Phone Hemlock 2061
apylinkės draugai kunigai ir
arti 47th Street
Lowelio parapijiečiai. Šio lai Lowell, Mągs.; ir paskutinę! DR. JOSEPH KELLA
Val.: nuo 9 Iki 8 vakare
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
dienų — kun. K. Urbonavičius,
DENTISTAS
Seredoj pagal sutartu
kraŠčio redakcija, reikšdama
2201 W. Cermak Road
kurs neseniai, apsigyveno Ma
Tėvų Marijonų ir jų Rėmėjų
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.|
rianapolyje.
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
ReeUle ir priiiuri
jausmus, linki gerb. kun. So
Nedėliomis pagal sutartį | RL OANal Rea FROapect 8469 Sercdomls ir Nedėliomis pagal sutd
Jemnizantui ilgiausių metų ir
REZIDENCIJA
Pąpulieriu Kabininiu fieriuiviu
Ųeg. 30 d. TVaterbury Vyčiai
Dievo palaimos toliau varyti
žaidė sviedinį. prieš mūsiškių
pasiaukojimo darbų.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

STUDENTŲ IR
SEIFAS

AUO DIENA

MNG6 STRAKADSKO JUBH.EJUS

Marianapolis.

Dešimts Metų Kunigavimo

-

Amerikos

Visi

tulikai

-j-

Dvasios

fesijcjnąlai,

alumnai

Vadai,

visuomenės

(sendraugai),

ir

RIKOS

LIETUVIŲ

yra

kurie

pro

vadai,

studen

t.t., VlSOSįE

Ui-(ės)

JOSE,

perstatė

ka

lietuviai

AME

KOLONI

susirūpinę

V butas

mūsų

žiai

tainos

ateitimi,

kviečiami

Susirinkimas

dalyvauti

Centro

NE

nuošird

Valdyba

NUSIMINKITE

Nuga-Tone

susirinkimuose

ir

DR. F. C. WINSKUNAS
4140

kun.

SUa-

Archer

OR. P. ATKOČIŪNAS

Avenue

*

OR. A. J. JAVOIŠ

B.

r-h

wj

f

___

tristo

Vh'1118

.

Tumi ininbuc

Aleksandravičius

(L.

K.)

DR, J. J. KOWARSKAS

____

LIETUVIAI

—

DAKTARAI:

I ■ ■■■■'■'

..............................................

■

,1

DR. J. J. SIMONAITIS

BR. A. RAČIUS

4643

So.

Ashland

Avė.

Am.

DR. G. I. BLOŽIS

2201

W.

Cermak

Road

DR. A. P. GURSKIS
4204

ARCHER

AVĖ.

DR. G. I, VEZEL’IS

Dll»KLE EKSKURSIJA

4645

Į LIETUVĄ

Lietuvių

Laivakorčių

Agentų

Sąjunga

6558

So.

Western

So.

Ashland

Avė.

DR. S. BIEŽIS

Avenue

Amarikoie

Sviedinys

DR. P. L ZALATORIS

^STUTT^AHT"
Išplaukt it New Yorko

ItJl SULTH HALSTKD HTRKBI

IVAI1OI

DAKTARAI:

tava
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

LIEPOS 12 d., 10.34 m.,
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

OR. CHARLES SEGAL

TREČIOS KLESOS KAINOS:

f*ndc/«i» /.»(. Fd>r. T«4»,

COSMO^

Dai informacijų Iraipliiat j:
TBAVSL
PETBl BA9TKEVJCIU8

rraa. j. AMRBAZn jrS
tMlOnaM
Grm! St- irMfc'lr«. N. Y.
A. S. TBHCTOkAS
»N. J.
l97A4«aatt-

JOHNa^X! ie, H.irtlMd, CaaaVIENYBE TRAVBI. 9UREAU
IV i Onad S<- Br^ilyn. N Y.

&ammiIos uyruvtt ,
ATLANTIC
ri.ANTTC THA
T9AVKL SFBVIC8
KM2,WAi^J' S^X..O». Mar*.

•78 N. Mala StMM. EAUf MOLIS
17 JO—24<h St- Dxrait, Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
171*6. HalatU St., CMuga. UI.
OHIO LITHUANIAN PUBLISH,
INO CO. DI9VA
K. S. KĄKPIUS
6820 Suparior Ava- Clavtiaad. <*
MR. C. J. WO8WNTB
201 f

Ctfaea St,

Pittabargk. Pa.

MR. A. VARASIUS

206 AII_Na».ntM Bant lUuldinj

"iron CarioB St. IfoAp

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
n~.......— ——■ -.ta

BIBt

VAITUSH,

OPT.

I iki

vakaro

LIETUVIS

Qpto«netric*lly Akių Specialistas .

DR. J. RUSSELL

S.

California

Avė.

Telefonas REPub lc 7868
OfLso: Tel. LAFayelte 4017
Res.: TeL HEMIock 628«

DR. A. G. RAKAUSKAS

raZsnarvins aklų Jtsmplmą, kuris
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
esti prietaatlml galvos skaudėjimo,
4142
ARCHER
AVĖ.
4729
So. Ashland Avė,
svaigimo
akių
aptemimo,
nervuotu* t
. *
mo,
skaudamą
akių
karttj,
atitaiso
S lut>ea
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso valandos: 3-4 ir 6-8 vai. vak.
trumparegystę Ir tollregystę. Priren Lietuvis ChirarggH ir-Gydytojta
CHICAOO. ILL.
Rcsidcurijos Ofisas: tSM W. 69lli HL
Moteriškų, Vyrišku, Vaikų ir gia teisingai akinius. Visuose atsiti2515 HZST 69th ST.
klmuųap egzaminavimas daromas su
OFISO VALANDOS:
Valandos: 10-33 Ir 8-9 vai. vak.
elektra,
parodančia
mažiausias
klai

visų
chroniškų
ligų.
Of.
ir
Rea. Tel. HEMlock 6141 Šaradomis ir N ed 81 lomia pagal sutarti
Nuo 18 Iki 13 vai. ryta. nuo S 1*1 6
das. Specialė atyda atkreipiama
)
raL po pietų ir nuo 7 iki B: 18 vai.
mokyjtlos vaikus. Kreivos akys atiOfisas 3102 So. Halsted St
Valandos: 1
vakaro. Noddllootia auo 19 iki 19
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
g s m pas Slst
Nedėlloj nuo 10 iki 19. Akinfų kalvalandai dien*.
2*4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais
_ ,
.
. .
_ . « .
,
nos »«■ puaę Plglaus. kaip bavo pir
Valandos: 3—4 popiet. 7—t vai. vok , miaua Daugai* statukimų skys ati
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas MlDway 2880
taisomos
akinių
s M akinių.
Kaine
Modėh'otnls ir Bvon tad len lais JA—1*
pigian
4157
ARCHER AVENUE
kaip pirmiau. '
Office T«l. Wentworth 6330
47 ft bOlTII ASHLAND A VB.
Tel. VIRginia 0036
Rm. Tel. Hyde Park 3398
PI.OO>‘ HoiMrvard TSHO
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—6 p. m.
Nedėliomis pagal sutartį.
l*hone CANai 6123
OFISAS

lt New Yorko į Klaipėdą......... ........ * 97 50
Į abi pusi — į Klaipėdą ir a+gal '....H67 00

DR.

Ofisą Tai. VICtory M»»
Raa. TaL DRBsei

6631

DR. A. A. ROTH

DR. T. DUNDULIS

R«a Phoota
i NNOIimann*

Offflw

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRPRGaN

7850 So. Halsted StreetROOM B19
ule M'U H Ifo T**e«

4431

SO.

ASHLA1TD

AVĖ.

|

Tel. YARda 01>9»
Res.: TeL PI,Asą 3400

Valandos:
Nuo 16-13 v ryto: 1-3 ir 7-8 v. v. [

NodeldleolalB auo 10 UU li djoa«

DR. KARL NURKAT
GYDO ARIR
ir prirenka akinius

alsakoralngal

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
8PEC1ALISTIS

6900 SOUTH

iMkjrug Beredoiag

1

DR. A. J. BERTASH

HAIjSTED

___
Vai.i nito I6t“8 v. p p.
Balandos: 1 iki 4 po pietų, 7
Nedėtoje pagal sutarti

2201 W. 22ad Cermak Rd.

ST.
iki I vak.

Tel. Ofiso BCUJLevurd 5913—14
Res. VICtorj 2B43

Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:80-8i30

756 W. 35th Street

JULIJA KRIFAS (&0KA3)

Mirė birželio 3 d. 1934 in. 1:13 vai, ryto, sulaukus 14
metų amžiaus. Gimus Chicagoje.
'
Paliko dideliame nulifldhrie motinų Apolonijų, tėvų
Antanų Kripų, dvi seseris Genevieve ir Theresa, tetą
ir dėdę Paulinų ir Walter Balchiūnua, dėdę ir tetų
Juozapų ir Agnieškų Šokus, dėdę Kasparų Dešotų,
tris pusseseres, šeųis pusbrolius, krikšto - motinų Ju
lijų Sbw.arles ir daug kitą giminių.
.Kūnas pašarvotas 341b So. lx)we Avė. Laidotuvės
įvyks ketvirtadienį, birželio 7 d., iš namų 8 vai. bus
atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos ųž velionės sielų. Po 'pamaldų
bus nulydėta į ftv. Kazimiero kaj^nes.
Nuoširdžiai kviečiame visjjs gimines, draųgus-ges
ir pažystamus-mas daly vkuti‘šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Motina. Tėvas. Seserys, Tetos, Dfdės, Pussesertu, Pusbroliai ir Giminės.
. v

-f
e
h*r'Ląidotuvėnu patarnauja graborius Si P. Mažeika.
Telefonas YAKds 1138.

' A
PETRAS MILAŠIUS
Persiskyrė su ftluo pasauliu
Birželio 2
J:30 vai. popiet.
1914 m., -ulajikęa* pusės ainž.
Gltnęą Lietuvoj
Knalllaučlzno
kaime, DaugplMklo pariip. švopčlonlų apskr. Amerikoje *16gyveno 21 metus.
Paliko daleliame nuUddtUK'
moterį Veroniką < ląt tėvais
Klikr.alti), Ivjgertua Praivclfikų Ir Antaną Kllknus, Svogerką Moniką Kliknlenę, 4 pus
brolius Alfonsą, \Vaitwy ir Juo
z&pą Seinus ir Alfonsą. Burke,
— Lietuvoj — tėvus Adomą tr
Elzbietą, brolius 'Mykolą ir
Mofnertą. dėdę kun. čibyrtą.
Cioces lr dėdes Skunčlkua. Gi
mines ir draugus.
Prigulėjo prie Unlty Club ir
Švento Kazimiero Karalaičio—
Town of bake.
Kūnas pašarvotas randasi
4456 8o. California avę.
Laidotuvės įvyks Trečiadie
nyje, Birželio 6, 8:30 vai. ryte.
lft namą Į Nekalto Prasid. Svč.
Pan. parapijas bažnyčią,
ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iž ten
bus ąulydėtas, į Sv. Kazimiero
kapines.
•
Vi'si a. a. Petro Milašiaus
giminės, draugai ir pažystami
esat nuofttrdžlal kviečiami da
lyvauti laidotuvėse lr sutelkti
jam paskutinį patarnavimą ir
alsfjvelklnlmą..
Nuliūdę* liejtame, Moteris,
ftvogcjrel, ftvogerka, Pusbroliai
ir (lininės.
Laldbtuvėse patarnauja grab.
J. Liulevičius. Tel. Laf, 3572

b

JUOZAPAS PLKTYS
,

J•

b

Ligi šiol dainų dienoje damaifc rei^aląi^, kuliuose dgly-1 ukaineje tvarkoje užlaikyti. (Lietuva vėl suairūpįuo savo
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—
vavo apie 30 organizacijų Neatsilieka ir, vątetybės iždas, dainomis ir jų uolesniu sklei lyvantį bžsirašė jau 130 choR Kaune šventei i engti yra $u- kuris bibliotekoms skiriu tam diniu bei gaivinimu Lietuvos rų. Jį beabejo įsirašys dąug
darytas atskiras komitetas į^tikrų lėšų. Trii daugiausiai mo žmonėse. Tuo tikslu, kaip vi dąųgųųi.,
lkinį įeina šios nrtznnpe.ac.ijos:
kykių
hibliotokraštuose, taip ir Lie- „i,At negalėtų šiame Lietuvos
_
... .. u* Valsty
. . būdų
.... .....
. .. Įsuose
,
t
t
Ch>Č1a>h i irti
rui Ln įtintu
'/įriAiiiin
hililirv. . tilt/nio l’MTl <r»»i HVN
Vilniui Vaduoti Sųjunga, Šau- kų reikalams. Žinoma, biblio-, tuvoje rengiamos dainų &VM1šven- dainų parade dalyvauti
if
tekų
tinklas
Lietuvoje
yra
da^
į
tės,
per
kurias
lietuviškų
daiLietuvos išeivijos chorai!
lių hįųjnngu,- Jaunosios Lietu
labųi
retas.
Pas
Lietuvos
kainų
grožis,
skambesys,
puošnu-vos Sųjunga, Pavasario fodęraciją, Katalikų veikimo cen mynus, pavyzdžiui Latvius, y-' mas parodomas. Lig šio laiko
tras, S’avaporių {Sąjunga, Jū pač valstybinių bibliotekų ti-• Lietuvoje jau buvo kelios dairų skautui, Didžiosios ir Ma ūkias yra labai išsiplėtojęs.' nų .šventės, kurios sutraukdaTųo sūsirūpinta^ ir Lietuvoje, vo didžiausias minias klausyManoma, kad ateityje prie vi- tojų iš viso krašto, į kurias
sų valsčių ir didesniuose mie- {suvažiuodavo beveik visi Liesteliuose bus įsteigtos valsty-i tuvos chorai. Tai būdavo liebės arba savivaldybės biblio tuvišKois dainos paradas.
tekos, taip} sakant, Lietuvoje
Ateinančioji dain'ų diena
einama
prie
visuotinio
skai'Lietuvoje
įvyks 1938 metais,
Į’ propogandos. Šios komisijos
savo darbų jau pradėjo visu tymo ir bibliotekų tinklo plė- šiam nepaprastam įvykiui jau
timo.
dabar Lietuvos chorai ir mu
Į-i tempu.
Tiek Kauno, tiek Klaipėdos
zikai intensyviai ruošiasi. Nor
IĮ komitetas riustatė, kad tinkarimą, kad ji praeitų darniai,
fc niiausia, jūrų šventei data ydidingai ir įspūdingai. Visais
t ra rugpiūčio. mėneais. Aukš
dainų ruošimo reikalais rūpi
čiau išvardintos onganizacijos
nasi Lietuvos' chorvedžių ir
visos atskirais raštais paragimuzikų draugija.
Prieš didįjį karų Lietuvai
l no sKo skyrius tų šventę atiKurios tų dienų bus dainuo
esant rusų vergijoje ir dar
į tinkamai, surengti
ir visoje
anktesniais laikais, kuomet e- jamos dainos beveik jau vi
.Lietuvoje — savo iliiestuose,
relis “nė žodžio nei rašto ne sos sustatytos. Šiomis dieno
miesteliuose ir apylinkėse.
leido suspaudęs sparnais” — mis įsiregistravusiems chorą
Visos šventės centras numa
tytas Klaipėdoje. Tų dienų į kaip sako Maironis, lietuviai'ms išsiuntinėjamas Tų dainų

žosios Lietuvos kultūrinio bęndradarbiaviuio sųjunga, .Kau
no Jacht klūbas, Jūrininkų sų
junga ir Dainos draugija. "
Jau yra sudarytos 3 komi|j sijos: organizacinė, fiųansų ir

LIETUVOS DAINŲ DIENA
1938 METAIS

py linkės ūkininkams. I*
rųoju laiku Lietuvos lenkai
labai susidomėjo "Tenenių polivarku. Jie stengiasi dėti vi
sas pastangas tų palivarkų iš
dabartinio jo savininko atpir
kti ir saugoti kaipo maršalo
Pilsudskio tėviškę.
Tsb.

LENKAI NORI APSAUGOTI
PILSUDSKIO TĖVIŠKI

Kų tįk išėjo iš SĮMiudas nauja

labai įdomi knyga

Tauragės apskrityje yra Ne
žymus Tenenių palivarkas, ku
rį dabar valdo ūkininkas Bi
liūnas - BileviČius. Tas pali
Atsiminimai iš 1905 — 1914
varkas savo laiku sudarė dva
pergyventų laikų
ro centrų, kuriame gimė ir nuo
I dalis pusi. 95
rusų žandarų slapstėsi dabar
IJ dalis pusi. 192
tinis Lenkijos diktatorius ma
UŽ ABIDVI DALIS 25c.
ršalas Pilsudskis. Vėliau, dva
Prrsiuųtimui 5c.
rų Pilsudskio-tėvas paskoli 4
no Vilniaus Žemės bajikui, ku
ris jį per kelius kartus atski-j
rais' sklypais pardavinėjo a-

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2384 So. Oaklsy Avė.,

Chicago, lll.

k

■'J8 U

ROSELLI BROTHERS, IMC.,
PAMINKLŲ DIBBZJAI
Specialistai Ukalime lr lSdlrblme visokiu rG&lą pamlnlUlU
grabuamlus.

savo tautiškumų gaivino dai pirirfasis sųsiuvinys. Tų dai
' Klaipėdą iš visos Lietuvos vi
na, kuri sąvo skambumu ne nų bus ir daugiau, kurias pa
sokiomis priemonėmis suva
minėta draugija vėliau
vižiuos dąugybė ekskbrsijų. Šve vienų lietuvybėn" grąžino.
Atgųyusi nepriklausomybę' sieins chorams išsiuntinės
ntės išvakarėse numatoii^as žu
vusiųjų dėl Klaipėdos atvada
vimo ir, Uetuvos laisvės .tiifc
kainas pagerbimas, d kitų die
nų-visa šventės programa bus
vykdoma pajūryje arba jūro
je laivuose.
Taį pirmoji tos rūšies šven
tė Lietuvoje.

Mirė birželio 3 d. 1934 m.,
8:10 vaL vakaro, sulaukęs pu
sės amžiau#. Kilo ift Suvaiką
rėdybąg, Alytaus apskr., •Seirfjų
parap., Akočią kaimo. Ameri
koje Iftgyveno apie 30 metų.
Paliko
dideliame nuliūdime
niote n Mortą po "tėvais StoČkūnaltė,
pusseserę
Marijoną
Stankevičienę.
Svogerj
Petrą
Btpčkūną ir gimines; Pi'ttsburghe pusbroli -4r pusseserę. Gy
veno po nuta, 2308 S. 1-eavltt
St- Kūnas pašarvotas Lachavtezlų koplyčioje. 2314 W. 2 8rd
PI. I^aidotuvės Jvyks trečiadie
nį, birželio 6 d., IS koplyčios
8:30 vai. bu3 .atlydėtas į A t
ros Vajtų parapijos bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos Ui velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šė. Kazlnliero kapines.
NuoSirdžlat
kviečiame visus
gimines, hraugus-ges ir pažysialnus-mas dalyvauti Šiose lai- |
dotuvėse.'
Nuliūdę: Moteris, Pusseserė,
švogeris Ir Gtn»taė». -ė—

Kun. A. Petrausko, M. I- Q«

MOsą ielmfna specializuoja ila>
me darbe per ięftlas kartas.
Veskite paminklu reikalus dė
stai au pačiais lftdirbčjals

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

VENETIAN MONUMENT Cū., INC.

LIETUVOS BIBUOTEILOS

Rez. PENSACOLA 9$U3
BEI.MONT S4H5
Office: RILLSIDE 3845
Viucent RoselU, secr.

GRABORIAI:
Uote.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1M
LAIDOJAM PIGIAU NEGU I
*•’.

/ *

1

** ■

į

<

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GBABOBIUS

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

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

Chicago, lll.

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS

GBABOBIUS

*

Koplyčia dykai

į

1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois

J. F. RADŽIUS

-

Phone Cicero 2109
TBL

ORABORIUB
LAldotuvftma pUnaa patarnavimai
(Hilmaa at |3l.4t
KOPLTOIA OTKAI ,

1844 H. Rflth 'AvM. CiaaA. TU

A. MASALSKIS
r

JUOZAPAS EUDEIKIS
. IR TĖVAS

J.J.BAGDONAS

CICKRO IM

SYREVVICZE

LJ.ZŪLP

GRABORIUS.
j
3307 Lituanica Avė.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. '
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side,
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tria
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

Tel. Boulevard 4139

PAŠAUKITE:

,

3

z

Tel. LAFareUc 3.172

J. Liulevičius
Graborius ,
lr

Ba'sainunlojas

REPublic 9340

_____

Trys telefonai:

niĮmmP'-

GRABORIAI:
LACHAVVICH Telefonas YARde 1138
IR SONOS
STANLEY P, MAŽEIKA

LIETUVOS JŪRŲ ŠVENTĖ
BUS RUGPIŪČIO
MĖNESY

HILLSIDE, ILLINOIS
AUred Roselll,

ltūpindamųsi Lietuvoje bib
liotekų steigimu ir jų tinka
Laidotuvėms patarnauja gra
mu tvarkymu, Lietuvos biblio
bėriai Lachąwlc« lr Sūnai. Te
lefonas CANąi 2516.
tekininkų sųjunga 1931 me
*
tais buvo išsiuntinėjusi įvai
—
je išdavė apie 6,000. Tos kor rių. rūšių knygynams tam ti
telės anksčiau buvo atiAtos. krus raštus, kad jie praneštų 1
Prid Tilžės magistrato kas apie dabartinį Lietuvos bib
dien stovi ilgos tilžiškių eilės. liotekų stovį. Iš jų pranešimų
Visi jie nori gauti leidimus matyti, kad Lietuvoje šiuo
parsinešti maisto iš Panemu metų yra 1,122,613 tomų kny
nės. Tilžės visuomenė, ypač gų, kainavusių 5,364,237 litus.
darbininkai nuolat kreipiasi į Iš to skaičiaus maž-daug trečvaldžios įstaigą^ ir prašo pa-, dalis tenka Kaunui, turinčiam
šalinti mažojo pasienio susi tokias stambias bibliotekas,
LIETUVIAI OBABOBIAI
siekimo trukdymų.
kaip Vytauto Didžiojo univer Patarnauju laidotuvAs* kuopigiausia
Reikale meldžiu atsisaukt!, o mano
Matyt, Vokiečiai suprato, siteto (95,388 tom.), Balošerio ' , darbu būsite užgauėdfntl
M. OANai 3636 arba 3»1«
kaip žalingas yra pasienio su- (34,000 tonu), kunigų semina2314 W. 23rd PL, Chicago
1X4 visiems žinomų įvykių sisiekimo varžymas jų pačių rijos- (30,000 tom.), valstybinio knygyno' (57,450 tom.) ir 1439 S. 49th Ct Cicero, UL
Klaipėdos krašte Vokietija bu gyventojams.
TeL CICKRO 5337
kitos.
vo sulaužiusi mažojo pasienio
Likusis knygų skaičius iŠ
susisiekimo sutartį su Lietu
viso arti 800,000 tomų, tenka
va ir tokį susisiekimų pasie
ORABORmS IR BAUBAMUOTOJAJI
kitiems Lietuvos miestams,
Patarnavlmae cerae lr nebranrue
nio gyventojams buvo uždrau
718 W. 18th St
miesteliams, mokykloms, draudusi. Dabar tų susisiekimų Vo
Tei. MOMroe 3377
I gijoms ir kitoms įstaigoms.
kietijos (lasienija ties Kybar
' Laikinoji
Lietuvos sostinė
tais ir kitose vietose vėl prar
Įmingi metais Vilniui va Kaunas, turi 100.su viršum bi
deda atgyti. Kaip iš Vokiečiu
Limmv graborius
Palaidoj* už $35.M ir aakličtM
taip ir iš Lietuvos pfcsės yra duoti sųjunga buvo sumaniusi bliotekų, siekiančių arti 400,
Modernlžka koplyčia dykai.
pašalinti plakatai, kuriuose Visoje Lietuvoj* surengti pir- 000 tomų.
•M W. IStk Mt.
Tai. OAMal 4174
Obloaco. UI.
tuųjų jūrų švenFę. Tačiau šis
Viršuje
nurodyti
skaičiai
ne
buvo raginama pas kaimynus
nieko nepirkti. Be to, nei vie sunianymak nebuvo įvykdytas- stovi vietoje. Jie kaskart vis
noju nei kitoje, pusėje nedaro dėl tp, kad'buvo visa eilė ki-|augu. Prieš didįjį karų Lietu
ORABORJUa IR I.AIDOTUVIU
darbų, eijė Vilniaus1 voje buvo tik kelios biblioteVMDMJAI
ma sunkumų pereiti sienų ir tų skubių
I z
• |
I
1CM
WE8T
4«th STREET
pirkti nustatytame kiekyje dienų ir t.t/ 'Kais metais bu-i kos ir tai daugiausiai rusiškų
aaaa—aeia
‘produktų ar kitų dalykų. Iš vusis metinis Vilniui Vaduoti į knygų. Tik sukūrus savų vai
Eitkūnų į Kybartus ateina Sujungus suvažiavimas tokiam sty^ę Lietuva kas met vis
daug žmoūių iš Vokietijos pi Centro komiteto sumanymui daugiau rūpinusi 'bibliotekų
giau pavalgyti, nes su savim pritarė ir pavedė jūrų šventę mis. Taip, kasmet beveik kie
kviena viešoji biblioteka įsidaug ko neštis negali. Atitin surengti šiais metais.
Jeigu norite dailumo
gija
vis naujų knygų už maž
Jau iš paties |>avasnrio šįaD
kamos Vokiečių įstaigos Til
ir nebrangutno laido
litų.
žėje pradėjo vėl išdavinėti di plotais Vilniui vaduoti sųjun daug 4000
I
tuvėse... Pašaukite...
Lietuvoje bibliotekų steigi
desnį skaičių, vadinamų šei ga, drauge sif kitomis ljultū
mos kortelių maistui iš 1*11 ne rinėmis bei' visuomeninėmis tau rūpinasi mokyklos, savį
munės esančios liietuvos pusė Lietuvos organikaijomiR ėmė- valdybės, organizacijos ir ki
je parsinešti. Neseniai tokių si darl»o šių Šventę surengti, tos įstaigos. Jos kasmet ski
5340 So. Kedzie Avė.
kortelių 1'okiečTų valdžia Vo-į Kaune ir Klaipėdoje buvo vi- ria tam tikras sumas biblio
(Neturime surysiu su firmą
kietijos gyventojoms pasieny-'^ eilė pasitariau organizaei tekų knygoms pirkti ir jas tituo pačiu vardu)

LIETUVOS MAŽASIS PA
SIENIO SUSISIEKIMAS
SU VOKIETIJA DABAR:
VĖL ATGYJA

Vienas blokas , J rytus mm
didžiulių vartų
»

Tatamauja Chica
goje ir apylinkėje.
Pldrlft lr graži
Koplyčia dykai
į

4032 ArUier Avė.

U..

T

REPubiic

3100

2506 VVest 63rd Street

laimėjimais. Judžiausia dova
na buvo ulektrikinis refrigederas. Gerb. klebonui kun.
C. Martinkiu' teko laiminga
sis numeris
jis laimėjo tą 'Pranešame gerb. visuomenei
gražų, baltų refrigederft.
kad dėPtam tikrų kliūčių Da
Gegužės 13 dienų buvė Pir riaus - Girėno Posto No. 271,
ftiah.'.ieu vakarė, birželio
moji vaikučių Komunija. Gan Am. Legiono piknikas, kurs
didelis būrys vaikelių artino buvo rengiamas birž. (June)
si pirmų kartų prie Dievo Sta 10 d., 1934, Roberts farmoje,
lo. Gražus, gerb. kleb. kun. neįvyks. Apie minėtų piknikų
Martinkaus ir mokytojų, ger}). tėmykite vėlesnį pranešimų.
6
seserų Kazimieriečių, vaikučių
Kurie turite jau nusipirkę
prirengimas ir tvarka darė tikietus, nenumeskite jųr, jie
jaudinantį įspūdį.
bus geri kitarpe šios organi
• Birželio 8 dienų mūsų baž zacijos piknike, apie kurį vė Jurgio parap. muzikos kamba
nyčioje dirmavonė. Atvažiuos liau bus paskelbta spaudoj.!
ryje. Visos narės prašomos at
J. E. vyekupaį B. Sheil, D.
silankyti.
D. , suteikti Sutvirtinimo Sa
kramentų.
Sekmadienio vakare Sv. .Pa- '
Birželio 10 dienų mokyklos
Pranešimai
neles Gimimo par. salėj Mote
mokslo metų užbaigimas pa- Į
Gim. Pan. ftv. parapijos didy rų Sųjungos ir L- Vyčių ap
rapijos Svetainėj, čia .mūsų’
sis choras šiandien sveikina skričiai surengė pagerbimo
jauni artistai rengiasi
prie;
savo vadų, vaffc. B. .tanušaus- puotų gerb. kan. K. Kepė
“didėlės” jiems dienos, gavi-’
kų jo vardo dienų ir linki il siui, Dotnifvos Žemės' Ūkio
mo diplomo, kartu jie ruošiagiausių
metų.
I. Lukošiūtė Akadėmijo> profesoriui, {^rieš
! si ir mums suteikti linksmų
10 metų buvusiam Amerikos
i valandėlę laiko. Gerb. Seserys
lietuvių veikėjui; organizato
I ir klebonas turi nemaža darbo?
riui ir laikraštininkui. J4usines , dirmavonė ir mokyklos
rinko rinktinė Cbieagos lietu
1 užbaigimas bemaž tų pačių
vių publika. Pasakyta eilė
i dienų. Dirmavonei yra speciai kalbų. Kalbėjo: p-nia H. Rač
I le klesa, į kurių gerb. kleb.
! kienė, kun. A. (Valančius, dr.
j kun. Martinkus ’kasdięnų la- i
svečių maršruto sėkmės.
į programa, kurių leis savo pa- A. Rakauskas, aav. Ch. 'Kai,
; likosi.
Be to, dar atsilankys ir pats stangomis ir liėšomis Peoples dr. Al. Raukus, p-nia A. Nau
į
Birželio 13 d. Šv. Antanas.
gerb. svečias Fed. buvęs vei- Rakandų Išdirbystės kompani- sėdienė, p-nlų S. Sakalienė,
Į Musų didžiai gerb. kleb. kun.
kėjas kan. Kemėšis.
jos krautuvės, 2336 W. 63rd p-nia J. Čepulienė, L., ftimuj Antano C> Martinkaus vardįValfiybn.
Street ir 4183 Ancher Avenue, i tis, kons. p. A. Kalvaitis, prj nės. IS ryto,'bažnyčioj bus iš
of. B. Vitkus. Dainavo p-nia
kilmingos sv. MiSios jo intenI
• .
* ■
M. .Janušauskienė jC. Sabocija. Visi vaikučiai eis prie
ftv. Komunijos. Vakare, para I ldžiausios Širdies Viešpaties
pijos svetainėj bankietas. Prie Jėzaus laikys priešpifsbnetinį
Išrendavimui arba pardavi
gerb. klebono-vardinių ruošias susirinkimų birželio 5 d. Chi
mui, Lakewood, Mich., arti
visi parapijonys. Norima pa cagos Lietuvių Auditorijoj,
Muskegon. Sietinės durys, ge
gerbimo bankietų kuogražiau- 7:30 vai. vakare. Visi nariai
ri keliai, žvejojimas magdysiai suruošti. Kviečiam Ir sve- malonėkite atsilankyti, nes yinon $20.00 į mėnesį.
ra
daug
svarbių
dalykų
svar

Čius. Bengiasi ir mūsų Kaimy
nai, kitataučiai, fhat, mflsų stymui.
Sekniadienį ttolidavo piknigerb. kleb. kun. Martinkus tu
kininkų trokas ted automobiliu
si sudaręs daug gražių pažin Bridgeport. — Moterų Sų 77 gat. ir Cahnmvt avė. skers
čių, kas parapi jaį daro dide- gos 1 kuopos mėnesinis susi gatvyje. Vienai mergaitė žuvo
pas S. P. BUKAUSKĄ
’j le pagalbų. Be dvasinių da rinkimas bus ųntradienį, bir ir ‘dvylika- jadkuolių ir mėr7 /• r—«.
lykų, gražiai veda visus para želio 5 d. 8 vai. vakare, ftv, .gaičių Zsužeista.
‘/
CICERO
pijos reikalus. Nuoširdus, pa
dabar eina
rapijai atsidavęs.
Liepos 1 dienų įvyksta mū
Gera proga sutaupyto
sų parap. metinis piknikas,
,
pinigus.
Vytauto darže. Prie jo .jau se
niai rengiamės.
Visados sutaupo ant mais
to ir nesugęnda.
PLATINKITE “DRAUGĄ

salėj, o rytoj šv. Kryžiaus par,
salėj.

‘'A.

ir

5

d.,

ftv.

PaneLė.3

sidėjimo

ton

Nekalto

Park.

Trečiadienio

d.,

salėj,

vakare,

Kryžiaus

ftv.

Town

Ketvirtadienio

želio

salėj,

7

d.,

ir

iš

Visų

So.

ir

iš

t

vakare,

Šventų

Roselande,

lietuviai

parapijos

Lake.

of

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JDLY) 1 D, 1934

birželio

BIRUTĖS DARŽE, 79th ir Archer Avė

bir

parap.

kur. renkam

West

Pullmano

Chicagos.

skyr.

lAkraustomė visą savo modelių
aukttą ir sandėli po V, kainos.
*26.000 Šlakas turi bOtl parduo
to* negirdėtai temomis kainomis.
Lengvai* ttmokėjlmals ar cash.

Komitetas

*'

Federacijos

Valdyba

valdyba

SVEIKINAME!!

*150.00 Seklyčt'ą setai

$0S.Cl>

'

—

Bridgeport.

Draugija

Sa-

Skalbimui maidnos

Klek trik iuėr

Geležinės lovocų visą dydžių
Lietuvis

2201

.?979

Shore

Valdyba,

W.

22nd

Pilnos valos matrasai

Road

St.)

(Metropolitan State Bank Name)
Valandoa Kaadien nuo B‘Iki 6
Panedėllo. Sered ch lr Pėtnyčios
vakarai* 6 tkt B
Telefonas CANaI 1175
Namai:

6459

S.

Rockwell

Resldence Tirone
BtiRt'neas Phonb ,
Englcwond 5840 Š l'.nglcvood 588*

MODERN PHOTO
KTUD1O
Įrengta
HollywimmI Šviesomis
AUKŠTI* RUS'ES
.
PAVEIKSLĄI
Nutraukiame dieną ar
vakare
420

WEST

maliavų

labai

kaina.

WH0LESALE

63rd

STREET

PASIDABINKIT

W

WESTINGHOUSE.

4707

SO.

Tel.:

HALSTED

YARds

ST.

LEONARD,

Atliekame visus pamų dabim'mo
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1834 m. popieros rolė — 5c,

JOSEPH AUOAITIK
v
18(18*8, 50tti Are.
Cicero, tll.
Tel. lAfnyctte 871*

GIBSON

Didelis pasirinkimas

S99.OO

4182

•

diltame

ore

daug

v :4

HALSTED ST

Tel.

Victory

TM1

Avė.

Katrie perkate anglis tt dralvarlų, siųskite Juos | CHANE
COAL CO. Gausite retesnes
anglis, ui mažiau pinigą
Pm-ahontaa M. IL tiktai *7.08
Kas atsIncS S| pagarsini
mą gaus permanent wave
50c pigiau negu paprastai.

YORK

FRENCH

ILE

LIETUVĄ

kaip

8

DE

LINE

FRANCE

Eipress

mažiau

Laivas

dienos

,

V

savaitę

pasirinkimas

didelis

vartotų

skalbyklų

Jii 2.00 ir #15.00

po

Padarome visokiu* popieriai* Ir dokumentu*. Mnnėlam ptolĮpi’ |

PERKAM

INSURANCE

NOTARY

4,ILTKItWICZ&(ętl

TeL BOUlv. 4705-8167

19 metų teiningal pamatntkaa Irinai*.
SUSfFASINKTTE IR REMKITE METVVJ.
rth

STR.,

Tel.

CLIMAN. 8ienia
tojas '............ .. *
SEA Craft Spar Varnttas. Galio
nas ..........................
* ^
s—

fnt. Oloes Enamel Maliava, taip
lengvai užsidfeda kaip Ir maliavų,
džIOsta tt lengvo, kaip glona arba
enamel — kvorta ......
_

LIETUVIft-

KUB BONUS

PUBLIC

3417-21 So. Halsted St

ALTVTNfiR maliavos galionas
ir ankščiau.

Long

Chieago, IM.

LIETUVA
ir

80.

Bndrikų

So.

TEL. REPUBUO 840*

Platesne* Informacija* teikiam Ir parduodam Laivakorte*.
Pas

Dideliausi* pasirinkimas maliavų, sieninių popierų
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
no trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:_
SRAR Vamish, galionas.........

3214

AVENUE

TEL. LAFAYETTE 4838

NEW

•

paskui po

ir aukžčjan.

5332

o

>5.00
t
į

PA.INTINO and DECORATINO
HARDWAKE and PAINT STORE
3111 W. «Srd Str.. Chieago

Birželio 16 Dieną Ekskursija

Pirkite skalbyklų įmokėdami tik

*1.00

ARCHER

1354

pagelbės

šeimininkėms

0801

Bridgeport
Hardware & Paint Corp.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP

aukščiau

Ph|r»ne Pnrtspcc t

E

$2.00 ir aukščiau iki $6.00
Kiti padabinimai: Shampoo —
finger wave—50c; Sbampod- fin
ger wave - arch - rinse — $1.00;
Manieure - 35c; Marcei - 50c; Sija
mpoo - marcel - manieure - $1.00.

APEX,

3621-23-23 South
Halsted St.

PERMANENT

V

REALISTICS

CROSLEY,

ir

A

Šimtai kitų bargenų A(ame di
džiuliame l&pardavtmc Atsfminkl-,
te didžioms,4 ir puikian't.ą rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-naH .lošėjui J<rz»ltts vedėjas. .

POPIEBLOJAM ir PF.VTlOdAM

Dabar kol kainos dar temos Mldland’o
nauji permanentni dėl pavasarini

NORGE,

*21.00 Inner spring mai rasai

Atdara Antrad., keivirtad. Ir
ftefitudleni'o vakarais iki 10 vai

CHICAOO

Rep

Dievo Kūno šventė Aušrai
Vartų bažnytibjc buvo įspūdi
PAKVIETIMAS
nga. Po minos procesija‘bufti rd ingai kviečiu visus Chi
vo lauke ptle vieno altorėlio Į rage” ir apielinkinių miestelių
parengto prie Seserų namo. lietuvius, draugus is senuspa
I*rocesijn užėmė ištisų blokų. žįstamus atlankyti mane manu
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių: visokių rūšių vyno ii
alaus? PriRtątome aludėms.
I >nvano8 visiems - atsilankn
Rietna.
Chicago Heights, III. — Ma Jūsų ŽYDUKAS patarnausi
žoj parapijoj, rodos, turėtų jums mandagiai.
būti maži dnrliai ir nedaug jų,
Reikale esantį atsiminkite
tT
e
bet priešingui, mes nuolat di Žydelį.
rbame ir vis turime ištisų eilę
NATHAN KANTER
naujų.
i
Po Velykų, per šešis sekma
dienius turėjome šokius su iš

9x12 vaUąklnlai kanrai virtuvėms

St.

Telefonna HEPtiblIc 0000

Str.,

15th

išpardavimas

pigia

Cermak

W.

(West

Cicero

4938

Advokatas

VASARNAMIS

ĮRENGTAS

South

Seklyčioms kaurai

*15(i.UO Miegamų kamb. setai

RADIO

t

GUBERNATORIUS

SAN JORE, Cal., birž. 4.-Mirė Kalifornijos valstybės
gubernatorius J. Rolph, Jr.,
04 m. amž. Pernai prieš jį
sukelti protestai, kadangi jis
I«gyrė grobėjų linčius.

Pra

Brigh

salėj,

parap?

MIRĖ

LAFAYETTE

1083

Baltas Enamelik,
landas, kvorta .

