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Pažymi, kad vyriausybės nusis
tatymas yra girtinas

L <1

NEMATO REIKALO PRI- 4• MEKSIKOS
VALDOVAI
PAŽINTI DARBININKŲ
Į IMASI NAUJŲ PRIEMO-

ORGANIZACIJOS

J •:

VOKIETIJOJ GIMIMŲ SKAI
GUS MAŽĖJA

Aukština Chicagos Kardinolo
paskelbtą pareiškimą

BERLYNAS, birž. G. — Po
Chicagos nekatalikai de
Chicagos arkivyskupijos
PITTSBURGH, Pn., birž. J <
■' *
ikaro Vokietijoj pasireiškė giLONDONAS, biri (3. — An
dasi su katalikais, kad l>en- kanclerio ofise teiriautasi, kad
G. — Carnegitj Steel kompani-1 MEXICO CITY, birž. 6. —-'mimų skaičiaus mažėjimas.
glija nusprendė nemokėti Ame
dromis jėgomis vesti kovų gauti daugiau žinių apie pla
(jos prezidentas I. Lamont Hu Tabasco yalstvbės bedievis
Nacių partijai apvaldžius prieš nepadorias filmas.
MERU*
rikai karo skolų iki naujo dėl
nuojamų kovų prieš nepado
ghes paskelbė j plieno darbi gubernatorius Tomas Garrido Vokietijų, tuojau susirūpinta
tų skolų susitarimo.
rias filmas. Ten pasakyta, kad
Žydų ir protestantų dvasi
ninkus atsišaukimų, kad jie Canabal jau e'nai iš savo vai- tuo reikalu. Nacių vyriausybė
Vyriausybė pažymėjo savo
Jo Eminencija Kardinolas
PARYŽIUS, birž. 6. —
notoje AVasbingtonui, kad mo Prof. Alb. Einstein, žydas ir “giliai apsvarstytų,” ar vra domos valstybės pašalino ka pradėjo vykdyti naujų tvarkų. ninkai aukština Jo Eminenci Mundėlein nėra pasirengę*
kėjimas užtrauktų dalių yra relativumo iškėlėjas, kurs pas verta sukelti streikų plieno taliku vyskupų ir visus kuni- Už naujus gimimus imta skir jos Kardinolo Mundeleino, papildyti paskelbtų pareiški
Chicagos( Arkivyskupo, pa
negalimas. O mokėjimas ma pruko iš Vokietijos ir šiandien pramonėje.
Igus ir užgrobė visas bažnyčias ti bon ūsai.
mų. Pažymėta, kad kol kas
Dabar pasirodo, kad tas ne- skelbtų pareiškimų dėl planuo
žos dalies negali. Anglijos ap gyvena Amerikoje, parašė kny
Hughes įspėja darbininkus. ir bažnytinius turtus. Daug
kovai prieš nepadorias filmas
saugoti nuo kredito netekimo. gų vardu “Kaip aš matau pa Jis pareiškiai, kad streikan bažnyčių pakeista valstybinė veikia. Gimimų skaičius ne jamos kovos prieš purvinas vadovauja vyskupų komitetas,
Kad taip, tai verčiau visiškai saulį.” Ši knyga jau atspaus juos kursto radikalai, kurie mis įstaigomis. Su katalikij didėja, bet palaipsniui mažėja. filmas. Vieni ir kiti pasižada kuriam pirmininkauja Cincinnemokėti, v
vyrauja Amalgamated. Steel gyventojų piofestais nesiskai Nacių vyriausybė daug su nuoširdžiai katalikus remti to nati arkivyskupas. Šis komi
dinta.
Anglų spauda remia šj sa
toma.
Workers’ uųijoje.
sirūpinusi. O tautos priaugi- je kovoje.
tetas šio birželio mėn. 20 d. tu
Prof. Einstein rašo apie po
' Galimas daiktas, kad filmų
vo vyriausybes nusistatymų.
Tos pačios nuomonės yra ir
Kadangi gubernatoriui ne- 'mas yra gyvas reikalas.
rės susirinkimų. Gal jis pa
karinius Europos vargus ir
gamintojai atšaus, kad Kata
Pažymi, kad! seniau tos rūšies
kitų plieno kompanijų virši buvo kas daugiau veikti prieš
skelbs kokius nors naujus nu
už tai kaltina J. (Valstyhjes.
likų Bažnyčia, kuri pradeda
nusistatymas gal ir būtų išju
katalikus, kipšas pateikė jam
ninkai.
rodymus.
Jis sako, kad šiandien pagie
kovų prieš nepadorias filmas,
dinę! gyventojus ir vyriausy
. Hughes sako, kad Amalga naujų mintį — pradėti kovų
žos dvasia turi sužnybusi Eu
, I tegul žiūri savo reikalų. To Tik vienas dalykas aiškus,
bė, rasi, nebūtų sulaukusi pri
prieš kryžius, ftiandien Canuropą, o tas paeina iš J. Vai- j mated Steel Workers’ unija
kiems bus geriausias atsaky kad visi katalikai bus paragin
tarimo. Tačiau šiandien yra
yra sena Amerikos Darbo fe balas taip ir daro. Pradėjo
Angli'a
8^Y^
’
U
nusistatymo
karo
sko

mas, kada milijonai katalikų ti nelankyti ir neremti tų te
nenormalūs laikai
deracijos unija. Per 30 metų kapais.
Prieš kurį laikų buvęs LieDie- kf“pasižadės nelankyti tų teatrų, atrų, kuriuose bus rodomos
gyvena sunkiuosius laikus ir lų reikalu.
ši unija dirba už tai, kad vi Jo įsakymu visuose kapuose j tuvos ministeris pirmininkas
kur yra rodomos nepadorios j purvinos filmos. Kova bus
Einstein norėtų, kad Ameri sus plieno dirbtuvių darbinin naikinami kryžiai ir paminklai
privalo galvoti apie rytojų.
ir
buvęs
universiteto
profeso

Kai kurie laikraščiai dar ka dovanotų karo skolas Eu kus paimti savo globon ir jve- su parašais. Jis į^nkė, kad rius Augustinas Voldemaras filmos. Be to, šio krašto ka-,vedama iki visos filmos bus
talikai padarys milžiniškos > pastatytas ant aukštojo d'oropareiškia, kad ir sąmoningi ropai.
sti “elosed shop.” Ir per tų vietoje kryžių ir kitų paminklų
savo laikraštyje Tautos Bal- jtakos, kad ir kituose kraštuo- ' vinio laipsnio ir tai greitu laiamerikiečiai nesistebės tokiu
laikų jai pasisekė į savo eiles būtų palikti tik akmenys su se” norėjo atspausdinti straip' bfltų kovojama prieš Holly-įku, kiek tas bus galima. Banaujoviniu Anglijos nusista
patraukti tik apie 10 nuošim iškaltais numeriais. Tie nume
snį, pavadintų “Likimo ke-!WOaę5o gamintas nepadorias žnyčios pareiga yra saugoti
riai bus įrekorduoti į kapinių
tymu, nes ir pačioj Amerikoj
čių darbininkų.
liais.” L’ž to straipsnio įdė- fįiniMs.
tikinčiųjų dorų.
už.veizdo knygas ir ten šalę
viskas galvatrūkčiais keičiajimų paminėtas laikraštisbujuuuoidų bu«*iraš>’tos utiru^iųtraduiiįoa griaujoio i •» it
•, !!
•
*-Mžrfatig
mos, d jų vieton įve??hma nau Inland Steel kompanija, In
jų pavardės.
už savaitės laiko, kalbamas A.
ja tvarka.
diana Harbor, paskelbė, kad
Canabal suvaržo ir numirė- ‘ Vold-emaro straipsnis buvo iš- H
Tokiu būdu visa karo skolų ji atsisako pripažinti Amalga
lių laidojimo^ tvarkų. Įsakyta, J spausdintas Rytų Prūsijos
našta užkraujama ant Ameri mated Steel Workers unijų
Vienas Chicagos pilietis kad per laidotttves nebūtų jo-1 hitlerininkų laikraštyje “Preu
KLAIPSDA. — ftiomis die Universitete pasirodė atsi
kos gyventojų 'pečių. Nereikė (Amalgamated Association of
kreipės teisman, kad priversti kių religinių ceremonijų. Į ka- sische Zeitung.” Kol kas dar
nomis pradėjo grįžti Lietuvos šaukimas į “visų dorųjų stu
jo dnoti tų milžiniškų pasko Iron, Steel and Tin Workers).
miesto majorų ir policijos vir-'pus su numirėliais galima pa- neaišku kuriais keliais tas
Keleivio egzemplioriai, kurie dentiją,” pasi rašytas stud. kolų.
straipsnis, uždraftstas Lietu
Kompanija pabrėžia, kad šininkų, kad jie vykdytų trafi- rimti tik gėlių vainikus,
buvo siunčiami į Rytprūsius. mun, Ijiuro. Dėl V. 1, kur,
-------- *---------voje, galėjo patekti net į hit
unijos pripažinimu būtų su kos ordinansų, kuriuo uždrau- •
Laikraščių adrese užrašyta,, kaip nurodoma, Un-te, polici
varžyta kompanijos darbinin sta per naktis laikyti gatvėse HITLERININKŲ TEATRAS lerininkų laikraštį. “Likimo kad dienraštis grąžinamas, ja suėmė apie 150 studentų
keliuose” A. Voldemaras, k ri
kų laisvė, kadangi dauguma pastatytus automobilius. Nuo ' LIETUVOS PAŠONĖJ
nes jis Vokietijoje esųs už (T) ragina protesto vardan
iki 6:00
zikavo Lietuvoje išleistų taudarbininkų pasitenkina kompa 2:00 po pusiaunakčio
...
draustas.
nelankyti paskaitų Un-te, pro
nijos unijos veikimu.
į ryto automobiliai gatvėse gali . Vokiečių laikraščiai prane-'tai ir valstybei saugoti įstatv '
testuoti prieš “.fašistinę Un-toį
'būt vienoje vietoje pastatomi ša, kad Tilžėj, kaip pasienio Imą, visur atvirai sakydamas,!
ĮVEDAMA STOKHOLMO vadovybę — autonomijos parREIKALAUS 500,000 DOL. tik pusvalandžiui. O šiandien miestui, pirmajam bus pasta-Į kad tas įstatymas taikomas
— KLAIPĖDOS KELEIVI davikę!” Prie protesto kviečia
Illinois valstybėje nuo an
miesto gatvėse per kiauras tytas Rytprūsiuose atviras te tik vokiečiams, gyvenantiems
prisijungti Z. Cri Akademijų
NIU LAIVU UNIJA
gliakasių unijos United Mine
naktis stūkso apie 100,000 au atras. Jis statyti bus pradė- Klaipėdos krašte. Kitose sa
NEW
YORK,
birž.
6.
—
Fe

ir britas mokyklas. Kas lanky
Workers of America atskilo
tomobilių. Ordinansns nevyk as birželio mėn. Jame bus vo straipsnio vietose A. Volde
deraliniai
autoritetai
nuspren

Nuo šių metų birželio 1 d., siąs paskaitas, tas toleruosiąs
šaka ir pasivadino Progress
3,000 sėdimų ir 5,000 stovimų maras aštriai puolė kalbamąjį
domas.
dė
kreiptis
teisman
ir
reika

susisiekime su Švedija jveda- Un-to autonomijos laužymų.
ive Miners of America.
vietų.
įstatymų, lyg norėdamas tuo
lauti
500,000
dol.
atlyginimo
„.................ma nauja Stokholmo — Klaiftios naujos angliakasių uni
Ten pat bus įtaisyta didelė pačiu
Atsišaukimas parašytas žy
UŽTRAUKS PASKOLĄ IR
ir įžeidinėti Lietuvos
....
o
•
iš
Wbite
Star
garlaivių
kom

1
' pėdos linija. Susisiekimui ta dišku stilium ir biauriai dar
jos vadai norėtų visiškai su
sporto aikštė ir susirinkimams valstybę,
GINKLUOSIS
linija švedų Amerikos linija kyta kalba. Tokiu provokato
griauti anų pirmųjų unijų ir panijos.
vieta, kur galės sutilpti apie . Kai “Likimo keliai” buvo
jau pereitais metais užsakė riškų darbu studentai labu
užvaldyti visus angliakasins.
Gegužės mėn. 15 d. šios kom
25,(XX) žmonių. Ten bus mi- įdėti hitlerininkų laikraštyje
PARYŽIUS, birž. 6.
Jie sumanė pravesti tarp visų panijos laivas Olympic per rū
special, laivą, vardu “Ma- pi|iti||asi Kaltiuinkn stropiai
Prancūzijos vyriausybė, neto- j nimos visos didžiosios hitleri- ir jų tekstas visiškai supuolė
angliakasių
referendumų. kus plaukdamas sudaužė ir
nenholm,” kuris jau baigtas je§koma
su tuo tekstu, kuris Lietuvoje
statyti. laivas yra labai mo- j
_
rytų propaganda.”
buvo uždraustas spausdinti ir
vyno didinimui. Tad planuo
derniškai įrengtas, yra 70 met UETUVOS DELEGAC | \
slatūrou, kad gauti leidimų re-1 vyriausybės laivų Nantucket.
jama tam tikslui užtraukti pa
viešai skleisti, tai tuo susido
rų ilgio ir 1,200 tonų talpos.
ferendumo vykdymui. Legisla Sakoma, tas įvyko per OlvmŠAUKS
PRAMONININKŲ mėjo Lietuvos teisingumo or
IŠ LONDONO GRĮŽO
skolų.
tūra gi šį klausimų pavedė pico įgulos apsileidimų. Su
“Marienbolm” yra grynai ke
KONGRESĄ?
ganai. Jie iškėlė A. Voldema
leivinis laivas. Juo galės ke
prez. Rooseyeltui. Minkštųjų Nantucketu 7 asmenys žuvo.
Iš Londono į Kauną grįžo
rui ir buvusiam “Tautos Bal liauti 114 keleivių. Prasidėjus
DAUGIAU,
NEGU
REIKIA
nnglių kasyklų darbo boardas
Grupė Lietuvos pramoninin so” redaktoriui J. Karučiui reguliariam susisiekimui tarp lietuvių delegacija. Delegaci
WASHIN0T0N, birž. 6. —
nusprendė nepripažinti refe
SOVIETAI NORI DALY
ja grįžo parefernoti apie lig
rendumo. Prez. Rooseveltas VAUTI LAIVYNŲ KON
Iždo departamentas paskelbė, kų yra pasiryžusi sušaukti šie baudžiamųjų bylų, kbrių Lie- Stokholmo ir Klaipėdos, “Ma
šiolinių derybų eigų ir naujų
patvirtino boardlo nuosprendį.
kad šio birželio mėn. 15‘ d. met vasarų visų Lietuvos pra- tuyds teismas spręs birželio rienbolm ’ * vadovybė organi
FERENCIJOJ
instrukcijų gauti.
bus pasiūlyta 800 milijonų do monininkų kongresų, kuriame Į12 dienų, fti byla Lietuvos vi- zuos ir ekskursijas iš Švedijos
ŽENEVA, birž. 6. — Sovi lerių naujų bonų subskripci- bfitų svarstomi aktualieji pra suomenę labai domina.
į Lietuvą ir iš Lietuvos j Šve
S. INSULUS PRALOŠĖ
Iš Lietuvos šiemet išvežta ja
monininkų
reikalai
ir
bėdos
-/
etų Rusijos užsienio komisa ja.
Voldemaras prašė apeliaci-. diją.
vų 4,891 tonas — daugiau mi
J’>r0>k,ui "« ni, rta, pridSti prie jo byS. Insullio advokatai mėgi ras Litvinovas oficialiai pra
Vakar šis departamentas
lijono litų vertės. Pernai tuo
no .teisme jodyti, kad1 S. In- nešė Anglijai, kad Maskva pa pranešė, kad šiai sųbakripeijai visi pritaria.
los įvairius dokumentūR ir pa MIRĘS KUN. O’DONNELL
laiku buvo parduota už 515,PALAIDOTAS
sullis buvęs neteisėtai Turki geidauja, kad ji būtų pakvie jau gauta net 8 bilijonai doskirti apgynėjų. Rūmai apgy
800 litų.
RESPUBLIKONŲ VADAS nėju paskyrė advok. Nargelajoj suėaikytas ir Amerikon sta karo laivynų konferenci- lerių pasiūlymų
■»
•
grąžintas,' tad vyriausybė ne jon, įvyksiančioj 1935 metais.
' Krašto respublikonų parti vičių. Liudininkais kvies KauNOTRE X>AME, Ind., birž.
Vakar įvykd mirusiojo jos komiteto suvažiavime pir no komendantų pulk. Baladžių, 6. — Miręs Notre Dame uni
galinti traukti jį tieson.
Federalinis teisėjas Sulli
BERLYNAS, birž. 6. — Na 17 wardo aldermono Corr lai mininku išrinktas H. P. Flet- kap, Vilutį, Žaibo spaustuvės versiteto prezidentas Kun. C.
1 ’T"
van atmetė tuos įrodymus. ciai pradėjo pulti Wooluv>rth dotuvės su gedulingomis pa cher iš Pa. Nuo šio naujo va- metrompažų ir saugumo de- L. O’Donnell, C.S.C., šiandien
CHTCAGO TR APYLIN
Pirmadienį prasidės byla In-' parduotuves, kurios kai kur maldomis ftv. Bernardo ba- do priklausys partijos jndru- pantamento valdininkų Bort- palaidotas po gedulingų pa- KĖS. — Iš dalies debesuota
sulliui.
1
žnyčioje.
mes.
dėl to uždaromos.
kevičių.
maldų universiteto bažnyčioje. ir vėsu.
NIŲ SPAUSTIKATA-
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EINŠTEINAS PRIEŠ

VOLDEMARO BYLA
KAUNE

ATSISAKO PRIPAŽINTI
UNIJį

PRIEŠ AUTOMODUty PA
LIKIMĄ GATVĖSE

VOKIETIJA NEĮSILEIDŽIA LIETUVOS UHIVE.nSITZ
KELEIVIO” TE VEIKIA KOMUNISTAI

NELEIDŽIA ANGLIAKA
SIAMS TURĖTI REFE
RENDUMO

ORAS
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žiu, kaip 6v.‘ Petras, suvarstyti vilyčiomisį
kaip jaunasis Sebastijonas, sulaužyti ir su
I&elna kasdien, ftokyrus eekmačleDlua
triuškinti, kaip karžygis šv. Jurgis,'Ir jų
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybes*:
vėliava vis dėlto buvo Pergalės vėliava, “Pra Artimesnio šių valstybių — netgi gana aiškiai ir teisingai
Metalus —• f 1.00. 1‘usel metų — |3.60; Trims mėnesiams
Rašo Dr. 5. tUcHs, gydytojai tr dttfnargJfs,
— II oi); Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėm
garo
vartai
jūsų
nenugalės
”
—
juk
taip
ža

prenumerata: Metams — 47.00; Pusei metų — 14 00.
Lietuvos, Latvijos if Estijos * statytas, betgi toji sųjunga
Chicago, lll.
Kopija — .Olo.
dėjo Vyriausias Vadas.
— bendradarbiavimo pradžių Į nebuvo realizuota,
Vasara yra geriausias meto čia rrikin msargrnno, nes ran
Skelbimų kainos prlstunttamoe parelkatavoa
Kokių gi vėliavų iškėlėme mes, katali reikia laikyti 1920 m. sausio
Bendradarbis, n m tr korespoL dentams radtų neprųKodėl
tykios
sudėties
feųju-'
sezonas
savo sveikatai stistlp- dusi ttflų pavojų. Mtfžki mo
■B*. Jei neprašome tai padaryti tr neprjalunčlama tam
kiškoji Lietuvos vyrijai Ko ypatingai įš mū mėn. 15 d., kai Helsinkyje bu- nga
Sm«i pakto lankių.
ja neįvyko? Visų pirmiausia rinti, atšpatūrtfui pakelti, iad kųs plaukti neturi eiti į giMėdaktorlns priima — nno 11:« Ud 1S:«4 tfu. sų reikalauja mūsų naujoji vėliava!
vo' sušaukta šių valstybių ko- todėl, kad visų tų laikų, kai žiemefs metu guriau būtų jė- hunų, nes ^rf’a galimybės prif
•
»
Mūsų vėliava — kovos Vėliava. Kovos nferencija, kurioje be šių tri- tik reikėjo eiti prie praktiš- gų atsilaikyti jjriei įvairias /gerti.' Vfe&km įŠTttfs nereikia
dėl visy, kas katalikiška, lietuviška, dėl vis jų valstybių dar dalyvavo Šuo kų žygių, Suomija laikėsi la- “ligas. Todėl visi, be išimfies, šokti j naftų Vaintenj. Vfėšoko,, kas mums švehta ir brangu.
mijos ir Ukrainos atstovai, bai abejingai. Ji labiau orijen turėtų tuomi rthddotis, kiek ^e MatMynjM?, Mftr sasigrudiMes kovojame ir kovosime su visa ta Tolimesnis gyvenimas; kai šiostavosi Skandinavijos link. Dėl tik galima. Tlti yklima padfc- ritas buba dflklbi, dažnai van“ftRAUGAS”
pikta įtaka, su kuria-jau dvidešimt amžiij valstybės vis daugiau viena to ji ir nepasirašė 1922 m. Va ryti be ypatingų lėšų h- be duo būna nešvarus, kuriuo gaLITHUANIAN DAILY FRIEND
kovoja narsūs Kristaus karžygiai, didingi su kita pradeda bendrauti, iš ršuvos konferencijoje politinio važiavimo į tatn tikrai įteng- (Įima apsikrėsti vienokia Si
Pubiisbed Daily, Cxcept fiunday.
krikščionybės didvyriai.
■UB8CRJPT10NH:One Tsei — M.ICl SU Mėnths
šaukė gyvų reikalų tuos sau- bendradarbiavimo akto su Le tus resortus.
■ kitokia liga. Ižuose vietose
—
Tkree MobOs — <!.••: One Month — T Sc.
Mūsų vėliava — kovos vėliava už Kris- tykius sustiprinti. Įskilo Pa nkija. Ji nepasirašė ir Lietu- Vasaros naudingumų dfchge- ’ ypatingai reikia vengti narditeope — One Tear — |T.I»; BU Monthe — 14.44;
— »«<U
. .jysą.
,ą „
lų, už Bažnyčių, už mylimų Lietuvų, kovos baltijo valstybių unijos klau vos pibtokolo. Ji atvirai pri-1 lis supranta ir naudojasi, ta- pinosi.
▲Ivertlėlnf In "DRAUOAB” bnogs best reoults.
Advertlslna ratee on applloatlon.
su visu tuo, kas žudo mūsų ir musų tautos sj,nas. jį pradžių buvo sten- tarė Estijos ir Latvijos anks čiau kaikurie rperdfrug 'perde
Miškiiose reikia apsižiūrėti
"DRAUGAS” 2834 a Oatoey Aven Chicago dvasinę gyvybę, naikina jėgas ir griauja a-’gįamasį kalbėti apie platesnės tesniam bendradarbiavimui ir
da- ir pasidaro kati nemažai
'kdkį vandębį geri, nes Upelių
teitį.
unijos su Lenkija ir Suomija pati stengėsi su šiomis vais-' žalos. Vidtoje 'sdštiprinti savo
ir šaltinių vandUo nevisados
Mūs?ų vėliava — -drąsos, vėliava.
klausimų. Tačiau tasai bandy tybėmiš palaikytj'glaudesnius j sveikatų, kartais net pasigaburra svrikas. Kartbis tokiame
Tris ketvirtadalius viso pasaulio blogo mas nužengė anksčiau į ka santykiuš. ‘
’ * ’
> mina tūlas ligas. Taigi svarbu
vandeny randasi pavojingų
daro baimė. Iš tikrųjų. Ir juo liūdniau, kad pas, kaip jos propaguotojas
Lenkijos skvėrbinlasis į Pa- žinoti, kas gera, o kas kerikbakterijų, kurios gali pagamhi
ta baimė perėtai purto katalikų smagenis. Z. Ar Meierovicėr?
x
baltijo valstybių tarpų turėjo sminga. ,!Kfciknrie nlano/jeigu
tiytift rinitų vidurių ligi}. Val
Tais pačiais įlietais rugpiū kitų tikslų. Ji be. šių valsty- tūlo dalyko trirpūtis yf&gerai,
Lietuvoje veikia stipri jaunimo organi Tai biauri šių laikų katalikų yda. Ir visur:
džios prižfūriamose vietose
zacija “Pavasaris”. Kokie organizacijos tiks kareivinėse, mokyklose, dirbtuvėse, valsčių čio mėn. Bulduri sušaukiama bių ištikimybės turėjo norų. i- tai juo daugiau, tuo bus dar vandbo 'būna dažnai egZamilai jr'dvasia, labai'gerai vaizduoja V. Baži- raštipėąe, įvairiuose komitetuose, aukštų val antroji konferencija, kurioje zoliuotį Lietuvų, kad galėtų naudingiau. Praktikoje gi kaip nuojkfnas ir jei raridurna svei
levičiaus straipsnyje: “Sveika, naujoji vė dininkų ir mūsų pačių tarpe daugybė bailių. "dalyvauja Suomijos ir Estijos jai daryti spaudimo,ir, šių nu- tik būnu »tyiri<ščiai.
Bailiai katalikai teršia kataliko vardų ir sa- atstovai, padaroma gana sva silpninus, išspręsti savo nau Saūlė yra mūsų enerįpjūfe kas, tai padedama iškhba, kad
lia vk”, kur mes čia perspausdiname:
toks vanduo gerti ĄTa s'Uugus.
Sveika, naujoji vėliava! — Sveikas kovos vo neva kataliko darbais griauja, išjuokia ir rbių nutarimų bankų operaci dai, Tilųiaus klausimų. Jai rū. bei Sveikatos Šaltinis. Vasara Be tbkio Valdžios patikrinimo
žemina pūčių katalikybę.
y jų, matų, saikų suvienodini pėjo, be to, dar tų valstybių, jos turime daugi&ušiai ir dėl
ir pergalės ženkle!
daug geriau ^pakęsti troškuli,
Taigi, dar kartų, vyrai, mūsų vėįiuva drų-’ mo, tranzito, žūkliavimo, pinu rinkos jos pramonės gaminia-. to reikia ja naudotis. Saulės
Mes iškėlėme tave, kad mus vestumei.
klojimo jūroje, upės'e, m nitų, ms ir ekonominė tų valstybių spinduliuose visiems, 'neišski negu rizikuoti savo sveikatų.
Mes susispietėm prie tavęs, kad mums vado šos — katalikiškos drąsos vėliava.
Dar praktiškiau, tai važiuo
Pagaliau mūsų vėliava — darbo vėliava. ccrtralinio žemės ūkio biuro nuo jos priklausomybė..^ *
riant nė kūdikių, reikia būti
vautume’!, kad mūsų žadintoja kovoje būtu
j miškus užtektinai pasi
T<Jąūgiąu kuoduUgiausiai.
Daug šiandien besiskundžiančių, daug dejuo steigimo ir kitaip klausimais.- Tačiau dtsiąadų
IŠpriadžios, imti vatidens iš
mei.
Be ^šių ekonomiškų reikalų politikų, kurie įvairiais moty kuomet žmogus dar riėra nei
t*
• <’ '» i
*
Daugybė šiandien vėliavų paskuly. Įvai jančių, bet tiek maža tikrų darbuotojų.
dar
buvo
iškeltas
arbitražo
"Karstame
laikofurpy
Žiribvais
stojo
prieš
Lenkijos
da

kiek įdegęs, turi būti atsargus
rios jos. Vienos jų plazda Dievo garbei, o katalikų, kurie mato ir supranta, kaip šian
tribunolo
įsteigimo
klausimas.
lyvavimų
Pabaltijo
valstybuj
ir labai palengva pratintis, gus isva'rtoj’a ku'r kas mažiau
kitos griauja Dievo Karalystę. Tai bedievy dien visur siautėja velnio jėga, bet jie visuo
Trečioji \k6nfdipėeija įvyko, {tarpe. Ji ir per didelė ir ki nes staigus įdegimas yra taip energijos, negu žiema ir bibės, masonerijos, naujosios stabmeld'ybės ir met pavargę, visuomet kažin ko laukia, visu
komunizmo vėliavos. Jos plazda pasauly, pra kuo nusivylę. Tai miegančios Bažnyčios “did jau po to, kai Lenkija užgro- tokios ūkiškos struktūros, pa- pavojingas/ kaip kad nirsipli- dėl rėikia daug nįkžiau valgy'Oeęiausia mėsps, ypač rleal- kytum karštu vandeniu. Šis
žūtį ir mirtį skleisdanioš, katalikybės gaivi- vyriai”. Ne dirbančios, kovojančios ir nuga
pavbjds būna
pakitėrtkirfti vfeai Uff&žu
bnna dar
dūk rimtesnis I
nančių jėgų gesindainos. Jų tikslas Išmušti iš lincios! Mūsų darbas, vyrai, viską tobulinti,kiekiu,
o daugiau vMgytv pie
metui tiems', kurie turi silpnų širdį
kovotojų rankų, sunaikinti Kristaus kraujor
nei šioje nei tolimesnėse kon tasai klausimas nei šiaip nei; įj- nesveikus inkstus. Kfldi- no, Visdkių daržovių Ir vfairių.
vėliavų, kuri prieš lt>00 metų buvo iškelta
ferencijose nedalyvauja.
taip buvo pabiręs ore. Tiesa, kielūš irgi labai neigiamai at Taip vadinamas lėn^vak Val
Golgotos kalne.
. ,. g ,
Tokio tobulėjimo ir tobuliniuro' keiiu ir j Dvyliktoje
konferencijoje,; buvo^ nurodinėjamą, kad tik siliepia.- $pin£uirai tūri palie gis turi būt naudojamas per
Tiesa, ta pirmoji visų vėfTadų neplazdė
' i (kuri buvo šUšajifcteU'1925 .m, l B^ūsios trys valstybės galėtų sti “plikų ’odų, jei norirSa iš visų vksarų. Vandens nerei
jo linksmai vėjuos, nežibėjo auksu ir šilkais. veji mus naujoji vėliava.
jų tupėti naudos, nės per dra kia skupėti, tačiau reikia veng
Ji stovėjo parj.mu.si į pajuodusį dangų ir dre
bužius, ultravioletiniai spin ti Tabfci šalto su lėnais, ypa
bėjo, žemei ~?š "pamatų sujudėjus. To* pirmo- liav
duliai vėik visai nepereina. tingai karia žmogus gerokai
sios kraujo vėliavos ženklas-— pats Kristus, gyvenimo
Taigi saulines matfdy’nes rei sušilęs. Kai^f'nnHy taipgi rei
valstybėj
pamėlynavęs ir kruvinas, istiešęs į šenųjį Je- tai!
kia saugotis visokių svaigiųjų
ruzali savo pervertas rankas, šauktus visų ir kovos audrų apdraskytų, garbingai nuneš Tačiau dvyliktosiom konferen ši trys kraštai turi pusšešto kia 'inftį visai nusireiigus.'
gėrimų. Vanduo arba lemon&ti prie Amžinojo Viešpaties Sošto.
cijos nutarimai jr lieka nuta milijono gyventojų, apgyvenu Karštirfėčiuose, ypač Vidudie
žmoniją į naujų gyvenimų ir prisikėlimų.
das yra geriausias garimas ir
Vydai! Pakelkit vėliavas. Tęplazda aud rimais, o gyvenimas eina sa sių 170/100 kv. km. Kai 'ku-1 ny, pavojinga ilgai būti sau
O vis dėlto tai pirmoji ir galingiausia
jų niekados nereikia skupeti.
roje! Pirmasis mūsų pasveikinimas Kristui vo keliu. Taigi bendradarbia rioš pramonės šakos, trijulėje lėj, ypatingai uėapdėngta gal
Kristaus kraujo vėliava, kuri po trijų dienų,
Kiekvienas žmogus turėtų
vimo idėja nūblkūika ir tarsi užtektinai būtų išplėstos. Uos va, nes' labai lengvai galima
Sakramente!
pirmųjų Velykų r'ylų, sužibėjo džiaugsmingu
tai —< Klaipėda,- Liepoja, Ta perkaisti,, iš ko net pfareČiais. laikyti Sau už pareigų — su
Prisikėlimu. Prisikėlimu Kristaus kūno, iš
Vyrai! Pakelkite vėliavas. Teplazda aud lieka šalutiniu dalyku.
stiprinti Wvo sveikatų vasa
Estijos, Latvijos,ir Suomi linas — darbų pasiskirsčius silpnesni miršta, žodžiu sa
kankinto ir daug valandų buvusio be gyvy
kant, perdėjimas -gali labai ros metu, o tai gali padaryti
jos ministeriai vėliau pame būtų geriau išnaudojami,
bės ženklo.
be ypatingų i'SItrtdiĮ. Mat, ?au,
čiui diskusuojų ekonominiais kiškai kraštams bendradar da«g kainuoti.
Ir Šių vėliavų jūodosiok galybės nudlat gelei!
biaujant būtų išvengta berei Maudymasis yra naudingas fė, ortis ir t.t. kol kas dar nė
puola, tačiau ji stovi Šihitmėčiais nepajudina
» Vyrai 1 Pakelkite vėliavas. Teplazda aud klausimais. Pasireiškė ir Ska
kalingos konkurencijos, tran- net trim atžvilgiais: žmogus ra takstojami.
ma, kaskart ryškiau spindėdama, kaskart rose! Trečiasis pasveikinimas Sv. Jurgiui — ndinavijos valstybių įtaka, ta
čiau tai nieko bendradarbia- zito klausimai sutvarkomi, pro gauna pf0gos pabuvoti saūičs -< t '
džiaugsmiugesnio
lydima.
tuūsų didžiajam Globėjui.
’tl • • iV., . i . . .
Žinojimas tom, kad vien ži
Vyrai! Pakelkite vėliavas. Teplazda aud vimui nesuteikė.* Nors bendrą- tekcijonalistinė politika Pai,ftA spind ui iūd^e, p&kV(UVuoti tyru
Pirmųjų amžių Krikščionys, sekdanli sa
kinaiųa., i
■ oru ir pagailos pakrm&nkštTfi- noti — tuštybė, jei gyvenime
vo Vadų, iškėlė kentėjimų vėliavų. Jų iškė rose! Ketvirtasis pasveikinimas —mūsų bran darbiavirno pagrindu buvo ii ti lieplaukiojaht. TAčfan ir gerų darbų trūksta.
nitas ekonoi
lė garbingieji didvyriai: ištempti ant kry- giai. mylimai Lietuvai!
f
____
l
Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitnerfs nerodai plėšė paskutinius pasitaikiusius- kiekviėnų galvų ^Juriavo apie 200 dojpy •V, Visiško nūslvylimo mašina buvo čia , džiūrijos — Sibiro rub’ežiaUs.
Bolševikai sau kareivius į-ękriitav'o iš
į darbų. Tai
daiktus kaip karo kontribucijų, o naktį rių. Valdžiai nuo kiekvierto asmens tek pat; reikėjo tik' jų'paleisti
Išvertė Jonas Labanauskas
• At ti
»
, t , krašto gyventojų, iš susidariusių ukiriirt, f A padarė bolševikai?**
kareiviai Vogė, kų tik galėjo. Taip buvo davo 10 dbl.
Kuomintango kariai siuntė kariuome ,* Jie paleido į tautų smarkių propa kų apsaugos burių, iš kuominlangb ar
spaudžiamos paskutinės žemės ūkio sul
nės dalis į tas sritis, kur siautė bodak gandų. Jie patiekė minioms visų kuomin mijų pabėgėlių, kuriuos buvo smarkiai
tys ir jėgOs.
1929 m. tos katastrofos jau nebebu Tenai jie atplėšdavo dar stiprius vyrus tango valdžios nusidėjimų sųrašų ir šau paveikusi komunistų propaganda. Bolše
vo galima sulaikyti. Žemės drėkinimo prie nuo jįj žmonų ir vaikų tempdavo j fron kė jas pradėti išsilaisvinimo kovų, vado vikai turėjo savo slaptų lizdų kūoniihtango kariuoihenėje.
monės ir kanalai užuko ir išdžiūvo. Kur tų. Šeimos, netekusios «avo maitintojų, vaujant raudonajai vėliavai.
< Tęsiny*)
z
Jie atpirko iš priešų belaisvių ir per
Bolševikų valdžia augo diena iš die
Dideliu triūsu įrengtos ir pnlnikomos kadaise buvo derlingi laukai, dabar tę vėl grįždavo į savo tėviškę, kad tenai —
drėkinimo priemonės su laiku pamažu sėsi didžiulės dykumos. Ket-virtajai Kini kur ilsisi jų tėvų tėvai — ir jie galėtų nos. Tose srityse, kur siekė jų valdžia, bėgėlių jų ginklus. Kaina buvo mokumą
pradėjo užtikti. Cl minkai dar stengėsi jos daliAi gręsė mirtis iš bado. Iki 1030 beviltiškai lanktį savo besiartinančios mi bolševikai įvedė sovietų valdymo sistemų, tokia, kokia buvo pažadėta tuo reikalu
palikdami nejiaketstų šertųjų šeinių teisėą išleistose proklamacijose. Tokiems karei
rties.
patys vieni jas užlaikyti. Bet veltui! Pi m. badas nušlavė apie 30 mil. žmonių.
Svetimšaliai, kur ir kidk galėjo, tei santvarkų. Jie atstatė senųjų seimų nuo viams buvo duodama laisvai pasirinkti:
Žmones slėgė didžiausias vargas ir
lietinio kuto kohortos atėmė jiems pas
savybę, konfiskavo bažnyčių ir viešųjų arba vykti namo arba stoti į raudonųjų
kė vargšams pagalbų.
-d į
kutines gyvybės jėgak. Thutni 'kenksmin skurdas.
Kuomintango valdžia hesiėnlė jokių įstaigų turtus ir juos išdalino paskiriems armijų. Pirmuoju atveju gaudavo kelion
Žmonės pbl iko savo tėvų na uitis, šven
gos knomintnngo gelierolų kariuomenės
pinigių ir gah'ilavo sau laisvai vykti na
siautė kaip hnngos Iš vienos vietos j ki tyklas, turtų ir ištisais karavanais trau- rinitų priemonių pašalinti vargų ir skv.r- kareiviams ir darbininkams.
Bolševikų mokesčiai buvo daug ma- mo; antruoju atveju kareivis buvo įtrau
lų Jas turėjo maitink.kraštas, ir todėl kė j kitus kraštus. Keliai buVo apsėti la- < dų ir teikti pagalbų><,i tik sukūrė derlin
ki< 1
al.-i.iirlavo savo duo vonais. šum-s draskė juos. (r žluortės, t»e- gų dirvų komunistų1 agrarinei revoliuei- •žesni ir teisingesni. Pradėta remti kaimo kiamas į raudonųjų armijų^ gaudavo re
prekybų ir smulkiųjų pramonę. Opijumo guliarų atlyginimų, būdavo jam garantuo
kl- tenai, kur jis būdavo. Kų pats kartis hėtįlhodaini i$ laido kų daryti, p1ėš'4 iš M k uri gręsia įjrarftl visų kraštų.
tiesiogini’i nesūnaikinda.o ir nemižudv- lavonų gabalus it- rijo. Taip jmt dtftmė A, Tikrai ])ranhd’mk|ti išsiTeiškū 1930 m. .r.ūkyiuūs ir azartirtiui lošimai, biivo visu jamas išlaikymas invalidthuo atveju, ta
čiau turėjo pasiduoti griežtai disciplįuai.
./.įj,
davo, tai apiplčšdavo žiai.tųs kareiviai. medžių lapus h žievę. Ir taip ėjo žmftnfoi birželio m. Katiehajaus luisijų laikraštis griežtunni uždransti,
I></ertvrai ir visoki kiti atsimetėliai tų tarsi rėkiąs Tr°K'«tas pfieš tų nclelntų “The RedOrder’/, gydamas: “Tolimes • 3 Bolševikų reguliari armija buvo ?ru- Atlyginimas buvo mokamas grynais pi
kistern’ų, kūrių buvo įvedęs kUoMintangas. nė dabartinė* 'valdžios politika sudarys daryta iš puikinį išmokytų ir aprengtų nigais. Plėšimai buvo* galimi tik specijarėjo būti papildyti; todėl b.:v,, skverbia
Tokiai būklei- esant, niotevys ir rai tokią būklę, ajrie kurią išgirs, rišas pa specijąlistų. Iš Rusijos jie gaudavo gink liaį įsakius, ir tai tik miestuose. Kiek
inasi į gyventoji,! lūšneles, ištein; ’ami sti
lų, amunicijos ir radijo aparatų, kuriais vienas, kareivis is grobio gandin o ’o do
prus vylei ir jėga pastatomi i fronla. kai buvo jierkami už <1—5 dolerius lt saulis!”
Taip dalykams stovint, bolševikams jie susisiekdavo bolševikų Tolimųjų Rytų lerių. Nusižengus prieš šiuo- m kitu- nu,,At melavo, maiHto produktus, laukų der siunčiami toliau į viešus jialeistuvystės
centru Ilabarovske, kuris yra ant Man- statusj buvo baudžiama mirtimi.
namus ar privatiems asmenims. Tenai už I veikti buvo lygiai tas pats kų žaisti.
lių, g \ '■ iiim , ' ....... - I ’•
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Pasikalbėjimas su Kipš
(Vertimas) ,

Įpiešdt

[Ėjau katalikų laikraštininkų wws*
Rusiiinkiman. Pakelyje suti- ta,vn.a
kau kipšų. Išrodė, kaip mili- r*Nt,s

jonierius. Pašiepiančiai pažve... •
...
Igęs j mane, jis taip prabilo:
- Esi, tat katalikų laikraštininkas. O, jūs žiopliai katalikai! Pažiūrėk į mano kumštį.
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Aš užrišau katalikams akis

/'

taip drūčiai* kad jie per šimt- ^urie
m .
v
1 skelb

meti neprareges. Taip, aš ge-i

rai žinau savo amatų.
.
' an^
Čia jis parodė man tūlų
”.nc
.s
ličius
praeivi. .
— Tik pažiūrėk į šitų ponų.!

Aš ir jam akis užrišau. Jis' 1<aT
yra katalikas, ar girdi, kata- £na‘*
{įkas. Bet įis perka rr skai- ’r
to mano laikraščius kaę ry.tų; aš maitinu jo protų strai- k lašt
psniais degančiais neapykąn- kūne
tų prieš Dievų ir Katalikų Ba- ^°n
znvčių. Kas šeštadienis, grįž- lnanf
damas iš darbo, jis parsineša ku’g
namo juokų žurnalų pilnų ne- *ls v
]»adorių, šlykščių juokų - juokelių. Jin mėgsta ir piešinius
taip jau nepadorumu dvokia- Plso'
nčlus. Jįs godžiųi tų viskų per au^
skaito, peržiūri ir meta kam- ^ePr
pan, iš kur patenka į vaikų n^*ri
ir tarnų rankas. O, tos užrištos akys!
rijot
Toliau sutikome jaunų mo- I,ars
terėlę.
— Žiūrėk, — sako kipšas. ras*'

lo — Htikį. savaitėje. Ha, Ipikjos įtakos. 0,'}iaip myliu aš
x-; nusikvatojo kipšas.— Tik s«wo laikraščiu*! Ačiū jiem*
pažy^lgk t^nai. Tiršta žmonių as pavergiu j vienų dienų dauminia iš tjąrbo grįžo naujo — giau sielijį negu uoliausias kuig dirbtuvių, krautuvių, raSti- nigas per ištisus metus. Nesinių — seni ir jauni/vyrai ir gailiu nieko, kad tik palaikius
moterys, turčiai ir vargšai ~ savo spaudų. Samdau geriau-

mano, ačiū jo vedamiems strai
peniams bei editorijalams; ir
tas ir tarnauja mano tikslams,

jos laivu

Mokant mažiau negu
< ! | • ? '• ’
■ •

d

,

'•

1

c /

D., Cunart

“BERENGARIA

Norintieji vykti su šiuo laivu, kuriuo vyksta
ekskursija -• LIETUVOS EUCHARISTINI KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
infpnnacijų kreipkitės į “Draugų”.

suprantu: Katalikų apsileidiPrisiartinome prie susirin- ntiška Iškalba. I
mo savo spaudos žvilgsniu, kimo vietos. Atidariau duris, yra garsus Lieti
Jie nemato spaudos galybės ir Abudu pažvelgėva vidun. Tik! mas. šį mokslo
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yra specialiai pritaikintas’viduti
niškų įeigų šeimynai. Bet jis jokiu
bšdu nėra mažas šaldytuvas. Pilno tlvilžio, pilnos >g„s. l-agno.liįHs sudtrhiBįas, piAdĄ m kokyhėyta ta patij kaip jr aukštesnių kai
nų meldehuosė.'
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His Kęlvinatorins nepaprastai

'J

žem?i apkainnotas. Jūs galite įsi
gyti jį mokant mažiau negu 14c
į diedų per mūsų liberališkų pir

Night

and

Mornlng

Promote a Clean, Healthy Condition
Jei akys suerzintos sėjo. dulkių ar
saulės, vartokite kelis laAus .Murinę.
Palengvina, stiprina lr atnaujina vle-

■ OUR Litu

gale for Infant or Adult. At all Druęgists.

Beriti frr Free Eye Bo»i

Murinę Cotnpany, Pept. II. S., Chicago

kimo planų. Pašaukite arba atsilankvkite
• . L 9 v • ‘ . Elektros
.»
*-*- Krautuvėse
i
dėl pilną informacijų.
■
PanlitlauskUc apie lengVę i'gnokėJiBur planą- Mažas rankpinlcis, balansas mėnesiniai ant Jfi«q Elektros bilos. Vi
unoAlnitl ir kitus taktus, truputi aukštesnė kaina ni reikmapls parduotas ant lengvų išmokėjimų.
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BIRŽELIO

paniekinančiai | Kan. Kemėšis ps
protu, gabia plui

tęsė kalbų toliau:
Čia kipšas
— Vieno dalyko tai aš ne- nusikvatojo.

akys

Žvalgiaus po erdvų kambarį
pilnų įvairių dienraščių. Kiek
vienas
skelbiasi turįs tūk
stančius skaitytojų.
— fttai Sis laikraštis vra*

rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite vąžiuoti į
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

siliko mano rankose.
daug butų padaryta, begalo
amirškime ki
Kitfaa nusiėntė akinius ir <,auR siel’ *5 W*ras*i?nI 71a rinktiniai tėv

kasdienę klauso šv. Mišių. Ji

Dabar suskaityk mano laik
raščius.

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš

,

.

(Tęsinys Ą pusi.)

kas jis per vienas.

PASTAB

jiems akis ir jie nieko nevei- tiek pinigų savųjai spaudai, ,v
kė. Spauda ir jos galybė pa- kiek išleidžia manųjai, begalo 18

— Profesorius Vitkus, —
suskambėjo atsakymas. Rašy
tojas Babickas — , jaunosios
kartos poetu. Jis nuoširdžiai
myli savo tėvynę ir šitaip a
pie jų dainuoja:

išvaizdos vyruko. Pažingeida- Tarp žemės kalnų ji — žema.
vęs paklausiau savo draugo, tarp okeanų ji —- maža.

katalikų. Tai buvo tuomet, testamentų! Ar daug kataliką
akis įr kad D
kuomet įų nuosavybės buvo at- aukoja gerų knygų laivynams, jaiinėtll pasau|į.
iiųtos, jie buvo išvaryti iš kalėjimams, ligoninėms, užei-f y
bažnyčių ii mokyklų. Maniau, gų ir lankymo kambariams!
kad peršokiojintąi suburs juos Ar daug katalikų užrašo kakrūvon, kad jię pastatys sa- tplikiskų laikrašti nekatalikvįtlų taip galinga, kaip ma- kams, nezalieŽninkams, atska.
m- ,
,
x
ij •
Birželio 10 d., 1
ųo ir pareikalaus sau lygių tei-1 lunams, praradusioms savo ti.
. ..
šių. Tačiau greitai aš užrišatr^ kėjimų! Jei katalikai išleistą .’c-V 'i'

-Ji ĮnĮai

yra mano ištikima talkininkė. *RU
Kasdienę. jt perkasi šioj krau-.
tuvėj laikraštį — ne jūsų katalikų laikraštį, tik vienų iš.
mano padarinių. Žinoma, žu.dyftių aprašymai, sugriautų Si
šeimų piešimai jų taip užima. —
Du, trys centai už laikraštį, skai
tai lašas vargiai verfa minėti, tina
Tos moterėlės centais, ir cert- ja J
tais milijonų kitų jai pana- dedi
šių, aš įrengiau savo spaustu- šinė,
\es, kurios stebina pasaulį sa- ant
vo didumu, turtu ir grožiu. nuot
'^Apmoku spaustuvių mašinas, dai
darbininkas, naudojuos visai*
telegrafo patogumais* kurte
p
jungia mano laikraščio vedė
jus su viso pasaulio kampai*. .
Toji geroįika katalikė padeda J.° 1
hman tai atsiekti. Ar supranti L <1,Pr
FJi yra akla, jos
užrištos.
Besišnekučiuodtami prisiar- tinome prie laikraščių krau- rtsm
tuvėlės. Ant josios
ka“
bojo įvairių laikrlflfl^ Skelbi
mai. Kipšo akys sužibo.
— Tik .suskaityk katalikiš
kus laikraščius, suskaityk.
Tyliai suskaičiau: 1, 2, 3 —tai viskas šiame didžiuliame
mieste. Širdis man Rusopo.

teko matyti Lietuvoje 1931
metais, Žemės Ūkio Akademi
jos bažnytėlėje per gegužines
pamaldas. Giedant litanijų ir
giesmę į Hv. Panelę, iš visos
bažnyčios išsiskyrė skardus,
gražus balsas, jauno, malonios

visi pirkosi laikraštį.
Ar, fina darbininkus, kad tik ma- kambaryje tebuvo
tu motai! Tai mano sakykla, noji spauda bfitų viliojanti Jr
jie dirbo ir n
Koke kunigas kalba taip di-j užimanti. Savo laikraščius ir nįnkų 8U8irado S,
džiai smalsiai miniai, kaip knygas siuntinėju visur* į ^ftlba ~e užkaria
aš kalbą per savo laikraščius! miestus, kaimus, ūkius, į sto- pQr tatg. np v^,u
Kipšas buvo kupinas ehtų- tis ir ant laivų. Ar daug ka-|k&s pra|ai,na.ta: a
zijuznio; patylomis jis taip talikų mušto apie panašius pla k^ IJageibės; stra
man toliąu kalbėjo.
nūs! Ar daug katalikų atsi- fom.
jtaka’ arbf
A Sykį buvųu išsigandęs mena savo spaudų darydami mal(la, ka(1 ’skait?

J

— j tų dievotų moterį.

maža. vyrų saujelė
rinkus. Kipšas pik
kęs 4aip man tarė
turėtumei p
no
<loK arn,įjQ
Jam -į atgakj
1
Paskutinės

B0«A KN
I HėME TO

LOOK
<• TOB

**TV THIS ONE

padėjimo vietos 4.22 kuhISkos pė
dos... lentynų vietos — 8.36 ketvirt. pėdų... Sukaldo S.4 svarus le
do vienu sykiu... Turi daug Kel
vinator patobulinimu, kurie ran
dasi tiktai brangesniuose modeliuo
se kitų Udlrbysėlų.
<

Padarytas
IK
rin k t Ai i ų
ir Šaknelių, suplaktas |
kiaulinių, alyvos, u kaušo
grietinės tlrAtumą IKsktrilnu K ra ft Mlracie Whlp
būdu.

SU6 SANS THfcftC
AIH’T NO CmAMCE Fbfc
AE TO RljE IN TRS

THERE AlN'TEH
g WANT VOL, ro
1
be t>OWN HEFCB AN H6UR.
EARLIEK EMERN NOftNiNCr- AFTER. THIS
WEll

.

Į> R A U PAS

trdš, švrnorystės, telefonystės i grižų pavyzdį, sutvėrė klūbų jienų” universitetų. Trumpai kryžiuočiai pasielgė su Popie- Toks pirm. pasielginias* ne
sutinka su klūbo susirinkimų
ir įvairūs mašinystės kurini. I ir dabar uoliai darbuojasi. Bet pastudijavęs, pradėjo piškiri- žilinti.
Fovyiluk, paklausyk jnanęs, vedimo taisyklėmis rr papras
Į šių mokyklų gali įstoti visi tai ne viskas; .jų pihftas dar ti “Naujienoms” kad Romos
bernaičiai, baigę aštuntąjį sky bas - catd party, kurio pelnų katalikų kunigai y ta tamsy- mesk tų .‘‘Natrjbenų” /iniver- j Čiausia parlamentarine ųusiri
rių. Šioj mokykloj pusė laiko paaukojo Šv. Pranciškaus Vio bės apaštalai, nors jis pats it ’ sitetų, mesk nesąmonių ir plio, nkimų tvarka.
jnaskirta akademiniam darbui miolynui. Seselės širdingai dė “N.” gerai žino, kad tai yra i vonių rašinėjimų, nes laimi ' Kuomet susirinkime naria(Tęsinys Iš 3 pusi.)
ir pusė amatninkystei. Lanka koja. Lai toji kilni dvasia vi nesųmonė, pliovolifes. Juk spau i>ats susitepi ir žiopliškai at- ms neduodama kalbėti narių
Kodėl, kodėl tuip traukia sie
dos raides išrado Romos ka- rodai.
4 * Bet
*' ‘ apie
‘ vėliau bus
* dau gerovei, ypatingai tokiame sva
ntieji šių mokyklų turi pro- suomet su jumis pasilieka!
giau.
Urbiame reikale, kaip konstituję —
talikų
kunigas.
Romos
Kata

l'er kelelį meti, paelango- «os
dttrb" “ tsi be >
gimtoji žemė mylima!
. I-— ------(cijos taisymas, tai tam yra
kio vargo. Jei kuris nors pa Šv. Pranciškaus Rėmėjų 6 likų Bažnyčia nuo Kristaus
mis ALttK. Susivienymo Pitts
Gegužės 27 d. sodalictės su'spauda, kad nušviesti nariams,
'Jei dar nepraradai tautišku
rodo savo gabumus jaskirta- •kuopoj, Šv. Kazimiero para laikų ir po šiai dienai btivo ir
burgho Apskr. būdavo apvai
jausmų, tebebrarigiiii savo tė
mė aliiatej baigiantis antriems ^pijoj, randasi labai veiklių yra fnokslt) ir kultūros skel- card party nors nesubytino ka* tuose paragrafuose yra
kščiojama Pittsburgho Lietu
l>ėja. Romos Katalikų Bažny irioterų klūbo, kųd ne visos negeistino, kad ateityje nebūvų kalbų ir brolių krauju su
sių Diena 4 liepos seserų Pra- metams pristatomi prie dar- narių. Per paskutinį card pa- čia priešinosi ir po šiai (tie noęiai prisidėjo prie tos pra į tų neaiškumų ir bereikalingų
vilgytų žemelę, ■— ateik į sve.
, rty, gegužės mėftesį surinkta
neiškieėių ūky. Šiemet tos iš bo.
nai priešihaši tamsybės skel inogoSj bet liks parapijai pel ginčų, kas praeityje atsikar
č lų prakalbas pasiseriiti naujos
kilmingos Lietuvių Dienos re Baigdamas savo kalbų, p. riet $160.00 pelno! Seselės rei- bėjams. Kas hežino Šv. Arm no apie šiHitiik*as dolerių.
todavo.
dvasios ir atsparumo ištautėJų ‘ » .
ngimų paėmė A. L. R. K. Fe Miller kvietė vaikučius atsi- 'Ski? širdingų padėkų už pasi braziejaus, šv. Tomo Akvinl#'
jimo bangai.
Prieš
tų
susirinkimų
iš
deracijos Pittsburgho Apskri lankyti į tų mokyklų, kad ge- j aukojimų ir uolų darbaviniųsi. čioj Šv. Augustino, Šv. Grigą
Petraičio, kuris siekia “skva
riau galėtų pamatyti,' kokie į
tys..
liftus,
karti.
Newttlarto,
vysku

Kelintas metas Šv. Kazimie
jerio” vietos Homesteade, kilo
darbai ten yra atliekami. Tų
Federacijos
Pittsburgho
Appo
KėtkTįo,
Koperniko,
Vys

ro lietuvių kapuose Decoratioti
sumanymas, kad klube būtų
skr. valdyba su seserimis Pra- Padarę galės geriau apsimąstė
kupo
Valančiaus,
’
Maironio
it
!)av yra rengiamos pamaldos
įvesta “Jaunuolių Skyrius”
įiciškietėmis, pradėdami dar- pasirinkti sau amatų kuriame
kitų?...
Romos
Katalikų
Bažuž numirusius. Kalbama rą
Gegužės 5 d. Homesteado su mažesniu įstojimu, ir
bų, .taip sakant, eidami Susi- Muk’s lavintis.
nyčia rūpinosi it po šiai die . liethVių klūbo susirinkime pe žesniu mėnesiniu mokesčiu,
žančius, litanija ir sakoma pa
—
nai rūpinasi mokyklomis — rskaityta ir privalėjo būt ap
mokslas. Dalykas labai gra- MCiytno pramintu keliu, reišbirželio 3 dienų mūsų baž(Tęsinys 5 pusi)
padėkų
ir
nuopelnų
pbipa
West Pittsburgh, Pa. — Ko-, pradžios, gimnazijomis it uni kalbėta keli priedai prie kon
žus ir girtinas, tik ligšiol jis»
- - - (
~ ••m <•
tuiėio nerdauir lokali nobūdi li;d»|4nų Susivienymo apskr. už,ny('10J buv0 iškilmingai ap rėspoildentas Vėpla, rašyda versitetdis... Povyljuk, kaip stitucijoj, bet pirm. V. Piku
t,mjo perdaug lokal, pobud,. £
Kfln()
r
mas iš šios kolonijos straips drįsti Romos Katalikų Bažny tis niekam neleido daugiau ka-f jūs gante gauti pas savo vaistinfnku.
buvo vienos parapijos ypatin
Pė stdnos buvo iškilminga pro
■ 5-u‘
j.,. . ! tam tikrą. TONIK.įt, kuris' per ilgą
nelį, įtaria mane,' Dėdulę, ir čių taip purvinti ir tokias plio lbetir klUUstl aiškumo (lėliai laiką buvo vieno įtyma,uu Gydytojaus
goję globoje ii- tarnavo išim veiktus darbus rengiant Lietu
cesija, kurioje dalyvavo dau
. i preskripcija. Tai yra tikrai gera nauSpirgutį, kad mes turime ko Vones rašinėti? Rašydamas į- ar duoti pataisų prie perskai-1 jięna dėl, vyrų. A-.,UK. reįUająuKitę
tinai jūs yienoS interesams vių Dienas, taip pat ragina ir
guma mokyklos vaikučių. Ma
kius nors susinėsimus, alba tari Romos Katalikų Bažny tytų konstitucijai paragrafų,
Todėl, didesnį žmonių skaičių' 'pasitiki, kad ne tik Susiv. apžvtės mergaitės barstė gėlės
Nuga-Tone
pesisekdavo į kapus sutrauk-i
i* *0 kuopos bei nariai ir
tveciaihe kokių nors “unijų' čių, kad jos Popiežius užlei- nors kėli nariai prašė tame
prieš
Švči
,Sakramentą.
Visa
ti. R«lk?ti) tas pamaldas la-!to,i““ **<»*.. be‘ ir Fedesu universiteto studentai Po dęs kryžiuočiais Lietuvų tė- reikale halso. Pirmininkas bet Mėnesiais treatmentas ui Dole r) —
procesija
padarė
didelio
įspū

pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
Biau suvisuomeninti, padaryti1skyriai, kuopos, para
vyliuku. Matyt Vėpla nepažį- rioti ir naikinti? Gerai žinai, gi pareiškė, kad daugiau Pai jausite
tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
džio
žmonėms.
pilnai patenkintas, jūsų pinigai
sta studento Povyliuko, tai ir kas tie buvo kryžiuočiai. Jie so nėra ir kad viskas gerai. site
visų Pittsburgho apylinkės lio pijos- bei draugijos pu visais
bus jums sugrąžinti.
šį
. i—..
vadina jį universiteto studen-į buvo vokiečių ordenas; apsituvių Šv. Kazimiero kapų la- lietuviais širdingai rems
Bingo, kuriuos sodai iėtės
tlIIlHĮil DIII11AI:
nkymo dienų, Prisilaikant kį. j PaJ ai*10s 'ertų lietuvių^dienos
tu.-Jeigu Vėpla būtų jį pava- Įūietęs tikybų Sietuvų teriojo.
sėkmingų įvykininių.
*
Į mei gailės ii- bažnyčios inaršalj Amerikai Liet Daktarų Draugijoa Nariai
dinęs “Naujienų” universite Jie nebuvo Kristaus kareitokios' linkinės, .būtų galima
.
...
kos laikydavo, kas tre&iadiePelnas
Lietuvių DienosA
to studentu, tai ir aš sutikčiau, viais, bes Kristus įsakė rie gi Tel. LAFajette 7650
sutraukti tūkstantinę minių ir
nis Šv. Kazimiero mokyklos
bet, kad būtų?^okio nors ki- nklu, bet žodžiu traukti žino
>u didžiausiu dvasios pakili- kaip paprastai, ir šiemet ski
svetainėje, nuo praeito trečia
DENTISTAS
liin užbaigti iškilmę Adonio so- riamas seserims Praftęiškie- dienio per visų vasarų laikys to universiteto studentas, tai , nes prie Jo avidės. Nagi, Po1448 SO. 40th CT., CICERO, ILL.
protestuoju.
vyliuk, juk ir pats esi krikš
GYDYTOJAS ir CHIHVRGAS
lems. Augant seserų Pranciš
d<
Utar., Ketw ir Pėtn: 10—9 vai.
mokyklos kieme. — Čia bus
3147 SO. HALSTED ST., CHICAOO
tytas ir geros motinėlės prikiečių skaičiui, auga ir jų me
Paned. 8ered. Ir. Subat. 2—9 vai,
Povyliukas šiai kolonijai ge
vėsiau ir kur kas patogiau.
• ri—ru. . ,—.i , .
Mūsų garsūs frovili'ukas — Aiziagiriiai reikalai. Prie pa Taip pat ir įvairios dovanos rai yra pažįstamas. Jį parsi .vestas prie pirmos Komunijos Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
ir, kaip patyriau, kad net pats
Dienoms Tel. LAf’ayette 5793
Durniukas, tūlos duonkepvk- prastų reikalų prisidėjus dar
bus pritaikintos vasaros karš kvietė. iš Lietuos jo brolis. surištas Moterystės ryžiu Ro
. ’
Tel. C.VNal 0402
Naktimis Tel. CANul 040$
lds ir lietuvių radijo pusva gaisro nelaimei, 'seserys šie čiams. Ateikit visi.
Mat, Lietuvoj Povyliuk^tj pa
mos Katalikų Bažnyčioj. Bet,
landžio duobkasys cicilikiš- met reikalingos gausios parasirodė labai nerimtas, depas-,
Office Phone
Res. and Office
kos sąžinės gerojus, kamilijp- -mos. Lietuviai pt> kitftą kolo
P**ts ‘ save &ZS FROspeet 1098 2359 So. Lcavllt SU
į Dėcoration I)ay-piknikas A- tovus ir not
CAS1L O7O« Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
no kaitib mėgėjas, '♦”paždflglT-frizas daro parengimus sesepridaręs, tat jų^oji jo moti sakyk, ar klausai, to vieti-nuit į
sis” Vaizbos Buto “elenas”,}rims Pranėišktetėms. Pittsbur- doinb Sode nusisekė labai
Nedėlfbjo pagal sutartį
žiai. Visi buvo patenkinti. Pa nėlė sū ašaromis prašė savo ko Kristaus? Taip panašiai ir
delei stokos išauklėjimo iš tos /ęhris, kaipo seserų PrdnciškieOffice Tel. REPublic 789B
maldose dalyvavo ir sekantie- sūnaus, Amerikbj’ų, kad Povyj
PHYSICIAN and SUROBOH
organizacijoš “iškikyfas” (na čių centras, kur randasi jų
Rėš. Tel. OKOvchlU 0417
. ...
ji kūnigai: Jurgutis iš Bridže- liukų pūrsikviešfų, nes pama-,
7017 S. FAIR1IELD AVĖ.
bagčlis), per savo lapų lieja .no mis fts namas, pri^a o pa ; villeį Pa* A bromai tis iš Brad-jtęs šiek tiek papaūlio, gal, su-į
tik susiivginti su ki-i , .
...
, .. T_
■ . ...
..
krokodyliaus ašaras, kad Pitts ramn ne
OI-TTCE HOUR8: .
, , .. . , , . . . dock, Pa. Wassfel iš HoinesJ nmtetų. At važiavęs PovyliuS to 4 and 7 to » P. M.
..
,y „ ,
burgho Žihių korėftpondentas tobiis kolonijomis, bet žymiai . , T,
Ž4»» W. S1.AHULETTE ROAD
Sunday' by Appolntment
. ,
\
tead, Pa. V ftisnoras iš Eeplėfi, kks pas savo brolį, visiems
GYDYTOJAS If CHIRURGAS
«
.
paragino Vaizbos Buto kata jas pralenkti. Seservs pasven „
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Kotv. 9-12 ryto
►L
t.
i Pa. kopėta Gecil, Pa. ir vie rekomendavusi kaipo studenNedėlfoj susitarus
ein savo gyvenimų Dievo gar- .. ......
’ , . , x • .. , .
, ... ■
,, .
- . GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
likus sudrausti savo pirmini- čia
, .
. .
itiniai Kazėnas su Skripkum.: tas, todėl brolis sugalvojo ne
X_SPINDULIAI
DR. STRIKOL’IS
bei musų jauno_
,,
...
,» ,
r.kų, kuriš iš didelio “žioplu- bei, Tėvynės
, \
, , T \ . Žmonių buvo numos. ' Rep. pettraukti mokslo, Su pagal•• f '
* '' ‘
TeL CANai 8122
mo”, ar simpatijų nėzaliežnin sios kartos naudai. .Jų pasi-1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ba rimtų vyrį ir vietinio kle
kų judėjimui, važinėjo po Pit- šventimu bei pasidarbavimu
(Prie Archer Avė. »«toll Kedsle)
Šv. Jurgio parapijos, Chica- bono, Povyliukaš priimamas i Valandos:
nuo S Iki S vai vakaro
tsburghų kažin iš kur atsiba- mūsų vaikučiai gauna dorų iš :
sarėdomii. lr nsa«lbmt» pagal
OFIgO VALANDOJ
,....
, ,
i go, Iii., Šv. Pranciškaus Rė- Duąuesne katalikų mokyki.?
DHNTI8TAS
autartl
Kuo S Iki 4 lr nuo I tkl I rak.
ln iojusį šlaunų ‘arcivyskupą* «iu ejunų ir i rų mo šių.
mėjįj 1 skyrius labai gražiai teisiu studijuoti. Atvežti iš!
Nedėllomls parai sutarti" \
o
eracijos
ps r. \a jar^uojaKj gen jr |en kitos : Lietuvos jo aukštesnės moky-j
ir tautiškos kirkužės kunigužį,
Ofiso telef. BOUlesard 78M
(Kampas Leavltt St)
ir
Namu Tel. l’ROspect 1MO
kelių vaikų tėvų buvusį grn- dovybe, visi Pittsburgho
Valandos: Ruo 9 Iki 12 ryto
rėmėjų draugijos dirba, it bi- klos dokumentai pasirodė a-|_
•
•
boiių ir laivakorčių agentų. apylinkės mokslų ir gerų i8DENTISTAS
Nuo 1 Iki B vakare
teles, kad palengvinus vienuo- bejolini, tat ir buvimas toj'
Tel. ROLLcvard 7042
a’d<Jėjimų mylintifeji lietuviai,
'
Seredoj pagal sutarti
igi Taip, Poviliuk, praėjo tie
lyno seselėms. Per paskutinį mokykloj buvo‘visai trumpa*-, j
eorner Sacramento
stigluuskime petys į petį ir
bunco party surinkta $55.00 ; nės pasiskyrė lengvesnį ama-1. Vai.: nuo 9*v. ryto Iki 8 v. vak.
linkai, kada galėjo katalikus
liadatykinie liepos 4 d, tikrai
,__l_
tek CARal 8122
•
mulkinti bile vaikėzas, pabau
pelno. Vakarui baigus, įsirašė1 tų — išvežioti iš duonkepyk-.'f
DENTISTAS
vertų Lietuvių Dienos vardo
ginęs juos “prabažč.iais”, Ro
dvi naujos narės, kurioms iš' los duonų. Mat, ir'čia amatas, Phoųe Hemlock 2061
Avė.
dienų! Kas išgali, Iki teikia .. ...
, ..
....
mos -----kunigų
-----o.{ bizniu, atžftgareiširdies littkime tapti veikJio- nes turi mokėtį trokų valdyt JDR. JOSEPH KELLA
» arti 47th Street
.
.
.
. .
• j dovanas įgalima piknikui rei. .
...
Vai.;' nud 9 iki 8 vakaro
’ GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
vtals. ir t.t. Tiė, nuvalkioti ci-J , ,.
< ,
nns ir geromis narėmis,
ir turėti gabumų kostumeria*
DENTISTAS
H c rūdoj pagal sutarti
.-i
v,-i xx ».
•
kalingais daiktais), o ypatin- '
°
ms surasti. Šis amatas kai ku 6558 So. Western Avenue
cilikų grazbilystes žodžiai, ne- ,. ... . .t j
..
----------------, '“.r
.
gai tai kiekvienas geras lie9 A. M. iki 8 P^ M.
rį laikų buvo lakai pelningas, Valandos:
teveikia susipratUsiii katalikų,, T. : .
'
Valandos 1—2 lr 7—8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
tuvis atsilanko Lietuvių Diė 1 Ka#; sakė kad šių laikų me
Seredomls ir Nedaliomis pakui sutarti
nei proto, nei širdies. Jie,
bet per porų metų duonkepy ! ■
r.uj į seserų Pranciškiečių ūkį rgaitės nepagerbia savo inotiIlBBIPfSNCIJA
pažirfę ,Vilkus avies kailyje,
klų'huo kojų nuvarė.
Tėmykite visus pranešimus a nųt Štai, South Sidėj jaunuo
} radeda veržtis iš po jų glo
lės, sekdamos savo motinėlių - Netekęs darbo, įstoja į ‘Nau
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Į»iu Lietuvių Dienų.
bus. Mes žinome, kad tau Ir
Tdelonas Rl'.Pub k- 788H
IMI
SOUTH HAD8TKD STA
A. L. R. K. Federacijos i
.......
■ -■ - •
tavo. sėbrams šis reiškinys la
So Artesia* sta
Apskr. valdyba:
ValAndoa: II ryto Iki 4 popiet
Ofiso: Vėl. LAFaystn* 4017
bai nemalonus. Bet, kų darb
Pirm. i.
TeL Vldeorr e*e»
Res.: Tek HEMIock 8288
Dl.
• H4 1:10 vakare
Pasaulis vietoje nestovi.
■įei
Sekr. A.
LIETUVH
Opioiertrk^liy Akhj SpcclaJIatM..
Mainosi žmonių įsitikinimat ir
Psvebfvlns aklųTSmpUną. kurta
’Jžd.
OFISAI
esti prisiaatlml
gaivos skaudėjimo,
galvojiirto būdas. Katalikai
chirurgas •
«7» Bo. Ashland Ava.
svaigimo aklą aptemimo. nervooVupradeda Suprasti savo praei
mo. skaudamą akte kartų,' atitaiso
1 luboe
Rasas Okdrtoias Ir Chirurgas
tru ra paikystę ir toKregystp. PrlrvgiOfiso valandos: 2-4 lr 8-8 vai. vak.
Lietuvig Chirurgas ir Gydytojai
CHICAOO. ILL.
ties klaidas. Šiandienų jiems I
r 1 r‘a
aklnlua Visuose atsiti
Moteriškų, Yyrižkų,
Rcir.b-arljos Oriais: 2850 W. 89tli St
OFISO VALANDOS:
kt m u o*e etrsaminavlmaa daromai ki
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vąl. vak.
ne lie vis vien, kas jubs veda:
elektra parodančia tnafDkustaa kląkviaų ehrotiškų ligų.
{fno lt Iki 1> vai. ryta. nuo 2 Iki 4
Seredomls lr Ned8ltomis pagal sutarti
daa
Speciali
atyda
atkreipiama
1
vai po pietą Ir nno t Iki <:*< Htl.
cicilikas, nezhliežninkas, lais
Bo. Halsted St
mokyklos valkus. Kreivos, akys ktivakaro.
Nad*Ucwts aud !• Iki 12
taisomok Valandos aūo
Iki ■ v.
vamanis ar katalikas^Todėl,
Nedilloj huo 10 Iki 1|. Aklnfų kai
valandai dieną.
nos psr pusę pigiaus, kaip buyo plrValandoe: t—4 popiet 7—( vai vek
perdaug neišsįgųsk, jei vienų
mlaua Daugel v atsi tikim u akys atiTalsfonaa MID*&y 8880
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8
Wąd*ifoml» &- frvaotadlsntafs
tai-<itnoft be aktnlŲ. Kainos plgtaa
gružių dieęų Vaizbos Buto
kaip Mritdau.
Gegužės 31 d. p. Miller iŠ
4157 ARCHER AVENUE
Offfėe
TM.
Ws(Ttwortb
8990
4119 SOLTH ASHLAND AV&
Tel. VIRglnla 0898
“soste” atsisės katalikas.
Res. Tet. Hyde Park >298
Connellėy Trftde Sehool atla
rty*,. it«...<,.t»rd 7^0 ___
Ofiso vai.: 2—4 fr 9—S p. m.
Nedaliomis pagal sutarti
ofDos Flnrme
PluMe CANai 8129
nkė aštuntojo skyriaus moki-j w«a eson.
TRMhttM
©«44
^nhis. Jis thnnpoje kalboje
•**«

LIETUVIŲ DIENOS
REIKALAI

Pittsburgho Žinios
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DR. G. L VEZEL’IS

4645

So.
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ir

ARCHER

AVĖ.

Z

6141

MOKYK

Ofisas

LOS

Avė.

DR, A. G. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

Of.

SV.

Cahfornia

OPT.

A. 1. ROTU

SOUTH SIDE

Road

M l

OD. CHARLES SEGAL

Jurgutis

3.

Oermak

ŽINUTES

3402

tampia

1

liet

2-4

DR. MAURICE KAHN

VUimM

Katalikams nutinka ir to- aiškirto tikslų L’onndley
liia b-paudn, kuri nors nestoja SchooU kurioje galima įdurto-,

atvirai į kovą prieS tikėjimų, Įkyli įvairių amatų. Kursai fc»Į
įfoet ir negina tikėjimo, nn 1 mokyklos yra įvairūs, būteaLj
.1 ..atalikų reikalais, , niūriainkyetės, dailydėe, elekUt-. .. ,į —i-

DR. A. R. McCRADIE

DR. KARI NURKAT

GYDYToid.8 |r CHIRURGAS

4

SO

GYDO

ASHLAND AVF,

7850

So.

Halsted

ROOM

iki.-

i l u

Ilk

im

Street

Rct.I Tel. PlxAaa 24M
Vaitui,loe:
Nuo 19-12 r. ryto; 2-2 lr 7-8 v. v.

AKIS

ptitV'nliA n V t iVt». •

TM. YARAs nesi
GYDYTOJAS lr CHIRURGAIS

Valandos:

abaet

|

NedMdMeMl BM 10 ŪU 19 ditM* I

ntHaknmlngal
Vai.: auo 10—t v. p.p.
NedAloje pagal sutarti

2201 W. 22nd Cermak Rd.

popiet;

nuo

6-8

vakarais

DR. SUSANA A. SLAKIS
moterų

IR

Vaikų

Tel. Ofiso BOULcvard 5919—14
Re*. VTCtory 2340

ligų

SPECIALISTE

G900 SOUpL HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų, 7 Utį
IMkjrrug U«radt>>tų<

DR. T. DUNDULIS

į

rak.

DR, A. J. BERTASH
Ofiso vai.

nuo 1-S; nuo (:>9-S:>0

756 W 35tfc SlaM

I

Ketviitadi*

mūsų klebonu dalyvavo gerb.
svečiai.
x
Procesijoje gražiai baltom ia
So. Chicago. — Dievo Kūno šaknelėmis vaikų tarnautojų
šventė iškibningai apvaikščio pulkas ir mažų mergaičių bal
ta. Pirmas Mišias laikė ir gra tai parėdytų būrelis barstė gė
žų pamokslų pasakė pats kle lėlių žiedelius, eidamos pirm
bonas Vaitukaitis. Antras Mi 6vč. Seselės K&zimierietės lašias laikė d. g. kun. J. Jakai bai gražiai buvo vaikučius pri
tis, Marijonų Provincijolas A-j rengusios procesijai. f
nterikoje. Sumų laikė ir įspū
Gerb. kun. L. Brigmanasį
dingų pamokslų pasakė skečias paviešėjus porų dienų pas mū
geęb. kun. L. Brigmanas, C. sų vaišingi} klebonų išvyko j
C. J. (Švč. Meilės Jėzaus Ko rytus.
*
/
ngregacijos viršininkas) iš
PennsylVanijos.
Po sumos buvo iškilminga
procesija su Švč. Sakramentu
lauko pusėje, kurioje sykiu su

Magdele^ Miitozriftfe
(pb
RanManSkiiitč)

marijoną

Mirė Viržėfio 5 d. 193k m. 9 vai. vakaro, sulaukus
pusės ūtnžrahs.'Kilfi iš Kauno rėdybos, Tauragės apsk.
Sartininkų paiiip., ljitbkršlių kaimo. Aynerikoje išgy
vento 38 irTetūs.
1
Paliko dideliame nallftljiiue vyrų Augustų, sūnų
Allėėd, tris dukteris: Marijonų ir žentų Krank '‘O’
Brien, Magdelenų ir Bronįslavų, pūSsėsėres Grigaliū
nienę, Girštautrenę ir Rimkienę ir jų vyrus; o Lietu
vėj ŠeSer į Barborą Lukošienę ir švogerį ir gimines.
Kuriais 'pašarvotas 4139 S. Campbell Avė. Laidbtu
vės įvyks šeštadienį, birželio 9 d., iš barnų 8 vai. bus
atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. Mar. para
pijos bažnyčių^ kurioj įv^ks gedulingos pamaldos už
Velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines. •
‘
-•
Nubširdziui kviečiame visus gimines, dra\igus-ges
ir pažystainus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Akcijos seiiue, gegužės 27 d.1
NŪO paMapijų ir draugijų de-! -j;,
legatai dalyvavo iš Schuyikill,
Nortbumberland ir "Colanibia japskričių. Kun. dr. j. B. Kon- (>J
eius, organizatorių vardu tru- VJ
mpa kalba pasveikino susirinkušlus ir pasiūlė patvirtinti
nominuotąjį prerfdij'tnnų; pa
siūlytas prezidijumas vienbal
greičiau išvadavus Vilnių iš
siai priimtas.
svetimųjų jungo.
Nuliūdę: Vyras, Sūnus. Dukterys, Puss-sefcs, Svo"Sveikinimo
telegramų
pri€1
2. Steigti visose parapijose
geriai ir Giminės.
siūhtė Sv. Tėvo Delegatas, arVilniaus Vadavimo komitetus
Laiddtuvėiris patarnauja graborius J. Eudeikis ir
kivyskupks A. G. 'Ctėagnani:
ir rinkti "aukas Vilniaus atva
Tėvas. Telefonus KEP ublic ,8340.
“Dear Father Končius: K’ind- ”
davimo fondui.
ly coiįvey m y grėetings and
3. Siųsti protesto rezoliuci
-best wishes to tbe delegates.
jas Amerikos valdžiai, Tautų
May God bfess ydų all”. Ra- ''
Lygai ir kitoms valstybėms,
štu delegatus sveikino Jo E- b
prieš neteisingų Lenkijos užminenčijk Philadelphijos "Kai-1
grohirtių 1920 rn. Lietuvos so
dihol&s t), fitougherty; jis sa- s
stinės Vilniaus.
vO rašte'išreiškė geriausiufe li
/
nkėjimus ir laiminijnUs Susi- t
(Kitos to seimelio rezoliu
j rinkusiems ir užtikrino, kūd į
cijos tilpo “Draugo” 129 ir
A. A. Jupsupi'au Vurputlenė,
POVILAS
kuri kairė jregužė« 29 dieną,
j jis melsis, idant seimelis iš- j
130"numeruose. Red.).
BALCZtKONIS
1984 m., o dabar ilsisi H v. Ka- ,
zlpiiero kapinėje, amitnąf nuti-j
neštų geriausius nutarimus,
lusl ir negalėdama atsidėkoti*
Mirė birželio 5 <k, 1934 m. 14
tiems, kurie sutelkė Jai' pasku
vai.
ryto,
sulaukęs
38
metu
I
j Vardan Philadelphijos lietu
tini patarnavimą ir palydėjo ją
>.nžiaus. Kilo iš Panevėžio ap
j tą neišvengiamą amžinybės
skričio,
Troškuvos
parap.,
Ąvių katalikų ir Seserų Ak adė-1,
vietą.
žuolytės
kaimo.
Amerikoje
Iš

Mes atmindami Ir apgailėda
mijos Vilią Joseph Marią, svei ‘
gyveno 2ū mėtų.
mi jos prasišalinftną iš mūs-ų
tarpo, reiškiame giliausią pa
Paliko dideliame nuliūdime
kino kun. J. Čepukaitis, Šv.
dėką dalyvavusiems laidotuvė
sūnų Richard 5 metų, brolį
se žmonėms
ir suteikusiems
Antaną, brolienę Evą ir daug
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
Andriejaus parapijos klebo- ‘
vainikus draugams. Dėkavojame
ir Grabnamlų
kitų glminlųį o Lietuvoj mo-'
mūsų dvasiškam
tėvui kun.
I nas iš Philadelphi jos. U. M.
tfną, brdlj ir tris seserie.
Sauiioskui, varg. Pociui, kurie
atlaikė jspūdingąs pamaldas už
kfinąs pašarvotas 126 Rast I W. A. vardu sveikino M. F.
unlnkių dlrbtuvš
Didžiausia
jos sielą: dėkavojame grą&orlui.
lQ5th St. Laidotuvės Jvyks pėickgoj
Lachavi'člui ir Sūnams, kurie
nktadięto. birželio 8 d., iš ua- I Brennafl, mainierių unijos pi- .
savo geru lr mandagiu patar
mų 9 vai. bUs nulydėtas į Šv.
navimu garbingai nulydėjo ją
I nuininkas distrikto 9.
K-Rzlmtero kapines.
Suvirš SO metų prityrimo
Į amžlnastj, o mums palengvipo perkęsti nuliūdimą ir rū
Nuoširdžiai kviečiame visus I
Pirmas kalbėjo mainierių u-i
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr
pesčius,
dėkavojame grabne
glininea, draugus-ges į'r pažystanpykite pinigus
tumUs-mas dalyvauti šiose lal- I n i jos atstovas* M. F. Brennan;
šiams ir šyentų MJfill aukoto
dot uVėse.
jams ir pagalios dėkavojame vlsfeirrs dalyvavusiems laidotuvė
Mes atlikome darbų daugeliui žymes
, Nuliūdę; fcjtfpus, "toktoils, fttu- Ij jis savo kalboj smarkiai kriti- 1
se žmonėms; o tau mūsą myllnių Chicagos Lietuvių.
ll«iė
lr
Gimini.
pta moteris sakau; ilsėkis rkI
kavo tas kompanijas, bei as
niial Šaltoj žemelėje lr lauk
I,ai'Io(uvėms patarnauja įtra- I menis, kurie, vietoj anglies,
manęs ateinant.
tforlus S. P. Mažeika. Telefo
nas YARds 113"8.
Nuliūdęs: Vyras.
I apšildymui savo įstaigų var7 toja aliejų. Jis ragino mainietui yra $195.00 ir galės perši- rius, W už tai tokias prek ykelti'bet sirgdamas fr pašeiįstaigas boikotuotų. Jis
pųl imti nuo dienos persikėli- P&rėiŠRė-iiorų, kad federale
mo, nes "kitaip nenustatyta.
valdžia, arba NRA, sureguhuo
rioMSTEAD, PA
tų maigų pramonę ir, suly^,
Pavyzdžiui, jaunuolių , sky- jo nlltuIlon^
jokio pa^
(Tęsinys iš 4 pusi)
Sumanymas gėlas, ir ‘priimti riuje narys iSima už 20 sava.- jaas revoliucijai bei dideliems'
onaa YARds 1138
nas, nes jokia draugija negali čių ligos po $3.50; viaoVfO ir ne5usipratimaraS) kaip Hngv
ilgui gyvuoti be prisirto&ymo greit persikelia ir vėl paima Jcihnsoni NRA administratom sonos
$195.00. Viso >965.00, o Senes- Kus>
Brenhanas
jaunesnių narių. Man neapei
LIETUVIAI ORABORIAI
ORABORIUS
na, kas tuos paragrafus susta nleji toriai, nors ir niekad ne- kalbt>j kvietė•mųinierių da Patarnauja laidotuvės* kuoplgJausla Turiu automobilius visokiems
būt sirgę ir visados mokėję Wrtinę padaį ir nur6dė bū. Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
tė, tik paminėsiu, kurie para
reikalams. Kaina prieinanla.
po 1 dol. mėnesinės duoklės,
kaip ižvlen kovbti prieš
grafai turėjo būti pataisyti.
2314 W. »rd PL, Chicago
3319 Lituanica Avenue
Taisytini paragrafai skam gaus tiktai 195 dol. Čia būt kompanijas, kad geresnio būkChicago, 111.
1439 & 49th Ot. Cicero, m.
skriauda dėl senesnių narių ir ,ę įderins darbinibkims.
ba sekančiai,: “Nutarta seka
Tek CICKRO 5M7
skriauda iždui.
.r i.
.
i
nti prttfejirrrtli prie skyriaus
Apie Katalikiškų Akcijų kaTas pats ir su pomirtine. įbgjo kun (fr j B Končius;
14, paragrafų 1-mo, 2-ro ir 3čio”, bet visai nepaminėta ki Jaunuolis, persikėlęs į vyrės- j0 paskaita buvo paremta ant GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
GRABORIUS
Patarnavimas geras tr nebrangus
ti skyriai ir paragrafai, kū- nį skyrių, nuo tos dienos jei dabartihib Šv. Tėvo raštų, lai
Koplyčia dykai'
718 West 18th Street
įr £v jfcaįto; jis ragino . . TelcfumM MGNnr S87T
MūOs pTtdėjimai liečia, būtent: mintų, išmok. $2(X).00, nes ki1410 SO. 49th COURT
Skyrių 15-tų, parag. 1-mų ir taip nėjfemincta. Kadangi ne- Jejegatus veikti kiekvienoj
Cicero, Illinois
4-tų; skyrių 10-tų, par, 1-inU ra Minima persikėlimo tvir- savo kolonijoj t-ūlyg saVo dva
Phone Cicero 2109
Ine.
ir 3-čių; taipgi visai nepami ka, tai atsitikimų galės būti, gio8 va<lų įrodymais, ' kad
LIETUVIŲ GRABORIUS
nėtas 15 skyriaus, par. 5-tas. kad net sergantis jaunuolis, Hetuvhri katalikai apgintų
Tel. CICERO 204
l*alaįdoja už >25.00 Ir aukščiau
koplyčia dykai
kad SU(iarytl MM Moderniška
Neaišku, kaip pašei pa bus mo kurio gyvenimo dienos suskai- Havo teiwe8
W. IStli (44. Tel. CANaI 0174
Chlęuko, Ilk
kama: ar už vienų prasitęsiaiV tytos, galės persikėlti j vyfeto- ,gCreypp "būklę. (Jo paskaita 1
GRABORIUS
Laidotuvėms
pilnas patarnavimas
čių ligų, ar su pertraukomis nį skyrių ir ekstra iš knsdš tilps ^liau). Kun. kan. Ke
galimas už $85.60
. KOPLYČIA BUKAI
J mūšiui ir kun. V. Mikatčiuri
20 savaičių skaitysis viena li $100.00 gauti.
1344 S. 50th Avė., Cicero, UI
ORABORIUS lr LAIIKJTUVIŲ
VEDĖJAS
ga ir ar,išėmus už 20 savai-" Taip gi, turėtų būt pažymč- ' neatvykus, trumpai kftlbėjc
1648
West
46th Street
7ūų daugiau negaus, ar galis, ta iiien& priėmimo pridėjimų kun. F. Mockus apie jaiuftto
XeL BOLJcMMd wo*—»4is
A. MASALSKIS
o jeigu gaus, tai kaip, klūk ir pažymėta: “Visi kili sky- menės ptnlėtį ir reikalingom^
ir už kiek laiko.
GRABORIUS
riai ir ]>aragrafai turi būt pil- juos auklėti religijos ir lietu
PkSkutinis paragrafas sk&m domi, kaip yra konstitucijoje,' vybės dvasioje.
3307 Lituanica Avė.
ba sekančiai: “Jaunuolių sky išlik y rii« nkrijns.
Tėl. Boulevard 4139
Priimta visa eilė svarbių reriaus narys gali. persikelti į
jton priimta, bet dėl zoliucijų anglų ir 'lietuvių kaVyresnį skyrių, užsilnokant 1
Tel. LAFayettc 3572
klūbo gefėVes tekančiame su- *ba= Jaunimo, Vilniaus, pen-,
dol. mėnesinės duoklės’’. AS
J. Lhilevlčtus •
sirinkime tūrėtų būti pertai-* s'j°H» Mainierių ir judamųjų'*
k lauk i u pirmininko, kuris tū
OratinrRis
syti. Komisija šiuos pertaisy-; paveikslų.
Ir
rėtų gerai žinoti, kaip hus irii
TtatoimiKibijari
JauniM refl&Sfs
Patartis n fa Chlra-'
pašėlpn, kurintėt narys perti* Alūs tedarė be dttfeftid afr»'koja ir apyllnktjn.
lofiinh,
Kėt
Wsiriifkiuie,
Ar
Kiekvienoj
lapijoj,
kui
j
keto į vyresnį sltyriųt Be abe
Didelė Ir graži •»
jonės, kad turės būt mokanfa,, kaip nor$, ghlėjb būt pertdi- dar nėra, steigti -jamtfmn nr-»
Koplyčia dykai
kaip rodo vyresnių skyrius, syta.

Cvertokas

ganizacijas kaip taį: Vyčių, 1

4092 Archer Avė.

LIETUVIŲ D2JJ0KRATŲ
LYGOS SVARBUS 3USI'feltffclMhfe

Šį vakarų įvyksta svarbus
susirinkimas J visų politikos
klūbų delegatų ir narių. Bus
svarbūs kbhiisijos pranešianti
apie rengiamų bendrų visų po
litikos klūbų piknikų ir kitais
svarbiais reikalais. Vis! kvie
čiami atsilankyti į Lietuvių
Auditorijų šį vakarų birželio
7 H., 8:15 vai.
V. L. V.
BEMOKSLIAI TARBE
SVETIMTAUČIŲ

Klausini&s. Koks yra nemo
ksimas tarpe svetimtaučių?
Atsakymas. Suliį; 1930 m.
cenzo, iš 13,217,000 svetimtau
Čių dešimts metų ir virš am
žiaus, apie 1,304,000 arba 9.9
nuošimčiai buvo bemoksliais.'

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
).

»

Iškalime Ir

zSpeclalUt*l

Išdlrbi-

rūšių paminklus

lr

VQsq Šeimyna specializuoja
me darbe per Šešias 'kartais.

iftž-

>&e

/

visokiu

Brabuamlus.

Veskite pwr*,"vlų reikalus Ue«
eu pačiais išdirbėjai*

Vienas blokas J rytus nno
didžiulių vartų

Trys

Alfred Roselll, pres.

a

______ ■

.

telefonai!

Rez. PENSACOLA 9011
BELMONT 8485
Office: HII.ESIDE 88S5
Vineent Roselll, secr.

Visi Telefonai

Ambulance Patarnavimas Dieną ir N;
Koplyčia ir Vargonai Dy
Modemiška Koplyi

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue
MHMm

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių-apylinkėse: - North Side,
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.
PAŠAUKITE:

6

Ketvirtadienis, birž. 7,

D R

polio Kolegijai įteikė pašalpos dovanoms poi
t IŠNUOMAVIMUI — 40x60
$100.00.
,
pėdų dydžio vieta tinkama ša
pai. arba garadžiaus patarna
Iš visų vakarienėje girdėtų svejkįnjmn,
vimui. ‘Gani šildoma.
lietuviškai publikai buvo labiausiai netikėtas.
— tai naujojo Chicagos Vyskupo pagelbinin2244-46 Weat 69Qi Street
ko Jo Ek»<‘. Viliamo D. O’Brien kalba. Tai
arba pašaukite:
buvo
pirmas
atsitikimas,
kad
į
lietuviškų
va

*
Prospect 10560
Geg. 27, 1934 švč* Panelės Aušros Var
r
/’ f * >
ukarėlį
atsilankė
Chicagos
vyskupas.
Jo
kal■... .
.............
ių bažnyčioje Ghicago iškilmingomis pamal
l>a
buvo
labai
nuoširdi.
Pradėjo
jis
lietuviį
ĮRENGTAS
VASARNAMIS
domis minėtas 25 metų sukaktuvės nuo atgai
pasveikinimu;
Jėzui Kristui’’ ii
lšrendavimui arba pardavi
vinimo rusų carp valdžios panaikytos Tėvų J'šku
sku• paąv«
‘ikininiu; “Garbe
Gai be Jėt
ir
lietuvišku
Marijonų Kongregacijos.
< ^sJsreikitoo jis pagarbinimu
mui, Lgkewood, Mich., arti
‘
Sudiev,
’
’
Muskegon. Sietinės durys, ge
Visi liuosi nuo pareigų Qhicagoje ir Hins
Vyskupo atsilankymas asistoje vieno
ri. kefiai, žvejojimas, inaudydale gyvenanti Marijonai, broliai ir kunigai,
monsignoro
ir
dviejų
.kunigų
dar
labiau
padi

mos $20.00 j mėnesį.
suėjo j bažnyčių tvarkingoje procesijoje, kry
South Shore v979
dino.
malonių
nuotaikų.
žiaus vedami, ir užėmė paskirtas vietas.
Celebransu buvo vienuolijos generalis
Skaniai pagaminta vakarienė, geras pa
viršiuijikas, tėvas Andrius Cikoto, dijakonu tarnavimas taipgi prisidėjo prie visų gero
tėvas Juozas Vaitkevičius, subdijakonu nau ūpo. Tai vakarienės šeimininkių ir nešiotojų
33fd Str. Visi komiteto nhriai
PASKUTINĖS SVEČIŲ
Lietuvą ir Belgija ' haujbi
jokų magistras, tėvas Vincas Kulikauskas, nuopelnai.
PRAKALBOS CHlprašomi atvykti.'
s
Pirm. susitarė prekybos reikaluos.
lftkrauatorne vląą >wv.o modelių
ceremonijų vedėju provincijolas, tėvas Jonas
Kad jubilėjaus malonūs įspūdžiai pasi
Bus galima daugiau įvelti Į aukftttĮ Ir HurtAėlj t>o 1/, kainos.
0AG0J
,1.' Jakaitis. Procesijoje sykiu čjivių
Mat liktų ilgai ateičiai, visiems vakarienės sve
121.800 -stuKąs turi bfltt parduo
Belgijų ž. ū. gaminių, o iš ten tas negirdėtai lentomis kainomis.
monsignoras Mykolas lyrušas, kun. Jeromi- čiams dovanai išdalinta, ant luksasinio poŠv. Kazimiero Akademijos
Lengvais lAmokėjlnutls ar eash.
Šį vakarų svečiui iš Lietu- Rėmėjų ekstra susirinkimas imti geležies, plieno ir pan.
nas Vaičiūnas, kun. Brigmanas.
pięro spausdinta, sidabro viršeliais, graži,
|150 9« SeHh'Ml setai
i
Bažnyčia turiningai išpuošta sidabrinio didelio formato knygelė vardu: “Sidabro:vos: I,rf>Y- kan. E. Kemėšis, bus ketvirtadienį, birželio 7 člrljnių.
£29 45
jubilėjaus ženklais ir gėlėmis. .Daug žmonių i Jubilėjaus Paminėjimas?
Jojo pažymėti prof. Vitkus ir p. Babickas <1., 3 vai. popiet, Šv. v Kazimie
9t45.(H* Val<nanų kambarių setai
iš kitų pa vapi jų. Jų tarpe ir visuomenėj at svarbesni atsitikimai iš Amerikos Tėvų Ma-: kalbės Visų šventų parap. sa
S29 45
stovų. Skaitlingai atstovaujama Šv. Kazimie ri jonų gyvenimo ir paduota virš dvidešimts’ ^ Rolande,'kur kviečiami ro vienuolyne. Visos centro
PAKVIETIMAS
Hm.tHi
Seklyčioms kaurai
valdybos narės ir veikėjos pra
ro Seserų Kongregacija, pačios gener&lės vir
paveikslų.
atvvkti lietuviai iš West Pull- šomos atvykti, nes susirinki- l
SI 9 50
šininkės gerb. Mot. Marijos vadovaujama.
Širdingai kviečiu Visus Chi •
Baigiant
vakarienę
leista
išlaimėjimui
mano
ir
So
chicagos,
nes
sveBažnytinis choras, p. Brazaičio vedamas
8150.00 Mletranu) lotntb. setai
nebeB^ja atsilankytL mas labai svarbus ir, be to, cagos ir apielinkinių miestelių
specijaliai priruoštomis giesmėmis garbina p-lSs Magdalenos Kąiraitės dovana - šilki..
lietuvius,
draugus
is
senus
pa
5
vai.
rengiama
arbatėlė
rė

Č2985
ne paduskaite, kuri čia pat vakarienei laime-,
/, .
Dievų ir žavi klausytojus.
tojui ir įteikta.
lai bus pa-skutinė vieta Chi- mėjų prieteliui kan. F. Keme žistamus atlankyti mane mano
Skalbimui mašinos
biznio vietoje. Užlaikau dide
Procesijai pasiekus cidijį altorių, ant ke
Traukiant laimikius, 10 daiktų leisti iš- caS°je- Roseland iečiai, vest- šiui pagerbti. Kadangi kan lį pasirinkimų. Visokių degti
lių puolimu paga/bina savo Viešpatį Šven£3950
pulmanięčiai,
sochicagiečiai Kemėšis ir jo draugai — pi*of. nių ; visokių rūšių vyno if
laimėjimui teko sekančiai:
čiausiarae ^Sakramente.
Giedama giešmė j Šv. Dvasių “Verti Cre1. Auksinę špilkų — pendulum’ laimėjo prašomi gausingai susirinkti. Vitkus ir p. Babickas Chica alaus. Pristatome aludėms. i
Ryt anksti syeeiai apleidžia gų apleidžia penktadienio ry Dovanos visiems atsilankh'Aįį snniauyj muRrn«suiųy//.vnųuid.ę .izt/n No* E442, Stephen Cesokas, 1625 So. 48th Ct.,
/
Mišių auka. Labai įspūdingos, vienuolijų svar Cicero^ III.; 2. Šilkinį užtiesalų laimėjo No. Chicagų ir vyksta su prakal te anksti, dėl to tuo pačiu ka siems.
Geležinės lovos; visų dydžių
bų ir Marijonų nuveiktus darbus apibudinan F4917, Eva Noreikaitė, 4636 So. Rockwell bomis į Cleveland, Ohio, kur
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
03-95
tis pamokslas Jo Mai. Monsignoro Mykolo St., Chicago, III.; 3. Auksinį žiedų laimėjo No. lietuviai juos pasitiks iškilmi rtu su gerb. svečiais atsisvei jums mandagiai.
Pilnos vatos matrasal
kinsime.
Valdyba
Krušo. “Kad ne Tėvai Marijpnai — sako E4392, Anna Klem, 183 Dukes St., Keameiy,
ngai ir gausingai susirinks
Reikale esant, atsiminkite
Č4.95
aukštai gerbiamas pralotas — mes lietuviai N. J.; 4. Kaklaraiščio špilkų laimėjo No.
'
.
žydelį.
prakalbų
pasiklausyti.
šiandien neturėtume nei katalikiško dienraš C1O45, Sam Tenis, 2201 5 Cortelvau St., Br
8x12 vallnklnlal kaurai virtuvėms
Siuvėjų lokalo 269, A. C. W.
čio, nei lietuvių kolegijos; gi Misijos po lie ooklyn, N. Y.; Pinigais $5.00 laimėjo No.
NATHAN
KANTER
Č3 98
of A., susirinkimas jvyks biri
tuvių bažnyčias išsivystė irgi Tėvams Mari A483, Antanas O. Avižinis, 435 Chillstotie
4707
SO.
HALSTED
ST,
Pranešimai
želio 8 d., Amalgamated cent
950.00 Kėsintai pečiai
jonams vadovaujant.”
Avė., Providence; 6. Dr. Basanavičiaus Ožka
ro name, 333 So. Ashland
$28-75
Tel.: YARds 0801
Po Mišių visa bažnyčia sustojus gieda balių Dainas laimėjo No. B2761, Jieva SkirieLIETUVIŲ
DIENOS
Blvd.,
7:30
vai.
vak.
Malonė

-----------------------------------------dėkngumo giesmę “Te ])eicm laudamus” ir nė, 819 S. Lincoln Avė., Waukegan, 111.;
921.00 Inner spriąn matrasal
KOMITETO
kite dalyvauti visi, nes dele
giliame susikaupime siunčia prie Aukščiau 7. Knygų vyskupo Bučio “Eucharistinis Kon
»8 95
siojo sosto maldavimus laiminti Tėvų Mari gresas arba Kelionė į Australiįų” etc., lai susirinkimas įvyks šį vakarų, gatai išduos raportų iš konŠimtai kitų bargenų Mame di
jonų vienuolijai našiai darbuotis Dievo gar mėjo No. A789, Julė Saulis, 17 Winner Avė., Fellowship Hbūse, 831 West vencijos.
BANKAS
džiuliame Iftpardavlme. Atsiminki
F. Prusis, sekr.
te tlkHtauAų Ir puikiausią rakandų
bei, lietuvių tautos ir žmonijos naudai; gau Utica, N. Y.; 8. Knygų I)r. Basanavičiaus Pa
Bridgeporte.
LIETUVIAMS krautuvę
siai atlyginti visiems, kurie išvien su Tėvais sakų II tomų laimėjo No. 6786, Eva DuBall..
P-nas Joseph Joialtbv. vedėjas. ,
Marijonais dirbo, teikdami pagalios atlikti lOOS’/o E. Enterprise St., Springfield, III.;1
Taupykit savo pinigu?
9. Knygų J>r. Račkaus “Gotai” laimėjo No/
Dievo Apveizdos jiems pavestus darbus.
if, Bridgeport
A3697, W. Julius, 1536 Sk llth St., KĮjeboyšiame banke
į
Jubilėjaus Bankietas
Hardvvare & Paint čorp.
gan, Wis.; 10. Knygų kun. Pauliuko “Kelio
Tų pačia dienų vakare, Dievo Apveizdos nė Europoje ir Aziįoje” laimėjo No. E34, ,
Dideliausis. pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir
3621-23-25 South
HAISTED EXCHAHGE
salėje, klebone knn. Igno AlbavičiauR pakvie A. Ausūra, 428 E. South St., Wilkes Barre, i
visokių gdtežinių reikmenų SU numažintomis kaino1timu, surengta Matijonnnu jplilėjinė vųka- Pa.
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
Halsted St.
NATIONAL BANK
rienė.
nu
trečdaliu,
negu
buvo
pirmiau,
kurių
turime
500
Atdara
Antrad.. ketvirtad. Ir
Tas visas dovanas galima atsiimti iš ši-:
Halsted St. ir 19th i i
Sefttadlem'o vakarais ikt 19 vai.
skirtingu rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
Didžiulė salė atnaujinta, išpuošta. Ant to laikraščio administracijos.
SPAR Varnisb, galionas............................ $■< Q
uos išstatytas elektros nušviestas, vienuoSveikinusieji Marijonus Jubilėjaus
ISSI RANCE KORFOKA*
ir auk^iari.
"
iStvermčs ženklas —*■ Kristaus Kryžius.
Pilono Prospect 1854
.
ALIVINBS maliavos galionas ........... .........
Vakarienėje
Salė skoningai dekoruota. Tai vis Šv. Kazi
ir aukščiau.
miero Seselių darbas. Stalai irgi išpuošti, Marijonų Kolegijos Rėmėjai iš Archer
3214 SO. HALSTED ST.
Tel. lŲctory 7261
gėlėmis ir valgiais. Du stalu paskirti dvasi Heights, Chicago................................... $28.00
PAINTINO' and' bEČO'RA’riNG
škiai. Jų fonais paveikslas Švč. Išganvto- Marijonų Rėmėjai iš Brighton Park. .. 55.00
HAROKTARt) and fUflNT STORE
. 'i. ■ -......... .. ' - ---’
Slll W. «Srd Str.. CRIcago
jaus Širdies ir Nekaltai Pra lėtosios Švč. Pa Kun. Jerominas Vaičiūnas, Cicero........ 25.00
Lietuvis Advokatas
.. j r
%
nelės Marijos.
A. Bružas, Chicago................................ 10.00
2201 W. Cermak Road
Prie kunigu stalo vidury Jo Ekscelenci Kolegijos Rėmėjų Draug..iš Kenosha. 10.00
PASIDABINKIT PERMANENT
(West 22nd St.)
ja vysk. W. I). O’Brien, tėvų Marijonų gene Šv. Barboros Dr-ja iš Marąuette Park .. 5.00
W A V E
(Metropolitan State Bank Name)
Crane Coal Co.
rolas tėvas Andrius Cikoto ir visi apielinkės Labdaringos Sųjungos 10 kp., W. Pull. 5.00
Dnhar kol kainos dar lemo* Midland’o
Valandos Kkarflen nno » 1*13
5332 So. Long Avė.
nanjl permancntid dėl pavaMrio:
Panedėllo. Seredos Ir Pėtayčloa
kunigai Marijonai, klebonas kun. Ignas Alba- Šv. Petronėlės Dr-ja, Bridgeport............... 5.00
\ •
Chteago, III.
vakarafs « Ikt 9 ’- vičius, vakaro vedėjas kun. Anicetas Linkus, Maldos Apaštal. Dr. iš Brighton Park. .. 5.00
REALISTICS
Telefonaa, CANai 1175
TEL REPUBLIO
kun. Aleks. Skripka, kun. Jerominas Vaičiū Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 3 skyr. .. 5.00
Namai: 6459 S. Rockwell St.
$2.00 ir aukščiau iki $6.00
Telefonas REPnMIc *<O0
nas, kun. Aleks. Baltutis, kun. M- UHa, kun. Šv. Prančiskaus Seserų Rėmėjų 2 skyr. 2.00
Kiti padabinimai; Shampoo ~
J. Paskauskas, kun. Bružikas, S. J., kun. J. Dievo Motinos Sopulingosios Draugija,
finger wave4-50c; Shampoo - fin
"C-ė" Z
Martis, kun. P. Vaitukaitis, kun. J. B. Klo Pranciškus Gedžius................ .................. 5.00
ger wave - areli - rinse — $1.00;
Busfnesa Phone
Reeldenee Phone
Katrie
perkate
anglie
M drai
Eiųtlimood 5889
F.n(rlewno<l 3840
tis, kun. A. Valančius.
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sba
Cicero................ ................ ,.................
5.00
tąrlų, siųskite Juos 1 CHAME
Visi jie nuoširdžiai sveikina Marijanus Maldos Apaštal: ir Tretininkų Draugija
CX>A(< CO. Gadatte gereaner
mpoo - marcel - manicure - $1.00.
vnglls. ut Onatiln pinigų
sn nuveiktais darbais. • Organizacijų vardu iš Marąuette Park........... ........................Z 5.00
Pneahontas M. R. liktai 97AO
MIDLAND
BARBER
sveikina dr. Rakauskas. Kai kurios organi Šv. Juozapo Globėjo Draugija,
MODERN PHOTO
BEAUTY SHOP
STUDIO
Kas atalneA M pagarsini
zacijos laiškais sveikina ir įteikia vienuolijos North Side, Chicago; ........................ . 3.00
įrengta
mą gaim pirmanrnt wave
4182
ARCHER
AVENUE
reikalams aukas.
ftileanmlo
Marijonų Rėmėjų Draugija iš Dievo
ftOc pifflau n<>Ku paprastai.
AUKŠTOS RUST ES
TEL. LAFAYETTE 4«S»
Dainininkai K. Sabonis, J. Čiapas, J. Ku Apveizdos parapijos................................ 3.50
PAVEIKSIMI
dirka dainomis, gi prof. Židanavičia skripka Šv. Kazimiero Akadem. Rėmėjų 9 skyrius,
Nutraukiame dieną ar
vakare
reiškia savo jausmus.
Cicero ...................................................... 3.00
420 WEST 63rd STREET
Vietos mokykla per savo delegatų irgi
Jubilėjaus Vakarienei Paaukojo
sveikina jubilantus.
w
CHICAOO
Birželio 16 Dieną Ekskursija
3.00
Ateina sveikinimo telegramų ir laiškai. A. Bacevičius.............................
PAINT
POP1ERUOJAM tr PENTUOJAM
NEW YORK
FRENCH LINE
J. E. Vysk. P. Būčys telegrafuoja eidartias į A. Lubertas....................... ’....’.............. 5.00
3.00
Atliekame viską namų dahlnfroo
laivų. Jam dvigubai tas jubilėjus reikšmin A. Grybas ....................
I
’ILE DE FRANCE*
darbus Darbas pigus Ir utttkrtnA.
Janušauskas
........................
2.00
gos: kaipo vienuoliui Marijonui ir kadangi
taa. 1994 m. popieros rolė — 5c.
Ezpress
LIETUVĄ mažiau
jam pačiam sueina 25 metai nuo įstojimo į A. Kai raitė ........... .............................. 1.00
CLIMAK, Sieninės popieros valyJOREPH AUGAITIS
Laivas
kaip 8 dienos • 1808 S. 5flth Am.
Cicero, III.
Marijonų Vienuolynų. Scrantono klebonas JonnR Kulikauskas ...................... ......... 8.00
-..... 3 Bl 25c
Tel. I»fayette 871P
SEA Craft Spar Va m Ižas. Galiokun. Jonas Kuras prie sveikinimo prisiunčia
Plateenea Informacija* leiClam Ir paadnndam Ijalvakortea.
Padarome rinoklua popierine Ir doknmeatue. Siunčiam plnlgua |
aukos $100.00. LoweH’fc> Mass. klebonas kun.
Kartais ir gamtoje pasireiškia keis
*7.59
LIETUVA
Int Oloaa Enatnel Maliava, taip
P. V. Strakauskas prie sveikinimo paaukojo
tenybių. Mūsų laikuose Genevoje, Šveica
laagval užsideda kaip ir maliavą,
$50.00. Cicero klebonas kun. Jerominas Vai
rijoje, krito juodas sniegas. Mokslinin
dilflsta lAlengvo, kaip gtoea arba
INSURANCE
PERKAM
čiūnas dalyvavo jubilėjaus abiejose iškilmė
kai mėgino surasti priežastį, kaip išaiS•nameli— kvotfn
se ir paaukojo $25.00; Westville, III. klebonas
Jcinti sniego keistų spalvų, bet iki šiol ne
Ihll V. K Z, . n
(p; LIETUVI#
NOTARY
Baltas .Enanųelft. IMtlflsta | 4 va
pas S. P. BUKAUSKĄ
landas, kvorta
sy
pasisekė tai padaryti.
kun. Jonas P. Paukštis/C.C.J. prie gražų
KUS BONUS
PUBLIC
MĮMERS
4038 W. 15th Str.,
sveikinimų paaukojo $10.00; Sheboygan’o kle
CICERO
bonas kun. J. šlikas prie nuoširdžių sveikini
Povilas ITubert, Anglijos pilietis,
REAL ESTATE
dabar eina
1863 m. buvo įmestas į kalėjimų už žmo
mų pridėjo $5.00 aukų. Taiposgi telegrama ir
išpardavimai
maliavų labai
13 metą tei«ln«al pamatnntaų Manta.
gžudystę. Kalėjime jis išbuvo 21 metus.
auka Marianapolio Kolegijai pasveikino šv.
pigia
WH0LE8ALE
kaina
SVSlPAAUflUTE IR REMKITE LIKTVVf.
Prančiskaus Seserys iš Pittsburgh. Kun. P.
Paskui buvo susekta, kad žmogus, kurį
Gera proga sutaupyti
9747
2608 W. 47th STR.,
Tel. LAFAYETTE 1083
Juraitis iš Athol, Mass., taiposgi kun. J. Vai
jis užmušė, buvo — jis pats! Tiek laiko
pinigus.
Tel. Prospect 1PP7
išsėdėjęs, tapo paliuosuotas.
tekūnas iš Providence, R. I. abudu Mariana

Tm Marijonu 25 Meto
Atgijimo Paminėjimas

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 1 D, 1934

BIRUTES DARŽE, 79th ir Archer Avė.

CENTRAL DISTH1CT
FijRNITUfe CO.

98c

JOHN B. BORDEN

EDWARD TROST

P. CONRAD

HoI1vw«mI

n ' BR- ’
•fu

Cicero

62 C

TANAS HARDWARE &
PAINT COMPANY

