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Telefonas: Canal 7790

Mirė kun. H. Tiškus
A. a. kun. H. Tiškus žuvo automobilio katastrofoje
birželio mčn. 23 d.

Velionies kūnas šiandien bus parvežtas Ckicapon.

BOARDŲ

La’dotiiviy diena numatyta penktadienį.
- Chieagoj suimta daugiau
WASHINGTON, 16 rž. 26. —
Geduiinjrfs pamaldos už velionies- sielų įvyks Visų
nariui iš padegėjų gaujos. Ka AVASH INGTON, birž. 26. — Prezidentas Rooseveltas šio
Šventųjų
parap.] c s bažnyčioje, Roselande.
PARYŽIUS, birž. 26. —
lėjime laikoma 17 asmenų, Šiandien grįžęs į savo ofisą ketvirtadienio vakarų kalbės
Prancūzijos vyriausybe daug
tarp kurių yra viena moteri prezidentas Rooseveltas rado per radijo apie bėgamuosius
susirūpinusi politiniais įvy
sustatytų nuodugnų planų, ku krašto reiklus.
škė.
kiais namie.
Išsiaiškina, kad padegėjų riuo vyriausybė galės tvarky Ateinantį šeštadienį prezi- %.
Ji?
Ginkluotos ir uniformuotos
VATIKANAS, birž. 26. — gauja naudojosi dideliu pelnu ti ir kontroliuoti visus tarp dentas
apleis Washingtonų.
dešiniųjų ir kairiųjų gaivalų Šventasis Tėvas Pijus XI tu ir tikėjosi Yiar daugiau pelny darbo ir kapitalo pasireiškian
Vyks jūron — į Hauaii salas.
politinės organizacijos kuone ri simpatingas pažiūras į Ame ti.
čius ginčus, kad išvengti strei Pakeliui aplankys Haiti s^lų.
kasdien įvairiose krašto daly rikos vyskupų veikimų prieš Ryšium su jų are$tavimtt kų. šis planas tyra pagamin
(Gal dar šiandien preziden
se turi kruvinus susirėmimus. nepadorias filmas, tariau Po vakar situacija buvo tokia:
tas kongreso pravesto priešChicagos visi lietuviai smar
Šv. Jurgio par.
Iš to nieko gera negalimą su piežius neišleido jokio nurody Cooko apskrities valstybinis fttrėikirtio akto pagrindu. Ne tas, paskirs darbo boardus, ku
dciai
ruošiasi
į
“
Draugrt
”
pik

Pr. Gudas, 901 W. 33rd St.
laukti. Jei šios organizacijos mo vyskupams, ką jie turi veik prokuroras gavo grasinimų.
. ry
W
žinia, ar prezidentas pripa rie bus autorizuoti arbitracinikų,
kuris
įvyks
sekmadienį,
kokiu būdu nebus patvarkytos, t i. Kova prieš purvinas fiii jos keliu darbų taikinti su ka
Prokuroro policija ieško žins, ar atmes šį planų.
Šv. Mykolo par.
lieprts 1 d. Birutės darže. Vy
pitalu.
Prancūzija gali susilaukti de—j Jn&ft pradėta pačių vyskupų daugiau tos gaujos narių.
Prieš iŠvyksiant į Naujųjų
h.
rai rengiasi ypatingu būdu, K. Š irpetis,. 1710 N'. Girard
potizmo.
U
iniciatyva.
Areštuota moteriškė vaka t ’ Angliju prezidentas reiškė pa
kad laimėjus virvės traukime. St.
Ministerių kabinetas svarPagaliau Šiam tikslui nė ne- kėsinosi nužudyti savo sūmį, geidavimo, kad iki jam grįMoterys nespėja lašinių jiems
sto iį klausimą. Jis, yra gricž- Įrrikalingi 9vent0J-0 T8v0
Dievo Apvaizdos par.
taip pat suimtų. Ji mailb, kad šiant minėtas planas butų pa
kepti, nes kiekvienas dalyvau
tai priešingas visokiam cfefcpo-\
,
P. Varaku^r, 671 W. 18th St.
* . _ .
„
dalus nurodymai, kadangi vi- tas sūnus viskų “išgiedojo” rengtas. To darbo ėmėsi dar
jantis virvės traukime nori
tizmui, Tačiau palankus fašiz sų Katalikų Bažnyčios |truk- policijai.
bo departamento sekretorė
daj pasunkėti 25 svarus, kadi
• Aušros Vartų par.
‘
mui, jei neims rasta kitokios tura visais laikais yra nnkrčip .Visi areštuotieji šiandien
KAUNAS. — Vykdant ve
Perkins, NRA patarėjas Richpadėjus savo parapijai laimė- S. p f^kavičius, 2314 W. 23
išeities.
ta prieš visokį' nepadorumą ir statomi teisman ir už kiekvie berg ir senatorius Wagner. lionies norų, prel. Maironio-Ma ti čempijonatų.
I lxj piace.
! nemoralumų ir/priėš tai griež no jų pajeidim# bus reikalau Per kelias paras.Jie bendrai čiutib karsths tyliai, vbe jokių L- Virvės traukime dalyvaus «
r
.»
tai kovojama be jokio gpecia- jamas 5b,0(lb dol. laidas.
dirbo šiuo reikalu ir pagaliau
±
Kiekviena paraVia, ftvcn„j,.„f.
.
neštas
į
rūsį,
padarytų
deši

Pranešta,
kad
prokurorui
[laus nurodymo.
sustatė atitinkamų planų.
pija pastatys po 8 vvruR. Trau M. Misiūnas, 245 AV. 108th Pi.
.v *
-**y ■
>
1.
nėje Bazilikos pusėje. Čia jis
grasina “mafija” —1 slapta
kimus tęsis tris minutas kiekKaip visokių prieš piktų ko
Jei prezidentas pripažins
drauge sų tam tikru šiam ak
organizacija.
Šv. Petro ir Povilo par.
viename susirerrume.
Vų, taip ir šių Popiežius remia
plakų tinkamuoju darbų kapi
tui pažymėti dokumentų ir bus
BUDAPEŠTAS,
T "LL
v Vengrija, visą ^širdimi.
Parapijų tymams paskirti A. Raila, 12148 S. Lqwe Avė.
talų tvarkytį- instrumentu, tu
paliktas, viršuj žepiė vėl su
birž. 26, — Vietos studentai
tekanti vadai:
rės tuojau skirti nacionalį dar
Šv. Juozapo par.
lyginta, o į jo sarkofaigų įš
vienoje aikštėje sudegino Prait'
<
t, g.
bo. boardų plano vykdymui.
Varg.
Gaubis, 8801
SaginauŠv. Kryžiaus par.
cūzijoR* užsienio minist. Bar- t
koridoriaus, kuriuo būs gali
I ”*
'X
4 i d
■ Ti
Šis naujas boardas užims se
Avė.
Vincas
Stancikas,
4625
South
ma jį lankyti, padarytas tam
thou pavidalų. Po to keletas j
nojo boardo vietų. Be to, dar
Marshfield Avė.
tikras
langelis.
šimtų studentų pradėjo žy-'
KNOKVIIJJC,
Tenn.,
birž.•' turės būt skirti kiti kiekvie
Sv. Antano par., Cicero, III.
•
'
»
■
Z
■
.
•
giuoti prancūzų pasiuntinybės
Pan.
Šv.
par.
•Gimimo
26. — Harriman kojinių fabri nai pramonei skyrium darbo ; Karsto perrtešime dalyvavo
VI. Šemetulskis, 1440 S. 51st
BERLYNAS, birž. 26. —
*
k *■
•
• » LAlink. ‘Policija sulaikė juos ir
Št.
Staniulis,
6651
So.
Talman
kai uždaryti ir 653 dairbiėln-i lioardaį ir. regioniniai boardai. velionies artimieji gimiiiėR ir
Ct., Cicero, III.
Nacių vyriausybės atstovai
areštavo keletu vadų.kai neteko darbo.
draugai, šviet- Ministerijos ir Avė. r'\
Šie
pastarieji
boardai
bus
pir

pradėjo derybas su katalikų
Tas įvyko po ilgų vedamų moji instancija darbų taikinti Un-to vadovybė, TeologijosMouųt tJarmel par. M ei rose
Miu: Barthou būdamas BuNekalto PraR. par.
vyskupų skirtais atstovais kon
ginčų su NRA administrato su kapitalu. O nacionalis boar- [ Filosofijos Fakulteto profeso F. Gubista, 4355 So. Mozart
knresfe, Rumunijoj, pareiškė,
Park, III.
kordato reikale.
riui!) Johnsonu. Balandžio mė dus bus paskutinė taikymo in riai, Kauno Metropolijas Ku St.
ka: Prancūzija pasiryžusi vi
Jonas Žvirblis.
Einasi apie katalikų jauni
nesį iš fabrikų atimtas mėly- stancija. Jo sprendimas bua nigų Seminarija su jo papėsados ginti Rumnnijų, jei
mo organizacijas, »kurias
5 na- nasis aras ir vakar pagaliau galutinas. Šis boardas bus dininku rektorium, kuris pa
prieš jų kas kėsintųsi.
BUKAREŠTAS, birž. 26.
eini nori suvaržyti ir jas pri
grąžintas. Tačiau grąžinimas kaip ir vyriausias pramonės šventino rūsį, kat. organizaci-1
Rumunija po karo užgrobė
-— Padedant kertinį akmenį
jungti į savo jaunųjų nacių otsuvėlintas, fabrikai kiek anks kontrolei tribunolas. Jis bus jų atstovai etc. Ant savo pe
ir savinas* Vengrijos teritori
statomai studentų donnitoriUI iOOUlJOC,
I *
a
•
ganizaoijas.
' ’ t“ . J . r
•
jų — Transvlvanijų.
m it.
Lt
•
i r eiau uždaryti.
jai fašistai sukėlė demonstra
išimtinoj prezidento Roosevel čių karstų paskutinį kartų
Tuo WWu persengramos kol,
paėmė velionies buvusie
to žinyboj.
BRESLAVAS. — Birželio cijas prieš karalių Karolį. Jis
kordato sąlygos. Iš to pasi
gyventojų. .Uždaryti fabrikai
Darbo departamento sel.ic- ji auklėtiniai jaunieji ku 2 d. Breslavo kardinolas Ber- tuoj apleido iškilmes.
reiškė rimti nesusipratimai,
✓
j buvo svarbiausioji miestely torė. Perkins turi nesmagumo nigai. SeminarijoR koras su
t rainas išleido savo arkivy
kuriuos norima išlyginti.
i pramonė.
su komunistais. Ir šie turi giedojo kelias giesmes, iš jų skupystei griežtais žodžiais
I
plieno pramonėje kaž kokių porų paties Maironies parašy formuluotų atsišaukimų. .
tų.
savo “unijų,” kuriai norėtųsi,
HAVANA, birž. 26, ~ Vip
Kardinolas pareiškia, kad
Graži ir linksma radijo pro
Rūsįs po kiek laiko bus vi
kad ir ji būtų pripažinta.
kar visas Kulvos salos kabine
Kristus jokios tautinės bažny grama Budriko krautuvės bu
sai baigta. Darbas atliekamas
tas atsistatydino? Po kelių va
čios nesteigė. Kristaus mok vo praeitų sekmadienį, nno 1
ATVYKO CINCINNAT1
dalimis. Paskiausiai bus su
landų pasitarimų su preziden
slas yra vienodai skiriamas iki 1:30 vai. popiet, iš stoties
LORTENT, Prancūzija, bir
ARKIVYSKUPAS
tvarkytas koridorius ir priėji-i
LONDONAS, birž. 26. — |
tu Mendieta, kabineto nariai •
visoms pasaulio tautoms. Ban AVCFL, 970 k.
želio 26. — Keleivinis ląivas
mas prie velionės sarkofago.
Sužinota, kad Anglijos vyriau-1
grįžo atgal eiti savo pareigas,1
dymai įsteigti kokių tai voki
Prospertie susidaužė su kitu
Budriko artistai, pianu ir
sybė rytoj siunčia į AVashing-1 Chicagon atvyko Jo Eksc.
išėmus keturis narius, priklau
škųjų,
ar
Šiaurės,
religijų,
nau

laivu ✓ir veikiai nuskendo.
akordijonu, pagrojo keletą li
tonų atsakymų J. Valstybių arkivyskupas J. T. McNichol- GRĄŽINA KONTRAKTUS
sančius ABC politinei organijųjų evangelijų ir naujųjų mo nksmų šokių, t) -moterų cho
Prospertie laive buvo apie 106
vyriausybei skolų reikale. At- as iŠ Cincifmati, O. Kalbės
žarijai.
asmenų, kurių tarpe moterų sakymas viešumon bus paduo- National (‘atholic EducationĮ kriminalinį teismų pakvie ralę yra antibrikšČioniškas ir ras padainavo gražių liaudies
ši organizacija atšaukė savo ir vaikų. Spėjama, kad jų
ateistiškas darbas.
dainelių.* Viskas vykusiai at
ai association suvažiavime sta apie 400 asmenų, kuriuos
tas ketvirtadienį.
narius, kadangi prezidento dauguma nuskendo.
per ilgus motus smaugė mažų
Kardinolas ragina visus ka likta. Kadangi tai buvo Joni
Anglijos nota, sakoma, yra 8teven8 viešbutyje.
Mendieta vyriausybė neparei
t
jų paskolų Šarkiai. Šiems žmo talikus bfiti ištikimais bažny nių diena, tai p. Budrikas ata
drauginga ir mandagiais žo
škia reikalingos energijos tvar
PRIEŠ PIENO KODĄ
džiais išpinta. Neužsimenama 45 ŽUVO, 1,500 SUŽEISTA nėms grąžinami jų pasirašy čiai, nebijoti jokių naujųjų tinkamai sveikino visus lietu
kos palaikymui krašte.
ti mažųjų paskolų kanceliuoti “pranašų” ir drąsiai ginti sa vius Jonus.
Federalinis teisėjas Barnes apie pasiūlymų, kad Anglija
Sekanti Budriko radijo pro
CAR80N CITY, Nevada, kontraktai. Jie daugiau nemo vo įsitikinimus.
(išdavė “injunetion” šešiems karo skolas mokėtų daiktais.
grama
įvyks ketvirtadienį,
birž. 26. — Boulder užtvankos kės tiems išnaudotojams jo
Į pieno prekybininkams, kad
Du plėšikai užpuolė, apmu nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare,
krašto vyriausybė nereikalau BRISTOL, Anglija, birž. 26. projekto vykdyme Nevada pu kių pinigų. Mažųjų paskolų
CHICAGO IR APYTJN- tų jų, kad jie įsigytų “lais- — Sudužus lėktuvui žuvo trys sėje nuo 1931 m. kovo mėn. 45 agentūros grąžino apskrities šė ir apiplėšė dantistų, dr. iš stoties 'TYHFC, 1420 k. Ve
KftS. .— Šiandien numatomas nius.” Tokiu būdu pieno pra karališkų oro jėgų karininkai darbininkai žuvo ir apie .1,500'prokurorui tuos kontraktus, Frank Zubas jo ofise, 4301 rta kiekvienam pasiklausyti.
Klauaęa
Archer avė.
kada teismai jas prispaudė.
pragiedrėjimas ir vėsiau.
sužeista.
lakūnai.
monės kodas išteisėjamas.

POPIEŽIUS REMIA AME
RIKOS VYSKUPŲ AKCIJĄ

Dvylikos parapija vyrai trauks virvę
“Draugo” piknike .

DAINIAUS MAIRONIO
KARSTAS PERNEŠTAS

VENGRŲ STUDENTAI
PRIEŠ PRANCŪZIJĄ

653 DARBININKAI NETE
VOKIEČIU VYSKUPŲ DE
KO DARBO •
RYBOS SU VYRIAUSYBE

KARO, BERTRAMAS ĮSPĖ
JA KATALIKUS

APIRO KUBOS KABINE• ■ TAS ‘

SPĖJAMA,, DAIJ6 ŽMONIŲ į ANGUJA ATSAK0 AME.
PRIGĖRĖ
RIKAI SKOLŲ KLAUSIMU
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suaidoiuėtų jais, remtų juo* ir tokiu būdu

puti prisidėtų prie mūsų katalikiškos spau
Ifteln* kasdien. titokyrua sekm&dJtBlna
PRENUMEKATOS KAINA: J. Amerikos ValutybflM:
4«U iiim
H.00. l'usel meta — $1.(4; Trinia m ^realams
— *1 uo. Virimui mm .uui — T»c. Kitoae valstybėse
preauiueraut UvlM.im
t; Oil, i'uavi ūmių $4 0*
Kopija — .Ola.
Skelbimų kalno* prtalundfamoe pareikalavęs.
Baodradarbtaiua Ir koreepoc dentams raktų nearra)ei n*»ra*nina tai padaryti lr neoriaiunOUtna tam
tikslai pakto kenkiu.
Redaktcrlas priima — ano
iki
vaL

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily. Kicept Huoday.
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— <».»•; Three Montha
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Trečiadienis, birželio 27, 1934
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doj palaikymo ir platinimo.
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.“Draugo” skaitytojui kitoje šjo nuipeno1

vietoje rus skelbimų apie ateinanti “.Drau
go” piknikų, kurs, galimu sakytį yrb jan

čia pat.

Pasaulininkų Apaštalavimas

nto ir taip plutuus upuštalavi . “<įuadrage«inio Anuo” paduo
mo darbo.
, Į tų, dvasios.

—

IV. — Tai betgi nekliudo

ŠVENTOJO TilVo NURO

voti ne tiek už save, kiek už kųd atskiri katalikai negalė
kitufc, Bet ir krikštas — nors tų priklausyti prie politinio

DYMAI PORTUGALUOS
KATALIKAI^ KATALI

KIŠKOJ AKCIJOS
KLAUSIMAIS

Gerbiamieji', įsiskaitykite j tų skelbimų
ir pfesiryžkite dalyvauti mūsų vjyų toje pieti

Bažnyčia čia’nedaro kų nau

ja,

bet tik tęsia

Dieviškojo

Darbininko iš Nazareto darbų.

I Bažnyčiai rūpi, kad darbinu;
ir ne taip matomu būdu — už pobūdžio organizacijų, jeigu
. ,
.,
kų minios galėtų naudotas žededu apaštaluvimo pareiga, tik
jos savo programoje arba Į
;
....
nios gerybėmis, teisingumo ir
nes per krikštų mes esame Ba savo veikime duoda reikalin
žinoniškuino reikalavimo ribo
žnyeios nariui, tuigi slaptin
gų garantijų, kad saugos Die
jo (mistiško) Kristaus kūno vo teises ir sųžinės teises. Rei- se’
pat Bažnp iki rūpi

Praėjusių metų lapkričio in.
- -e
- ' apsaugoti darbininkus inm pa
nėje pramogoje — piknike, Puragnikite savo 10 diena Šventupis Tėvus Pi.- mariai;
o tarp to paties kūno Rįa pridėti,
kari politiniamt
v.ri
_____
'
•
__x*
draugus ir visus kitos* kad ir jie pagal išga- jl1fe
parušė jĮjĮsabonęs pat- narių — kaip kiekviename or gyvenime dalyvavimas, iš vi vojų, kurie jiems gręsia iš ko-

muuizmo pusėš. Komunizmus
; 'nareliui Goncąlvas Geyej eirą^ganizme— turi būti interesų i suonieuinio įmukto žiūrint, aapaštališką laiškų,
kuriame solidarumas
ir
tarpusavyje tatiiika artimo meilės pareigų, stengiasi išnaikinti šviesų re
, *1
a•.4V*
ligijos, kuri sugrųžino .darbi
PADĖTIS KUBOJE
duoda svarbių 'nurodymų Por- gyvybės teikimas.
nes kiekvienas pilietis priva
"DaADGAS” 2334 & Oatrey Ark, Chicaga
’ idė n,n*<ains pagarbą ir šlovę, ir
“Taip mes daugelis esame lo pagal savo išgales* pri
Kelinfr’metai Kubos sąlųje/siaučia poli
veda prie to, kad darbininkai
vienas kūnas Kristuje, o ypa ti prie savo tautos visuomenei
tinės suirutės. Apie tai dažnai paduodama' te
vėl patektų į tų nežmonišką
čiai esame kits kito nariai” labo. Kai toks prisidėjimas vlegramose. Daug kas kaltina raudonuosius apavergimo padėtį,
iš kurios
bar studijuojami įvairių kata (Kym. XII, 5). Kiekvienas na- ra krikščioniškų tiesų įkvėp
gitotorius. Is dalies jie yru kalti, tačiau ne ... ..u
.
.
, .
jie buvo nelengvu būdu iškel
nes .rys turi remti kitų; nė vienas tas, tai tada daug būva naudos
\
. ..
- . Ūkiškų tautų spaudoje,
MŪSŲ SPAUDOS APAŠTALAI
uz viskų. Vra svarbesnių to priežasčių, Kau-' ..
.......................... ....
.,,>1 ' '
ti.
■ *•
bet
, ...... . .. '. ,.
Y., S. Jie yra tos rusies, į kuribęs negali būti be veikimo,
ne tik visuomenei, bet ir reli
D, j;
,; 4, ' -------------- '
. ■«. >
domeji
agitatoriai
ųggali
rasti
savo
veikimui
a
.
L
Bažnyčia skatina visus, '-‘ir
įf
. ->
- irefkahnga atšiamplgti kiek V h-; k i ekvienas, kuris gauna, pri giniam gyvenimui.
Lietuvių katalikų Amerikoje spauda pa tinkamos dirvos, kur žmones
jaučiasi gyve-b'
.
,,
, .jj,
^,51
kunigus ir pasaulionis, o'y, . .
, • •
• r-Vb
_
.
no krašto kataJtkams. r fa d valo ir duoti.
laipsniui imu atsigauti po pergyvento sun minu patenkinti
Taigi "Katalikiškoji Akcija, l>ae dirbančius Katalikiškos
ir laimingi.* Kuboje ncra tos ,
,
.
.
, .
O kiekvienas krikščionis gau,
.
,
.
.....
Č4 •
i
.'svarbu ir mums gerai su tais
kaus ekonominio krizio. Šis krizis dar visiš laimes. Kur nėra pasitenkinimo,
.
.
pati
nedarydama .politikos, Ak ei jbs eilėse, kad iai padėtų
ten daromi'
,
.
.......
. .
„ L •
• x
•
J
1
1
......
,
-.v.
..'mu rodymais susipuzinti ir juos 11a antgamtini gyvenimų, ku-l
kai nepašalintas, tai iau pavojingi jo ragai sankalbiai. „
. . .
.
. .... , 1 griežta prasme ta žodį imant, tame neturtingųjų klasių gel
Greitai atsiranda norinčių įskilti
ris teka slaptingo (mistiško) •
...
.
,
.ir..'
. v
'
v
v
J
, , taikyti musų gyvenimam
jau aplaužyti.
.... • 1 valdžios
‘
. turį paruosti savo narius da bėjimo darbe.
virsimose. Jie pažada žmonėms kad
1.
Padėkojęs už atsiųstų Kristaus kūno gyslose,
Mūsų spauda iš krizio išeina įsigyjama ir aukso kalnus ir, štai^ juos paseka minioti
rymui geros politikos, visame
$Varbu, kad dvasiškija pri
Portugalijos Katalikiškos Ak tasai gausingas gyvenimas, adaugiau energijos, daugiau vilties ir visuo
persunktos
krikščioniškų
tie

Neramumai Kuboje paeina stočiai iš.gv-’- ..
......
simintų į jų nukreiptus ]>aral •
•
1
1
v•—
7
cijos reorganizavimo ir stipri- pie kurį patsai Kristus yra
menės pasitikėjimo. Priešais jų driekiasi kuų ventojų
sų,
kurios
gali
duoti
tautoms
vargo ir skurde. (Svarbiausioji salos1 .
. ..
.
. . ,
'
ginimus enciklikoje “Quadra
...
. .
. .
_ innno projektų, Šventasis Te- pasakęs, kad tam yra atėjęs,
plačiausioji dirva, reikalinga diĮug Sumanaus pramonė vra cukrinių nendrių auginimas. Pagerovę
ir
tuikų.
Tada
išnyks
.v
...
.
,
.
gosimo Anno”. Svarbu, kad
\
A
,
v
vas is pat pradžių akcentuoia kad atneštų jį pasauliui: “A?
ir įtempto darbo. Šio darbo vedimui rei kai in- staraisiais keleriais metais parduodamas zatas reiškinys, —- turįs savyje niekas neturėtų nė mažiausio
...
...
,
t
..
.
. .
. .
, ,
♦».
. L ’ reikalų paruosti gerų vadų Ka Atėjau, kati turėtų gyvenime
gi talkininkai ir jų kuo daugiausia.
kažkų monstruališkų ir kuris pagrindo sakyti, kad Bažny
lias cukrus taip iitpigo, kad neverta ne tų 1
.
. .
.
... talikiskai Akcijai, nes, kaip -ir apsčiau turėtų” (Jon. X
Kad patiesį didžiojo krizio metu katali nendrių auginti, jas kirsti, džiovinti ir malti
nėra retas — kad žmonės, ku čios atstovams mielesni
yra
rotk) patyrimas, sako šventa 1Ū). Kiekvienas dėl to krikš
rie save vadina katalikais tu turtingieji, kad Bažnyčios at
kų spauda nežuvo, reikia dėkoti nedidžiam
ilei šios cukraus pramonės nupuolimo kosis Tėvas, institucijos likimas čionis privalo perlieti tų gy.
ri kitokių sąžinę privačiame, o stovai darbininkų nepaiso ir
mūsų spaudos uolųjų apaštalų skaičiui. Jų Imti metai daugiau kaip du įtulrjonai vyrų, ,.
X
•
č
, ... . o
,bendr ai pareina nito vadų sn ,veninių į kitus, kurie jo netu
kitokių viešame gyvenime.
skaičius nedidis, 1x1 jų randasi kiekvienam moterų ir vaikų gyveųa pusbadžiai. Svarbia
visai jais nesirūpina.
ri arba turt per maža ir nepaV. — Bet daug yra ir kitų
katalikų centre — parapijose. Jų pastango šioji jų dijeta vra bananai ir cuRrus. Šiu«.,r
,
...
:-,r,
,
VI.
Norint apsaugoti nuo
,
-irų dvasios vadų, nuo kuriu jkankainai.
veikimo
sričių,
kurios turi pavojų tikinčiuosius, reikalin
mis įuūsų spaudps gyvybė upsaugotū.
skurdo prislėgtus žmones vra lengva sukurs- •<»
.... •; 1 ‘
. •? •.
.. . ... .....
i-i
1
x • 4 • •
eiteje pdtehia RataJk';. IU.
Kai tikintieji gerai
rūpėti Katalikiškai Akcijai; i?
.
..
T,
.. . ...
.
Šie apaštalai yra mūsiį spaudos rėmėjai lyti. Tuo naudojasi besųzmiūi koiuilnistai įrifiKy
ga kuo aiškiausiai atskleisti
kiskų organizacijų pasiseki- įsigalvos į tas pagrindines ti, ....
.................. .....
v tikrųjų, joks veikimas, kuris krikščionių tikėjimo šviesų, ku
.
is platintojai. Tai susipratę tėvynainiai. Jie kiti radikalai.
i mas.
kejimo tiesas, tai ju širdis uzv. . .. ... ...
,
• v .
v. , i liečia krikščioniškų gyvenimų, ri gydo visokius skausmus, iš
Kubos skurdžiai šaukias darbo. Kaip
supranta savosios spaudos reikšmingumų mūnauja apaštalavimo
Iš pradžių tad reikia krei- valdys
netiįri būti išbrauktas iš Kri riša visokias abejones, kilnisų brolių gyveni#1.e Jie kantriai nukenčia visur kitur, taip ir ten jie reikalauja, kad;
1 pti dėmesį ne tiek į skaičių, dvasia ir išaugs į intensyvu
vyriausybė
sukeltų
Jiet
kokius
darbus.
Vy-S
kščioniškos Akcijos progra- na kiekvieną Įiasiaukojimą,
daug nesmagumų dirbdami tų kilnų darbų —
kiek į narių kokybę. Keikia veikimą. Negalhna juk supra
mos.
riausybė gT kų gali daryti, neturėdama ka
platindami laikraščius. Kaip geri ir pavyz
• nurodo kiekvienam dorybės ii
ns
tik mo-j sti tikro gyventm p be veiki...
.. ,
- . .
. .
- .
. rūpintis duoti
dingi katalikai jie .aukojusi ne savJ> gerovei, pitalo. Kad taip,, tai vyriausybė^y-ra bloga ir
jr
np įjk I
Tarp tų veikimo formų yra I‘ ikrikščioniškos vilties takus;
eikimajC ’
bet savo biųH| labiJSŠ^'er didel&bs karšcj^: ^jJįvietįįB
’jįrti• vieUiįe reik£ggg&,
reikąhiigv...iA?
įbetgi kai kurios ypač greito Tikybos mnllymas turi būti į-’
gyvi ima
tąiBKų
įsai
IS.J
KU
‘
^geradariai
”
ir
stumia
prieš
;
ir per šalčius ir pūgTis jie stovi su katalikiš
Susirūpinimo reikalingos. Prie vairiai pritaikytas įvairaus aišeitų veiklus 1
Imis tfaz ir 1 natas.
kų laikraščių pundais ties bažnyčiomis, arba Vyriausybę.
Šventasis
Tėvas
tikisi,
kad
j’I re^ia priskirti pagalbų da mžiaus tikintiesiems: vaikams,
nytinės hierarchijos pngelbiniŠtai koks Kubos salos atvaizdas ir liki
bažnyčių angose, ir siūlo žmonėms pirkti lai
visuose ’Išrastuose šitam-*'tiks-1 rbininkų klasei ir tai pagalbų jaunimui, suaugusiems.
Tas
nkai'. ;; mas.
lr
ten
nieko
gera
nebus,
gyventojai
vi
kraščius, arba kitus kokius naudingus kata
katechetinis apaštalavimas yiv,
..
,
,
..
..
, , -H. •— Reikia, gerai išaiški- lui labai daug prisidės itata--'ne ^ik dvasiškų (kuri visada
sados
sauks
reformų,
arba
revoliucijos,
kol
likiškos dvasios raštus. Dažnai šios jų pas
ra labai svarbus krikščioniškų
mai, daugelis tikinčių lukiškoji Akcija, kuri platina- į luri būti pirmoje vietoje),, bet
kokia'
pašalinė
valstybė
neateis
pagalbon
su
i
.
,
tangos neduoda gerų rezultatų. Tačiau jie,
žino — kud apaš-i s*
misijų šalyse, kuri visur,*1 materialinę, kurių privalo uždavinių tarpe
vesti sielas
1111
XI m •
I.
X X , .
, i JŲ to dar nežino
dideliu
kapitalu,
lai
gali
padaryti
tik
J.
Vai
kaip tinkama katalikų spaudos apaštalams,
reiga yra
talavimo pareiga
yra aukštai
aukštai j‘ atneš naudos ne tik Bažny- teikti tos institucijos, kurių |>rie Kristaus.
• „
nenusimena, neapleidžia tų savo pozicijų. Jie stybės. Tačiau tie visi, kurie drumsčia kraš
susijus su krikščionišku gy- čiai; bet ir prisidės prie ben ypatingas, uždavinys yra įgy
VII. — Yra dar kita veiki
turi vilties Dievuje ir Dievas visados tokiems to ramybę, kuriems norisi iškilti į vyriausy
vendinimas socialinio teisingu
j veniniu. Iš įvairių vertingų a- dro visuomenės labo.
mo rūšis, į kurią visuose kra
bės viršūnes, nenori, kad kas pašalinis teiktų'
žmonėms yra maloningas. •
mo
ir
evangeliškos
meilės.
pažtalavimo formų Katalikiš
štuose Katalikiškoji Akcija
|
Iš čia, sako Šventasis Tėvas,
Atlankyk, sveikas, bile kurį sel^madienį pagalbą.
koji Akcija yra labiausiai pri
Katalikiškoji Akcija turi privalo kreipti ypatingą dėme
lengva suprasti, kad Katali
bet kurių mūsų bažnyčių, ten visados rasi
taikyta prie šiį« laikų aplin
sį. Tai geros spaudos įsteigi
kiškoji Akcija turi ne materi- rūpintis, kur dar nėra, įsteig
Šių savaitę
Detroit, Michigan mieste kybių.
F
/
mūsų spaudos platintojų, kai kur net keletą.
mas ir platinimas, ypatingai
1 alinį, bet dvasinį tikslą. Kaip ti tas institucijas, o, kur jos
Ne visi bažnyčias laikantieji juos mato. Ka įvyksta S. L. A. seimas. Šis seimas, manoma,
jau yra, ten ,įonw tinkamu bū- kasdienines, kuri juo labiau yPirmučiausiabūnims uždeda Bažnyčia, taip ir Katalikiškotalikų spaudos platintojų ypatinga savybė y- bus triukšmingas, nes socialistai, dės visas
tlu padėti, paliekant betgi gi y ra iisiplatinusi, juo daugiau
ra jų kuklumas kalboje ir apsiėjimuose. At pastangas, kad šių Organizaciją visiškai už- j apaštalavimo arba dvMsiSkos ji Akcija turi būtį virš poli
valdyti. Renkant valdybą referendumu, pir-1 artimui pagalbos teikimą pa tinių partijų iy uz jų ribų. Ka nai techniškus ir ekonominius turi reikšmės, (rerųja spauda
1
rodo kai vargo palaužti, dažnai kai skurdžiai.
dalykus jų pačių vadovybės vadinama tokių, kurioje ne tik
talikiškos
Akcijos
uždavinys
mininku,
raštininku
ir
iždininku
išrinkti
so-|r<
‘
igų
Krikšto
if
Hutvirtihinio
Tačiau jų siela yra skais.fi, geraisiais darbais
atsakomybei. Katalikiškoji .A- nieko nėra, kas būtų priešin
apvainikuota. Šiuos žmones visur lydi Dievo cialistai. Tautininkai' ir sando r iečiai, rpdos.1 sakramentai. Pfu- Sutvirtinimo yra platinti Kristaus karaiiastengsis, kad seime rinkti kitą valdybą, nes j sakramentą žmogus iš- tikrųjų vimą atskiruose asmenyse, šel-Į^cDa žiūrės, kad tos instituci- ga tikėjimo tiesos ir dorovės
laiminimas, nes jie tarnauju Bažnyčiai. Jie
mose ir visuomenėse ir jungti J08 būtų perimtos krikscioniš- dėsniams, Imt kuri yra pati tų
yra mūsų kunigų pagelbininkai katalikybė*''] jiems nesmagu, kad per apsileidimą turi
darosi Kristaus kareiviu;
o,
iją, kurią vai-1 kiekvienas turi pripažinti, kad į drausmingai tikinčiuosius, ku |fcų tiesų, Šventojo Sosto nn tiesų ir dėsnių skelbėja. Goj
leisti iš savo rankų organizaciją
ir Spausdinto katalikiškojo žodžio skleidime.
I kareivio pašaukimas yra ko- , rie nori prisidėti prie to šve- rodymų,
ypač
enciklikoje
(Tęsinys 3 pusi.)
Jie yra verti, kad mūsų visuomenė daugiau dė per daug metų.

lės paremtų “Draugą”, dalyvavimu.
Davimu.

DIENOS KLAUSIMAI

Kun. Dr. Fr. Sawicki,

draugiškas. Naujų laikų racionalizmas iš
pat pradžios neatmeta antgamtinio ap

Naijg Laiku žmogaus Siela

vo nėra; jis tik sako, kad Dievo buvimas

tarpyje pašėlusiu greitumu

skaitytis, negu su racionalizmu.

nėra tikras: gal Dievas yra, o gal nėra!

filosofijos srovės ir griovė vienos kitas.

Nįekas to nežino!

Tų reiškinį pramatydamas jau pats Hė

Naujų laikų žmogus pametė perdide-

kilo naujos

jimo parėmimo. Taip manė Leibnitzas ir

lį savo pasitikėjimą mokslu ir tai nežiū

Skepticizmas perkeltas į pojūčiais ne

Locke, kuris laikomas anglų apšvietos tė

rint mokslo pražydėjimo ir didybės. Jau

patiriamas sritis, vadinasi agnosticizmas.

vu. Tačiau tas santykis turėjo pasikeisti,

Kartezijus, didysis naujosios filosofijos

Pats vardas yra įvestas anglų gamtinin

ka<l no tik išgriovė visas prieą ją buvu
sias filosofijos sistemas,* bet ir pa ta i »ė jos

kai racionalizmas žmogaus protų pradėjo

kūrėjas, 'savo tyrinėjimus pradėjo visiš

ko Huxley ir reiškia negalėjimo pažinti

paklaidas surasdama tam pakankamus nt

laikyti aukščiausia pajėga.

ku nusiminimu, nors pas jį nusivilimas

teoriją. Ant to pat pamato stovi ir taip

sąkymus. Bet fianašiai kaip ir anas tvir

prieš

buvo dar tik metodinis, tačiau rodąs ke

vadinamas pozitivizrnas. fti.< tvirtina, kad

tinimas atrodo, kad ir šiai naujai filoso

juo nuolankesnis darosi protas. Raciona

apreikštą religiją; nors dar gina natura-

galime tik tai pažinti, kas imiifls yra pa

fijai tiks Sv. Kašto žodžiai, kuriais apaš

lizmas, kaip, žemiau geriau nusakysima,

lės religijos dėsnius k. n. Dievo esimą ir

lią tikram pažinimui. Šiandien tai taį*)
tikrybe. Tai radikalna skepticizmas. Vis

teikiama (quod positum ėst) stebėjimu ic

talas Petras kreipėsi prie Safiros: “Atai

užleido vietų skepticizmui. Tačiau lėkščių

sielos nemirtingumų. Tačiau palengva 1110-

kuo abejojama, net paprasčiausiomis min

jutimu. Visko kas už to egzistuoja, pagal

tų kojos, kurie palaidojo tavo vyrą; prie

mintytojų ir poptųiarios literatūros via

ksla> vis labiau tolstu nno tikėjimo.

Gi

tijimo tiesomis. Abejojama net matemati

pozitivizmą, netik mes negalime pažinti,

durų stovi ir tave išneša”, — žiūrėk, štai

dar kartojama, kad šių laikų mokslas tu

materializmui veikiant mokslas tampa a-

kos tiesomis, kuri iki šiol buvo patiki

bet taip |>at tas mums yra be vertės. Mo

ateina filosofija, kuri nugalės tavąją ir

rt raktų išaiškinti visoms gyveninio pas

teistiškn. Apie tai vėlian plačiau pakal

miausiu mokslu. Tačiau paprastai filoso

bėsime, Taip pat paminime, knd prieš pus

fijos skepticizmas yra dalinis ir šis dali

kslas, unot jų, tyrinėja tik reiškinius, jis
neieško nei daikto esmės,' nei galutinų

išstums kaip kiekvieną kitą. Naujų laikų

laptims. Tipišku šios nuoiųonės atstovu

filosofijoje kilo ir dar šiandien yra neap

yra 1 Inecklei is. Garsiajam gamtininko Du

amžį mokslas vėl pradėjo artintis

nis skepticizmas siekia'kaip tik mūsų re

priežasčių, nei tikslo. Mums egzistuoja tik

rašomas chaosas. Nesistebėkime, kad pa

Ilginius ir moralinius klausimus. Skopti-

juslinis pasaulis, gi kas už jo yra — ne-

galinu skeptiškai klausiama: kur paga

ciztnas pripažįsta patyrimą pažinimo šal

sirūpinkim! Pozitivizmns vyravo visuose

liau yra tiesa? Nes jei Hėgelio filosofija,

tiniu ir kas palyrimii nėprninama to ne

moksluose net iki XIX šimt. galo.

Vertė Vyt. Mankeliūnas
• (Tęsinys)
Tačiau jau praėjo tre išdidūs apie sa

ve

•

reiškimo, tačiau reikalauja protinio tikė

riais jo antspalviais reikia daug daugiau

manymo laikai. Juo gilesnis žinojimas,

•
'
Bois Reymod pa akymui “Ignrramus et

lgnnrammu»

vo

mečio filosofija jau aiškiai stoja

prie

likėjimo.

HueckMis priešpastato sa

‘'seimus et scienrua”

jau žinome, ir

ko dar nežinome,,žinotame!
Kui<.-

XVIII šimt

rr^onaliz^o santykis su

2. Skepticizmas

Nors racionalizmas dar nėra miręs, ta

galime mes pažinti.'Todėl visokia meta

Kokie gi skepticizmo santykiai

jam

fizika yra negalima ir apie svarbiausius

metafizika?

mintijimo srovė

kurs

gyvenimo klausimus mūsų protas nieko

Pirmoji

Kadangi tikrasis mokslas neguli prie

tvirtina, kad žmogaus pažinimas nesutei

negali pasakyti, nes to patyrimu negali

filosofijos puolamas ir jos poizkirstymas.

šintis tikrajai religijai, tai ir santykis bus

kia pilno tikrumo. Su skepticizmu ir įvai

ma pažinti. Skeptikas netvjrtina, kad Die

po Hėgelio mirties. Pokantiniame laiko

skepticizmas,

agnosticizmo

pasėka

Kiek viena filosofija tvirtina,

tn didi ir geniali sintezė susilaukė prieš
su

čiau jau jo vietą užėmė priešinga

krikščioniu tikėjimu?

gelis rašė:

jų buvusių sistemų likimų.

buvo

(Daugiau bus)

i
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“prosekutorius” jau yra'pa
daręs žygių Zagrobo krimina
liniame tribunole prieš Stepo
Ne vien Lietuva turi skriauYra kroatų ir “užsitarnavu- Radičiaus siinų ir dvi jo sėšei ris — Košutičienę - ir Vaude
dą dėl Vilniaus krašto. UkraiJslų” spaudėjams.
niečiai, makedoniečiai tuip
Naujų metų minėjimo pro i karienę, už “neleidimą jėga ii
pat turi savo skriaudas ir taip ga, karalius Aleksandras ap priešinimąsi valstybės vykdo
pat turi organizacijas, pana dovanojo labai daug žmonių. moaioą valdžios atstovams at
šias į Lietuvos — Vilniui Va Jų taręe buvo ir garsus Za- likti jų pareigas”.
Laikraštis baigia žodžiais,
duoti Sąjungų. Štai, kroatai greb miesto policijos vadas,
kad visa tai įvyko prasidėjus
(krvati, jų kalboje).
J kurios veiksmui buvo aprašyŽiemių Amerikos Jungtinė-'ti Londono “The Times” lai- erai, kurios karalius Aleksans« Valstybėse yra Čikagoje kraščio korespondento, kaip dras vadina “grižimu į -konstitucionalizmą”.
Kroatų. Gyventojų Partijos Vy . “Europos skandalas”. Kas
Vasario mėnesio 3 dieną vėl
riausias Komitetas, kuris du!dar įdomiau, tai tas, kad Bekartu per mėnesį leidžia, kaip ’ dekovtch x buvo’ apdovanotas suėmė kroatų atstovą Bei gra
ir lietuviškąjį “Mūsų Vilnių”,.“Pietų Slavijos Vainiko orde- de dr. Pernar ryšyje su kroa
kroatų politinį laikraštį “Cro-Jnu t— dovana, kuri nesenai į- tų kultūrinės draugijos ruoš
atia”, kurio tikslas — išva- stėigta pažymėti žmones, ku tu vakaru.
Kroatų didžiausio rašytojo
duoti Kroatiją iš Pietų Slavi- rie yra daug pasidarbavę Piejos. Laikraštį redaguoja dr. tų Slavijos vienybei. Laikraš Augusto Šenoe penkių dešim
Youray Krnyewitch, kroatų ėio “Croatia” šių inetų 5 nu čių metų nuo mirties, sukak-'
atstovas ir Kroatų Gyventojų meryje sakoma, kad nereikia tuves minėti kroatų mokyklo
’artijos vyriausias sekreto- stebėtis dėl to/ kad Bedeko- se uždraudė švietimo ministe-'
s. Laikraštis išeina Šveica- j viteh pasilieka tarnauti ir vei rija Belgrade.
oje: Geneva, 70, Route de kia toliau, esant “konstituciKroatų organizacijų yra ii
Argentinoje,
kur lietuviai,
Florissant, leidžiamas antrlįniam režimui”.
• /
metai. Savo antgalvyje laik
Kaip elgiamasi su kroatais kaip ir su ukrainiečiais, gali
raštis laiko atvaizdą Stjepart Pietų Slavijoje, vaizdžiai ro palaikyti artimumą. Netik
Raditch’o, kroatų tautinio vei do šis aprašymas:
Kanadoje, bet ir apskritai ar
kėjo, kuris buvo 1928 metais,
1931 metų rugpiūčio mėne timumas palaikytinas su šia
birželio mėnesio 20 dieną už sio 8 d. Stepo Radičio mirties skriaudžiama tauta — kroa
muštas Belgrado parlamente. sukaktuvių diena, buvo laiko tais.
Arėjas Vitkauskas
Ijaikraštis leidžiamas anglų, mos gedulingos pamaldos Za
v
prancūzų ir kroatų kalba drau grebo katedroje. Tuo laiku,
REMKITE KATALIKIŠ
ge.
kai šeima rdbšėsi įeiti į kate KĄJĄ SPAUDĄ
Kroatų gyvena ir Kanado drą, policijos agentai užpuolė
je. Ten jie nuo sausio mėnesio Branislav Radičių, Stepo Ra
24 iki 27 dienos, Toronto mie dičiaus jaunąjį sūnų, norėda
ste, suruošė eilę demonstraci mi atimti iš jo vainiką, ku
jų už Kroatijos išlaisvinimą ris buvo'papuoštas kaspinu iš
iš Serbijos (pati ji buvo skriau Kroatijos spalvų ir kurį sū
džiama prieš didįjį karą ir nūs norėjo padėti ant savo
Bosija ėjo jai pagalbon: kaip tėvo kapo. Kadangi agentų
ir Lenkija, slegta Rusijos, da buvo daug, jiems vainiką at
bar persekioja savo užimtas imti pavyko, Xr, nuplėšę kas
sritis) karališkos diktatūros piną, numetė jį šalin.
jungo. Tose. demonstracijose ‘ Bet tai tebuvo pradžia. Po
buvo pasiusta Kanados prem- tikybinių apeigų visi dalyviai
. jerui Bennetui prašymas, kad nuėjo į kapines. Prie kapinių
jis būtų palankus ir pasirū vartų jie taip pat rado agen
pintų, kad Kanados atstovai tų būrelį. Kad išvengus nesu
Tautų Sąjungoj padėtų Kroa si pratimo su jais, Stepo Raditijai išsivaduoti.
čiaus našlė pati nuėfitė trispa
lvius kaspinas nuo -vainiko,
PASAULININKŲ APAS
kuris buvo atneštas. Vienas iš
TALAVIMAS
agentų, nepatenkintas tuo,
kad pamatė, jog išvengta ne
(Tęsinys iš 2 misi.)
deurizuoto piėno su
roji spauda turi didelės auk susipratimo, tarė Radikienei:’•
vienu valgiu. Jis
lengvai suvirškinamas
lėjamosios galios, o blogoji “Tamstai — gėda!”
ir palaikys jus geroje
spauda labai daug atneša blo Bet tai buvo nevisa. Po kesveikatoj. Gydytojai pa
go. Tad reikalinga prieš blo lerių minučių prie Radičiaus
taria kiekvienam vyrui
gąją spaudą priešpastatyti ge kapo, agentai suėmė Bronių
ir moteriai gerti “pa
rąją: contraria conlrariis cu- | Radičių, surakino jam rankas
kankamai pieno ”t nes
rantur.,
I ir nuvedė į policijos kalėjimą.
jis turi visus tuos ele
mentus reikalingus pa
Katalikiškoji Akcija turi rū Matydami tas padarytas prolaikymui kūno gerojt
pintis, kad katalikiškose šei vokacijas, dalyviai laikėsi ra
sveikatoje.
Užsisaky
mose būtų katalikiškas laikra miai ir tik keli negarsūs iš
kite pas savo pieno iSštis.
pireiškiniai tepasigirdo.
vežiotoją dabar. Jis pa
^ad katalikiški laikraščiai
liks jį kasdien pas jū
Visur pasaulyje policija tn
gerai redaguojami ir ga ri būti patraukta atsakomy
sų duris—tai paranka*
lėtų atsispirti
priešininkų
ir
taupus būdas pirkti.
bėn už tokius negirdėtus veik
MII,K
FOUNDATION. INC.
spaudai, reikalinga, kad kata smus. Bet vien karaliaus Ale
A non-proftt organfeatlon cndowed to Rtve out aclpntflc
likai čia dirbtų sujungtomis ksandro konstituciniame reži
facta on general health.
205 W. Mrn-krr Drtve,
jėgomis, kad grupių ir apvlinChtracn
• X me yra priešingai. Viešasis
kių interesai nebūtų aukščiari
statomi už bendruosius, ir kad
šitame taip svarbiame reikale
IH OUR OFFICE.
nebūtų vengiama kad ir did
žiausių aukų.
VIII. — Sumanymų suderi
nimas ir jėgų suvienijimas yra būtina sąlyga visų ir Ka
talikiškos Akcijos ir Bažny
čios pastangų pasisekimo. Juk
žodžiai “kad būtų viena” (Jo
nas XVII, 22) — tai mūsų
Viešpaties mokiniams paliktas
testamentas. Dėlto visi ir Ga
nytojai ir tikintieji, užmiršda
mi, kas juos skiria laikiniuose
dalykuose,
privalo laikytis
griežtai vienybės, kurios rei
kalauja Dievo garbė ir sielų
išganymas.
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VERTĖS
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$10.00.
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Antra dovana: Krės
las, vertės $35 — RQOSEVELT FURNITŪRE CO. 2310 W. Roosevelt Rd. Tel. SEE
Iey 8760.

Trečia dovana: Deimanti
nis žiedas, vertės apie $25
- RAPOLAS ANDRELIUNAS, 2650 W. 63rd St. Tel.
REPublic 4932.

Ketvirta dovana:
kas Instrumentas,
pįe
_ JOHN
4216 Archer Avė.
ayette 8617.

Muzikališ-

vertės aA. KASS,
Tel. LAF
)

KAmENT

005

«44A1

BUTU
•WB

Penkta dovana: Radio
vertės apie $50 —, JOS.
F. BUDRIK, Uc., 3417
S. Halsted St/ Tel. BOUlevard 4705. x
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Trečiadienis, birželio 27, 1934

D R A U G A S

I mo nutarimus, skaityta įvai-ttelio vyriausybės, kad ji nuI ries rezoliucijos ir rezoliucijų Į tarus priversti visus Tavernus
kopijos, paruoštos klūbo vėl- Į užsidaryti 1 vai. Kas to nutaBridgeport. — Malvina Du
į rimo nepildys, bus baudžiaDABAR RENGIAS J “DRAU Daukša savo dideliu truku vi- kiumosios komisijos.
levičiūtė įstojo į šv. Bernardo
Skuityta laiškas nuo gub. ■ mas.
sus nuveš į daržų ir vakare _______
mokyklų. Toji mokykHornerio._ __
Mat____________
klūbas buvo Pikniko rengimo komitetas Į
vėl parveš.
prisiuntęs gubernatoriui .rezo- pranešė, kad klūbo piknikas pa yr^ vi®nuo^’l
j1 >"
Birželio 17 d. 6v.
Darbininkams mokėti norai- liucijų, reikalaujančią praves- bus liepos 8 d., Joseph Bovi- ra Loyolua universiteto saka.
Antano purap. piknikas^ Vy kės.
lūšies
sti taksų mokėjimų 1 nuoš. gliis darže, 87 St. ir • M apie
tauto parke, šauniai pavyko.
mokykla Chieagoj.
Pelno padarytu virš tūkstan
Edvardas Rlisius, geras če- nuo visų taksų. Laiškas buvo avė., Willuw Springs. Tikie
tas 25c. Kas turės iš anksto M. Dulevičiūtė buvo plačiai
tis dolerių. Uerb. klebonas, verykų mechanika^, sakė ve atsakymas į rezoliuciją. Laiš
ke gub. žada tą reikalų turėti įsigijęs tikietus, o neturi su žinomu Bridgeporte. .Buvo na
kun.
11- Vaičūnas, dėkoja šis į “Draugo” piknikų sn
; riaat ir senelių, kuriems bus
vo automobilįo, bus dykai nu- rė Šv. Jurgio parap. plioro.
galvoję.
'
visiems ui gražų pasidarbavi savind reikalingus prietaisus
; paruoštos sėdynes.
Skuityta rezoliucijos kopija, vesti ir parvesti. Eis du bu- Dalyvaudavo vaidinimuose ir
ėeverykams pataisyti. Jei kam
mu
___
| M es, raciniečiai su savo kle
kuri pasiųsta senatoriui
R sai: vienas išeis 11 vai. ryto,' dainavime lavinosi A. Pociaus
Ciceriečiai dar kartų įrųdė, bešokant suktinį kulnįs nukri
Šiemet Ra ; bcnu
Greon tuo.pačiu reikalu. At kitas 1 vai. popiet — nuo pa-Įvedamoj konservatorijoj, ši
kad galima daug padaryti, jei stų, bus galima greitai patai
sakymas dar negautas.
rapijos svetainės. O jei bus pavasarį ji baigė Englevood
cine miestas minės 100 metų čiam lietuvius, gyvenančius tik visi vieningai dirba.
syti. Reiškia, į piknikų gali
Trečias buvo laiškas nuo daug norinčių važiuoti, komi- High Scliool. Ji dalyvavo tos
sukaktį nuo įsikūrimo. Iškilu AVisconsine, ypatingai Kelm ' Pasilsėję dvi savaites po pi ma važiuoti ir su senais čev<V
vandens superintendento P. F į tetas daugiau parūpins busų. mokyklos* užbaigimo prograinės prasidės liepos 1 d., šv. slia ir Milwaukee, nes kito to- kniko, vifi pasirengę važiuoti rykais. Pavojuus nėra.
Broz. Rašė, kad dėl tūlų prie-Į Piknikas rengiamas ne dėl moj ir padainavo “ Avė MaMišiomis 1Q vai. ryto, Wash- kio įvykio nesulauksime,
j “Draugo” piknikų, kuris įžaščių
negali atsilankyti į šį pelno, tik • dėl draugiškumo, ria taip įspūdingai, kad gan
ington park. Pamaldose daly
vyks liepos 1 d., Birutės darj klūbo susirinkimų.
■ Bus suruošta programa. Bus
Susirgo dvi vietinės darbuovaus upie 200 kunigų, virš !,'•
si publika jaį triukšmingai aže. Cicerus vadai, inteligentai
Ciceros mięstelio kolektOrka
Ketvirtas — rezoliucija, pa- gera orkestrą.
200 altoriaus vaiką, ir 200 na- tojus E. Jurgaitienė ir P. Žič- ir šiaip sau žmonės sako, jei ponia Rose Cuclina praneša,
pliaudavo.
Rei
siųsta Mokyklų Tarybai grieš- Kas neturit tikietų, patartirių vyrų choras. Dalyvaus taip kienė. Abiem padaryta sunkios
viena kolonija gali padaryti kad antra dalis taksų uz 1932
tu reikalavimu, kad dženito ; na iš anksto įsigyti. Pikniko
visų parapijinių mdkykh, operacijos. E. Jurgaitienei net
m. turi būt sumokėta ikį lie
rius Sum Paul nebūtų grųži-1 vietoj .bargenų nebus. Tikietų
vaikai, vadovaujami seserų dvi sykiu.
pai kų besakyti, kai suvažiuos1 pos 1 d- Po liepos 1 d. — reinamas į mūsų koloniją.
įgalima gauti pas klūbo iždln. JQs galite gauti pan savo vaistininką •
mokytojų, viso 12 parapijų pa'
žmonės iš visų Chicagos ir a- j kės mokėti nuošimčius. "
tam tikrą TONIKĄ, kuris per ligą
•j
•
1 ’
rapijonų skaičius manoma su-j S. L. R. K. A. 67 kuojia pa
laiką buvo vieno Įžymaus Gydytojaus
Penktas — peticija grieštn ‘A. Lutkų, 1421 S. 49 Ct.
pvlinkės kolonijų į metinį į preskripcija. Tai yra tikrai gera nau
sidarys 20 .tūkstančių sielų, siuntė atstovą į 48 seimų A.
“Draugo” pikniką. Nėra abeBirž. 29 d. vakare svarbus reikalavimu miestelio vyriau- Po susirinkimo visi klūbie- jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
Vietos laikraščiai plačiai apie Vasiliausku. Mūsų kuopos sva- jonės, kad “Draugas” laimės. Į mėnesinis susirinkimas Citizen i
kad būtų ištaisyti gat Čiai ir svečiai buvo pavaišinti.
įškilmes rašo.
j rbiausiaa reikalavimas — įreKlūbietis
“Draugas” turi daug priete-1 Club parap. svet. Visi nariai1 'ėkarių bėgiai ant Cicero Av
Procesijos eisenų, prasidės Šutruoti čarterį \\ is. vaisi
Mėnesinis treatmentas ui/ Doleri----lių ir rėmėjų.
ateikite ir kožnas atsiveskite i *r -Roosevelt Rd. Visos rezo
pilnai garantuotus. Jeigu jūs nesi
nuo \Yushington Park High
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū
Gydytojai, advokatui, namų naujų narių, gitas klūbas turi' lillclj°s ir kopijos užgirtos
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai
Scliool. Eisenoj dalyvaus tik
Toliau sekė pranešimai įvaibus Jums sugrąžinti.
savininkai, biznieriai ir darbi būti didžiausias ir skaitliualtorių
vaikai,
choristai
ir
ninkai — visi žada važiuoti į giausias nariais už visus ki- r*T, komisijų ir atstovų. Vie
L* . ’V
e
7į
LIETUVIAI DAKTARAI:
draugijos, kurios turės ženkle
“Draugo” pikniką. Visiems tas klubus. Mokestis visai ma- nas klubų Tarybos EgzekutyAmerikon Liet Daktarų Draugijos Nariai
lius. Parke bus suvesti garsia
vės komisijos atstovas parei1 pirmi- 9*^“Draugą#it*” patarnauja,
visi'
žas,
tik
pusė
dolerio
į
metus,
•*
g
kalbiai. Vietinė radijo stotis niąkas
nauda dideli Klūbo narys
kad jų nusistatymas yra Tel. CANal 0257*
J tes. l'KOspect
9
Antanas Brusokas, turime jf paremti. Tuip cice
* L.* /
s
transliuos pamaldas ir prog 2104 S. 8th St..
'
,
„
_____
_
■
_
reikalauti
miestelio
vyriausy!
riečiai kalba. Gerb? klebonas
DENT18TA8
ramų.
> |
bės, kad būtų mažiriami įvai-j w UKt Ii Li
1446 SO. 49lli CT., CICERO, IIJb.
2' vice pirm. Jonas Stans visados ragina para pi jonus
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
rūs taksai, taip pat ir mies-! gydytojas ir chirurgas
Iškilmėse dalyvaus ir mūsų kas, 1414 New York Avė.
‘"/'Draugą” skaityti ir remti
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
I telio vyriausybės išlaidos ir i»2t solth halsted stkeet
Šv. Kazimiero parapija. Kleb.
Paned. Sered. ir Subat. 2—9 vai.
1 rast. Jonas Samaniųas. visokiais būdais, kad tik mū
-kad
kuo
greičiausiai
turi
atRc«wencU»
«e«o
Sf.
Artcsian
Avė.
kun. A. Balinskas pranešė, ka i 1233 New York Avė.
sų katalikiškas dienraštis gy
Dienoms Tel. LAI'ayettc 5703
< .
! S Raišti <Tlicagai UŽ vandenį.
valandos: U ryto iki
popiet
pakviesta dalyvauti Šv. Kaži2 rašt. Pranas Daugirda, vuotų.
* * '»
-Z A Am w
Naktimis Tel. CANal 0402
niiero draugija; ragino visus 1106 Georgia Avė.
imtasi kitų žygių. Reikalas Tci. LAFayette 7650
dalyvauti, nes tai nebūtas įvy Ižd. Antanas Yvašauskas, Bulvariškiai sako visi va
kis Racino istorijoj,
žiuosią į “Draugę’.’ pikniką
Cicero.
Batelio 19 d. Liuo!hus
va^vbės proku- nn r p U/lLCrilMA^
Georgia Avr
Office: 2643 W. 47th Street
- •
*
svbės
svetainėj
buvo
Lietuviu
rorui
’
’
“
IHuMJnAo
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
“
Finą!
”
Jų
niekas
negali
suPrie pinigų J. Y'uočis ir
Miesto vyriausybė prašo,
Nedėl/ojo pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Iinprovement klubo susirinki-į Skaitytas laiškas nuo mlesbytinti. .
,
kffd kunigai, kurie yra Bucine Šukaitis.
Office Tel. REPublic 7«»6
ma». Svetainė buvo prisikim- į.^.hiuIa,
Maršalka P. Daugirda.
gimę, arba buvę klebonais, ar
Res. Tel. GROvclilll 0617
Vai.:
2
—
4
Ir
7
—
9
vai.
vakare
Visi darbininkai ir darbini- susi žmonių. T’arpe lietuvių bnr*—
Organo raštiiynkas, A. Brm
vikarais, visi būtų pakviesti
7017 S. FAIRPIELD AVĖ.
X«L LAFayette »0M
24th St.
ninkės,
pasižadėję,
dirbti
dienvo
daug
ir
svetimtaučių
—
p
sokas,
2104
So.
8th
Str.
— nuo seniausio iki jauniau
Tel. CANal 0402
Susirinkimai mėnesiniai kas rąščio “Draugo” piknike, lie- vairių tautų tir organizacijų
«
sio. Tai beg*alo reikšmingas da
2423 W. MA.RQUETTE ROAD
lykas, kad katalikų pamaldom 4 sekmadienį mėnesio po 1 pos 1 d., susirinkite 9 vai. rv- atstovų.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS
Office Phone
Res. and Office
Vai.
2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
to
prie
parap.
svetainės.
Čia
Priėmus
praėjusio
susirinkimišių.
Metinis
susirinkimas
davė pirmenybę, t. y. iškilmių
2358 So. I>eavitt St.
PROspeet 1028
Nedėltoj susitarus
CAN1L
07M
atidarymą. Katalikai deda pa- spalių paskutinį ketvirtadienį,
■V
«
•
•
stangų, kad kuogeriausiai pri- 7:30 p. m. Pusmetinis susirin
Tel. CANal 6122 .
(Prie Archer Avė. netoli Kedate)
siruošus iškilmei. Tikimos, kad kimas balandžio paskutinį ke
Valandom nuo t iki ( vai. vakare
Beredomla Ir nedėllomla pasai
M I IK, AND
PHYSICIAN and 8URGEON
Racine nebus nei vieno, kuris tvirtadienį mėnesio 7:30 vai
* autartl
DENTISTAS
iškilmėje, nedalyvautų, neišski vak.

MOKINASI Į SLAUGES

Piknikas Šauniai Pavyko

TOO’O LIETUVIŲ ŽINIOS

GO”

VIKTORAS

815

MANDRAVIOKAS,

—

45th

Street,

generalis

PIKNIKĄ

agentas

Wis.

Kenoeha,

Cicero.

--

geriausia

Edvardas

tos

pataisys

Minės 100 Metų Sukaktį

IŠKILMĖS

ŠV.

Racine,

d-

PRASIDĖS

MIŠIOMIS

Wis.

—

kun.

Balinskų,

A.

’kvie-

Po

Susirgo,

guli

ligoninėj

liepos

pirmos

dienos

—

,

nuošimčiai

pat

NE

Pasiuntė

NUSIMINKITE

atstovų

Pranešimas

.

1

Nuga

B.

V.

JUOZAPO

PLATIN

“DRAUGĄ”

KITĘ

SV.

IR

SKAITYK1TE

DRAUGIJOS

VALDYBA

Sheboygan,

Wis.

o

n - TlIlTfinir
Z.ALA I ŪKIS

SKAITLINGAS KLŪBO
SUSIRINKIMAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

4

PRAVESTA

Bulvariškiai

VISA

Jt-

EILĖ

bn6|_________________ «

padaryt0>

nel)us

__________________

nepasiduosią

DR. A. J. JAVOIš

NUTARIMŲ

W7

E.

4140

Pranešimas

Res.

j

Avenue

Archer

2136

W.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

X—SPINDULIAI

KAIP

SUNAUDOTI

DOLERĮ

MAISTUI

3051

Weat

43rd

Str.

DR. J. J. KŪWARSKAS

2403

DENTISTAS

REFRIGERATORIAI
Keletas refrigeratorių su motor
b

unit motoru.

Bmn'

$150 vertės bus parduota po

J69.OO
LENGVAIS

IŠMOKĖJIMAIS

Budriko krautuvėje yra pilnas

pasirinkimas naujų WEST1NG-

If«JSE, NORGE, LEONARI), ‘

Ramo

&

Jos. F. Budrik J

DENTISTAS
6558

Ree. Tel.

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
valandai dieną.
Telefonas MIDvray 2880

visą

chronišką

A.

M.

P.

OFISO VALANDOS:
Nuo S Iki 4 ir nuo 6 Iki t vak.
Nedėliomis pagal sutarti

Oflno telef. BOUlevard 7880

Office Pbone
TRIangle 0044

ir

ligą

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8
7850

So.

Halsted

Street

ROOM 210

Vai.; 2-4 įr 7-1 vai. vakar*

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAI Ir CHIRURGAS
ASHLAND

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRUROJ
W.

Cermak

Road

Namu Tel. PROsper I 1830
7042

Serodorais ir Nedėliomis pagal sutarti

4645 So. Ashland Avė.

Kampas' 31st Street
Valandos: 2—4 popiet, 7—8 vai. vak.
Nedėliomis Ir Šventadieniai^ 10—12

SO.

Tel. CANal 6122

REZIDENCIJA.
6631

S.

California

Avė.

DENTISTAS

Ofisas 3102 So. Halsted St.

4631

k

Seredoj pagal sutarų

2201

M.

DR. C. Z. VEZEL’IS

8191

Vaiką

9

4645 So. Ashland Avė.

VAITUSH,

’ LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU
SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuria
esti priežastimi gaivos skaudėjime,
svaigimo akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą akių karst), atitaiso,
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ateitikuriuose egaaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama
|
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 iki 8 v.
NndSltoJ nuo 10 Iki 12r Daugely at
sitikimu akys mimlsiiisH be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712

SO.

Phone

arti 47th Street
Vai.; nuo 9 iki S vakare
Seredoj dagai sutarti

OPT.

ASHLAND

Bonlevard

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515
Of.

ir

Rez.

V

2.4

WEST

a

Tel.

1

popiet;

a

69th

ST.

HEMlock

n

nuo

d

o

6 - 8

s

6141

vakarais

GYDO

AVĖ.

Re*.; Tel. PIiAaa 2400

Vrflandosi
Nuo 10-12 v. ryto; t-l Ir 7-3 v. v.

MadeldiealAM nuo 10 UU 13 diena

AKIS

ir prirenka akinius
alMakomingal

TM. YAKUa OBB4
___

Nedėtoje

Vai.: nuo 10—3 v. p.p.

pagal sutarti

2201 W. 22nd Cermak Rd.

AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69tli St.
Valandos: 10-13 Ir 8-8 vai. vak.
Seredomta ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

7589

DR. KARL NURKAT

ARCHER

:

AVĖ.

Phone CANal 6122

Telefonas REPulVIc 7868

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Res.: Tel. pEMlock 6288

Office Tel. Wentworth 6330
Res.' Tel. Hyde Park 3396

Rea. Pbone
ENOlevvood 6641

W. H. F. C., 1420 K., ketvergais 7:30 iki 8:30 vak.

DR. STRIKOL’IS

Nuo 1 iki 8 vakare

Valandos 1—3 ir 7—8 vak.

Rusas GydytOas ir Chirurgas
Vyrišką,

Avenue

Tel. BOUlv. 4705-8167
W. C. F. L., 970 K., programas nedėliomis nuo 1 MM) iki
y 1:30 vai. }x> pietų

-

Tel. BOlLevsTtl

DR.

DRFjrcl

Western

iki 8
' Nedėliomis pagal sutartį

DR.A, A. ROTH
Moterišką,

So.

Valandos:

Oflno TcL CALuntet- «M3

Avė.

2 luboa
CHICAOO, ILL

Ine.

3417-21 So. Halsted St.

Ashland

(Kampas Leavitt Sk)

AVĖ.

DR. JOSEPH KELLA

d a inaiii

OFISAS
So.

Road

Cermak

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

FATeT ANO tfUOARtf

DR. CHARLES SEGAL
4729

ARCHER

corner Sacramento
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.'

,SX a»« • .r-*-. *
Dėl to, kad jūs turite rūpintis maitinimu savo šei
mų, ir nutariat kokius maistus pirkti, šeimininkės turite
didelę atsakomybę ant savęs. Nuo jūsų priklauso sveika
ta visos šeimos. Kai kada mažai yra pinigų maistui pirk
ti, o kai kur daug ypatų, kad suvalgyti tą maistą, sunku
yra nuspręsti kaip tą dolerį praleisti.
Kad padėti juras,.maisto ekspertai išrokavo kaip gau
ti didžiausią “sveikatos vertę” iš kiekvieno dolerio ver
tės maisto.

GIBSON eleetrikinių refrigera

torių.

4204

CEREAfT

Phone Henilock 2061

I v a 11 © s

W.

2201

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

LEAN MEAT, FlcfH, EGC«T, ACCEgĄ/ĮOElgV

ipa
jyy

DR. G. I. BLOŽIS

Chicago

St.,

OFFICB HOURS;
3 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sltnday by Appointment

DR. A.- P. GURSKIS

gTABLEoT

63rd

W.

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPBClALIHTft

6000 SOUTII HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po pietų, 7 iki 8 vak.

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0036
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutarti
Tel. Ofho BOUTx>vsr<l 5813—14
Res. VlCtnry 234A

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:80-8:30
756

Utkyrug Barsdoms

W.

35th

Street

Trečiadienis, birželio 27, 1934

P R X U G Ą &

m

patirtą malonumą, nuoširdumą jau 15 iš eilės A. Rėmėjų dr- 6:15 P. M. gark. seimo vedė* nepamiršti, kad “Draugas”
ja A. E. Nausėdienė, uždarė yra katalikų dienraštis. Be to,
nešioju širdyje amžiną dėkin- jos seime
gilino jausmą”.
seimą, gerb- Uuu. J). Urba, da “Draugas” skelbia ir garsi
Centro pirm. gijos kapelionas sukalbėjo ma na mūsų parapijų, organizaci
Raportas šiaip skamba:
jų ir dr-jų veikimą. Taigi mū
,*> .
*.£
“A. R, D. Cemro susirinki 1 .vice pirm. (X Reikauskie- ldą, ,
mų, metų bėgyj, teko vesti tik nė dalyvavo 11 susirinkimų. Seimo ved. A. E. Nausėdieųč sų pureiga remti “Dratigo”
parengimus ir skaitlingai juo
I rašt.
Galnaitė
8. Vajaus metu kalbėjau Cico- Dirbo visose Centro komisija
ANTANINA
se dalyvauti.
JI rąšt. M- L. Ourmskai^ą
ro, Ilk, West Side, Bridgeport į se ir, 9 skyriuj, Cicero.
Mirė birželio 25 d., 1934 m.
11:59 vųl. vakaro, sulaukęs pu
■XBuvau kviesta ir kitų skyrių H vice pirm. M. ftedienė dar
sės atųžiauM. Kilo Iš Tauragės
Liepos
1
d.,
9 vak ryto, per.
Mirė Birželio 28 d., 1924 m.
apėji,r., Tauragės parap., Sode
kalbėti, liet nesuspėjuu visur t rbavos kiek galėjo ir dalyva
4:10 vai. po pietų. «ulauku* 24
lių kaimo. Amerikoje išgyveno
šv. Mišią? Moterų Sąjungos
metų amžiau*. Uituuai Beloit.
dt» metų.
pribūti, nes vajai jvyko kelio vo 11 susirinkimų.
W»o.
Paliko
dideliame nuliūdime
Chicą^os apskritis eis bendrai
Kaliko dideliam,? nuliūdime
moterį Marijonų po tėvais AaNutarimų raštininkė V. A.
se vietose tą jiačią dieną.
tfcva Jurai, motinų Onų po_ tė
kaftė, tris dukterie: Onų, Pran
Jjluomt norime padėkoti vlprie šv. Komunijos. Po Minų
vais Mockūs, 3 ųeserio Grasil
ciškų lr Antaninų, du sūnus
sienfk. kurie prisidėjo prie mū
“Laikraščiuose skelbiau vi Galnaitė dalyvavo -visuose su
dą lr MarctjoBg. žvogerj JanVladislovų ir Aleksandrų, dvi
parap. svetainėje visos sąjun
sų mylimo sūnaus •Kaiinn'ero
Malt) Ir se«WB du oūuūa Jero
pusseseres Onų Mmonlenę
lr_
sas pramogas, kaip ir visuo sirinkimuose. Centro knyga Birželio 29 d. pripuola SŠ.
laidotuvių. Pirmiausiai didžiai
nimu ir Jura), 2 puaeaeros AAgotų Jasaitienę ir jų šetiuygietės turės pusryčius.
gerbiamam klebonui Valčūnul
goti} Daujotienę ir Aleksandrų
nas. ir giminės; o Lietuvoj se
met. Finansinis Draugijos sto tvarkiai vedama ir visi pro Petro ir Pauliaus šventė. Mū
už tokj gražų pamokslų bažny
Duučiunų ir gimines.
seris, brolius fr gimines.
čioj ir ųnt kapinių. Ači'ū ku
Kūnas pašarvotas 3650 8o
Kūnas i>aėarvq|as 1905 8, 50
sų parapija, kaipo savo glo
vis yra nekoks, bet moralia la tokolai surašyti.
nigams K toriui tr V. Urbai u*
Wenlworth Avė. Laidotuvės J.
Gal nevisi žino, kad perei
Court. Cicero. III. Laidotuvės
Mišių atlaikyraų. taipgi ir va
vyks ketvirtadien), birželio 2 8
įvyks ketvirtadienyje, Birželio
Finansų
raštininkės
M.
L.
bėjų,
dieną
kuoiškilmingiaubai
gražus.
Vienybė,
solidaru
rgonininkui Mondeikai už gie
d., iš n&nvi 8 vai. bus atlydė
tam metiniam parapijos susi
28 d. iš namtj 8:00 vai. bus
dojimų. Labai dėkojme grabotas j Dievo Apvaizdos parapi
šiai praleis.
atlydėta į Sv. Antano par. baž
Gurjnskailės.
raportas
raštu.
mas
pavyzdingas.
Nežiūrint
riui A.* Petkui už toki gražų
jos bažnyčių, kurioj jvyks ge
rinkime, tapo išrinkta ir mo
nyčių, kurioje įvyk gedulingos
lr mandagų patarnavimų, gradulingos pamaldos už velionio
pamaldos už velionės sielų.
Reikale
Centro
leidžiamos
kny
Penktadienio
rytą
bus
ketsunkių
laikų,
rėmėjos
nenulei

. bnešlagis lr Lietuvių Daktarų
sielų. Po pamaldų bus nulydė
terų parapijos komitetas. Jų
Po pamaldų bus nulydėta J
Draugijai, slaugėms iš Columtas j Av, Kazimiero kapines.
gos laiškus parašė: 7 skyr., Tl verios šv. Mišios ir pamoks
šv. Kazimiero kapines.
do
rankų,
dirba
nuoširdžiai,
bus
Memorial Hospi'tal.
vi
pareigos yra per parapijos pą• Nuoširdžiai
kviečiame visus
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
siems šventų Mišių Jr gėlių ąu
skyr., ir 2f skyr.
klebo las, o vakare 7:30 vai. iškilgimines, draugus-ges' J? pažysnors
jų
darbo
vaisiai
nebūna
koto Jaras. Ačiū vieta ns lr vi-,
tamus-mas dalyvauti šiose lai.....
.
, , , i rengimus vesti virtuvę ir ntamus-mas dalyvauti šiose lai
H <11 ii vAaa
...
soma, kurio kokiu nors būdu
nams į Waukegan, Ilk, Spring nimgi Mišparai, pamokslas iri ,
dotuvėse.
taip
našūs,
dėl
bedarbės
ir
...
ūkti aukas nuo geraširdžių
prisidėjo prie sūnaus laidotu
Nuliūdę: Moterk*. Dukterys.
Nuliūdę: Tėvas, Mottea, se
Sūnai, Pusseserės lr GTinplė.s.
vių.
field, Ilk, Minersville, Pa. Na procesija.
vairių kitų priežasčių,
serys, fcvogerts ir giminės
biznierių. Sis moterų parap
.ifcju
širdinga
padėka
7*
. laidotuvėms patarnauja gra
rių adresai, kurie buvo jai
Laidotuvėms patarnauja gra
f
“
AR.
D.
naujų
skyrių
neGuoku šetntyna
borius J. P. Eudėikis. Telefo
Liepos 1 d. įvyksta dienraš komitetas šį sekmadienį, para
borius Aąjtanas Petkus, Telenus YAR«^174L
fsnas, Cicero 2109.
j įsisteigė, išskyrus So. Chica priduoti, yra sutraukti kny čio “Draugo” metinis pikni pijom darže ir parapijos nau
go, kur šįmet susiorganizavo gom Narių draugijoj turima kas — Birutės darže. Reikia dai,'rengia pikniką.
driuėkevičienė, O. Vaikutienė, Į Mockevičienė. P-lė Darata Vu- skyrius.
sekamai: amžinųjų 55, garbės
E. Genienė, E. Jvarlavičienė, i lpikaitė įstojo į amžinus na15, narių rėmėjų 1,065, JauftaGRABORIAI:
“Gerb. Seserims, mūsų prie mečių 245. Viso 1,380.
A. Mačiulienė, F. Bardauskie- rius, įmokėjo $5.00.
ą ą
1 »
1 - —
teliams - rėmėjams ir mano aIždininkės ra įnirtas,' vienos Į
nė, .& Lapinskienė, P. Litvi
Viso atstovai aukų seime su
nienė, O. Sasnauskienė, E- du dėjo $111.00. Draugijos aukų rtimesniems bendradarbiams • iš gerb. seserų, priimtas gau-1
ROSELLI BROTHERS, INC.,
*•'***’fi* '-j . '.v-i:'*
9
revlėienė, O. PSątininkienė, Bj. prisiuntė $560.70. Marijos - ištikimai ir atsidavusiai Cen siu delnų plojimu.
paminklų dibbzjai
Iždo globėjos, B. Bytautie
Rudokienė, V. Daugirdienė,
juogMpO viuoj seserims sudė- tro Valdybai šiūoniį dėkoju ir
Spoclalistol Ifįkallme lr IMIrMdžiaugiuosi
turėdama
malonunė,
E.
Nedvarienė,
sutiko
su
•
yfaakhj rū&ių paminklua te
Kuzmarskienė, U. Rudienė, A į
$25.45. Lietuvoj, Pažaislio
grabnamlns
mo
ir vėl su jumis seimuoti iždininkės raportu. ,
seserims $14.40. Sykiu $711.55.
Mūsų Šeimyna specializuoja žla-'
Po $5.00: kun. P. Vaitukai-' Dainelienė,
Gadeikienė, O.
me darbu per ėeėios kartai*.
tis, A. Petraitienė, O.
Rugienė, L.
Veskite psteilnklq tdkalog Mė
Pirmininkės A.
šlai su pačiais Aždirbėjate
vičiūtė, A. Petkuj, O. Krasau j pulįonienė, F. Šliogerienė, 0.
raportas raštu. Pirmiausiai dė
skieųė, B.t Abroinaitė. $2.50, Rašinsfriene, A. Doveikienė, fe. j^a.
S. Bartkaitė
Prosevičienė, J. Doveika,
Aukštai gerbiami 15 seimo da
’ Po $2.00: F- Dorša, T. A6 Plekatičienė, O. Keikauskienė, lyviai-vės!
roškienė, 0. Sellvininenė.
V. Trustienė, A. AntanavičiePer prjfėitus metus pirmini
Vlenaa Mokas { rytus ano
Po 1.00: M. Pakeltis, D. Ba- nė, M. Svirienė, P. Praitiekaididžiulių Tortų
nkauti A. Rėmėjų Draugijoj
lzaris, K. Kazragis, M. Anų ; tė, J. Pubelienė, P. Stankiebuvo ypač 'malonu, kadangi
žienė, Z.y J o na v iri u s,. A. Ra- j nė, A. Anksutienė, S. Jucienė,
man teko patirti ir pergyventi
kas,
Kviekus, JC Nenarto- O. -Pukelienė, K. Jonelienė, O.
begaliniai gražiu momentą. Pa
nis, N. N., J. Šliogeris, M. Do- Gerdavičienė, E. Norvaišienė,
jutau didelį nuoširdumą gerb.
veikis, E. Brdwn, O. Jonaitie j M. Norvainienė, M. SudeikieSeserų, Centro Valdybos na
nė, A. Baltutienė, A. Dapkie , nė, M„ Barščienė, P. Petrokairių, A. Rėmėjų Dr-jos skyrių
nė, E. Prosfcvičįūtė, O. Pajau 1 tė, K. Garuckaitė, B. Bytauir gerb. visuomenės draugijai
nienė, JJ. Prehodski, M. Lan- -tienė, A. Nausėdienė. $2,(K): M. švenčiant 15 metų gyvavimo
rinskaitė, E. Ogcntaitė, E. Oe-ĮonriūsKaitė, V. Galnaitė, Esukaktį ir mano 15 metų jo
dvilienė, E. Ogentienė, E. AnPautienė, B. SeMeckienė, E. je pirtnipinkavimą. Už visą
.-L*
VIEŠA

PADĖKA

A.

E.

Nausėdienė.

ANTANAS

KAMINSKJS

V.

.

A.

MANKAITE

■ ŠIS-TAS Iš WESf
PULLMAĮIO

KAZIMIERAS

OUOKAS

‘

Ir

į-

Rep.

ŠV. KAZIMIERO AKAD.
RĖMĖJŲ DR-JŪS XV
SEIMO PROTOKOLAS
/«-

*

(Tęsinys)

A, •

Pavieni,

o.

aukos

Dilienė,

M.

Centro

M.

Zdane-1 Rimkienė,

Valdybos

raportai

M.

Nausėdienės J

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

Ė.

J

P.

RHEUMATISM

Pain—Agony Starta To Leave in
24 Hours

Happy Days Ahead for You
Think ot It—how thla old vvorld
does make proareas— n«w comes a
prescription whlch is knoam to pharrnaclsts aa AUenru and vrithln 48
hours after you start to take this
nirlft ketins formula paln, acony and
Inflammation caused by excass urie
neld has started to depart.
Allenru does Just. what this notlee
says it wtll do—lt is ruaranteed. Ton
can get one generous bottie at leadlng drugstores everysrhere for 85
cente and lf It doesn’t bring the Joyous resuits ynu expect—your money
whole heartedly returaaA
~

Yards 1741-1742

KĄ TtK ATĖJO 1S LIETUVOS
apie

Knyga

lietuvį,

kurį

daugelis

skaito

Z

šventuoju:

r

*•

Arkivyskupas Jurgis Matulėmis
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai.
Jurgio Matuleviūiaus Užrašai ir
Ganytojiški Laiškai.
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiėms, kurie
stuojans pareikalaus.
Pridąta

ark.

Čia nuplčik:
‘'DRADGAS’.

GRABORIAI!

—J

•

•

Telefonas

LACHAVVICH
IRSONOS
OEABORIAI

LIETUVIAI

2884 SO. OAKLET AVE., Chicago, I’.l.

knygų

man

"ARKIVYSKUPAS

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

1138

\

STANLEY P, MAŽEIKA
GBABORIU8

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldtiu oLslžauktl, o mano
darhe būsite užcanėdfntt
TeL OANal S»lk arba ttll
2314

W.

2$rd

PL,

Chicago

Turiu

automobilius

reikalžuos.

3319

1439

S.

49th

Cicero,

Ot

UL

18th

■

J. F. EUDEIKI
" Z" P

*•* *

• y

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

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia

Street

Vardas, Pavardė

S-

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Z

—

ORABORIUS lr BAUBAM UOTO JAS
Patarnavimas geras lr nebrangus
We»t

Avenue

Lituanica

UL

SIMON M. SKUDAS
718

visokiems

prieinama.

Kaina

Chicago,

Tsd. OICMRO ŪCŪT

Siunčiu 81.90 už kuriuos atvlųsklte
JURGIS MATULEVIČIUS.”

YJLRds

1410

dykai

49th

80.

COURT

Telefonas MOKroe 3377

Mano adresas

J.J.BAG

Cicero, Illinois

J. F, RADŽIUS

Phone

Cioero

2109

Ino.

VISADA

LIEPOS 7 Dieną Ekskursija

LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už 825.00 Ir aukžčtau
Modemiška koplyčia dykai
SAS W. lhth st. Tel. CAMal <174

Chicago,

III.

Tol. (TCEMO M4

SYREW|CZE
GRABORIUB

UŽMIRŠTA

NEW

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo?
JI pati nežinojo.
Jos blogas kvapo* buvo
priežastim, nes bldgo kra
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pagalinti.
Gargaliuok su Listerine Ir
tas atlikę kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do/ kad 11a vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas. .

LAMBERT

PHARMACAL

COMPANY
St.

Louis,

YORK
l

LIETUVĄ

kaip

FRENCH

8

‘ILE

DE

LINE

FRANCE’

Express

mažiau

dienos

LIETUVA

PUBLIC

PERKAM
LIETUVI*

.HORTGAfit BAI

KUS

BONUS

Mo.

REAL

LISTERINE

•nds edera oriltMry
■n'9 hldn ln 4 4gy»

ESTATE
i

12 mebj teKIngsI psmatnotas biznis.
SUSIP/VINKITE IR REMKITE LIETUVI.
2608

W.

47th

STR.,

Tel.

LAFAYETTE

1344

West
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Padarome risokMis popierius ir dnksimentus. Siunčiam pinigus į
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INSURANCE,

Laidotuvėms pilnos patarnavimai
galimas už 836 08
KOPLYČIA DYKAI

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pasaukite...
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A. MASALSKIS
" GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Ttl.

Boulevard

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.
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išvažiavęs rekolekcijoms. Žada skaitlingai susirinkti ir naujų ASS- skyriaus srisirinkimas.
narių atsivesti, nes sutririnki- ilariai ir draugijų, klūbų al-1
grįžti penktadienį.
mas yra labai svarbus. Reikia stekai visi būkite. Išgirsite pi-1
Bridgeport. — Kas nori pra
ftv. Onos dr-jos isvažiavi- geyab prisiruošti- prie skyriaus lnų atskaitų įš bendro paro Į
leisti liepos ketvirtųjų Mari mas gražiai pavyko. Dalyvavo i metinio išvažiavimo, kuris j- gimo; sužinosite, kiek padary
jonų ūky prašomi užsi rąžytį daug žmonių, liks- nemaža pė-jvvks liepos 27 d., Kučinsko da- ta pelno. Toliau sužinosite ti
p-nų Gudų krautuvėj, 901 W. 1 Ino.
’
. ržo, Justicc Park, III. Pikni krų stovį centro, nuo pradžios
33 St. Daugelis piknikieri’J
kas bus sudėtinis su vietine iki šios dienos. Sunkusis dar
jau užsirašė ir t ik i mis susida . Jau netoli liepos 8 d. Visi Ijabdarių kuopa.
bas jau eina prie užbaigos.
rys reikalingas skaičius. Dėl parapijonai rengiasi vykti. į
Rėmėjų skyrius ir Labdarių Leit. Feliksas Vaitkus pasiry
patogumo, pageidaujama, kad M a tų net te parkų. Šeimininkę kuopa prašo visų šioj parapi žęs trumpoj ateityj viskų už
piknikieriai Besivėlintų su
Fi. Kekštaitė žada visus sve joj draugijų tų dienų nieko baigti. Visa ‘svarba remiasi
sirašymu. Yra pąitntas Sadau
gfažiaj pavaišinti. Reng- nerengti.
• P
J. R ant visuomenė!. Gražiai pradė
sko, 3432 $o. Halsted St., tre kihiės į tų išvažiavimų,, nes
jome, tai ir bkigkime išpildy
kas.
,
'
ti a. a. Parinks - Girėno tes
visas pelnas skiriamas parap.
X.
Įteikia priminti, kad p. Sn naudai.
tamentų.
d aus kas yra geras “muveris’’
l*ikhlke bus visokių žaidiBūkite visi susirinkime. Tėir, visuomet gerai patarmių
uuju • mų, vii-vės traukimas, pupų
mykite dalykų bėgį, kad ne?
važiuojantiems į piknikus • J't nešimas ir t. p. Laimėtojams^
Ateinančio ketvirtadienio, būtų sakoma: “Aš to nežino-!
trokas liepos 4 d. iseis į Ma biis duodamos dovanos.
birželio 28 d. vakare, 8 vai.. jan”. Tad būfk, žinok. O-jei |
rijonų ūkį nuo p. Gudų krah
Dievo Apvaizdos parap. susi nežinai, tai klausk. Bet prisi
tuėės lygiai 9 vai. ryto. Kri
Jau metai, kai serga Budro- rinkimų kambary šaukiamas dėk, nes esi lietuvis. Tas da
lionė round trip tik 35c.
ckis. Ponai Bųdreckiai yra L. Vyčių 4 kuojos susirinki roma visų vardu. Garbė bus
Komisija stambūs parapijos rėmėjai,
mas. Bus renkami nauji kuo tautai, o ne man, ne tau. D.
Uip pat ir ftv. Kazimiero aka pos viršininkai — vieton at

BERLYNO

Į MARIJONO OKI

J

TIKINČIUOSIUS

Berlynas, birž. 25. —
75,000 vokiečių katalikų susi
rinkime kalbęjo vietos katali
kų vyskupas N. Barės. Nur6dė, kad katalikai visados vi
sut savo vyriausiuoju vadu
pripažintų Kristų.

A-B A, ,
PALĖK

MARIJONA

po t e vate Paulauskaitė

JOHN B. BORDEN"

Z

Mirė Biri. 26, 19»4 m., 3:35 pp pietų, pusamžio metų. Kilo lft
Tauragės Apskr. ftllslės parap. Amerikoje tegyveno 26 metus.
Paliko dideliame nlullūdlme du sūnų: Joną, Stanislovą, 2^ )
seseris M&rcljoną \Vlczus, 80 pijų Mlkftą. seserį Marijoną Paftlauskaitę, žentą Pelrą MlkAą. Sežl anūkai lr giminės. o Lietuvo
je pamotę, brol) lr gimines.
Buvo narft Tretininkų, Gyvojo Rožančiaus lr -Apafttalystėk
Maldos draugijų. j-";
”, ,
Kūnus paftnrvolns sesers Kopijos Mlkfta namuose 2391 W.
50th Str.
Art
l-aldotuvės (vyks ’PeihktadlenyJe, Birželio 29 d., 1934 m. lft
namų 8 vai. bus atlydėtu- Į ftv. Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je Jvyks gedulingos pamaldos už velionius sielą. Po panialdų
bus nulydėta J ftv. Kazimiero kapines.
NuoSirdžIal kviečiame visus gimines, draugus-ges lr pažys
tamus-mas dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnai, Seserys, Dukterys, Sesuo, Aentas. Anūkai Ir
Giminė*. '
'
.?'•
Laidotuvėms patarnauja 8. P. Mažeika, .Telefonas • Tarda
1138.
-

čius

DIEVO APVAIZDOS PAR,
JAUNIMO DĖMESIUI!

Lietuvis Advokatas

2201 W.

Cermak Road

(West 22nd St.)

K

(Metropolitan State Bank Name)
.Valandos Kasdien nitą 9 Iki S
Pdnedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarafc « Iki 9
Telefono* CANai 1175

Namai:

6459 S. RockweU St.

Telefonus REPubiic IMIOO

ldence Phone

SewoKxl £840
P, CONRAD

BueJ.iesa Phone
Engletvood 5883

MODERN PHOTO
STUDIO
(rengta
llollywood Avie*, imt*
AUKSTPS RUfl’ES
PAVEIKSLAI
Nutraukiami- dieną ar
vakare

demijos.

PAREMKIME
JAUNIMU

VYSKUPAS

VI s.

sisakusių ir sustiprintas visos ŠIRDINGIAUSIAS AČIŪ
Duok Dieve, greitai pasvei kuopos veikimas. Susirinki
rui, J. Survilai, Jr., Municipal paaukojo didelę kašę gėlių;
A
kti.
Raporteris
man prašomi atsilankyti visi Brighton Park. — šv. Pran Food Mark., M. Bludžienei, A. sodalietėms prie stalų patarna
M. vusioms, šeimininkėms gražiai
4 kuopos nariai ir L. Vyčiams ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 2. Namovičiui, T. Lech’,ui,
420 WEST 63rd STREET
Chicagoje turime vasaros
skyrius vakare, kun. A. BriS-!
* Vunsku,, United pasidarbavusioms; p-lėms S. ir
prijaučiantis jaunimas.
CHICAOO
L. Vaičkauskaitėms, kur daug
metu visokiausių piknikų, re
L. V. Chic. apskr. valdyba kai pagerbti, rengimo komisi Malt Prod., P. Vaičkauskienei,
savo darbo įdėjo į tų. vakrirų*
ngiamų įvairiausių draugijų ir
ja dėkoja aukotojams: N. A- K. Kuzmui, J'. Masuliui, Mid dienraščiui “Draugui” už į*
_ l.-v- _
klūbų. Būdami susipratusiais
Z' Market, F. Podzu- dėVas • katesjiondencijas.
baravičiui, J. Pužauskui, ko land Food
Pranešimai
lietuviais, stengiamės, kiek išBrighton Park- — ftv. Kaži
__________ _ ______________ 7___
mitetui F. Mikužiui) .M. Bai- kui, J. Rulinkui, P. Shimkui,
Iftkrauatome visą savo modelių
sigalim, į daugumų jų apfdlah- mieto Akademijos Rėmėjų « Town of Lake. — Lietuvių' gai, Kanterui, 'Przybylskiui, 1/ Lembkei’ Samgėr’ui,d£ &
Ukfttą lr sandėl) po 1/, kainos.
Korespondencijoj apie k tin,
25,000 stakas turi būti parduo
kyti ne tiek tikslu sau •naudos skyriads susirinkimui įvyksta Namų Savininkai (Lithuania/i G. Galimskiui, Adams Bakerv,1 P' Bonk ui’ Vaitkui, Loveikim A. Briškos pagerbimo vakarą j tas
negirdėtai žemomis kalsomis.
Lengvais iAmokėJImals ar cash.
iš to gauti, kiek paremti ren kas pirmų sekmadienį kiekvie-'įlmprovement Ass’n) laikys mė, Kareivai, H. Wabalui, Maro-i ^rba1’ C^y ’ U ,(le’ ^fayett«- ‘Drauge’ buvo pažymėta, kftd
*
z
1150.00 Seklyčių setai
gėjus.
* “ „ ‘ »rib mCttesio. lš priežasties- nesinį susirinkimų ketvirtadie žaš Bakery, Culter’s BakervJ osner> anipbell, vuaems at- kalbėjo M. Maziliauskienė; tu-'
Šv. Pranciškau* į ėjo būti R. MaziliauskibNė, j
Jau per ilgų eilę metų, su “Draugo” pikniko sekantis nį, birželio 28 d., 8 vai. vaka-.National Teo Co, M. Kava' 'silankūsiems,
• 145.00 Valgomų kambarių setai
__
*’ « '■ '*k
*'
’ oJ *' jC
lig įsigyvenusio papročio, lie sus-mas ^atkeltas į penktadie- re, parapijos svet. Po sus-mo liausktri. Archer Bakery, Fair- Rėmėjų skyrių pirmininkėms: Gėlės buvo aukotos ne ftv. Kk-1
Č2945
pos 4 diena mums yra žino riį, birželio 29 d., triojati po bus šalto gėrimo. Raštininkas field Bakerv, Kromeliui, M. R. Maziliauskienei ir M. Su zimiero sesučių ir mokykloe
•*8.1(0 SeklyčiotnH kaurai
ma, kaip Chicagos Jaunimo — p&hiąldų, mokyklos kambary.
------------------| PąukštieUei, J. Kisieliui, J. deikienei; T. Jenuliui už at vaikučių, bet N. N.
019.50
vežimų
būrio
Bridgeporto
veiL. Vyčių Diena. Ir šiemet lie- je.
*
•
•>
Cicero. — Birželio 27 d., 8 Šakaliui, V. Milašiui, BowKomrijos vardu
- $150.00 Mk-ganu; kamb. «ežal
&6unab kuri
pos 4 dienoje L. Vyčiai turės
p. yaičkamklent
rėmėjos malonėkite Jval., parapijos svetainėj ALT- man’s Dairy Co., P. Šftitimie-! ^'1 ’ a< *u
^2985
.y*
savo išvažiavimų — pikniką'______
_______....
■ »
T
Skalbimui ’ maftlOos
'Vytauto parke.
j
?39 5O
Čia sūvažtavęs organizuota
Elekt’rfktiftN, ti&lmrtiės
» J.
sis lietuvių katalikų .jaunimas
Md
.<1. .* ’»
Č89* • 5O
praleis linksmą, įvairumais pa
1
'
*r ?
' • jmargintų dienų. Kartu su jais
OelcžinAM IrtvOs; visų dydžių
bus ir jų tėvai bei motinos.
Č3
95
- >,
Tikimasi, kad, lietuvių kata
Pilnos vatos mntrasai
likiškoji visuomenė — mnxų ...
■ T* w ' * t
tėveliai motinėlės ir jų,.Ffnifl* j.
•all vailokinlai ka,irai virtuvėms
bej dukterys nprs ir nepriklau'
Č3 98,* »*:
i f
santieji prie b- Vyčių supras
•50.00 Kcštnlal pečiai
svarbų parėmimo jaunimo ir
•Č28.75
daJ yvaus šiame piknike — Lię
•21.00
Inncr
spring matrasal
tuvos Vyčių Dienoje.
visiems
duoda
geresnį
ūpą
0895
Patrijotas
’ A •.
-* /*
šimtai kiti, bargenų ftiame di

ATKELTAS RĖMĖJŲ
SUSIRINKIMAS

DIDELE ŽINIA

5129 45

£4 95

- i

DIEVO APVAIZDOS PAR.
ŽiNELĖ^
i
ftv. Kaziiiiiero Akad. R.htiėju 5 skvriaus s. s-mas įvyko
birželio 24 d. Išklausyta prft
nešimas lš buvusio išvažiavi
mo birželio 1(1 <L Komisijos
narė Aj.š’mlnierir proiiešT, kad
pelno liko $30.03. takojo vi
soms ir visienių prisidėjtiAiems
prie šio pikniko.
Išrinkta atstovės į Ce/itto
sus-mų: A. Grikšienė, F. Iva
nauskienė, O. Zdanevičifltė.
Nutarta dalyvauti ‘Draugo’
. piknikę liepos 1 d., Birutės da-

viskam duoda geresnį skonį

džiuliame Iftpardavlme. Atsiminki
te didžiausią Ir p,riklaus ą rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-itas Jųscpl, Joaoitls. vedėjas. .

—teipgi priduoda ko

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

r

p Vže.

*

gero tabakui...
Jūsų

Chesterfield

turi

Z **

saulčs

» -f-

šviesos—

Atdara Antrad., ketvirtad tr
lefttadlem’o vakarąln lkl 10 vali

f.- • .-‘la/.kV-

pilnas jos—saulės šviesų Chesteffiejd ta<
:

bakai gauna mūsų

i

pietuose, geriausias

Crane Coal Co.

tabako kraštas pasaulyje.

5332 So. Long Ave.
Net šviesi auksine spalva šitų tabakų

/F

Chicago. III.
TEL. REPUBUO 8401

tau praneša, jog jie lengvesni ir turi ge
resnį skonį—jie pilni to gryno natura-

liško gerumo, kurį saulė juose įdeda.

"
Sumainyk

Nutarta vasaros metu sus
inus laikyti paskutinį penkta
dienį kiekvieho mėnesio, po
pamaldų. Skyriun įsirašė dvi
naujos narės: V. Zaburaitė ir
P. Pikčiflnienė.

5,

turkiško

ir

juos
jūs

su

tinkamoms

turite

rųšims

Chesterfield.

Jie

Katriei perkate anglis
lft
j. siųskite Juos
dralverlų,
)
CHANE COAL CO, „Gausite
geresnes atlglis, Ož mažiau
plni’gų.
POcahontiiM M. R.
tik,ai •7.00 tonas.

patenkiiuu
PGPIERUfMAM Ir PENTI'<UAM
Atliekame vtsua namų dabintom
darbua Darbas pigus Ir užtlkrtn
tas. 1934 m. popieros rolA— 5c.

JOSKPH AUGAITTS
1(108 H. 50th Ane.
Čireno. III.
Tel. Lafayette 471»

Girdėjau, kad nštUotiiolikiečiai smarkiai rengiasi daly
vauti “Draugo” piknike. Ti*o
kas taip pat veš žmones į pi
knikų. Ponas Bnkaltaš orga
nizuoja.
Kun. P. Gasiūnas dabar yra U

3621-23-25 South
Halsted St

Prnepert

H

-•>994. Lieaarr 8t Mras ToOftSCų CSM

.

1854

EDWARD TROST
t»AlNTINO kad DECORATING
lARDUARE and PAINT RTGRR
8111 W. 41rd Str.. (trięago

