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f

Nori turėti diplomatinius
santykius su Lietuva

3.

ra

VARŠUVA, birž. 28.
Len ( kalų ministeriu, nužudyto min.
kų ministeriu kabinete įvyk- B. Pieraekio vieton.
dytos kelios svarbios atmai
Maršalas Pilsudskis vado
nos. Sakoma bus imtasi ener vauja derybom? Vilniaus klau
gingiau vykdyti žemės refor simo išaprenditmli, kad būtų
mų programų. Daug dvarų, ' galima atidaryti diplomatinius
už kuriuos vyriausybė negau santykius su Ijietuva.
na .mokesčių, numatyta išpar
Dėl ministerio Pieraekio nuceliuoti — žemę išdalinti be- žudymo Lenkijoj areštuota
žemiams.
į šimtai asmenų, daugiausia len
Diktatorius ir saugumo mi- kų radikalų, žydų komunistų
nisteris maršalas J. PilsuJ- ir ukrainiečių patriotų. Jie vi
skis nusprendė Julių Ponia- 1 si internuoti naujoj laikinoj
tovskį skirtį žemės ūkio mini koncentracijos stovykloj Karsteriu. Ikišiol buvęs žemės tuz Bereza, Poliesėje. Ši sto- •
ūkio ministeris Nakoniečnikov vykia pirmiau buvo karininkų 1
— Klukovski skiriamas vice lavinimo stovykla, tačiau ap- j
premjeru. Lvovo krašto guller leista dėl piktųjų uodų spie- i
natorįus pulk. Belina — Praz- rčių, kurie veržias iš Pinsko J
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ČIA PADUODAMA PAMAL

DŲ IR LAIDOTUVIŲ

TVARKA

V;

Penktadieni, 7:30 vai. vak.;
a. a. kun. Tiškaus kūnas bUH
atlydėtas j .'Visų Šventųjų par;
bažnyčią. Bus pamaldos ir pa
£
mokslą sakys kun. J. Paškau
«Ž
skas.
Šeštadienį, 10 vul. iyto, bus
egzekvijos ir pęnkerios Mi
(V#TU
šios. Iškilmingos Mišios bus
su dijakonu ir šulidijakonu.
Iškilmingose Mišiose dalyvaus
Sėdi iš kairės j dešinę: ktln. AL Bublys, M.I.C., kųn. J. ŠvagzJys, kun. J. Ambotas, d. g. kun. A. Cikoto,
kun. J. Paškauskas (celebran
M.I.C.,. kun. ,M. Urbonavičius, d. g. kun. J. -Jakaitis,
tas), dijakonu bus kun. A.
Linkus.ir subdijakonu kun. Pr.;
Vaitukaitis.
Prie šoninių altorių Mišias
laikys kun. Viktoras Černiaumovski skiriamas vidaus rei- pelkių.
___
Į skas, tėvas kun. Boneventuras
birž. įpa»hukas, kun. .hmas Svir•
I
jOMDONAS, birž, & — *
■
----------------------Anglijos vyriausybė padavė 2& >- Viešosios naudos įstai
Niekas negali pasakyti, kaip viešumon turinį notos, kurių gų darbininkų streikas šiame skas ir kun. K. Bičkauskas.
Per pamaldas pamokslą
pasiuntė JL Valstybėms karo mieste triukšmingai vyksta.
greit tas įvyks
r
t kys tėvas kun. Boneventuras
Vakar vakarą pasireiškė riau
skolų klausimu.
Pauliukas. Kapuose pamok
BERLYNAS, birž. 28.
šės keliose vietose — sunai
Anglija trumpai išaiškina
slą sakys kun. Juozas Svir
Šiandien Vokietijoj visur pla
kinti keli gatvėkariai, daug
(“Draugui” telegrama).
į lai, kas jos pirmoje notoje bu-.
skas.
čiai girdimi Šie du klausimai.Ivo pabrėžta. Pareiškia, kad žmonių sužeista.
ELIZABETH, N. J., birž
I, Laidotuvėse dalyvaus visi
“Kaip ilgai gyvuos Hitlerin
\ ienam atsitikime policija į Chicagos lietuviai kunigai.
' nėra jai praktiška karo skolas
28. -— Įvykusiam Nevvurke, N.1
------ i-----WAJSHIN(JTON, birž. 28.J., L. R. K. S. A. suvažiavime KATASTROFA ĮVYKO DI- vyriausybė!” ir “Kada įvyks
mokėti daiktais, kaip Ameri panaudojo ašarines bortibas. ■_______________
kitas perversmas — revoliu Plieno pramonėje pagaliau iš-j r* giul?> ir pagaliau reiškia
valdybon išrinkta:
NAMITO DIRBTUVĖJE
Daugiau kaip 60 asmenų are- •
i.
y
v ’ •
I
’’.***
'
’
f cija!”
vengta darbininkų streiko. Į vilties, kad artimoj ateity Va štuota.
'
Pirmininku L. Šimutis; vieeOLYMPIA, Wash., birž. 28.
Į šiuos klausimus atsakoma] Prez. Rooseveltas paskyrė dar ro- skolų klausima? bus tinkaŠiandien ėmė veikti federapirm Stulgaitis; sekretorium — Denn Powder kompanijos
liriis taikintojas.
Šaliunas; iždininku Kvietkau-'dinamito dirbtuvėje įvyko du ne vienodai. Kai kurie sako, bo boardą taikos palaikymui. mai išspręstas.
Boardan įeina: J. A. Mullen
skas.; i/,A) globėjais Vencius j sprogimai. 11 asmenų žuvo ir kad perversmas įvyks už po
a JT
Kai kas sako, kad slreikiChicagos policija gavo 11 na.Be kitko Anglijos vyriausybach,
Chicago darbo arbitras;
ros savaičių, kiti — už šešių
ninku
tarpe
ima
veikti
komu'
kynią,
kad
ji
imtų
vykdyti
.ii Joneika; daktaras kvotėjas’5 sužeista, Urp šių pastarųjų
teikias W. F. Stocay, darbo lM apgaili' ka<1 Ha klaa'imal’
savaičių, o dari kiti pareiškia,
Krikščiūnas. Kitas seimas nu-,du pavojingai.
nistai agitatoriai Yra baimės, j trokams nustatytą kodą, kad
akapertas ia Nd. Carolina; ir taiP U«ai vdia’i ir
T.
o ,
.Ikad už poros metų.
<
Išpraduų
susprogo
8
tonai
■
kad ir Šiandien vikarą pasi-1 visos trokų kompanijos pasi
tarta turėti Chieagoj.
išėjąa ia aktyvas tarnybos ad- la Pažanga.
kartos riaušės.
įrašytų kodą.
(Simonaitis). vos pagaminto dinamito, kurį i Pats Hitleris sako, kad uaniirolas H. A. Wiley.
rengtasi sukrėsti į lazdučių cių partija Vokietijoj vyraus
Tas veikiama remiantis vaiŠis nacionalis boardas au
formas. Šiam sprogime kele- 1,000 metų, o darbo fronto
Mažas “chow” šuniukas sa- styliės įstatymu, kuriuo valtorizuotas visose pramonėse
ta* asmenų žuvo.
viršininkas Robert Ley pareivo lojimu pažadino visus šei-; stybės autoritetai įpareigoja
vykdyti ir palaikyti taiką. .
u . ... .
„
Įškia, kad 50,000 metų.
mos 8 narius kilus gaisrui na Imi vykdyti visus NRA kodus,

NAUJA liet. r. k.

VOKIETIJOJ PLAČIAI KALBAMA
APIE perver;

s. a.

A

ANGLU ATSISAKO MO STREIKININKŲ RIAUŠĖS
KĖTI KARO SKOLAS
„ MILVVAUKEE

1

VALDYBA

IŠVENGTA STREIKO
PLIENO PRAMONĖJE

11 asmenų amo

TRŪKŲ KOMPANL
TURI PRIIMTI KODUS

ItlLUNGERlŠfSįS |

k KALINIŲ RIAUŠĖS
STA1EVILLE

R

MIRĘS

Pasireiske gaisras.

Paspru- j

kę iš katastrofos žmonės grįžo
arčiau gaisro. Staiga ištiko
kitas sprogimas. Šį kartą grįžusieji nukentėjo.
Kai kurių žmonių lavonus
peiliu smogė kittfm kaliniui.
sprogimas nutrenkė per 75 pė
Kilo riaušės.
das tolio.
Penki sužeisti kaliniai paim
Tarp žuvusiųjų yra dvi mo
ta ligoninėn, o vienas uždary
teriškės, kurios dirbtuvėje dir
tas atvienėjimo kameron.
I bo, ir vienas 12 m. amž. vai
kas, kurs šiaip tik huvo atėjęs
VARŠUVA, birž. 28. — Vo-..
dirbtuvę. Sunkiai sužeisti
kietijoj suimtas įtariamas miirbtuvėg vedėja* ir kemikas.
nisterio Pieraekio nužudyme
Po antrojo sprogimo užsistudentas Skilia lėktuvu par
degė aplinkiniai brūzgynai,
vežtas Varšuvon ir pavestas
Gaisrą užgesino Olympia ug
policijos organams.
niagesiai ir policija.

Illinoiso kalėjimo Statfeville
kaliniai' lošė basebolę., Pasi
reiškė nesutikimai. Kalinys
žudikas Jgnatijus Strazdas su

ORAS

LONDONAS, birž. 28. _
Anglijos premjeras MacDoCHICAOO IR APYLIN naldas apleido Londoną. Iš
KES. — šiandien numatoma vyko trijų mėnesių atostogiedra ir kiek vėsiau. Vakar goms. Jo vietą užėmė konser' vatorius S. Baldwin.
jiopiet buvo 99 1. šilumos.
I

*

Rimtai kalbant, kol kas nė
vienas vokietys nedrįsta atsa
kyti į klausimą: Kas, kokiu
būdu ir kodėl darys perversmą!
AREŠTUOTAS VON PAPEv

NO ŠALININKAS

©ERLYNAS, birž. 28. -rSlaptoji policija areštavo pub
licistą Edgarą Jung, kurs rin
ko medžiagą apie vicekancle
rio von Papeno mon&rkistišką
ir prieš nacius nusistatymą.
Jung yra von Papeno šalinin
kas.
19 PADEOfiJŲ TRAUKIA
MA TIESON
Cooko apskrities ‘‘grand j u

ry” nusprendė traukti tieson
net 19 asmenų, priklausančių
padegėjų gaujai.

ST. PAUL, Minn., birž. 28. muoae, 1319 Sawyer avė. Visi Į Tam tikslui .jau sudarytas valstybės darbo boardas.
— Suimtas žudiko Dillingerio išsigelbėjo, o šuniukas žuvo.
sėbras P. Reilly pranešė fėderaliniams agentams, kad Dillingerio nėra tarp gyvųjų: Jis
HARRIMAN, Tenn., birž.
buvo sužeistas ir miręs.
28. — Šio miestelio žmonės pa
Tačiau Reilly negali įrody
grobė ir išvežė į pašalinę ap
ti.
skritį Amerikos Darbo federa
Lietuvių žymus sportinin- (toje parapijoje randasi lietu
cijos unijos vadą Fred Held
(Pranešta, kad antradienį
kas Povilas Šaltimieras iš vių stipruoliai.
ir įsakė jam nebegrįžti.
Dillingeris matytas \Vrigley
Kiekvienas parapijos teaMarųuette Park paskirtas va
Held yra kaltinamas, kad basebolių žaismavietėje).
mas turi savo paskirtą vaJ«bt]
dovauti
virvės
traukime
dėl jo veikimo čia uždarytas
tiems vadams yra pavesta su
“Draugo” piknike, kurs įvyks
Harrimano kojinių fabrikas.
organizuoti stipriausią t
sekm., liepos 1 d., Birutės dar iš savo kolonijos. Tikimasi,
KARO PRADŽIOS
že.
kad kiekvienas vadaR išrinks
'■
•.. •
(,
I
SUKAKTUVES
Dvylika parapijų dalyvaus savo kolonijos pačius stipriau
BROOKLYN, N. Y., birž. šiame virvės traukimo konte- sius.
Vakar sukako 20 metų, kaip
Virvės traukimas prasidės
serbų studentas Gavrilo Prin- 28. — Broliai Ben ir Joe Ado ste. KiekviejioR parapijos teacepas Serajeve nužudė Austri mavičiai, vilniškiai lietuviai, mas (tymas) susidarys*iš 8 3 vai. popiet. Kada Povilo
bet paneigę ljetuvystę, šian vyrų ir traukimas tęsis 3 mi Šaltimiero švilpukas sušvilps,
jos sosto įpėdinį su žmona.
Iš to pasireiškė didysai ka dien lėktuvu išskrido į Varšu ntims, ne ilgiau. Kuris pa visi teamai privalo susirinkti
ras Europoje ir padarė dide vą per Atlantiką, kad sukelti rapijos te amas laimės pirmą į sportui paskirtą vietą Biru
vietą, gaus pripažinimą, kad tės darže.
lius ten politinius perversmus. garbės lenkams.

PAŠALINTAS UNIJOS
VADAS

Povilas Šaltimieras vadovaus tinęs
Mime “Draejo” pikiike

DU BROLIAI IŠSKRIDO
Į VARšUVį

■
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Penkiadienis, birželio 29. 1931

p R A V O A S

M. Krupavičius kunigų se
čįų parapijos, Sėtijos kaimo,
telk, tamsta* į šias tūkstantines lietuvių mi
tik aplenkėjęs). Iš netyčių at minarijoje . džiaugdamasis mo
nias. Jos reikalingos katalikiško dienraščio”.
IH«ln* kudien. fftskyrua aeljniadleDlna
sirado dar viena kliūtis įsto- kosi. Tik vienas kabliukas,
Dienraštis “Draugas” leidžiamas ačiū
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Vėlstjrbftae:
Asu ma — 16.OV Pusei metų — !>■(•; Trims mėnesiams
ti M. Krupavičiui į seminari- 1 kad gubernatorius ilgai Krugerų katalikų ir mūsų biznierių teikiama jam
— *2 Oė; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose vaistytame
mumerata: Metama — t7.ee> Pusei metu — t« et.
jų. Rektorius, ueapsižiūrėjęs, Į pavičiaus kaip klieriko netvireikalinga parama.
— tilo.
KpUa
■kalbiniu kainos d risi u n čtanios pareikalavau
kad Veiverių mokytojų semi įtina (tokį patvirtinimų tada
“Draugus” pats savaime yra mūsų kul
Bendra darbiems lr korespnc. dsntams raktų
KELI JO GYVENIMO SE kytojo darbu M. Krupavičius narijos atestatas yra lygus vi visi klierikai turėdavo gauti).
■bb, Jei neprašome tat padaryti lr neprjslunCiama tam
tūros platinimo įstaiga.. Jo vadovybė tikisi ir
■kilai pakto lenkių.
MINARIJOJE EPIZODAI i turėjo atsisveikinti ne tik Lie- durinės mokyklos baigimo a- Kiti klierikai per mėnesį, per
Bedaktrrlas priima — auo ll:te Ud lt:ee vai.
turi vilties, kad Į šį metinį jo — “Draugo”,
’ tuvoje, bet ir \isoje Rusijos testatui, pareikalavo iš suau kitų gubernatoriaus patvirtini
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
piknikų suvyks tūkstantinės lietuvių minios.
Birželio 13 d. kun. Mykolui imperijoje.
b vai. po piet.
gusiojo kandidato pristatvti mų gavo. Krupavičius ir vi
Tuo būdu jos parems savo dienraštį ne tik
Krupavičiui suėjo lygiai / - 20 Grįžtant M- Krupavičiui iš j vidurinės mokyklos baigitho sus metus išsimokęs seminari
medžiagiškai, bet jo vadovybei pateiks dau
metų, kai eina’kunigo parei Papilės per Žemaitijos girias pažymėjimų. Tas reikalavimas joje dar patvirtinimo nesulau
giau energijos, kad ji galėtų dar su didesniu
gas. Tos sukakties proga čia į tėviškę, ateina jam mintis Krupavičiaus
nenugųsdino. kia. Jeigu patvirtinimo nesu
pasiaukojimu dirbti lietuvių gerovei.
“DRAUGAS”
paduodama keletas epizodų iŠ tapti miškininku. Juk daug Tuoj jis nuvažiuoja į Marijam lauks, negulės seminarijos bai
UTliUANlAN DAILT KRIENU
gerb. kun. Krupavičiaus vei dar tėvynėje yra girių. Prie polę laikyti keturių klasių eg gti. Dėl to klier. Krupavičius
KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Fubltsbed Daily, Eaoept Bonday.
kimo begyvenant kunigų* se girių gyvenant duug galima zaminus. Eidamas su prašymu net pradėjo susirūpinti. Matyt,
■UB8CRIPTI0N8: Oae Teat — 9t.eC; BU Montke
—- tl.ee: Three Months —
OBe Montk — 7te.
minarijoje ir pirmaisiais me-i Lietuvai dirbti. Ir vienoje vi leisti laikyti egzaminus, prie gubernatorius buvo gerai pa
■■repe — One Tear — |7.ee; BU Months — |4.M;
Chicagoj įvyko National Catholic EduoaOspy __ .Slo.
tais Petrapilio Dvasinėj Aka durinėj miškų mokykloj Len gimnazijos durų sutinka pų informuotas apie mokytojo
Adrartlsang 1b “DRAUGJLb” brinse bert resulta.
tional Association (Krašto katalikų švietimo
Advertlsln* rates on areUeattoB.
demijoje. Tie epizodai paimti kijoj Krupavičius išlaiko eg prastai apsiredžius, kaimo vy- Krupavičiaus ’veikimų Papilėsųjunga)
31-asis
metinis
suvažiavimas,
ku

iš kun. Krupavičiaus draugų
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
zaminus ir pradeda mokytis rų. Giliau į sutiktųjį pažvel ije. Dėl to patvirtinimo tik anriam dalyvavo
keletas
aukštųjų
Bažnyčios
~
\
J
'
•
\papa»akotų
atsiminimų
miškininkystės mokslo. Dar gęs, pažįsta savo pintiųjų ino- {trais. seminarijoje mokymosi
prelatų'ir daug kunigų.
C
Kun. M. Kru|>avieiaus as mokslo metų pradžioj prie vie Rytojų seminarijos kursų drau metais tesulaukė.
Tarp kitų suvažiavime kalbėjo CinėinnaDIENOS KLAUSIMAI
lš jMit pirmų seminarijos die
ti, Ohio,-arkivyskupas J. T. McNicliolas apie muo, jd veikimas, jo sieloji- nos progos paklausia mokyk gų Pranų Dovydaitį.
—
Ar
ir
tu
nori
iš
keturių
nų klier. Krupavičius savo laikrutomųjų vaizdų (filmų) gamybų, iš ko ga niasis tėvynės reikalais visais los direktorių, kur jį, kaip lie
DRAUGAS” IR MŪSŲ KULTŪROS
klasių
laikyti
egzaminus!
pa-Įkymusi
ir savo gabumais atmintojai siekia tik didesnio sau pelno, bet cjo gyvenimo perijodais buvo tuvį, baigus mokyklų, paskirs.
CENTRAI
kreipė tiek draugų klierikų
Į šiaurės Rusijos miškus, ga klausia Krupavičius.
ne žmonių gerovės.
' • , ’ . ? ' n ir yra labai įdomus.
Jt
— Oi ne, aš laikysiu iš visų tiek seminarijos vadovybės dė
vo atsakymų. Tai išgirdęs, M
jo Ekscelencija pareiškė, kad nepadorių
Kun. MKrupavičius
Ryšium su besiartinančiu dienraščio
Krupavičius Tnetė miškinin astuonių klasių, išgirsta atsa mesį.
mokytojas
“Draugė” pikniku verta nors trumpai dirs filmų boikotui reikalinga pastatyti 4r visų
kymų.
kystės mokslų.
Krupavičiaus- rašto darbai
telti į “Draugo” nuopelnus mūsų kultūros katalikiškų mokyklų mokiniai, kurių visam
Eina mokytojo pareigas Le
Krupavičius net nusistebėjo,
krašte
yra
apie
2,600,000.
Nepadorios
filnios,
buvo pavyzdingiausi. Rašyto
Kur dabar dėtas?
centrų sudaryme ir palaikyme.
nkijos gilumoje. Nedaug, Le
kaip iš kaimo nuo žagrės at
sakė
arkivyskupas
yra
pavojingos
pirmiau

jo talentas rado panašių tale-,
Amerikos lietuvių kultūros centrai yTa
nkijoj gyvenant, galima tėvy M. Krupavičius susimųsto. važiavęs vyras laikys ekster
siu
katalikiškoms
mokykloms,
tąd
prieš
jas
ntų lietuvių klierikų tarpe sųti
mūsų parapijos, bernaičių kolegija ir mergai
nei Lietuvai dirbti. Po didė Ir išgirsta savo viduje kunigo nu net iš visų astuonių klasių
montuoti vaikai, kurių žy•
«
ypatingi] draugų. Taip pama
čių akademijoj Pagrindiniai centrai, tai pa ir turi, būt suregi
, .
, ,- • ,
’lių ir sunkių pastangų pavvk pašaukimo balsų, garsiau ne egzaminus. Neilgai trukus,
skaičius teatrus lanko ir kasdien sune-» /* .
r,
. •
žu susidarė labai nedidelis Išrapijos, kuriose yra mokyklos, draugijos, ot- mus
/
.... ...
...
. ,
sta jam persikelti mokytojau- gu kada nors bylojantį — sto draugo Prano proto galios1 dai
sumas. Is to nieko gera sau - . . [_ .2 „ ;. .
tikimians'ių draugų klierikų
gunizacijų kuopos ir viskas, kas reikalinga sa milziniskas
. .
,,
.. . ,
......
.
ti 1 Papilę, tačiau ir tėvynei ti į kunigų seminarijų. Ir 1908 labiau Mykolų nustebino.
neųptun, o blogo tiek daug, kad šiandien jau
. , . . k
..
.
lietuvių rašytojų būrelis. Tuo
šv. tikėjimo ir tautybės palaikymui.
, >• '
u. a
........
-i mokytojaujant negalima tiek tn. rudenį nuvažiuoja į Seinus, Egzaminų Krupavičiui Ma
reikalingos rautos priemones tų pašalinimui.Į..
.
, - būrelio sudarymo iniciatorium
•
> tėvynei dirbti, kiek ji is sa- ir paduoda kunigų seminari rijampolėj laikyti nereikėjo
25-rių mėtų laikotarpiu dienraštis “Drau
ir jo vadu buvo Krupavičius.
Anierikos katalikai su dideliu pasiauko-, vo tauriųjų sūnų darbo reika- jos rektoriui kun. Blažiui į- nes gimnazijos sekretorius iš
gas” milžiniškus darbus yra atlikęs'šių kul
Tas būrelis veikė didžiausioj
tūros židinių gerovei. Per tų laikų jis gyvuo jiniH užlaiko savo mokyki 11 sistemų ir -čia' (Aja. Budri rusų žahdarų akis stojimo į seminarijų prašymų. aiškino, kad su Veiverių mo paslaptyj. Jis sugriebdavo lie
jančius centrus nuoširdžiai rėmė ir energin štai prieš, kėsinasi filmų gamintojai, ku-1 greit susekė mokytojo Krupa Suaugusio, subrendusio vyro Rytojų seminarijos pažymėję tuviškų laikraščių, nes semi
gai prisidėjo prie naujųjų kūrink) ir organi riebis niekas kitas daugiau nerūpi, kaip tikĮvičiaus darbus Lietuvai. Su- padavimas prašymo priibiti j mais galima be jokių egzami narijos vadovybė drausdavo
„'i*' { ■
. .{daro jam, jo artimam padėję. seminarijų rektorių nustebino. nų stoti į pirmąjį kunigų sezavimo. Nebūta nė vieao šiuose centruose kil pelnas.
lietuviškus laikraščius semina
Nereikia nė kalbėti, kad šion prieš ne- jui Papilės vikarui ir dAr vie- Rektorius nelabai norėjo su minarijos kursų. Po to ir so
naus darbo, prie kurio “Draugas” nebūtų
rijoje, rašinėdavo įvairiausius
rektorius išsiaiškino I . .
. . ,,,, ...
prisidėjęs savo parama, dažnai net vadovybe, padorias filmas kampaiti jon turi būt įtraukti nani kitam Jo padėjėjui sun augusį vyrų kartu auklėti su minarijos
,
,,
... . straipsnius j “Šaltini” ir‘Vakandidatui Krupavičiui ,
,
kad tik daugiau sustiprinus savo brolių po ir lietuvių parapijų mokyklų vaidai. Nes ne kių bylų.'Laimė, kad tani vi 7.-8 metais jaunesniais kitais kad ......
.
, . dova . Krupavičius is pat praauklėtiniais. Ta nereikia įstojant egzaminų lai ...
..
zicijas ir jų tikybinį ir tautinį atsparumų. padorios filmos yra bendras visų katalikų karui pavyko išbėgti į Ame- Seminarijos
.< ,
•
a
, x- x......
dzių pasizymęjo publicistiniais
kyti.
Nors seminarijoje
moks- straipsniais.
. .
'. . ' Būrelis
_ ,. veikdavo
.. ,
Taip būta praeity, taip yra ir šiandien. priešas. Šis' prifešas yra jiavojin^š suaVigū- rikų. Tada likę bendrininkai ciau galingam tor. nepaprasto
m ....
.
.
r
suvertė visas “kaltes” ant sR- kandidato, norui ir galingam las jau buvo prasidėjęs, tačiau
“Draugo” veikimas visose Amerikos lietuvių siems ir vaikams.
ir savo būstinę turėjo semįnavo draugo kunigo, kurio iš prašymui rektorius nusileido. Rektorius Blažys Krupavičių
gyvenimo srityse yra Įiakankaniai visiems ži
rijos bibliotekoje, nes biblio-.
Šiame sąjungos > suvažiaviihe dar kartų
Amerikos į teismų peršaukti (Kun. Blažys lietuvis, zanavy l seminarijų, kad ir pavėluo
nomas ir įvertinamas.
teka užėmė keturis kambarius
išaiškinta, kad Amerikos katalikų vyskupai
negalima
buvo.
Tačiau,
su
mokas,
kilęs
iš
dabartinės
Lėkėtai,
priėmė.
Tai ne viskas. “Draugas” visados nuo neturi nė mažiausio pasiryžimo kovoti prieš
ir ten būdavo nesunku pasike
•
*
širdžiai ir su pasiaukojimu rėmė ir remia filmų pramonę. Visa kampanija nukreipta tik^
ninkai ir įvestininkai ir ^įpie vienų trečdalį [ kęs chaosas, tai yra, lygi anarkijai netvarka. pti.
musų gerbiamuosius profesijonalus, įmoninin- prieš nepadorias filmas.
darbininkai. ’
Ir tik ačiū Rooseveltui buvo pakirsta ta įsi Krupavičiuje lietuvio milži
kus ir prekybininkus. Darbininkų reikalai vi-'
Tiieš keletą metų patys filmų gaminto- 1 Per minėtus trejus metus įmonininkų pa- siūbuojanti netvarkos banga*- Tas įvyko 1933 no dvasių greit pastebėjo ir
sados pirmoje, vietoje. Rėmė ir remia jų vi
jai pasirašė laip va^linana, moralumo kod« ir į jalnos kai žirit|?n,is buv0 apkarponi„s _ kas- metų pradžioj, kaip tik prezidpntas Roosevel- lenkai klierikai ir lenkai prdsus gražiuosius ir naudingus mūsų tautai su
. .
z... „iv ............... 11
T tas užėmė ofisų. Nuo to laiko biznio stagnaci- fesoriai. Neretai lietuvybės
jį greitai paneigė.
kart įos mažėjo. Bedarbių skaičius ėjo didyn, 1 .
, .
».. . ., manymus ir žygius.
... . . .
,. . , . ,
ja pradėjo svvrubti ir jau 1933 m. pabaiga dvasia iŠ Krupavičiaus išsiveo kai kūnų fabrikų darbininkai buvo apmoJ
Jei mūsų Bažnyčios Galva Popiežius pripa
SUNKIŲJŲ LAIKŲ PERUODAS
buvo matomas krašte reikalų gerėjimas.
rždavo. Be to, Krupavičius dėl
kami biznio kapitalu, kadangi buvo per ma
žįsta spaudai didelį reikšmingumų, tai “Drau
Prez. Roosevelto vykdoma nauja santvar- savo aukštos dorovės ir pavyža pajamų.
<1
gas” ir yra tas svarbiausias faktorius mūsų
ka.(new deal) pasirodė tikrai tėviška bedar- zdingo mokymosi nuo pat pirT
Vien trijų metų pergyventi’ sunkieji lai
kultūros židinių bujojime.
Dievas
žino,
kas
būtų
įvykę
1933
metais,
bių masėms, abelnai, visiems darbininkams, mojo4 kurso buvo paskirtas
kai — ekonominis krizis, J. Valstybėms tik
jei
nebūtų
buvus
pakeista
krašto
vyriausybė.
Sunkiausiųjų laikų perijodas jau pc^y- klierikų dekanu. Tokia virŠe1926 metais tarptautinio Eukaristinio ko rai labai brangiai atsiėjo. Naeionalės pramo
ngreso metu Chicagoj lietuvių sekcija turėjo nės konferencijos boardas, remdamasis ofici Dauguma banku buvo paduota likvhlacijai, ventaš ir jis nebegrįš prezidento Roosevelto nybė irgi labai badė lenkams
nepaprastai gausingų susirinkimų.
Vienas aliais daviniais, apskaičiavoy kad per 1930-31 kiti vos laikėsi, lyraštę ėmė reikštis priešval laikais. Kad paskubinus gerovės grįžimų, rei- klierikams akis. Todėl jau aniv 32 metus ekonominis krizis kraštui kaštavo stybinis sųjudįsį .Kramto vyriausybės oponen- kalingrt vyriausybę remti visuose jos žygiuo- tram kurse prasidėjo lenkų
mūsų gerb. kunigų pareiškė:
“Daug kas protauja, ar gi vra reikalo 108j bilijonus dolerių, jš tos. milžiniškos sn- tai pripažįsta, tad jei ne prezidento Koose- ve. Ši vyriausybė nėra išnaudotojų, bet darbo klierikų skundai prieš Krupa
vičių.
(Daugiau hūs)
lietuviams leisti katalikiškų dienraštį. Dirs- mos apie dvi trečdalis pfkrado įmonių savi- velto genialumas, J. Valstybėse būtų pasireiš i žmonių;vyriausybė.

“DRAUGAS”

'

Kun. M. Krupavičiaus 20 m.

Kunigavimo Sukakties Proga

len”), bet ne protu. Tyriausia protinga
sų eilę.
.
1
< būtybė neturinti jausmo neturėtų mažiau
Kantas teoretiško pažinimo trūkumus sio pažinimo kas yra gera ir gražu.
Pagal Bcrgsonų giliausias pažinimas
papildo praktiškuoju pažiniriiu. Dievo esiVertė Vyt. Mankeliūnas
mns, valios laisvė ir sielos nemirtingumas priskiriamus jntujicijai. kuri iš instinkto
jam <lar yra tikromis, tiesomis Viors ir išsivystė ir yra betarpiškai susijusi su
(Tęsinys)
negalima to įrodyti. Reikia į jas tikėti,' gyvenimu.
nes tai yra postulatai, būtinai reikalingi
4. Irracionalizmas
Kiti paslaptingais pažinimo šaltiniais
moraliniam
gyvenimui.
Paskutinėje vietoje naujų laikų žmo
nurodo teosofiją, okultizmų, spiritizmų. Ne
Schloiemiacheris
religijos
ir
religinio
gau protavimų jM'ržvalgoje pamenu taip
paprastas šių srovių prasiplatinimas aiš
pažinimo
šaltiniu
laiko
jausmų.
Panašiai
vad i namą irracionalizmų. Kalbant gi apie
kiausiai parodo XX išimt. įlinkimų prie
aktunlę i<> reikšmę tektų pastatyti pirmo- dar prieš jį išsireiškė Rousseau, Jaeob ir irracionalizmo.
jc \ • ’ojp. XVII ir XVIII šimltiK'čiai ra kiti. Nuo Kclileiemiaclierio laikų la tieka
.
?
k
,
i
Irracionalizmo vftrdas nereiškia, kad
cionalizmo vyravimo, XIX šimt. {Misižynii tapo pamatu visai naujai religijos filoso
pažinimas yra priešingas protui, bet tik
poz:tiv'ziiiu. gi XX šinit. prasidėjo irrar fijai. Tas jausmas aiškinamas kaipo reli1 ginls pergyvenimas, kurs betarpiškai pa parodo, kad jis paeitos ne vien iš proto,
cintm iznio am/.ivi'.
bet iš kitų šaltinių. /
Ne-unku suprasti šio i iracionalizmo rodo dievybes esimų. Betarpiškas privediIrracionalizmas turi santykių su re
pra D 1. llacimia'iznvaM posiDnukęs pir- ' mas mus užtikrina, kad Dievas yra ir už
ligija ir dažnai pasireiškia giliu religin
niinn.-in n !■ elo vielą pozitiiizmui ir ag- tikrina tai, ko žinojimas negali duoti.
Ne vien religiniame gyvenime, bet ir gumu. Jo įtakoje, daugiau pa žįstam a tikė
ttoeticizmui. Žmogus pametęs pasitik
nm protu ieškojo kitu kelių išspręsti gi kitose gyvenimo srityse kalbama apie t- jimo tiesų viršijančių žmogaus -protų ir
li; r.sius gyvenimo klausimus. Sustota prie mocionalinį pažinimų t. y. tokį, kuris ky religiniame kulte daugiau negu seniau ver
to, nr šilin pi to ir jutimo n >rn kitų p> la iš jausmo nrha yra sičiai jausmas. Pa- tinama mysteria religiosa. Tačiau toje sa
jžįni
■ aini religija nu , gal Schelerį visokias vertybes k. a. geru vo formoje, kurioje nepripažįsta protinio
mų, gražumų, moralę vertybę, malonurtių. tikėjimo įrodymo kaip ir nacionalizmas
’rrH.i ..
1
1 kilnumų pažįstame jausmu (“Wertfueh yra priešingas katalikybei.
10;,
Kun. Dr. Fr. Sawicki, naujų pažinimo šaltinių ir atrado jų išti

Nauju Laiku Žmogaus Siela

H

viršijančios žmonių protus ir net natūra
lių tiesų apreiškimų, kurios daliai proto
Pažinomd pagrindines naujų laikų silpnumo negali būtį pažintos, tačiau yra
protavimo kryptis ir būtent religiniu ir būtinos. Tačiau nemažiau katolicizmas
moraliniu atžvilgiu. Statydami jų tarpan vertina proto reikšmę tikėjimui kaip iv
katolicizmu norime nurodyti jo vietų kitų racionalizmas. “Tamsioji” katalikų Baž
srovių tarpe.
*
nyčia labiausiai^ iš visų esančių religijų
Prieš įvairius netikrumus ir žmonių prieš ir racionalizmų stoja ir gina proto
teorijų chaosus krikščionių religija1 prieš . reikšmę religijoje ir filosofijoje. Atmeta
pastato dogmų kaipo dieviškų, neklaidin aklų tikėjimų ir grynų jausmų. Aiškiai
gų ir nekint^inų tiesų. Katolicizmas ypač pasakė visuotinoji Vatikano santaryba,
išsiskiria iš kitų teorijų tarpo savo ne- kad tikėjimas galima ir turi būti parem
kintamunnų tas Įiarodo jo dieviškų kilmę tas protu, kad galima proto pagalbą įro
ir daugeliui kitų tikėjimų žmonių buvo dyti Diev& esimų ir dieviško apreiškimo
pirmutiniu akstinu grįžimo krikščionybėn. faktų ir be to pati apreikšta dognm ne
Tačiau katalikų religija nėra prieš pastato prieštarauja protui. Kaipo katalikai turi
ma šių laikų protinėm srovėm; ji atmes me priimti apreikštų tiesų jrodumamų ir
dama kas yra klaidinga ar vienašališka gilintis į jų prasmę. Fides quaerens intelpaima visa kas yra gera ir’ paremta ir lectum tai visų Blįžnyčios Tėvų ir kata
todėl norsAesmėje yra ta pati gali prisi likų teologijos programa. Ypatingai kuni
gų asmenyse turi jungtis mokslas su pa
taikinti visų laikų reikalavimams.
* Tik pažvelgkim į katolicizmo santyki maldumu. Nepaprasta įtaka plaukia iš tos
asmenybės, kurioje gilus mokslas jungia
su mūsų laikų pažinimo teorijomis.
Prieš racionalizmų katalikų religija si su gyvu, nuolankiu tikėjimu ir giliu
tvirtina, kad yra aukštesnis už protų pa religiniu pergyveumiu.
(Daugiau bus)
žinimo sultinis — tai apreikštos tiesos
5. Katolicizmas šių dienų protinių
srovių tarpe

L. R. K. S. A. Seimas

vadas. Ar nestebėtina! Vaiki žeidimas buvo priežastim jo
nukas, kuris neseniai-virtuvė mirties.
je indus plovė, liko žymus ko
Rašo A. P. Stulga
Francoise Couperin
mpozitorius ir geras karaliaus
Couperinų seimą per keletą
JEAN BAPTISTE LULLY kais į muzjjcantus, arba muzi Liudviko XTV draugas.
gentkarčių buvo muzikai?.
kos talentus, vis dar keistai,
Lully parašė apie penkioli Bėt visudaugiausiai atsižvniėMuzikos vystymosi laikota arba pažeminančiai, žiūrėta.
,
ka operų, dfeug baletų, bažny jusiu skaitomas rrancoise, girpy, Prancūzijoje buvo žymus Jaunas muzikininkas plovė lė
tines ir instrumentalės muzi męs Paryžiuje, 1668 m., mi
niuzikininkas J. B. Lully, gi kštės, šlavė aslą ir t.t. Tar
kos.
ręs 1733.. Jis buvo geras var
męs Florencijoje, 1 Italijoje, naudamas jis šiokiu ar tokiu
1633 m., miręs 1687. Iš mažens būdu rasdavo progos ir savo Žymesniuose asmenyspr pa- gonininkas ir klavicinistas. Jis
jis rodė nepaprastų gabumų smuikutį pagriežti. Užtat ir prastai, esti kas tai tokio ypa- yra parašęs gražios instruktysmhika ir liūtą. Užtat, vienas paveikslas yra nupieštas, ku- tingo, tat.ir Lully buvo pasi- vės muzikos. Dar pažymėtina
kunigaikštis jį pasiėmė į Pa riame atvaizduota: jaunas Lu- žymėjęs savo tempermentu. tas, kad jis buvo vienas iš piVieną kartą diriguodamas orryžių, kad davus progos mo lly virtuvėje griežia smuiką.
rmesniųjų, kuris išrado ir iš

Pirmieji Muzikos Pionieriai

SAN FRANCISCO, Cal.,
birž. 27. —- San Francisco,
Los Angeles ir kitose Pacifiko
pakraščiais vietose siaučia
“infantile“ paralyžiaus epidemiju. Nuo gegužės mėn. I
.
- .
. «
d. įkit-iol užregistruota 1,223
susirgimai. Keliolika asmenų

i ir nebuvo pilnai užbaigta, taiI gi pereitas Seimas įsakė vai
Dvasios Vadas kun. J. Ka, dybai įvest naujus skyrius ir
sakaitis patiek? tokį raportą:
i išspausdint pilnai sutvarkytą
“Būdamas LRKSA. Vyriau
! konstituciją, kas jau įvykdineiu Dvasios Vada ėjau sąžinės
ta.
įpareigotais taktflš. Man esant
mirė.
LRKSA. Dvasios Vadu paki
tėjo velykinės išpažinties tva “Pereita^ Seimas pavedė
rkos laidymai. Vietoj kaip bū Pildomam Komitetui BrooklyJūa galite gauti pna savo valBtlnfnką
tam tikrą TONIKA, kurie per Ilgą
davo pirmiau kuopoms vifūj ne esamą Susiv. nuosavybę su
talka buvo vieno Jiymaiia Gydytojaus
pr^ekripclja. Tai yra tikrai gera nau
narių surašą siunčiant, parei- tvarkyti arba parduoti geriau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
kalauU tiktai neatlikusiųjų siom sąlygom. Kadangi dabar
l.ully savo gabumais Ir pra- į keatr, taip supyko, kad t reV mafa)jQ gai
kytis muzikos.
narių vardus pranešt Dvasios tiniais laikais nebebuvo gali
* .
• . .
jaunas Lully bu ktika darė žvmią pažangą taip nke batutą (diriguojamą laz-: dų
sistemą, kurios esti deda
Vadui. Tokia tai tvarka, kas mybės parduoti, taigi Pildo voIšpradžių,
paskirtas dirbti virtuvėje. kad trumPu laiku buvo priim-’delę) į žemę taip smarkiai, Į
. v
. .
Mėnesinis treatmentas ut Dolerj —
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
liečia mūsų Susivienyme Dva masis Komitetas pasistengė
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū
Tat aišku kad ir anais lai-!tas i karali§k« orkestrą. Kiek jog batutas, pataikęs į jo pa-.m0!j Pncs ai ,a 1 arpiais t
’
Iv
••
,
i
'
i _•
-___ I 'Ji
no,.r.oJiniTYiA mnoilrno
site pilnai patenkintas. Jūsų pl-nlgal
sios Vado pareigas, ir tapo į- taisyti ir išnuomuoti. Man te
vėliau, jis liko tos orkestros, ties koją ją sužeidė. Tas su-1 pagražinimo muzikos.
bus Jums sugrąžinti.
gyvendinta. Manau, kad šiuo ko būti komisijoje ir darėme
mi žvilgsniu Dvasios Vado pa ką buvo galima geriausiai. negauname nuošimčių, taigi jų
Brooklyno nuosavybė neša pe ir padidėjo, bet nemaža kom
reigos ir baigiasi’’.
lną Susiv. ir turi didesnę ve panijų persiorganizavo ir iš
rtybę, negu du metai atgal.
mainėme ant gerų bondsų. j
fefe
firm. A. J. Sutkus išdavė
čarterio Registravimas Mass.|TaiP Pat pardavėme Lietuvos
raportą:
Laisvės Bonus, neg to reika
ir Conn. valstijose
‘Du metai atgal, 46-47 seiIne, tVilkes-Barre, Pa., turėjau “Įregistravimui Susiv. ear- lavo valstijų departamentai.
garbės gauti pasitikėjimo iŠ terio Mass. ir Conn. valstijose Investuoti pinigai ant notų
“Čia turėjome nemaža dar
gerbiamų rinktinių Susiv. kuo yra padėta daug triūso ir ne
pų atstovų, kurie mane išrin maža lėšų. Daugiausiai kreipė bo, kol minėtus pinigus per
ko Susivienymo organizacijos me dėmesio ir nesigailėjome vedėme ant First Mortgage, ir
Pildomojo Komiteto nariu — pašvęsti laiko įregistravimui šiandien yra užtikrinta garan
čarterio minėtose valstijose. tija namais. Patartina, kad
Prezidentu.
Nors gavome iš kai kurių na ateity panašių investmentų ne
‘Turiu garbės jums, garbūs
(Daugiau bus)
rių papeikimų ir mokinimų, būtų*
Idelegatai-tės, pareikšti, jog
bet Pildomasis Komitetas vis
'per pereitus du metu labai
ką kantriai priėmė ir darbą
svarbių įvykių mūsų garbin
varė ir varo pirpiyn. Visus PRALEISKIT SAVO
goje organizacijoje neįvyko.
reikalavimus esame išpildę ii
Paprastų ir neišvengtinų įvy
turime pasitikėjimo, kad čar
kių kiekvienoje organizacijoje
teris minėtose valstijose bus
CHICAGOS PUOŠNIAM
atsiranda, taigi nenuostabu,
įregistruotas.
ii
kad jų buvo ir mūsų organi
Investmentai
zacijoj.
“Per praėjusius du metu
Pereitas Seimas Pildomam Pildomasis Komitetas buvo
Šis didelis miestą vas pasili
Komitetui uždėjo nemažą at atsargus
su investmentais. nksminimui uostas, kuriame
sakomybę. Seimas įsakė, kad Daugiausiai investinom ^į U. Chicagos piliečiai sudėjo su$10,000,000 dabar atdaras
visi Seime pravesti* nutarimai S. of America Treasury Bon virš
visuomenei, dykai ir po visiš
Susiv. pagerinimui būtų tin dsusj taipgi mažas paskolas kai nauja valdyba.
Atsiveskite savo šeimą, kad1
kamai išpildyti. Aš ir kiti Pi padarėme ant pirmų morgičįų
pasilinksminti
šiame vėsiam ir
ldomojo Komiteto nariai dė Susiv. nariams. Kur buvo pa
erdviam vasariniam rezorte
jome pasfkngas dėl Susivieny darytos paskolos neša 6 proc., dykai. Viena mylia ežere. Vi
mo gerovės. Nuveikti darbai tad mano nuomone tokių in sados pakankamai krėslų, sta•
•
kalba patys ui save. Tie dar vestnicntų turėtų būti daugiau hb visokių patogumų ir žais
• .
'j.*', lų vaikučiams.
bai buvo skelbiami organe siair
Atdara kasdieną, visą die
“Garse“, tad nematau reika
Uždaryti bankai
ną įr visą vasarą; bile gatvė
lo čia kartoti. Žemiau paduo “Per pereitus dn metu dau karis nuveš jus į Pierą. Užtek
du tik svarbesnius dalykus Ir giau bankų, kur Susiv., pini tinai parkinimui vietos.
Puiki simfonijos orkestros
įvykius.
gai buvo įdėti, neužsidarė, iš muzika. Pasauly puikiausias
* taTl#
skiriant The Lithnanian Buil pavilionas šokiams. Visokių
ding Association of Baltimore žaidimų.
Darėme pastangas ištraukti pi
ATVAŽIUOKIT ANKSTI;
“Pildomojo Komiteto posė nigųs tuojau po Seimui, bet to IŠBŪKITE IKI VĖLUMOS
džiai buvo laikomi reguliariai negalėjome atsiekti, nes jau IR GĖRĖKITĖS VESIU E
du kartu į metus, t. y. vasario1 niekam pinigų nebemokėjo. Ki ŽERO VEJELIŲ.
ir rugpiūčio mėnesiais. Posė ti uždaryti bankai nemažą su
džius lankė visi Pildomojo Ko mą atmokėjo ir kai kurie ža
miteto nariai, su mažu išėmi da atmokėti. Finansiniai* ra
mu, apleidžiant valandą ar ki- portai tą aiškiai parodo.
irbiam reikalui esant. Tu
Bonds in Default
irefkšti, jog Pild. Komi“Kaip visiems yra žinoma,
nariai susi rinkimuose sa- bnvo nemažos sumos pinigų jpareigas aktyviai atlikda- dėtos į bonus (žiūrėk pereito :
Vartojamas Išskirtinai
\*o ir reikalus rimtai Svarsty Šeinio raportuose), už kuriuos i
davo. Finansinius reikalus pri
Pirma dovana: “Draugas” ir “Laivas” vieniems metams
imdavo vienbalsiai, o- jeigu ne,
VERTES $10.00.
>
tai tarimas savaimi atkrisda7
Dieną
Ekskursija
| vo. Taipgi buvo keletas nepaĮ prastų posėdžių, svarbiam rei
FRENCH LINE
kalui esant. Kurios pašalpos
‘ILE DE FRANCE’
ar pomirtinės dėl svarbių prie
Eipress
žasčių buvo sulaikytos ir ne
Laivas
iftspręstos teks išrišti šiam
Seimui.
Ftatnme* InfornnacijaM telktam tr. pantnodam Ttalrakort4*n.
Padaromi*
vimiklu* popierių* Ir dokamcntiiM. ShmCtam
bfi
pinigu* |
Naujų Skyrių Įvedimas
Ii I K T n V A
I*
“Nemaža buvo darbo sutva
rkyti ir pritaikinti naujus .sk 5
INSURANCE,
PERKAM
rius prisilaikant valstijų rei,
LIETUVIŠ
NOTARY
Ketvirta dovana: MuzikaliftAntra dovana: Krės
kalavirrių, kad ateity nebūtų
KUS BONUS
PUBLIC
HORTGAfiE RAHKERS
kas Instrumentas, vertės alas, vertės $35 — ROO
Penkta dovana: Radio
Trečia dovana:' Deimanti
kliūčių. Sutartinai dirbant,
SEVELT FURNITU
vertės apie $50 — JOS.
nis žiedas, vertės apie $25
pie $15 — JOHN A. KASS,
nauji skyriai yra sutvarkyti
F. BUDRIK, Ine; 3417
- RAPOLAS ANDRF.LIURE CO. 2310 W. Roo
4216 Archer Avė. Tel. LAFsu balandžio mėnesiu 1934.
sevelt Rd. Tel. RFiENAS, 2650 W. 63rd St. Tel.
S. Halsted St. Tel. BO
13 metų tri»lngnl pamatuota* bli
Ra porui

Brooklyno

LRKSA.

Prezidento

nuosavybė

NE

NUSIMINKITE

Nuaa-Tone

DRAUGO METINIS

Raportas;

ATOSTOGAS

NAVY PIE

Pildomojo

Komiteto

Susirinkimai

PABST
BLUE RIBBON
BEER

LIETUVĄ

kaip

Konstitucijos taisymas

“LRKSA. Konstitucija bn
vo taisoma per kelis Seimus

8

79th ir Archer Avė.

mažiau

dienos

6C8IPAZINKITE IR REMKITK I.IFTLVL

2608 W. 47th STR.,

Tel. LAFAYETTE 1083

ley 8780.

REPnblic 4932.

ayette 8617.

UIevard 4705.

• I■ ■

Ražančiaus

Jėzaus

265

TROITO LIETUVIU
Gerb. Kun. I. Boreišiui
*

*'f

>•'**’ \1

*

’j* ••*»’ '

Vykstant Tėvynėn Viešėti
-

kp.

dr-ja,

Širdies

Saldžiausios

dr ja,

ir Detroito

SLRKA

West

1934

29,

birželio

Penktadienis,

Turi išauginę pavyzdingų du
laitis lunkų bažnyčioj. M.
ndoraitis su Veiklesniais lietu- krelę Onų,
m kuri yra ištekėjusi
Be*

Sidėsjviais

orgamzuodu-

darbavosi

už

Dambrausko
nor

in

abu

darbuo

niL^v: Jurgio parapijų. Ve- jasi parapijos gerovei.
1 liau buvo pirjnutiniu organi
Veikliems įiarapijos darbuo
zatorium S v. Antano parapi tojams jubiliatams M. ir O. Be
Birž. 24 d. įvyko seserų Pra jos ir nuo pat pradžios tebei- ndoraičiatns linkime ir toliau
neiškiečių pikuiltas, kuris da- na parapijos komiteto purei* darbuotis katalikų gerovei.
Soli
vė pelno. Šųimininkas
Petras gas. Tai pilnas pasišventimo,
Adomaitis sū
su <dukterimis daug žmogus ir didelis parapijos
Iš Šv. Pranciškaus vienuo
pasidarbavo rinkdami dova- rėmėjas
•
lyno sugrįžo pus tėvelius anas. Darbininkui piknike net,
,
. ., . .
. o
.
Virs 14 metų darbuotis pa- tostogas praleisti studentės: A.
Šv. Antano parapijos klebo
sukaitę darbavosi. Seserys vi.
. ...
v
.
.
v
._
lapijos
komitete
tai
reikia di- Jurgelaitė, M. Ivanauskaitė,
nas, išgyvenęs šioj šaly 25 m
siems taria širdingiausi aeįu. ,
delio pasišventimo.
(Tųsa o pusi.)
tus, 14 m. kaip įšvęstas į ku
Pirmadienį visos Seserys iš
nigus ir nuo pat pradžios ėjo
važiavo į motiniškąjį namų,
Šv. Antano parap. klebono pa
Pittsburgh, Pa. Smagu pažy- ę
reigas.
mėti, kad Šv. Antano parapi TcL CANai 0257
Mes. l‘ltOKp<x-t «8.'>9
Per tų laikotarpį Detroite
jos seseris mokytojas su per
•kiekvienų progų: paminėju nuo
DENTISTAS
(lėtine seserim Juozapa vaiku-1
1446 SO. 40lh CT., CICERO, ILL.
' se, Lietuvių Dienose, parengtčiai ir parapijonai mylėjo. O j GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
Utar., Kvtv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
muose, Lietuvos šventėse, Tė
17 SO. ll.\L8TEI> KT., CHICAGO
klebonas, lyg tėvas, didelio pri į 1821 SOLTU HALSTED STKEET 31Paned.
Sered. ir Subat. 2—9 vai.
vynės laisvės reikaluose yra
jautimo rodė, kad seserų rei Kczldcitdju 6000 So. Artesian Ave.
pasakęs daug kalbų, nes turi
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
kalams parengimai duotų pelDienoms Tul. LAFayctte 5703
gražių iškalbų. Ssvo kalbose
6 iki 8:10 vakare
Naktimis Tol. CANai 0402
po, nes daugelis tėvų negalė
i visados sužavėdavo klausyto
davo už mokslų užmokėti. Tos Tcl. LAEayelte 7050
jus. Parapijos darbuotėj buvo Kun. B. M. Pauliukas, 0. P.
lėšos teko pa rengi mėliai s patikras tęvas. Matydamas jau Pirmutinis atgaivintojas Tė
I dengtos. Veikiant iš vien, visVai.: 2 Ud 5 poplot, 7 iki 9 vak.
nosios kartos ištautė.jinių, prie vų Domininkonų Ordeno Lie- ,
.
. ,
_ . , i
Nedėliojo pagal sutarti
. .
.
.
_ . .
kas gerai pavykdavo. Tėvai laOYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
* kiekvienos progos ragino jau tuvoj ir vyriausias Dominin
bai dėkingi seserims 1’raneiS4140 Archer Avenue
Orrice Tcl. REPubllc 7696
nimų organizuotis, ypač L. konų vadas Lietuvoje. Pavakietėms už payyzdingų moki- Val.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakaro Res. Tel. GROvehUl 0617
Vyčių 102 kuopon, ir pats va sarį atvažiavo į Ameriką, ke-! .
., . . ,
,
7017 S. FA1REIELD AVE.
.
.
..
, nimų. Pageidautų kad vėl tos - Res. 2136 W. 24th St.
dovavo visame veikime. Mokė bose lietuvių parapijose vedė
».
-v,
Tcl. CANai 0402 „
... .A v
....
pačios sugristų
scenos veikalus, vaikščiodamas Misijas, ira iškalbingas pa
2423 W. >LU1Q(JETTE ROAD
Paminėjo 25 metų vedybų
po namus, prirašė daug narių; j mokslininkas. Pavaduos kun.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Res.
ąnd
Office
Office Phone
, sukaktį
'
visur jaunimui vadovavo, kad L F. Boreišį, Šv. Antano pa
2350 So. Leavltt St. Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
PKOspect 1028
NedėliSoj susitarus
CANAL 0706
tik pritraukus jį darbuotis sa-: rap. klebonų. Su reikalais pas Plačiai žinomi Motiejus ir
vo tautai, kad subrendęs ga- ( Tėvų Pauliukų reikia kreiptis* ^na Lendoraiciai gegužės pa
Tel. CANai 6122
lėtų užimti ateivių vietas. šilto adresą: 2002 — 25th St.,;bai8Qj niinC‘j° sidabrinį, laimiPHYSICIAN and SURGEON
.
j n&° poroj gyvenimo jubiliejų.;
Nors (birbus buvo sunkus, betz Detroit, Mieli.
Susirinkę kaimynai linkėjo ju-1
• DENTISTAS
rezultatais galima pasidžiaug
OFFICE HOURS:
ti. Ne tik V’|čių kuopoj čia naujų žinių iš Lietuvos ir so biliatams 'sveikatos ir laimės
2 to 4 and 7 to 9 P. M. .
(Kampas Leavltt St.)
tolesniam
gyvenimė.
Jubiliatai
augęs jaunimas vodavauja, bet stinės Vilniaus!”
Bunday hy Appolntment
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
buvo iškėlę vakarienę^
turime jaunimo parapijos ko
Nuo '1 iki B vakare
Parapijos Komitetas, L. Vy-1 Motiejus Bendoraitis senas
mitete ir kitose dr-jose užima
Seredoj vagai sutarti
DR. STRIKOL’IS
valdybos vietas bei veikėjų ei čių 102 kp., S v. Antano dr-ja, į Detroito gyventojas. Moterysles. Kun. I. F. Boreišis dr-jų Moterų Sųjungos 64 kp., Šv.jtės ryšiu juos surišo kun. VaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
»»■'« " ■ ■1 .■ ■" ..... ■
1
' ■
Tcl. CANai/SIUS
bei org-jų kuopų reikalams vi ■ ■
sados rado, gražių agitatyvių f... —------- ;
OFISO VALANDO8:
Nuo 2 lkl 4 Ir nuo « Iki 2 vak.
'žodžių. Nuoširdžiai remia va«
Nedėllomle pagal sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
GERB.
KUN.
I.
F.
BOREIŠIUI,
didžiam
Ofiso telef. BOI Ievard 7890
•' rgstančius brolius vilniečius
Namų TcL PROspcct 1030
i be garsumuos. Nuolatos siun
Tėvynes mylėtojui, rėmėjui lietuvių darbuo
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
čia aukų vilniečių lietuvių sutės, Linkiu Laimingos Kelionės vykstant į Tcl. HUlLevard 7012
Seredomls
ir Nedaliomis pagal sutarti
šelpimui, o ypač švietimo rei
Lietuvą. „
REZIDENCIJA
kalams. Jo patrijot^ški jaus
maį lietuvybės palaikymui vi
DENTISTAS
DR. ANTANAS G* SACK
sados atviri.
Telefonas REPub.ic 7868
Liepos 1 d. naktį kun. I. F.
arti 47th 8treet
Vai; nuo 9 iki S vakare
Ofteo: Tel. LAFayctte 4017
Boreišis apleidžia Detroitu, o
Seredoj pagal sutarti
Res.: Tcl. HEMloek 6286
liepos 3 d. Švedų - Amerikos
linijos laivu Gripsholm išplau
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
kia į Lietuvų. Jo pagerbimui
Kepam skaniausių Lietuviškų Duonų. Pristatome į vi
visos parapijos dr-jos rengia
Ofiso valandos: 2-4 Ir <L8 val. vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
sas miesto dalis. Ta proga GERB. KLEB. KUN. I. F.
RealdcncIJos Ofisas: 2656 W. 60tli SL
išleistuvių puotų, Lietuvių sve • BOREIŠIUI vykstančiam paviešėti Lietuvoj, Linkime
Valandos: 10-12 Ir 8-2 vai. vak.
j tainėj, liepos 1 d., 7 vai. va
Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti
Laimingos Kelionės ir pasisekimo!
kare. Puotos pelnas bus įteik
CII %/cc-roAo RAGALSKAS
tas kun. Boreišiui, kurį nuveš 1
Vilniaus krašto badaujantiems
GYDYTOJAS ,IR CHIRURGAS
Euclid 4530 Office Tel. Wentworth 6330
į vaikučiams ir švietimo reikaTel. VIRginia 0036
Rea. Tel. Hyde Park 3898
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p.
1 lams. Tai bus auka nuo De
Nudiltomis pagal sutarti
troito lietuvių.
'

Draugo'*

žinių

Išvažiavo

skyrius.

Seserys

ŠV. ANTANO PARAPIJA
KU'N'

IGNAS

F.

4b

atostogoms

Sugrįš

BOREIŠIS

LIETUVIAI

LIETUVIŲ

AMERIKOS

DAKTARAI:

DAKTARŲ

DRAUGIJOS

NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

OR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WINSKDNAS

Office:

2643

W.

47th

Street

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

2403

W.

63rd

St.,

Chicago

W.

2201

Malonu man buvo su jumis, viengenčiai,
Čia garbinti Dievų ir dirbti Tėvynei.
Ar paprastas rytas, ar iškilmės, šventė*—
Mukias mes Aukščiausiam kart’ siuntėm supynę.
Kiek kartų aš vienas per naktį rymojau,
Pasviręs ant knygos ik’ ryto aušrinės,
Jums dvasinio peno nuvargęs ięškojauK
Tiek kartų sau džiaugsmų jaučiau ant krūtinės.
Dėt amžiaus nukautam jau jėgos apsilpo,
•Nes mano gyvatos saulutė jau leidžias.
Jaunieji meteliai, kaip sapnas praslinko: x
Jų vieton senatvė po langu jau beldžias.
Lyg nyku, lyg trošku ant mano krūtinės,
Širdie, lyg nelaisvėje, kenčia užrakinta, —
Ar dienų, ar naktį, ji vis link tėvynės,
Lyg, rodos, ko ieško, lyg nor kų matyti.
_•
#
4 r'
’ V'
Oį leiskit jūs leiskit, retežiai tolumo!
Šalin! Duok man kelių, tu didjūrio siena!
Širdis išsiilgus matyt nor’ Lietuvų,
Tų prigimtų šalį, tų tėviškę mielų.
Pirma neg’ keliausiu pas savo Tvėrėjų,
Kapus aplankysiu gimdytojų savo,
Kurie- taip daug vargo dėl manęs padėjo,
Kaip manę augino ir mažų liūliavo.
Tat likit ik’ laiko, draugai mylimieji!
Tėvynę-aplankęs aš vėl čia pagrįšiu,
Kų veikia ten sesers ir broliai brangieji,
Aš jums koptečiausiai visiems 'apsakysiu.
«
' '
• ’
"•
Tai tu jau apleidi mus, brangus Klebone? '
Da lukterk minutę* Štai tavo viengenčiai;
Pirma, negu leisies į ilgų kelionę,
Nor’ žodį tau tarti pirm’ įieržengsi slenkstį: .
Detroito žmpnės, kuriuos tu kaip tėvas, '
Visus taip širdingai* mylėjai, dabojai,
Da nor’ palinkėki, kad tau Sutvėrėjas
Palaimintų kebų į šalį artojų.
Štai vyčių būrelis,'kuriuos tu globojai',
Tau nori iitarti^ sudiev, mūs-Vadove!
Čia mažos mergelės nuliūdusios stovi,
Negali nė žodžių surasti. Klebone f
Tu greitai sugrįžk ie atgal stt m ubus dirbti*,
Nes kų ipes be tavęs? Kai valtis be žvejo,
Nė irklu, nė styru bebus jos kam irti,
Ir žūsim suklupę -unt vidurio kelio.
Tiesa, mes vargdieniai: nė aukso, nė turto,
Neturim su kuomi paviliot,, pritraukti.
Mes vien tik turtuoliai nelaimių ir skurdo,
Vien žinom, kaip Dievui, Tėvynei tarnauti.
ip-gi žinom, nemyli tu aukso,
taipogi nežinomas svečias.
s viltį, jog tavęs sulauksim
;u mėnuo, pra bėgs kokis trečias.
Vincas

r^ra

Greičius

6-15 34.

Blažys su žmo
fcę į Grand Ra
dalyvauti gimi
me. Blažva sumonį

4645

Ashland

So.

Cermak

Road

Ave.

DR. S. BIEŽIS

DR. C. Z. VEZEL’IS .

4645

2515

ir

WEST

Rez.

Tel.

6631

S.

Cermak

Road

California

Ave.

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

Ot.

W.

Ave.

Ashland

So.

2201

69th

4142

ARCHER

AVE.

ST.

HEMloek

6141

Valandos:

2-4 popiet;

nuo 6.8

vakarais

OR. T. DUNDULIS

4157

Kun. I. F. Boreišio troški
mas — atlankyti motinėlės
-pų, pastatyti paminklų ir pa
simatyti su dar nematyta se
sute Maryte Boreiiyte, kuri
yra baigusi 'Lietuvos Univer
sitetų ir jau antri metai
kvtojauja Janavos gimnazijoj.
Ta proga atlankys visas svar
besnes vietas. Kun. Boreišis
paeina Rokiškio parapijom.

v aziuojant gerb. kun. I. F. Boreišiui į Lietu
vą atostogas praleisti, linkiu garbingam Pat
rijotui ir tautos reikalų karštam rėmėjui Lai
mingos Kelionės į Lietuvą ir atgal.

Žemiau pasirašinsios drau
gijos, nenuilstančiam tėvynai
niui, patrijotui gerb. kun. Ig
nui F. Boreišiui taria žodį: .

KINGSBURG TAVERN»
Atidarėme pirmos rūšies Alinę. Duodame di-

Reiškiame didelio dėkin
gumo Tau, Klebone, už kilnių
darbuotę parapijos ir lietuvy
bės reikalams. Linkime laimi
ngos kelionės, aplankyti giin
tųjų šalelę, dėl kurios tiek
ęražios agitacijos, darbo ’
dėjęs. Lauksime laimia
lugrįšti
įr parvežti

DR. SUSANA A. SLAKIS
IR

MOTERŲ

VAIKŲ

LIGŲ

BPECIALISTfi
6900

SOUTH

HALSTED

ST.

Valandos: 1 lkl 4 po pietų. 7 lkl < vak.

ARCHER

AVENUE

Tel. Ofiso BOVLevard 5213—14
Rez. VlCtory 2843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai? nuo
756

1-1;
35th

W

nuo

8:16-8:30

Street

TMrvr

BRAZIS

DR. CHARLES SEGAL *

Ofiso Tel. CALumct 6803
Rea. T«l. DREicI

DR. A. A. ROTH

OFISAS
4729

L4A/41AV4U&

T«***««^ Į-- -------------- T —

TUVIŠKĄ ČILJ’iš skaniausių ir sveikiausių
maistų. Kviečiame visus atsilatikyti. Gausite
šalto alučio ir skaųią eil j.

-

PRANAS WISKELIS
3457 BĄGLEY KAMPAS 24-tos
Arti Lietuvių svetainės

So.

Ashland

Ave.

2

lubęa
CHICAOO, ILL.

Rusas Oydytojaa^ Ir Chirurgas
Moteriškų,

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo t lkl 4
vai. po pietų fr nuo 7 lkl 8:80 vai.
vakaro. Nedėliomla nuo 10 lkl 12
valandai dien*.

Tetofonaa MlDuay 2880

Rea. Phone <
ENGIcurond 6641

0191

ionn
Office Phoi
TRIaagle

0044

visų

Ofisas

Vyriškų,

chroniškų

3102

So.

Vaikų

ir

ligų

Halsted

St.

Kampas Slat Stroot
Valandos: 2—4 popiet, 7,—9 vai. vak.
Nedėliomla ir Šventadieniais 10—12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850

So.

Halsted

Street

SO.

4631

ASHLAND

AVE.

Tel. VARds 0004
Raa: Tel. PLAaa 2400

ROOM 110

Nuo 1<

Vai.r 2-4 ir 7.9 vA, vakare

Nadėid.

Penktadienis,

birželio

29,

1934

D R

AUG

■*. ■ j.— ■»=

A S

Atsiveskite šeimų ir drau
/Michigan a Lithuanian boy,
• ————— '
Edvvard Zarrett. We/wish as gus dėl pikniko arba vėsaus
Juozas Liepinaitis, pirmas Lithuanian people of Detroit poilsio į Pierų, kur rasite vi
Liepos 3 d. pripuola D. K. lietuvis Detroite užėmęs daę- niųeli suceess to bis regime as sus savo namų patogumus dyJ. ir 'M. Cižauskai išvyko į
Nebark, N. J., LRKSA. 48 S. Rėmėjų draugijos susirin bų Deputy sberiff of
register of deeds \Vayne and kui.
seimų Dalyvaus seimo prog- kimas. Visi atstovai ir atsto- eounty, Mich., širdingai dfrko- County -Mich., Wc espeet Mr.
Ar graži ur lįjanti diena,
ranioj. Tuo paZdu laiku žada ’• vės malonėkite dalyvauti. Bus ja visoms organizacijoms ir.llar. Stoll at our Picnic, Bi*
1
♦
nedaro skirtumo, nes didžiau
paatostogauti. J. Čižauskų pa-1 svarbių pasitarimų ir piane- kurie tik kokiu būdu parėmė rutes grounds July.lst.
sia dalis Navy Pier yra apvaduoja S. Bukšaitė.
Šimų, Atsilankius draugijų su- jį.
sutt»įktaH rekomendaeiSuceess . to botli.
dengtus ir lietus jūsų nepaMirė birželio 23 d., 1934 m., 6 vai. vakaro, sulaukęs
siiinkimuose tenka gi įdėt i rei- jHS įr vjsįeins lietuviams, kuAntras
parapijos
piknikas
lies.
49 metų amžiaus. Kjlo iš Teisių apskr., Žarėnų parap.,
kalavimai pranešimų iš spau-'rie balsavo už jo darbdavį Mr.
įvyks
liepos
1
d.,
Birutėe
dar*
Gedeikienų kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metus.
plos utstovų. Matytų kad diau-1 tpom C. Wilcox, slieriff* of
Taksų mokėtojui sudėjo suATDaRASPaliko dideliame nuliūdime brolį Ignacų, brolienę
že. Visi Detroito lietuviui kvie i gijose įdomaujamas! kutaliki- Wttyne county. Tikigi>
,
ie
virš
dešimts milijonų dolerių,
Marijonų, ir gimines; o Lietuvoj du brolius: Stanislo
čiami dalyvauti piknike
ir
škųja spauda ir jos platininiu, tuviai ir toliau parems juos
Puošnus ir ęrdvus Cbicagos kad pastatyti Chicagos mies*
vų ir Antanų ir seserį Leonorą.
kitus raginti, kad atvažiuotų
bei Spaudos dr-jos gyvavimu. balsavimuos šiais metais.
Kūnas bus pašarvotas namuose 10725 Prairie Avė.,
Navy Pier, viena mylia Mi-Z tui šį .Pierų. Čionai visuomet
Visiems
bus
gera
proga
su
iki penktadienio vakaro, birželio 29 d. Po to kūnas
Kadangi atptovaį retai lanko
vėsu; dykai muzika, šokiai,
|!sa\to pažįstamais pasimatyti, si Spaudos draugijos susirin J. Liepinaitis visuomet re ebigan ežere, prie Grand Avė.,
bus nuvežtas į Visų Šventų parapijos bažnyčių. Laido
dabar yra visuomenei atdaras žaidimai vaikučiams ir viso
naujų pažinčių padaryti. Šo
tuvės įvyks šeštadienį, birželio 30 d. 10 vai. ryto bus
kimuose, tat mažai kų gali pra mia in dalyvauja visuose lie dykai, *per ištisų yasarų.
kie patogumui suaugusiems.
kiams bus gera muzika.
laikomos pamaldos, o po gedulingų pamaldų bus nu
nešti apie Spaudos dr-jos gy tuvių parengimuose. Ponai C.
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines. *
Wilcox ir 14aro,d E. Stoll,
Atsineškite pintinę valgio ir
Gerai - žinomas Pabst-Blue
Birž. 15 d., parapijos choras vavimų. Tat šj kartų visi-os
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
| gister of Deeds, žada su P. Joe Ribbon alus, skani kava ir vi vaikučius į Pierų anksti ryte,
laikė susirinkimų. Nutarta su dalyvaukime susirinkime.
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Liepinaičiu atvykti į Šv. Jur sokie gėrimai j>o 5 eentirs Įjap o vyrai gulės jumis ten Nisti
M. Aukščiūnienė, rašt.
ruošti išvažiavimų. Priruoši
Nuliūdę: Brolis, Brolienė* ir giminės.
gio parapijos piknikų, Birutės siduoda šioj puikioj poilsio vėliau vakare. Bile gatvėkaris
ami ir suradimui vietos išri
daržan, liepos 1 d., taip jMit vietoj, kuri dabar yra po visi-Į nuveš jumis ten už septynis
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika.
nkta komisija. Vasaros metu
Telefonas YAKds 1138.
ir Edvvard Zaretskas, klerko škai nauja valdyba, kurios di- centus, o jei važiuosite autochoras repeticijų nelaikys, bet
J. E. vyskupas M. Gallug llarold Stoll ofise. Bus proga džiausias rūpestis yra paten- mobiliu, vis rasite vietos parsekmadieniais, kaip paprastai
her dvidešimts devyniems bai visiems lietuviams susipažinti kinti visus utsilankusiųs.
kinimui.
(Skelb.)
10:30
per
sumų,
giedos
leng
j
,ge ėjo, kad pagelbėjus senatvėj
gusiems 1934 klasę Švenčiau
Ona, Aksomaiti>
ir sergančiai motinai, kas yra vas mišias. Rudenį muz. J. sios Širdies seminarijoj Detro
G R A B O R I A I:
retenybė tarpe čia augusio jau Cižauskas su choru žada vėl ite įteikė Bache,or of Arts lai
1 nimo. Pamokslas buvo grau- kų nors nepaprasto pastatyti. psnius. Tarp Įmigusių yra ' ir
į dus, bet pamokinantis vaika
ROSELLI BROTHERS, INC»,
Ona Škulienė gavo naujų ir lietuvis Pranciškus ZaretsĮ ms, kaip reikia tėvus gerbti, “Laivo” skaitytojų, — Mari kas (Zarret). Jo brolis Edva
Congratulations to llarold
į Birž. 19 d. palaidota Šv. Kry jonų Krivickicnę. Kad dau- rdas yra klerkas Register of E. Stoll tlie first to appoint
Specialiatai iškalime tr ibtllrMme visokį,* ruAlij paiulukhia
Ir
to liis staff in the statė of t
žiaus kapuose. Draugijos Sai- gjau atsirastų kat. spaudos Deeds ofise.
grabnamiua.
(Tęsinys iš 4 pusi.)
džiausio Jėzaus Širdies ir Šv. platintojų, kaip Škulienė.
Mūsų šeimyna spe<-t«ll/uo)a Sia
A. Bendoraitė, O. Platukas, O. Pranciškaus narės-iai su žva
me darbe per šešias kartas.
Lukoševičiūtė, B. SnialiukaiVeskite pa*tlnklq reikalus Uo
karstų prie bažnyčios
Pas mūsų seseris viešė,jo ke
siui su padais išdirbėjai*
tė.- Mergaitės dukrelės pavyz sutiko ir išlydėjo, (/Važus na lėtas seserų iš Grand Kupids,
dingų tėvų, kurie rūpinasi, rių paskutinis nariui patarna Midi. Paviešėjusios išvyko į
kad jos būtų naudingos Die vimas.
motiniškąjį namų, PittsburjjIšdirbėjai aukUi-suča rfišlee Paminklą
vui ir žmonėms, 'lti
jf
lr Grabnamių
han.
1 lDideliame nuliūdime paliko
Vienas blokas | rytus nuo
Viešnios mokytojos
l^yrų, dukterį Anastazijų, sū
Dldžiaubia parniūkiu dirbtuvė
didžiulių vartų
CliicaKuJ
Stela ir Veronika Kamarau- nūs: Kazimierų, Juozų, Petrų, Vilniaus našai jau prisiųsti
-------o-----skaitės iš California, Pa.,„vie- Simonų lr Zigmų. Pažymėtina Galima įsigyti pas klebonų
buvirš 50 meti, prityrimo
-------o-----šį pas seserį Galinskus. Ta kad Anastazija visada su mo kun. J. Cižauskų, 1). K. S. R.
Trys telefonai:
Pirkite Uolai iš dirbta vės Ir
proga atlankė įžymesnes De- tinėle ateidavo į bažnyčių, pa- dr-jos pirm. J. Ūsorių ir raš
taupykite pi n b; u.s
Rez. PEKSACOLA 8011
BELMONT 3185
troito vietas ir dalyvaus kun. tarnaudavo motinai visame, tininkę M. Aukščiūnienę.
Mes atlikome darb* daugeliui žy
, Office: HILLSIDE 3865
• nių Uiicngos Lie Žavių.
Tylutė
I. F. Boreišio išleistuvių puo kiek tik galėjo.
Alfred RoseUi, pres.
,
Vincent Roselll, secr/
toj. P-lės Kamarauskaitės
mo-»
v
Velionė paėjo iš Lietuvos
kytojauja valstybės kolegijoj.
Selenų kaimo. Šioj šaly išgy
leL LAFayette MSI
arti Grand Are.
Visi Telefonai:
Kan. F. Kemėšis, rašytojas veno virš 40 metų. Laidotuvės
Babickas kelioms dienoms bn- buvo didelės. Bažnyčia buvo
Telefonas SEEIey 6103
vo apsistoję pas kun. Boreišj gedulą išpuošta. Karstas pai
OTDTTOJ S ir CHIRURGAI
Chicago, Illinois
ir dalyvavo seserų piknike. niomis, gėlėmis aptaisytas.
A. a. Agnieška būvo gero.®
Kan. Kemėšis atlieka savus
širdies,
pilna malonumo mote
reikalus, kurie buvo nuo
(Prlo Archer Aro. Mtoll Kedzle)
riškė, gera parapijos rėmėja. Voi'andoO:
niau užsilikę.
GRABORIAI
duo S lk» I rai- rokara
U.redomte tr DOdUlooate Mal
Šermenims patarnavo grab. D.
•atarti
B.
Brazis.
į
Šiame puslapy randasi kele
SPAUDOS

liūs, kad užaugę būtų gerais į
katalikais.

DĖKOJA

ATSTOVŲ

DĖMESIUI

VYayne

KUNIGAS

JERONIMAS

TISKUS

Mrs.

Ona

Aksomaitis

VISADOS

Re-

LIETUVIS

JŲ

TARPE

DETROITO
ŽINIOS

HAROLD

E.

OF

GISTER

RE

3T0LL,

DEEDS

DIRBĖJAI

PAMINKLŲ

ŠV.

ANTANO

PARAPIJA

kėmis

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

LIETUVIAI

DAKTARAI:

527 N. WESTERN AVĖ.

DR. A. RAČKUS

Yards 1741-1742

a

X—SPINDULIAI

3051

43rd

Weat

Str.

se

Amžinų

tas skelbimų. Patartina remti
tuos biznierius, ,kurie remia
katalikiškųjų spaudų, aukoja
svarbiems reikalams ir daly
vauja mūsų parengimuose.

jai

LACHAVVICH
IR SONOS

atilsį.

DRA, P. GURSKIS
“

ŠV. JURGIO PARAPIJA

LIETUVIAI

DENTISTAS

4204

ARCHER

Patarnauja laidotuvėse kuoplriauala
Reikalo meldžiu ateiėauktl. o mano
darbu būsite užganėdfntl
Tek CANai Skili arba Uit

\
Birž. 17 d., 8 vai. ryto gerb.
D. B. Brazis (graborius) į- sesučių priruošti vaikeliai pri Phone Hemlock 2061
sigijo naujų Oldsmobile, ku ėmė pirmųjų šv. Komunijų. DR. JOSEPH KELLA
riuo žada, prisėjus reikalui, Dvasinėj puotoj sykiu dalyva
ižiąi patarnauti. D. B. Bra vo ir jų tėveliai.
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Klebonas kun.
daugelį kartų yra patarna
- • J. Cižauskas i
Nedėliomis pagal sutartį
pasakė
labai
įspūdingų
pamo

•i
vęs seserims, klebonui ir pa
kslų, ragindamas vaikučius
rapijos reikaluose.
dažnai eiti prie Dievo stalo, o
S. ir A. Sakalauskai ir Ker-!tėvelius prižiftrėti savo vaikešonskai susilaukė po antrų du
k relę. Dr. A. G. Sack priežifi
roj motinos sveiksta, o dūk Į
MFTT’VIS
OPTOMETR,CAIxr AKIU
relės auga.
speciaLihtab
v.

8 v.

ryto iki

GRABORIAI

W.

vak.

2314

23rd

PL,

Chicago

JOHN B. BOROEN
Lietuvis

2201

V. A. Minutai irgi susilau
kė antrų dukrelę. Tėvai džiau
giasi garnio, aukomis.

W.

1439

DR.

S.

6459

22nd

St.)

S.

Rockvrell

St.

A. a. Agnieška Mackevičie
Telefonini REPublic 0(100
nė, 67 m., mirė birž. 16 d., Šv.
BusMenn Phone
Antano bažnyčioj atlaikyta tre, Ell<1(.wood r>M0
I .nrlcrvood 5M3
jos šv. Mišios, prie didžiojoj
altoriaus laikė kleb. kun. I. /
F. Boreišis,\prie šoninių kun.' MODERN PHOTO
KTt’DIO
V. Masevičins ir kun. L. Pra$, rengta
IIollyw,WMl ėviesnmt.
pelins, kun. Boreišis pasakė
AUKATOFI RTJft’ER
PAVKIKPLAI
gražų pamokslų, kaip senelę Kilt rauk
lame dienų si
vakare
vaikai mylėjo ir prie kiekvie /
nos progos, ypač dukrelė Ana
stazija, visur su motina drau-'
CHICAGO

P. GONRAD

420

WEST

VAITUSH,

Avenue

Cicero,

Ct.

49th

63rd

SO.

Phone

Boulevard

Nedėlioję
W.

I. J. Z 0 L P
West

1646

Tel.

46th

BOCIevard

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
Vai.: nuo 7 iki 8 v. v.
lArkl ria n t
I 5340 So. Kedzie Avė. '
Antrad. 'ir Hokmad.
I
Rd.

JJ.BAbOM

2109

k

SYREVVICZE
ORABORIUS
Laldotdvėm. pilnas patarnavimas
galimas ui 136.00
KOPLYČIA DYKAI
S.

50th

Avė.,

Cicero,

UI.

Street

JUOZAPAS EUDflKlS
IR TĖVAS

7589

Cermak

Cicero

Tel. CICERO 2B4

1344

530$—8413

(Neturime

sąryšių

su

firmų

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel.

Boulevard

pačiu

vardu)

a.

**

-tf ’

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.
"'m

*

Įf

i k-

'Z', %

•

®

' PAŠAUKITE:
Ti^. LAFayette 357$

J. LJulcvKhis
\ Graborius
Ir

Patarnauja ('hira-ia
goję Ir apylinkėje. '■

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4082 Archer Avė.

.w' .

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 dienę ar naktį.

4139

j

tuo

*

COURT

ORABORIUS lr LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

AVĖ.

pagal eutart)

49th

SO.

Cicero, Illinois

ni-aki,

22nd

1410

Phone

LIETUVIŲ GRABORIUS
Patatdoja už $26.00 Ir aukėčiau
• Modemiška koplyčia dykai
M8 W. IStli Kt. Tel. CANai 6174
Chicago. III.

■

Koplyčia' dykai

Street

3211

.r .

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So, Hermitage Avenue

cFraborius

18th

West

GVIM) ARTIS
•
tr Pi ti enk n akiniu.

2201

1 7$

111.

Ine.

DR. KARL NURKAT

STREET

J. F. EUDEIKlfl

Avenue

Lituanica

Dl.

J. F, RADŽIUS

I*hon<- CANai 6122

Ik

3319

prieinama.

Kaina

GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas genis Ir nebrancus
Telefoną. MONroe

OPT.

ASHLAND

reikalams.

ANTANAS PETKUS

718

PAengvinz aklų |Um»pim<, kurte
a»tl prležaatlml
galvos nltaudljimo.
■vaifimo aklų aptemime. Dervuotulao, skaudamą aklų karttj, atitaisė
tru m paregyalų tr toliregystę. Prireoyia teMngal akintai, Viauoee atalttkimuoae egzaminavimai, daromas au
elektra, parodančia aiažlaunta. klalžaa S poetai* atyda atkreipiama
J
mokyklos valkus. Kreivos aky* atl/aleornoa Valandos nuo 1 n liti t ▼.
NedėlfoJ nuo 10 iki IS. Daugely atMliklmų akys slitataonvM be akintu.
HahUKs piginu kaip pirmiau.
4712

r •»
I
Turiu automobilius visokiems

SIMON M. SKUDAS

Road

(Metropolitan State Bank Name)
Valandoe Kandlnn nuo • iki r.
Panedėllo. Seredoe Ir Pėtnyčloe
vakarafa e iki •
Telefoną. CANai 105
Namai:

Western

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

• Te,- C1CKRO 6*27

Advokatas

Oermak

(West

So.

UUDOJAM PIGIAU NEGU KITI

1138

STANLEY P. MAŽEIKA

Chicago,

DENTISTAS

6558

YARda

GRABORIUS

AVĖ.

eorner Sacramento
Vai.: nuo 9

Telefonas

2506 West 63rd Street

r ws

K

z

METINIS SV. KAZIMIERO PAR. PIKNIKAS CHICAGO HEIGHTS, ILL
i irnbA MII
niPkiž
ęFkMflrilFnlY
IP
I
lFPfl\
1111
Y
1
RlrNA 1QQ4 M
ULlMvInUiLIl I JL,
JULI I tflLIlfJ, IUU4 Ivl.
RPiMlinlFUlfir

(U

a aa

Bus* visko ko tik geras piknikus reikalauja. Klebonai risis su vienu savo parapijonų, kui
sveriu aPic

30(1 svarų. Bus dvi garsios orkestros. Vienu grieš dėl šokių, o antru prie būro.

Maloniai kviečiame visus Chicago Heights, Steger, Harvev, Chicagos ir apylinkės lietuvii

LIliUO

VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv. , tarpe So. Crawford ir Cicero Avės
Uį

' lem, supranta, kad geriatisiai,mokyklą. Sv. K. A. Rėmėjos,; Per Stulgaitės

s» Ebertu,taip pat ir kapinėse. Tat pra
mokymo pareigų galima jeiti poniai Antaninai Nausėdienei | šliūbų viena solistė giedojo so-' ^ome visų lietuvių kataliku
geroje mokyklų organizuotėje. | stovint drąsiai pirmoj, vietoj lo, vargonais akompanuojant Į skaitlingai dalyvauti tose liud
' Dėliai aukštesnių mokyklų, Jo organizacijos yeikime, galėtų K. Gaubiui.
• nose iškilmėae.Įaidatuvėse.
ų tautų* Eminencijos programa yra to- •, žymiai paremti tokį garbingų
Abiem naujom porelėm lin'
Rtp.
kia: kad kiekviena miesto da- ‘r naudingų darbų. Visuomenė kime gražios laimės.
--------- *--------ažnyėia, H? turėtų pilnai akredituotų ; neatsakys savos paramos.
e, tai y- i? su tnodarniškiausiais jtaiPrašoma kad visuomene, y.
ivo Šv. symais aukštesnę mokyklų me- paė profesionalai, kunigai, da■, tų ci- rgaitėms ir berniukams. Pavy- ktarai, advokatai ir biznieriai
PEOPLES RADIJO PROG
drš visų zdžiui, prie Miehigan ežero taipgi pareikštų ‘‘Drauge” sa
RAMOS TEIKIA MALONU
amžiais ont Irving Park Blvd. yra Im- vo opinijų kaslink tokios pa
MO KLAUSYTOJAMS
name ir) naculata Central High School, žangos kurių mūsų Šv. Kazi;. Ta jo-‘kurių lanko mokiaės iš šiau- mioro akademija galėtų atsievisiškai rinės (North Side) miesto pu
pai galias. Prie 82-tros ir Prairie A)je, kaip ve. yra Mercy Central . High
iai galį School patarnaujanti mergais šalyse, tems iš pietinės ir rytinės (So.j
Birželio 23 d.,A
A. A. KUN. H. T1SKAUS
raštuose. East Side) miesto dalies. Pre
LAIDOTUVES BUS
savo mi- matoma, kad Jo Bminencija
tai ųet netrukus aprūpins ir vakariNUFILMUOTOS
, kad ji nes miesto dalis, kaip Siaurės
o su di- taip ir pietines vakaro dalis.
Dabar, kokia būtų garbė lleiškų- nio- tuviams, jei jie įsteigtų tokių
ojitno ti- centralinę aukštesnę mokyklų
C’hicagos pripažintų visoj Amerikoj,„ Tų
vienų iš galima padaryti prie Šv.
nerikoje. zjn)ieTo akadernijos.
varg. K. G
us, Jo E- B1įef.o Seserys turi reikalingus' Kužiai pagiedojo porų

SAN FRANCISCO, Cal

j.

RADIO

I\a-

PRANEŠIMAS
Naujai atidaroma Gohh*n Gau*
Buffel — snbatoje. birželio (June)
30 d., 4070 Archer Avenue, Southwest of California Avė. Tel. LAFayetti? 4054 — Savininkės yra

Aira. A. Svllovv ir Mrs. A. Prus)*.

Iftkraustome visų savo modelių
aukltų ir sandėli po 1/, kainos.
(26,000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Lengvais iftmokėjimais ar cash.

1150.00 Seklyčių setai
>145.00 Valgomų kambarių setai

fOK.OO

Seklyčioms

kaurai

Kari.| vaujamas

Munde- biokslo laipsnius vesti tokių |

>150.00 Miegamų kamb. setai

giesmių.
Skalbimui

masinos

Elektrlklnės ledannčs

Geležinės lovos; visi, dydžių

ką tai
reiškia

• r 12

vaflnkittlai kaurai virtuvėms

>50.00

gesiniai

pečiai

>21.00 Inner spring matrosai

Šimtai kitų bargenų Siame di
džiuliame išpardavime. Atsiminki
me didžiausių Ir puikiausių rakandų
krautuvu Bridgeporte.
P-nas Joseph Jusaitis, vedėjas. .

—gerai pritaikinti
ir vėl sumaišyti lengvus
nunokusius tabakus

3621-23-25 South
Halsted St. '
Atdara Antrad.. ketvlrtad. Ir
SeStadieni’o vakarais iki 10 vai.

5332 So. Long

Avė.

Chicago, UI.
TEU REPUBLIC 84M

juos “sulieti” krūvon
RA

Y

daug

įvairių

tabako

rųžių

auginamų šioje šalyje ir užsieny

dalį

tinkamų

rųšių

Katrie perkate anglis IS
dralverių. siųskite Juos
J
CHANE COAL CO. Oauslte
geresnes anglis, už mažiau
pim'gų.
INtcahontaa M. R.
tiktai >7.00 tonas.

namie - augintų

tabakų ir pridedame aromatiško
turkiško.

je. Nėr dviejų panašių rųšių.

Kiekviena rųšis turi kitokį skonį ir

Kuomet šitie tabakai pritaikinti'ir
POPIERI'OJAM le PKNTUOJAM

kitas savo skirtingas ypatybes.
Kaikurios rųšys turi daugiaus na-

turališko saldumo nekaip kitos —- ne

vėl gerai sumaišyti Chesterfield budu

— subalansuoti — kiekviena

Aflieknme visus namų dabim'mo
darbus. Darbas pigus ir Užtikrin
ta*. 1ŽŽ4 m popieros rolė — 6c.

tabako

rųšis pagerina geriausias rūkymo ypa
KON

kurtos priduoda puikų prieskonį ir
puikų

aromatą — kaikurios

liuosiau

degu negu kitose
Gauti Chesterfield lengvesnį geres

nį

skonį mes

imame

tinkam^

tybes kitų.

Štai

Itą

f

JOSEPH AUOAITIN
S. 50th Av*.*
Cicero,
Tel. Iiafayette »7t*

III.

reiškia pritaikinimas ir

sumaišymas Chesterfield cigare•L tanu—lengvesnį ir geresnį skonį,
lr todėl JIE PATENKINA.

cigaretas, kuris LENGVESNIS
Cigaretas. kuris GERESNIO SKONIO
PAIMTINO and DECORATINO
HARDWARR aml PAINT STORE
Stll W. «žrd Str.. CŽUcago

t

