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PAGULDĖ GALVAS EILĖ 

VOKIEČIŲ VADŲ
KARO. BOURNE 

JUBILIEJUS
Kol kas kancleris Hitleris laiko

si savo pozicijoje

MINĖTA 50 METŲ KUNI
GYSTĖS SUKAKTUVĖS

KARIUOMENĖ YRA PARENGTA
j LONDONAS, birž. 30. — 
šiomis dienomis čia minėtas 

1 kardinolo Bourne, \Vestmin-

VnflETIini DCDQ£Vin |Steri° ketv,,to-i° arkivyskupo, 
YuMlIUUJ ILIIuLMU“ 50 metų kunigystės jubiliejus.

Iškilmių dieną, gautas Šven
tojo Tėvo Popiežiaus Pijaus 

' XI sveikinimas ir laiminimas

SĄJŪDIS PRIEŠ 
NEPADORUMĄ
VISI ORGANIZUOJASI 
PRIEŠ NEPADORIAS 

FILMAS

MIRĖ JAPONAS 
APAŠTALAS

BUVO PASAULININKAS, 
BET UOLUS KATALIKAS

NAGASAKI, Japonija, bir- 
Chicagoj be katalikų ener-j želio 30. — Nagasaki vyskupi-

BERLYNAS, birž. 30. —
Vokietijoj pagaliau pasireiškė, 
revoliucija tikslu sugriauti na
cionalsocialistų J nacių) dikta
tūrą ir paskelbti militarinę 
diktatūrą, jei nebūtų galimy
bės greitai grąžinti irtonarkiją.

Pirmieji žygiai preš kancle- 
ij Hitlerį kol kas nepasisekė.
Ištikimi jam smogininkai nu
sisuko prieš savo vadus san- 
kalbininkus. Keletas jų žuvo, 
atsisakę pasiduoti.

Kad Hitleriui pasisekė pir- ?e Pa^ vyriausybė betarpiškai 
muosius savo priešų žygius į nedalyvauja .tačiau nė nernė- pu V()kiotij ri 

nustelbti yra faktas, kad tieĮ«ina rimtai tai visa nustelbti:
priešai su savo planais nesi- j Persekiojimus vykdo vyriau- 
slėpė. Hitleris tai žinojo fe? sybės sekėjai i-r rėmėjai; Ju- 
jis buvo pasirengęs gintis. O tikslas yra išgriauti krikšcio-. 
tie jo priešai, tai vadai, kurio | uybę ir jos vietoje pastatyti 
visą laiką su juo bendrai dir-j &ermaniską tikėjimą pago- 
j)() iniziną. Mis' jiagoniznias visu

Prisiartino momentas, kad smarkumu skleidžiamas.
Hitleriui jau reikėjo gintis ir Vyskupai protestuoja, kad 
sutriuškinti savo priešus. Uit- vyriausybe tuo reikalu nieko 
lerio įsakymu smogininkai pir, neveikia. Ragina tikinčiuosius 
udausia norėjo areštuoti bu-■ kuo stipriau laikytis savo šv. Miną. 
vusi premjerą gen. Kurt von Į tikėjimo, pasilikti ištikimais 
Scbleicherį. Šis pasipriešino. Į Kristui, Jo Bažnyčiai ir Rymo 

Jis ant vietos nušautus. Žuvo į Popiežiui. ,
ir jo žmona, kuri gelbėjo vy-j------------------ —
rui.

JAMA KATALIKU BAŽ
NYČIA

BERLYNAS, birž. 30. — 
Vokietijos katalikų vyskupai 
paskelbė bendrą laišką kuni
gams ir visiems tikintiems.

Pabrėžiama, kad visoj Vo
kietijoj vyksta Katalikų Baž
nyčios persekiojimai, kuriuo

kardinolui. .Jo Eminencija yra 
73 m. amžiaus.

VATIKANAS SUSITAIKO 
SU VOKIETIJA

BERLYNAS, birž. 29. —
. j Konkordato interpretacijos 

klausimu Vatikanas susitaikė

Kanclerį Hitlerį aplankė de- 
i ylai <b*4yviai ir-padaryta tai
ka patvirtinta.

Taikos sąlygomis — didžio
sios katalikų jaunimo organi
zacijos pakeičiamos vyskupijų 
organizacijomis, kurios išsiža
da visokių kultūros sportų ir 
pusinilitarinio veikimo. Vy- 
riausyly* užtikrina joms gyva-

NEPAPRASTAS ĮVYKIS 
CHICAGOJ

Po to nušauta visa eilė kitų 
smogininkų vadų sannioksli- 
ninkų. Kai kurie patys nusi
žudė, matydami nepasisekimą. 
Tarp' nusižudžiusiųjų

KATALIKYBĖS PRIEŠAS 
VYRAUJA MEKSIKOJ

Birželio m./lf) d. AV. Adams 
gatvėje policija rado pasmaug 
tų L. Ilickev, 30 m. amž., 232

MENJCO CITY, birž. 30. — i So. Uoomis gat. Lavonas buvo 
Yrn ,r Meksikos nacionalė revoliuci- vienuose apatiniuose drabu- 

kap. Ernst Rovhm, smoginin-, nė partija, kuri valdo Meksi-1 šiuose. •

kų štabo viršininkas. ' kandidatu į krašto prezi-, Pereitą penktadienį nužudy-

Visoj Vokietijoj, ypač Ber-|(}Pntus turi generolą Lafearo • to vyro motinos namus nplan-
Myne, žmonių tarpe nepapra
stas sąjūdis. Visur pilna poli
cijos. Kariuomenė parengta 
veikti. «

Hitleris ir jo sekėjai per ra
diją ir per spaudą skelbia į 
gyventojus atsišaukimus pa
skui atsišaukimus. Aiškina 
savo žygius. Stnogininkus kvie 
čia būti ištikimais vyriausybei 
ir savo ua u jiems vadams, ku
rie užima Į>ašalintųjų vietas.

tVisn A' iki< tija atsiduru.4 

kai ant ugniakalnio, kuris, 
kaip atrodo, vos tik pradeda 
(dundėti ir j>alengva veržtis.

PERSKRIDO ATLANT1KĄ
------------------ j

gingo veikimo smarkiai ėmė 
veikti prieš nepadorias filmas 
ir protestantai su žydais.

Ir jie prganizuojasi į gau
singas grupes, kad gelliėti ka
talikams kovoti prieš plintan
tį nepadorumą su krutomais 
vaizdais.

joj mirė 87 m. amžiaus .Jue- 
mon Yokoro, pasaulininkas ka 
talikų apaštalas, kurs katalikų 
persekiojitnų laikais 1870-73j 
m. pasišalino iš Japonijos ir 
paskiau grįžęs per ilgus me
tus gelbėjo misionieriams jų 

i darbe.
Velionis savo kilnu

DILLINGERIS SU GAUJA b 1,1 Na*asaki krik^i,,"i'F u.mini * mm 'rie be kunigų per lr,s ^nitus PUOLĖ BANKĄ Įlietų išlaikė katalikų tikėjimą.

SOUTH BENĮ), Ind., birž. 
30. — Benki atkaklūs žudikai 
šiandien puolė Merchants Na
tional banką. įsiveržę į vidų

Dienraštis ‘^DRAUGAS” sveikina A. L. R. K. 

Studentu ir Alumnų Seimą, įvykstantį šio liepos 

mėn. 2 ir 3 d. Marianapolio kolegijoj, Thomp- 

j son, Conn. Seimui siunčia kuo geriausių linkę*

A. a. KUN. H. TIŠKUS IŠKILMINGAI 
PALAIDOTAS

Laidotuvėse dalyvavo daug 
kunigų ir tikinčiųjų

į šeštadienį, birželio 30 <k, iŠ- palydėti į amžino atsilsio vie- 
puėjo ^kilmingai palaidotas a. a. kun. tą.

GINKLAMS EMBARGO
Didelė minia susirinko į baž
nyčią pasimelsti už a. a. Ilie- 
ronimo sielą. -Gausinga minią 
taip pat palydėjo į kapus.

Nužudė vieną polįcmoną, 4 [tuo būdu pagelbėti Kubos vy- • Chicagos ir apylinkės dva-
tuoj pradėjo šaudyti.

AVASHINGTON, birž. 30.— 
Prez. Rooseveltas paskelbė 
ginklams embargo į Kubą, kad

Dalyvavo šie: Didžiai 
II. Tiškus. Gedulingos pamal- Gerb. pralotas AI. Krušas, 
dos įvyko Visų Šventųjų baž-į kun. A. Skripko, kun. H. J. 
nyčioje, Roselande. [Vaičiūnas, kun. J. Paškauskas,

Buvo matyt žmonių iš visų j kun. A. Baltutis, kun. J. Svir- 
Cbicagos lietuvių parapijų, skas, kun. K. Bičkauskas, kun.

J. Martis, kum A. Linkus, 
kun. J. Mačiulionis, M.I.C.,
kun. A. Martinkus, kun. Pr.

I Vaitukaitis, kun. B. Gutau
skas, kun. V. Černauskas ir

asmenis sužeidė ir, pagrobę I riausybei kovoti su savo prid- siškija Htvyko pasimelsti už [kun. Pauliukas, dorniniko-

apie 20,(X)0 dol., atsišaudyda-j šais 
mi paspruko laukiamu gatvė
je automobiliu.

Sužeistieji ir mačiusieji plė-1 

šikus tvirtina, kad jų tarpe • 
buvo Dillingeris — ieškomas I 

žudikas.

ia. a. Ilieronimo sielą ir kūną Inas.

MILWAUKEE UŽSIBAIGĖ STREIKAS;!F0“ NE
DARBININKAI LAIMĖJO i —

ANGLIJOS KABINETE 
ATMAINOS

MTLWAUKEE, AVis., birž. kompanijos unijai ir jie nieko 
30. — Pasibaigė darhininkų į bendra neturi su streiku.

streikas įr darbininkai laimė
jo. Streikas vyko vos kelias 
dienas, bet buvo nepaprastai 
triukšmingas ir riaušingas. 
Milwaukee Electric Raihvay 
and Light konrpanijai įdary
ta dideli nuostoliai. Vienas as-

LONDONAS, birž. 30. —
Pri(*š išvyksiant premjerui 
Mac Donaldui į atostogas, An
glijos kabinate įvvkdvta kai
kurių atmainų. .Vieni ministe- į’nuo užmuštas ir daug sužei- 

riai pakeisti kitais. Kabinetan

Cardenas, kurs yra aitrus ka-! kė smulkmenų pardavėjas. Pa- 
talikybės priedas. .siūle moteriškei pirkti diržą

Ši partija negali įr turėti i1*'' xl'A centų. Mrs. L. H. į 
kitokio kandidato. Kitų parti- J nupirko ir patyrė, kad J
jų kandidatų veikimas varžo- 1 'n* nužudyto jos sūnaus dir- 
nias. Kaip paprastai, naujas Į ^as-

šis* prezidentas bus išrinktas 
kareivių durtuvais. Rytoj vyk Į vwa pašaukė policiją. Are
štą rinkimai. šluotas Al. l)owns, 35 m. amž.,

____________ __ ‘410 Oakley avė. Areštuotasis

DAOVIDTAO Ll iPinkl Al IC ! ka<l <liržū j»m dovo-
rAoMnlAo NAulunALIąĮ^jo r. g. Murpty, 30 m.

' amž’, 849 Matlison gat.

Policija areštavo Murphy 
ir rado, kad> jis dėvi nužudy
to vyro kojines ir batelius. 
Tardymai vyksta.

DARBO BOARDAS y
WA8HINGTON, birž. 30. - 

Prez. Rooseveltas |>askyrė vy
riausiąjį darbo boardą, knrin 
įeina: Lloyd Garrison iš AA'is., 
pirmininku; H. A.- Millis iš 
Chicago ir E. S. Smith iš 
Mass.

Šis boardas sujungiamas su

PARYŽIUS, birž. 30. —
Broliai Adomavičiai iš Rronk- 
lvno, kurie skrido j Varšuvą,** I
Atlantiką perskridę nusileido darbo ■ departamentu, bet ne-
Prancūzijoj. Sako, kad pritru > bus šio departamento kontrolė- 
ko gazolino. 1 je.

DETROIT, Mich., birž. 30. 
-'Automobilių “karalius”

Fordas, pats žinomas didelis
Pasirašytos taikos sąlygos finansininkas, iš naujo pradė- 

vra tos; j j<> kaltinti AV’all gatvės finan-

Strtikas tuojau atšaukia- sininkus už ^dideles krašto vy- 
mas. ' riausybės išlaidas.

Kompanija priima darban ( 
visus prieš streiką dirbusius! 
darbininkus į jų senas pozici 
jas.

pateko daugiau jaunųjų kon
servatorių vadų. Y ra daug 
nepasitenkinimo.

PRANCŪZIJOJ UŽDARY
TAS ISTORINIS BANKAS

Darbininkų susitaikyme su
kompanija svąrbij vaidmenį/
turėjo federalinis arbitras 
kun. U. J. Haas, Notre Daine 
univftbsiteto laikinas preziden
tas, kurs čia atvyko riaušjn-

K-ompanijos unijai nustaty
ta nauda prezervuajama vi
siems darbininkams.

Kompanija ištraukia plati
namą savn biuletiną, kuriam 
pareiškiama, kad tie darbinin
kai, kurie dėsis su pašalinėmis

ginusiu metu. Jis tuėjau pa- unijomis, bus pašalinti iš kom- 
kvietė abi puses į derybas. panįjos unįjOR.

Fordas pareiškia, kad ,už vy
riausybės'nugaros stovi finan

sininkai ir jie šiandien daro 
didelį pelną.

Anot Fordo, darbininkų utii 
jų veikimas, darbininkų strei
kai, ir kt. prajovai, tai finan
sininkų darbas.

Fordas pareiškia, kaTjia ne 
siinteresuoja darbininkų uni
jomis ir joms nėra nei palan-

PARYŽIUI birž. 30. — Pie, 
Patyrė, kur |>ar;:«.vėjaa gy-|Hų vakarų Prancūzijoj ekono
mo ir r\o^auVa nniw.i».i Aro. minjaį reikalai taip pablogėjo, 

kad Miliau’e uždarytas Isto
rinis Vilią bankas.

0TTAWA, Kanada, birž. 
30. — Uždarytą Kanados par
lamento s<sija.

^TOKIJO, birž. 30. r— Susi
daužė du japonų karo laivai. 

Keliolika vyrų žuvo.

Kompanija buvo priversta pa
daryti nusileidimų.

Šį įlanką įsteigė Liudovikas 
XVHT 1818 m. Turėjo 32 ša
kas.

Kompanija turės derybas 
su derbininkų skirtais atsto-1 

vais atlyginimo, valandų ir j 
dariai sąlygų klausiniais nu-1I
statyta National Recovery ak-, 
te tvarka.

kus, nei priešingas.
/

KATALIKAI BELGŲ 
KABINETE .

BRIUSELIS, birž. 30. — 
Naujam belgų ministerių ka- 

KompAnija priima atgal try kuriam pirmininkauja

liką įkaitintų ir is darbo P^^' ^^talikas gTafas de Brogue-

Sustačius taikai sąlygas, bu
vo sušauktas streikininkų su
sirinkimas ir sąlygos pripa
žintos. Susirinkime kum Haas 
tarp kitko pažymėjo: “Demo
kratijai eina pergalė. Man yra 
daug malonumo, kad nors men

GAL NETEKS REGĖJIMO ka dalimi galėjau prisidėti 
prie šio laimėjimo.”

Darbininkų laimėjimas įvy
ko tuo metu, kada buvo daro
mi planai paskelbti mieste ge
neralinį streiką. Kompanija 
gi iki pat taikos padarymo

Ties llarlem avė. ir 71 gat. 
susidaužė automobilis su tro- 
ku. Automobiliu važiavusi ru 
vyru Mrs. Margaret Evett, 24 
m. amž., sunkiai nukentėjo ka
tastrofoj. Atvežta į Šv. Kry-,stoiko nepripažino streiku. Ji

intų darbininkų 

Kolektyviam derėjimuisi 
darbininkai renka atstovus; . klauso liliernlų partijai, 
šių išrinkimo tvarką nustato

ville, yra kiti 6 katalikų par
tijos vadai.. Kiti G nariai pri-

Ikomitetas iš trijų: J. Heil, elektrikininkų ir pajėgos 
NRA valstybės boardo pirm.; minimo darbininkų.
.1. D. Moore, federalinis tai
kintojas; ir P. A. DonaJiue, 
nacionalio darbo boardo na-

ligonine. Sakoma, ji ne-! sakė,.kad iš visų jos 4,700 dar- rys. Darbininkų atstovai ren
teks regėjimo, jei pasveiks? į bininkų streikuoja vos 147. 
Jos vyras lengvai sužeistas. Kitų gi dauguma priklauso

kami iš visų trijų unijų; gat- 
vėkarių ir busų darbininkų,

ga-

Šių visų trijų unijų darbi
ninkai darbuojasi, kad kompa
nija atgautų mėlynąjį arą, ku
rio neteko pasireiškus gin
čams dėl trylikos darbininkų 
pašalinimo.
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Šv. Valburgos Abatija
PKKNl'M KRATi >S KAIS V 

Metams $6 00. Pusei melu 
— $2 00; Vleuum mėnesiui - 
prenumerata: Melams — K'OU 
{Luvlja — .Olo.

Vkelblmų kalėda prlalutifi'nnina varelkalavua 
Beodradarblania Ir knrasput dautatoa raAty negrį- 

Mua, Jei neprašoma utį padaryti Ir inprįaluudLain* tam 
tikai Ui pakto tankiu.

Kadaktorlu pritina — auo 11:1* Iki !>:•• rai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

J menkos Valstybėse: 
{3 50; Trlum nei: etanais 

75c Kitose valstybė** 
Pusei metu — M 00-

“DRAUGAS”
LITUI JAN LAN DAILY FRIEND

' Publlahed Daily. Ricept R utį (lay. 
■UBSCRIPTION8: One Taai — U • «. 81x Montha

— »1.6»; Three Montha — »>••; One Month — 75o. 
Europa — One Tear — )7.*t; tfli Montha —
Copy — .Mn.

▲dyortlatng ln "DRillOAS" brlnga best resulta. 
▲dvortlaliig rates on ai wtlcat)on.

••DBAUGAS” 2334 S. Oafcfey Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

vilios reikėtų neigti, Yru daug nepadoriųjų 
atvaizdų. Geri žmonės nuo jų šalinasi.

šiemet pasaulinėj parodoj yra mužiau 
mokslo ir daugiau kultūros. Religijų repre-į Abatė Benedikta, 0 S. B 
zentuo.jamu tik tuščiu žodžiu. ~ atsilanko į Ameriką. — Jos

J<iek\ienaiu yia vertu atlankyti parodų, funkcijomis ir insignijomis su 
Kiekvienam parodos skyriuje matomi pi nei-1 sįįdomuia ne vien katalikai, 

t ii
ju katalikų vardai.

Kiekvienam turi

burgos miniatūių, o retežėli i 
atstoja plati mėlyna girliandė 1 
lė, kuri reiškia emblemų šv. | 
Jurgio Vyčiu Ordi no, kurs |

DABARTINIAI LIETUVOS 
SANTYKIAI SU PABAL

TIJO VALSTYBĖMIS
— . 'ta, kad

baltiniu laiku Lietuvoje , Jiesiems

kiekvieno kaimyno uĮietitams.

'Tačiau latviai it estui šiems 
lenkų ir vokiečių klikždėji- 
inains nelabai pasiduoda. Ir 
jie sveikai galvodami .-upian-

didieji vardai. Tarp jų yra daug žymių- bet ir kitatikiai. — Abatija į- į senovėje, Vokietijoje, buvo di Jvis daugiau pradedamu dūmė-Į reiškiu,

kurta 1035 metais. — 
mt žinoma, kad pažam abatijos Amerikoje.

#•* paroda norą galimu ir negali Imt pilna] Atvažiuv„s al|nl,kvli 

be Katalikų Bažnyčios reprezentacijos. Nes
Katalikų Bažnyčia yra visų menų ir. mokslų 
motina. Be Bažnyčios negali būt pasauly tik-
ios pažangos

ia<l

Kitos

Ame

PAŽYMĖTINA PRAKALBA

lėni Imunini savu ui- 
kaiųiynuuis mažai

;'i būdamos visos trys 
laudžitdikų ir valdovų indelius, ku- i ll' •los ^Hiitykiuis mi kitomis Pabaltijo valstybės giauuzioje 

rio vairininkais yra v i.-ūda bu 'I'***111 Pabaltijo valstybėmis. sąjungoje daug geniau alsi- 
vę Bavarijos karaliai. To or- ' L-ivui.- žinoma, kad Lietuvos j -spirs visiems kaimynų irž.-i- 

ideno mu ile 1742 metais Vokie-) v> 'hiusy be balandžio pabaigė mojimams ir bus tarptaut inė je 
Karolis V 11 -K Latvijai ir Estijai buvo pa ! politikoje savarankiškesnės.

rikų, abate Benedikta von undi.
zu Peckelselieini, O. S. B., su- l|jo> imperatorių? • - . ,
įdominb ne vien katalikus, bet,tlav6 >Sv- Valburgos abatėms,! MunlusI memorandumų arti Netrukus teks pamatyti lm- 
ir kitatikius nepaprastomis 1<ihl atsilyginus abatei Adei- I ll,‘‘sn,° tarpusavio bendradar- tuvos memorandumo vaisius, 
savo funkcijomis ir in-ignijo g>u>'b‘i I už herojiškus patai- Į,iav‘lll° ir Pabaltijo valstybių kai į Kauną, atvažiuos Latvi-

mis. Abates titulas nėra var-j,1:av uum

i tojamas šiame krašte, bet Ku 
Birželio m. 28 d. vyriausias klasto 'a-i ropoję toks titulas yra rezer 

prezidentas Rooseveltas, kalbėjo p'“1' vllo(as vien sesi

ir labdaringų vaišin
gumų. Kai karas siautė Bava
rijoje, abatė Adelgundis, kai- 

•ru vienuoliu: T° brangius svečius, į alinti-
jų. Jau žinome iš paduotų laikraščiuose j M.n()Vįnįų monastiškii oidenui •I0'->ai,g*U vietų priėmė

licpesų, kų sake ir ka žadėjo. Gaila, kad i v iršininke
ir lo-

į sąjungos sudarymo reikalu. Į jos iv Kstijos įgaliotiniai, šių

Latvija ir Kstija dabar j tai įgaliotinių Lietuvoje jau lau- 
j atsakydamos pilnai Lietuvos kiama tuojau/Manoma, kml 
i iškeltam klausimui pi itare I j,,.,- Įv y ksiančius pasitarimus
Paskutiniuoju laiku praneša bll> Ms klausima.- ' ’

KATALIKŲ BAŽNYęlA IR PASAULINĖ 
PARODA

Kaip pereitais metais Katalikų Bažnyčia, 
tai]) ir šiemet oficialiai iierepiozent liejama 
Chicagos šimtmečio paža ilgos parodoje. Ne
paprastai gražus kataliku eksponatas, pri
klausantis praneįizų misijom.-, pereitais me
tais atvežtas Cbieagon. Kuropoje milijonai 
žmonių aplankė ii gėrėjosi tuo katalikų eks
ponatu. Tačiau Chicagos pasaulinės parodo- 
vadovybė nepriėmė jo. Ir taip paroda vyksta 
be Katalikui Bažnyčios reprezentacijos.

'Taip vadinainitose Religijos rūmuose, pa- I 
rodoje, yra išstatyti Imi koki katalikų meno | 
daiktai, kurių išstatymu pa-irūpino Columbia Į 

kolegija, Dului'ĮUe. lovva. Tai nėra katalikų i 
religinis eksponatas, tačiau jis tvarkingai sti-

būtellt, beįiedik-
i,i,-s neturime galimybės, kaip tai turi anglis- j tįn.,,,s. \ols (|aug y la beIie. 
ki laikraščiai, perdėm pakartoti jo pmkulbų. Į ,| jbjjnių seserų v ienuolijų A- 

la iš didžiai reik- merikoje, Imt joms nevadpvau 
ir stebėt is, kad šis Į ja abatės. Abatija, kuriai va

III;

Visa .jo prakalba smh
Milingų žodžių. Nėra ko ir stebėtis, kad šis į ja abatė 
žmogus, prez. Rooseveltas, vra nepaprastai dovauja abatė Benedikta, yra 
populiaru- visam krašte. Neklysime pasakę,'šv. Valburgos abatija, Kichs- 
kad Jo Eminencija kardinolas llayes, Ne.vv j taette, Bavarijoje. Be šios a 

Yorko arkivyskupas, yra pareiškęs, kad pre- : bat ijos, • Kuropoje yra keletas 
zideiitas Rooseveltas yra tikrai Dievo siųs-j kitų abatijų, kurios turi ly

tas Amerikai. _ ; gins privilegijas.

Kaip v i-ados, taip ir ši kartų prez. Roo- i Abatė Benedikta, O. S. B 
seveltas pabrėžia, kad šiam kraštui reikalin- dėvi ypatingų eeremonijalę su- 
ga nflu.ja santvarka, kad* reikalinga nuo ba-iknių, panašių abatams ar vys- 
do ir vargo apdrausti kiekvienų darbininkų kupains, bet nė viena aludė 
ii jo šeimų, kad to visa atsiekiami kraštas j nenešioja mitros. Mitros ženk

bojo karaliaus dukteris, kimi- llia’ CnD ija tuo klau.-tmu< ap.-vai sty tas.

gaikšlytes: Marijų Juzefų 
Marijų Amaliją. Pastaroji vė
liau tapo Austrijos impėrato- j l,uvu>! '"inisterj pirmininkų, 

j i-įvue ■ ° dabar jo pavaduotojų Sku-
| šv. Valburgos abat ija įkur-1 .)vni,‘k;L ° Esti.ia deleguos ūž

ta 1035 metais ir y ra viena vieeministerį Loretėją.Į”

,r kalbėlis j Kauna žada at.-ių; , 
ti žymų savo politikos vyrų.'

v įsapusisKai

Taip pat visų šių trijų Pa
balimo valstybių visuomenė į- 
vyksianėiais pasitarimais la-, 
bai domisi. Ji imasi iniciaty
vos, kad toki pasitarimai grį
žtu sėkmingiau baigtis. 'Tas*

seniausių abatijų \okietijoje , Lietuvoje visos -rovės nori, pats klausima.- buvo -var.-tv- 
Sv. \ allmrgos relikvijos yra j ba<l susiartinimus visų trijų Į tas ir birželio 9—11 dienomis 
laikomos abatijos bažnytinėje (paba|tijo valstybių eitų kuo, Kaune buvusiame lietuvių - 

greičiau ir gyvesne forma. Mat latv iu - estu vienvbiu kongre-kriptoje. Tai čia gaunamas pa
garsėjęs Šv. Valburgos gilė
jus.

Jo Malonybė Bonifacas \\ i 
minei, (). S. Ia nualintas i i 
Įkūrėjas Šv. V incento areia-

dabar jau atėjo toks laikas. 1 
kad visoms mažesnėms val.-tv [ 

bėms tenka grupuotis ir stip-i 
rintis prieš didžiuosius kaimy- 
ims. 'Tų minti tuojau išskaitė į

1852' vokiečiai ir lenkai. Tai ge- į 
riausiai patvirtina tas laktas 
kad kai tik Lietuva Imtvijai 
ir Kstijai Įteikė .-avo pagar

S< ‘ Tsb.

v ra pakankamai turtingas ir turi reikalingų J las, įaustas jos aprėdale, reiš- Indijos, Katrobe, Pa.,

irieiiionmių. Kad žmonėms užtikrinti ypač skai- kia vien aukštųjų ir
lių. Abatė visada nešioja ži'slėsni rytoju, čia tai ir reikalinga nauja san

tvarka. Ji turi užimti senosios ir. jau šian- dų ir kryžių ties krutino, bet 
rengias ir tūkstančiu žmonių akis patraukia. Į dien netinkamos santvarkos vietų. Vykdomo- krozeris ir pirštinaites tevar- 

Šis eksponatas yra, reikia pripažinti, Colum
bia kolegijos pasiskelbinias ir užimama rū
muose vieta yra apmokama. Šiųme eksponate

i- gyvenimas jau ne toks. taip pat viešumoje prie forma-I SI. Mary's v ietoje, 
šimtų, arba 50 melų. Tad lių priėmimų ir reprezentacijų. 1 viete, PermsyIvanijo: 
vi-i, kurie mėgina statyti Tas krozeris yra jurisdikcijos■ bėjo. Iš tos pirmutini

garbingų metais vy ko i Kichstaetto aba
tijų, kad gavus benediktinių 
seserį! vienuoliu, kurios vestu
Amerikos katalikų mokyklas, 

jį nauja santvarka nepažeidžia nei konstitu-; tojanios esant iškilmėms. A Gražus tų seserų vienuoliui bėi- 
eijos, nei žmogaus laisvės. Tik Įirisitaikmna batė nešioja krozerį tik iškil- rilis atplaukė į šį kraštų ir 
pii«~naujo gyvenimo. O šiandien šiame kraš- mingo.-e šventėse bažnyčioje, piriiiiitirie vienuolijų

sėjusį memorandumų, tai len ' 
kai ir vokiečiai Sujudo ir pra 
dėjo Lietuvos kaimynus kur

yra ij' du gražiai nutapyti šventojo 'Tėvo Pi
jaus; XI paveikslui. _

Religijos rūniūo.-e gulima pamatyti seno
vės kielikų iš Antiokijos. paeinantį iš 9-ojo 
Šimtmečio, knis rastas žemėje kartu .-u kito
mis įdomiomis iškasenomis, ši- kielikas pri
klauso l'ahiiiiui Kouchakji, katalikui. Dides
nė dalis senovės meno žinovui pareiškia, kad 
kielikas yra tikra- .-enas. paejna iš krikščio
nybės pradžios. Šis kielikas anais metais bu
vo išstatytas Louvre, Paryžiuje ir žinovų pri
pažintas brangia pirmųjų krikščionių meno 
seniena. Kai kurie žinovai taip pat nenori 
jam pripažinti senumo. Rymietis arkeologas 
mons. J. AYilpert jiareiškia, kad kielikas pri
klauso toli vėlesniems Judk.-čionybės laikams, 
bet ne 9-ajani, ar kitam kuliam šimtmečiui. 
Kieliko savininkas ,ut-ako, kad arkeologas 
nions. \Yilpert nėra matęs šio kieliko.

te zmornų sočia 
koks buvo prieš 
blogai daro tie 
kliūtis vyriausybei, jei
pintis žmonių gerove.

Prezidentas sako, kad yra 
nių, kurie labai bijo pažangos, 
v isus v v riausvbės darbus ir žy

i ima daugiau rū- ■ simbolis abatijos viduje, kur 
abatė yra vyriausioji viršinin-

įos išaugo ir kito>

isteigė i * b kad pi ie jo ne.-idčtų. 
Liko pa- -'hit lenkai ir vokiečiai gerai 

val.-t v- I suprato, kad susidėjusius trys 
s vienuo- Pabaltijos valsty bės bus daug 
vienuoli- atsparesnės jų planuojamiems

jos Amerikoje, biitent. inie.-fno guobiniams, lodei aišku, kad

krašte žnio- 
Tie žmonės 
gins vadina

ĮVAIRIOS žinios
šių įlietų gegužės mėne

sį iš Lietuvos į užsienius į- 
vairių prekių buvo išvežta už 
12,31)5,900 litų, o iš užsienių 

ietuvų Įvežta už L!..!l5,(i0<)
litų. Tuo būdu šiemet iui- ge
gužės mėnesio Lietuvos pieky- 
bir- balansas su užsieniais sie
kia apie vienų milijonų lilų 
pasyvo. Per pirmuo-ius penkis 
šių metų mėnesius Lietuva į 
vežė už (i2,G14,Ol)l> litu (per
nai per tų patį laikų už 59,- 
7)22,OtX) litų), o iŠ užsienių j- 
vežė už 5S,707,200 litų (pernai 
vairių juokių į užsieniu- iš- 
už 5(i,03(i,SOO lt.). 'Taigi šie
met Lietuvos.-u užsieniai- prc 
kybos balan-as aktyvu- apie 
4 milijonus litų.

jų vi-i atkalbinėjimai ir dar
bai dabar y ra nukreipti tik į

kė. Pirštinaitė*; 
prie iškilmių, kai]) ir kroze 
ris, yra ypatinga privilegija, 
duota šv. Valburgos abatėms. Šv. Valburgos abatijai, bet tu
Eichstaette. Puikios, auksu ri -avo nepriklausomus moti

vartojamos’ se; Carroltovvn, Pittsburgh, 
lie ir Chicagoj. Nūngi tos

fašizmu", arba “socializmu”, o retkarėiai 
net ir “komunizmu”, arba “ reginientaviniu’
Tačiau taip nėra. Senieji Amerikos idealai. au-t°s pirštmaiti 
paliekami kai]) buvę, jie nekliudomi. Tik v* abate Benedikta, 0. S. B., 
santvarka keičiama, kad ji būtų atitinkama tevartojamos prie didelių iš
mušti laikams. i toje abatijoje jos

kuria > <|e-

os vienuolijos neliepi įklauso vienų taškų: silpninti ir -kni- 
dyti Pabaltijos valstybes, kad 
jos jia-siliktų pakrikusios ii 
kiekvienu metu prieinamosniskuosius namus.

Pirm keliu metu kita- bū-

Nauja santvarka yra reikalinga visai ! vartojamos per 200 metų.

rašto pramonei, prekybai, darbui, žemės ū-Į šv. Valburgos abatė turi spe 
iui ir visam socialiam gyvenimui. Tai visaĮcijalį kryžių ties krūtine, kurs1 

yra ypatingos istoriškos reikš
mės. Jis vra dabintas ženiėiū-

vykdant neišeinama iš užbrieztos konstituci
joj vagos. Pažanga reikalauja naujos san-

Pa.-aulinėje parodoje yra kilų dalykų, ku- 1 tvarko-. Prieš tai sielotis yra tuščias darbas, gaiš ir savyj talpina Šv. Vai

Kun. Dr. Fr. Savvicki,

Nauju Laiku žmogaus Siela
Vertė Vyt. Mankeliūnas

KATALIKŲ AKCIJOS MORALIAI 
METMENS

kad turėtume anų tvirtų, brutalių pirmų-’ 
jų žmonių sąžinę, kurie po savo kelionių, 
kuriose piešia, užmuša, žagina, gi namie 
linksmai it vaikai žaidžia". Kartais gali 
atrodyti, kml moralis nujautimas jau prie 
to Įifiaugo. Doros nykimas yra toks di
delis ir bevilti.-, kad jaif šaukiama jog 
prisiartino “Vakarų žleja". Pamaldžios

ui paminėtų laikosi kitokios
relis iš Valburgos abatijos at- i • • * • r. •' . i administravimo formos ir -an
vyko į Šv. Vincento areiaba Į 
ti.jų, Latrobe, Pa., kad ve-ti 

kolegijoj!',tam tikrų skyrių 
kai]» jos veda Šv. Kryžiaus a- 
batijoje, mieste Canon City', 
Cdlorailo. Kai kurios benedik 
tinių seserų vienuolijos iš vir-

Sv.
Valburgos abatija. Beveik ti] 
visų vienuolijų narės aukoja 
si vaikų ir jaunimo auklėji
mui ir mokvnmi.

DRAUGAS*

tykių daugiau nebeturi

Kun. A. T. (Samata)

KatalikiškasI
Lietuviškas!

Pat riet iškasi 
Teisingas I 

• Naudingas!
i’arnokinan tisl

nis negu iš pirmo pažvelgimo gali atro- | žangu ]iri>idei|a prie doros {molinio. .Jau 
dyti. Kad susidarytume,tikrų vaizdų ty ri- į net skirstoma žmonijos i.-torija pagal do- 
nėkinie pirmiausia dalykų padėtį filoso- i ros laiĮi-ni i auk.-inį, .-idalninį, varini ir 
l’iškai išlav into istorininko akimi. geležinį laikotai jiius. Didžiu šios liloso-

b) Iš doros istorijos. i lijos atstov u paskutiniais laikais Imvo ,

prasidės nauja, kuri pereis tuo- pat kelius.
šiai pe.-inij.-tim i teorijai priešpasta

toma yra progresizmo teorija. Jo- many
mu žmonijos istorija rodo nuolat inę ku 
tūros pažanga. Taip many ta apšvietimo

I

Artinamės prie savo.- temos I. y. prie 
nurodymo Katalikų Akcijos moralinių ir 
'religinių pagrindų. Todėl piimiau-iai apie 
moraliu- pagrindus!

1. Mūsą laiku moralis lygmuo 
a). Tikro įvertinimo sunkumas. 
1‘irmasi- mū-ų klau-ima-; Kokioj au

kštumoj stovi mūsų laiku moralė?

ADodo, kad i lai at-akyti nėra sun
ku. Atrodo, kml likiinii-iai tinime pri'š 
save -u niekuo nepalyginamų moralės puo 
limų taip individualiame (kiekvieno as
meniniame) gyvenime ir <iar diile.-tiį puo
limų visuomeniniame. Jau nesidangsto 
šiandien doro- puolimas kaip anksčiau, 
lies juk jau paly - e-ame nuogybe- kuilį 
liudininkai. Ka- .-enian buvo mmilmii 
šiandien kai kam jau via abejingu daly
ku arba imt šventu. \ miiojc dramoje rašo 
Ibsenas; “Dar mum.- kliudo sąžinė, t)

Vienas svarbiausiu ir sunkiaii-ių Iii? 
toriosofijos klausimų yra Žmonijos pažan
gos klausimas. Moksle ir technikoje pa

sietos jau mato besiartinančius Antikristo i žanga yra aiški. Ar i.-torija taip ]>at pa
laikus— finis saecdll! Adventistai jau pa- į rodo nors ir nenuolatinę niorališkunie nu
traukė sau sekėjų. žangų — tai yra ginėitinas klausimas

Niekas mūsų nepriims šių paskutinių : (Plg- K. »Sawieki, Geschielitspliilosophie, j 
išvadų. Mes tikime į žmonijos atgimimo : Kempten, 1923)).
galimumų, nes tikime, kad išganymo šal- Čia yra dvi priešingos teorijos,
tiniai dar neišsi-ėmė ir kml žmonijos Ii- I Pirmoji tvirtina, kad istorija parodo 1 
kimų sprendžia ne aklas likimo būtinu- nuolatinę degeneraciją, kad nuolatos laip- 
ma.-, bet Dievo ir žmonių valia. Tikėji- | sniškai krinta, 'lai yra kasdieninio gyve- 1 
imt.- į tų galimumų ir yra Katalikų Akei- 1 nimo teorija, nes vi.-iiomet senesnioji kar 
jos pamatas. V ienašališkas pesimizmas y- i ta giidama senove- laikus, kaltina jaune- j 
ra mirtinas smiigis Katalikų Akcijai. Kas niųjų kartų išsigimimu. Šis nusiskundimu.- j 
uol i veikli ir tai-y ti gyveninių Įiriv alu I gali būti karthis panini uotas, bet dažniau- 

turėti tam tikrų optimizmo dožų. Tepa- šiai jis yra aiškinamas psichologiškai. Ek- ' 
žvelgia blaiviai liūdnai realybei į akis. .-perimentalė psichologija prirodū, kad ' 
tačiau neprivalo išleisti iš akių to, kas J greičiau pamii štame neniulonius ir mils j 

dar vra sveiko ir gero ir turi viltis atei- Į erzinančius dalykus. Pagal tai ir senove - 1 
(imi. laikai lininis atrodo geresni palyginus su

| Būtina yra susidaryti ramų, blaivų 1 mūsų gyvenamomis dienomis.
1 ir nevieiipu.-iskų žvilgsiu. Todėl toks įver I Iš gyvenimo ši teorija perejo ir ln-- 
| tinimas dabartinio momento yra sunkei i toriosofijon tvirtindama, kad kultūros pa-

Rousseau. j Diono akademijos konkursinį-1 laikotarpyje 
klausimą: “Ar moksle ir meni 
prisidėjo prie jiaproėių pagerinimo 
Rousseau pasipriešindamas viso laiko tvi
rtinimams al.-ake neigiamai ir tai taip 
parėmė argumentais, kad net gavo pre
mijų ir nepaĮirastai ]>ragars»tįo. Iš pasku
tinių laikų pamenu tik. žinomų Spenglerio 
veikalų ,'Vakarų sunykimas (Der Unter 
gang dės Abendlandes, 1918). Pagal Sjmn- 
gleiĮ kiekviena didi kultūra kaip: babi 
loniecių, eigijitiečių,, antikinė gyvavo, a- 
pie po 11XH) metu ir kiekvienoje po jų bū
tinai seki' kitos tipiškos opokos. Kiekvie 
na pražysta ir miršta kaip organizmas.
Paeiliui vystosi religija, dora, menas, gi 
paskui persveria mokslas, technika. Kni 
turą p< įeina į civilizacijų t. y. Į išorinę 
kultūrų, be- sičio-. Moterystės nevai.-inyu 
mas papruslni išeina paskutinėje e|>olioje 

lai analogija dvasinio nevaisingumo.
Tokiu Imdii pasibaigs ir vakarų kultiną.
Jau prasidėjo jos paskutinis peri jodą.-.
Mū.-ų kultūra žlugs kaip ir aiŲikinė ir

pazanga

kuri turėjo nemažai Įiasekc 
jų ir XIX šimt. iki užleido vietų besipla 
tinanėiani pesimizmui.

Šių teorijų tvirtinimai neatsako tik
renybei. Pora neina taip tiesiomis linijo
mis; keičia.-i geie-ni ir blogesni laikai. 
Po gilaus puolimo ateina atgimimas, o po 
jo vėl puolimas. Pagal to ir šios epoko- 
vaizdas nėra vienodas. 'I am tikru atžv il 
gili gali būti gerai, kitu — blogai. Reikia 
atsižvelgti žmonijos indiv idualy liė-s’ir pp 
vienių asmenų. Nuo.-labiai toje pačioje e- 
poko.jc jungiasi geras su blogu, nei toje 
pačioje žmonijoje ir tame pačiame žmo
guje. Dūlini to sunku yra palygitdi ir j- 
vertinli mūsų gyvenamasis laikotarpi-. 

(Daugiau, bus)

Labai seni vargonai randasi Lmusi- 
siana valstijoj*.. Bemaž Lbt) metų t i*' var
gonai Ncvv t )rleans katedroje, pašvim- 
tinti 1794 metais, grojo vestuvėms, piv- 
grabams, HM) indų sukaktims ir jubilie
jams. Nors pernai pakeitė kaikuria- dil
dąs, tnėagpdar ir šiandien randasi var-

ouuos^Aidos, kurios turi 14<J metą!
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Pirmieji Muzikos Pionieriai
Bušo A. P. Stulga

kas. J is yra parašęs laimi dau 
bažnytinės muziko) 

i moliams. Jo kompozicijos var 
l gorimus y ra laikomos aukštoje 
pagarboje. Prie įvairios instru 

ten kom-1 m,.,pales muzikos, jis y ra pa 
ponavo “dėl tyros muzikos; ra-(.s kantatų. Gir-
nieile." . Beabejo, jis butu ga-M|įn( j„ parašytas mišias (b. 
įėjęs padaryti save laimingu, ( m į nO|-), gin lant skaitlingam ir 

turtingu ir garbingu koncer- išlavintam chorui, akompanno- 
luotlamas po įvairius kraštus, jaut simfoninei orkestrui ir va

JOBAS SEBASTIJONAS 
BACHAS

i

( Tęsiny s)
Bachas buvo pa.- 

mažu miesteliu. Jis
lenkinės

tikras muzikos žinovas, nea 
jis atsakančiai suprato ir ži
nojo muzikos harmonijų ir te
orijų, užtat jo kūriniai esu 
veik be tekniškos spragos. A- 

ypač va-'P*u Bacho kurinius yra sunku 
Įkalbėti įlėlto, kad jie yra su

nkiai suprantami. Ir patys nm 
zikininkai turi įvairių nuomų 
nių apie jo kūrinius, nes įvai
riai jų supranta.

Jšpradžių, kada Bachas pra

GRAŽIOS IŠKILMĖS
ELIZABETH, N. J. — A 

Įisigyvenus porai dienų pas 
vaišingąjį klebonų, gerb. kum
Juozų .Simonaitį, Kunigų Vieloj mokytojauja Seserys Pra-1

betilo liėluvių bažnyčia pui-1 nas Jonas, Juozaitis Pranei- vestras, 
kiai išvarsuotu. Tai gražiau- škus, Jurgelevičius Petras,'Seikimas 
šia liet. bažnyčia šioj valsty-, Kotsak Lemi, l.akauskas A zimieras, 
bėj. Kun. Simonaitis, pade- ndrius, Mackevičius Luureii Venskus

ant kun. Kintai, pavyzilin-.ee, Navickas Juozapas, Parke įį Alpinamas, 
,ai tvarko parapijų. Mokyk-1 vieius Vincentas, Patrink Sil- nus.

Siiialakis \Valteris, 
Adolph, Šilimas Ka 
Šilimas Juozapas, 
Antanas, Zvirblys 

Noibntas Anta-

jis geriau mėgo namus ir rgonais, sudaro tiesiog neig
iamų dailių.

Bachas buvo vedės dvi žiuo- 
mis. Jų seimą susidarė iš de
vyniolikos vaikų, iš kuriu bu
vo vienuolika sūnų ir devy
nios dukterys. Kai kurie jų, 
ypač bernaičiai, buvo muzika
lus. Aišku, daug laiko jis bu
vo pašventęs tiesioginiams Šei 
mos reikalams. Sakoma, kad 
daugiausiai jis vargonininka- 

> o, vedė orkestras ir chorus, 
tik liekamu laiku rašė ir ko

K

nvbės viee pirmininkų, netikė
tai 'teko matyti vietinės lie
tuvių parapijos gražias ir į- 
spūdinga's mokyklos užbaigi
mo iškilmes. Tai įvyko pirma

dėjo komponuoti, į jo muzikų | dienio vakare, birželio 25

neiškietės, kurios, trumpu lai
ku pasižymėjo savo gabumais 
pedagoginiame darbe.

Šiais metais mokyklą užimi j 
gė šie: Balandis Alena-, Būni-Į 
lis Marija, Bražinskas LilliaiiĮ 
Burneikis Ona, Burneikis Pra 
neiška, Burneikis Julia, (lies-, 
ney Elorenee, Chesney Stani-; 
slava, Pilkus Ona, Dresckeri 
Josepbina, Garbačauskas A- 
lena, Kantrumus Barbora, KaĮ 

ralius Eleonora, Krasauskas’ 
Alena, Kryžinauskas Jaieija, į 

, klodamas naudingų patarimų! |<u||,įs Alena, Lukšis Ona.į 
ir linkėdamas jiems geriausio J Maluza ])uiat;ų Miliauskas' 
gyvenime pasisekimo. Petronėlė, Puganis Ona, Ke

po pamokslo pats klebonas

šaukė vardus ir mokiniai po 
vienų ėjo prie altoriaus, kad

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
"Ofisas

4729 . So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:

Nuo lll Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 

vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:2ll vai.

vakaro, hfedėlionils nuo 10 iki 12

• valandai dieni}.

Tolefo'Ua.s MIDvray 2880

Ofl:e Tel. CALuniet 6893

Res. Tel. DltEzel 0101

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas •' 1

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak, 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

mažai kas kreipė dėmesio. L 
anais laikais jo muzika nevi- 
sienis patiko. Nežinia, ar tada 
nebuvo- suprasta jo muzika, ar 
ji nebuvo pajėgiama suprasti. 
Bachas užtat nemažai kentė
jo, ypač, kad jo (laibas ir pa- labai 
stangos nebuvo įvertinantos. p r; 

■nirimuose yra \ ienas, rj po virš šimto metų nuo jo

1 reiškiamas įspūdis. Išpildymas 
’ tų mišių užima apie dvi vala

ndas. šis Bacho kūrinys yra 
1 laikomas koncertinis.

lbų Ii o

bažnyčioje. Apie 70 
čių ir berniukų, gražiai pasi 
puošusių ir tvarkingai išsiri
kiavusių, komp. J. Žilevičiui 
grojant vargonais maršų, su
ėjo į bažnyčią. Kun. klebonas 

ražiai ir iškalbingai 
į mokvkla baigusius, Ites. l’hone

ENGIi-mimmI (.011

Office Pilono
TRIangle 11(144

ypatingumas, būtent, jo kon.-I mirties, jo kuriniai pasiekė1’
pozicijose kiekvienas balsas,! aukštenybes 
arba tonas, veda savo ypatin- Į stebinanti, 
gų melodija, kuri neša ypatin
gu sakii

Jo muzika 
graži galinga

y ra
ii

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda (1994 J

Rez.: Tel. PLAza 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-8 ▼. ▼. 

Nedėl.llei.UilH nno 10 Iki 12 diena

DR. A. R. McCRAOlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
l'ugani

klaitis Veronika, Rėklaitis A-
Ibina, Rusteika Petronėlė, Si-!

1
jus Julia, Šilanskas Darata,Į 

klebono astuonių Valiūtė Ona, Zignauskas Ona, j

jaudinanti sielų.
arba pasakų. (iii- j j^a(.]lo vardas daugiau 

jo kiii iiiius, Įsi\aizduoja-Į vfa žinomas vargonininkams 
ma it rods eina koks pasikal-l

kelių asmenų, kurie’

šiai susidomėti. Pijanistams j 
svarbu žinoti tas, kad Bajia'’

6u..muinHiiw, | pi-Įimtl IŠ
Miegu pijanistams. Bet, bend-j nK.tų (la‘1)(, vaisi„ _

rai imant,, abeji turėtų liana-1 p,. -;.le i..,,,
mpunavo muzikų. Tačiau, ij’- ii ui pasakoje dalyviniu). Kūii-Į;,aį siisielomvti 
žiuiint visų įvairių aplinky- ' niai, taip sukomponuoti, vadi

bejima-
J.

Vai.:

ROOM 210

2-4 tr 7-9 vai. vakare

GRABORIAI:

bių, Bachas 
kaip ir kita-

-ukurė nemažiau 
kuris inuzikinin-

nam i kontrapunkt iškaiš 
p r i ešga rsinia i s. Bachas

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:!

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

l ll« St). 4iltli CT., CICERO, II.L. 

Utar., Kctv^ir Pėtn. 10—9 vai.

3117 SO. KALSTEI) ST., (HICAGO

Paned. Scrcd. ir Subat. 2—9 vai,

Dienoms Tel. LAI'ajetle 5703 

Naktimis Tel. CANai (1402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vale 

Nedėlioję pagal sutarti

l < I. CANai 0257
Kės. PKOspeel (1050

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir^'ll I RURGAS 

1K2I SOI III KALSTEI) SIREET 

It.-ziil.-in ija 6000 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

6 iki 8:3(1 vakare

Tel. LAUayette 7650

DR.F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai : 2 — 4 ir 7 — 9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANai (14(12

Offlce l’hone

PROspeet 1028

Rea. and Office

2350 So. Leuvltt St.

CAN AL (17(l«

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN an^ SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS;

2 to 4 and F to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VAI.ANDOS:

Nuo t Iki 4 Ir nuo « iki 8 vak 
Nedėltomla pagal nutarti 

Ofiso telef. BOL'lefard lie/o 
Namų Tel. PUOspect ' 1930

Tel. BOI Levard 76 12

DR, C. Z. VEZEL'iS
d e:nutįstas

- 4C45 So. Ashland Avė.
arti 4 71h Street 

A’.il : nuo 9 iki S vakare

S, ledoj pagal sutart)

al i skambino ant panašaus pija- 
*,uvo; ninui įrankio, kuris tada bu-;

-------- | vo “ fortepijonu” vadinamus.

šio įrankio, panašių šiųlniki-' 
niams įrankiams, stygos buvo 
plaktukais užgaunamos; jų vi
bracija išduodavo garsą.

I
(Daugiau bus)

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI 

CAGOS PAŠTE

Iną.
siikaitis, Sus ino Dvasios Va
das, davė palaiminimą Šv. į gutis 
Sakramentu'. I ,Jomi

į Kasilnmis Alena, Aika Stani-1 
Ka- siuvąs, Bražinskas Kazimie- i 

ras, Balaiszis Juozapas, De- 
idvardns, Dovidaitis . 
(irinčius Kazimieras,.

Tenka pastebėti, kad Eliza-; Jankūnas Alphonsas, Janku-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Spectallatal iškalime lr Išdlrbl- 
mr \lM>ktų raštų paminklus * 
grabnaniius.

Mūsų šeimyna speetallzuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus
(■lai su pūčiais išdirbėjai?

Offiee Tel. IlEPublic 7696

Kės. Tel. (.KOvehilI 6617

7617 S. ĮAIKUEI.I) AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 AV. MAROUETIE ROAD į

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS i

Vul. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto:
Nedėlfoj susitarus

DR. J. RUSSELL
Lietuvis ( hirnrifas ir Gydytojus

2515 b EST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMiock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo fi - 8 vakarain

Offiee Tel W.u,twoith f.330

I:. s J . I lly l.. l’ark 3395

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKU 

ŠULCIALISTĖ

LIGŲ

Tel. CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 -iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS/
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
H

4 Benaitis J.
(i Blažiui Juozapui 
9 Bulavai J ingiui

LIETUVIAI DAKTARAI: 

IeL LAJFajette S0B7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAi

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Ava. netoli Kedale)

A alandos: nuo 1 lkt 8 vai. vakaro
Seredomla lr nedellomia pagal 

ro tarti

DR. A. P. GURSKIS ’
D E N T I S T A S 
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacrarnento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Phone Hemlock 206L
DR. JOSEPH KELLA

DENTĘSTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 B. M, 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso: Tel. LAIajette 4617 

Res.: Tel. HEMIork 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYIlYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 lr (f»8 vai, vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 A. «0il> St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomia ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS tr chirurgas 
4157 AKCHER AVENUE

Tei. VIRginia 0026 
Ofifio rai.: 2 — 4 lr 8—8 p. m.

Nedėliomis pagal autartl

G9<KJ SOUTH HAKSTKI) ST.
Valandos: 1 iki 4 po pfetų. 7 Iki 8 vak

'Aaky.na K«r»iinm»

Ii /

Tel. Ofiso BOI levard 5013—14 

Rez. VlCtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:30-8:80

756 W. 35th Street

Z'. H i

Valandos 1 — 3 ir 7—8 vak.

Se rėdo m i s ir Nedaliomis pagul BUlart) 

11 uz 11 > i :niuja

6631 S. California Avė. 

Telefonas IlEPublic 7868

Išdirbėjai aukštesnės ^fižtea Paminklų 
lr Grabnandų

Didilausia paminklų dirbtuvė 
CbleagoJ

-------- o---------
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr 
laupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Clileagos Lidtuvių.

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI

LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfnti,
Tel. CANai 85>6 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS t

OPTOMETRIC/VLf.Y AKIU 
SPECIALISTAS

I Patengvlns akių jteinpimą, kuria 
| «sti priežastimi galvos skaudėjim*.

svaigimo aklų aptemimo, nčrvuotu- 
j mo. skaudamųj aklų karšti, atltalsa 
trumpareg,Ht9 Ir tollregyRte. Priren
gta teisingai akir/lus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 r. 
NedėlfoJ nuo 16 Iki 12. Daugely at- 

I sitlktmų akys atilnlMimvks bo akinių. 
Kalnoš pigtiiu kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589 

-------------------------------- ------- - --------
l’hone CANai 6122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS

Ir prirenka akintus 
nlMakomlugal

Vai nun 7 iki 8 v. v. 
Išskiriant

Antrad Ir Sekina d.
NedėllOie pagal sutari)

2201 W. 22nd Cermak Rd.

Alfred Roselll, p rea

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas j rytus nno 

didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 9011 
BELMONT 3485 

, Offiee: HILLSIDE »8«5 
Vincent Koaeltt, secr.

Visi Telefonai:

1439 S. 49th Ct. Cicero, EI.

_________ Tel. CICERO 5007__________

SIMON- M. SKUDAS
GRABORIUS l.r BALSAMUOTOJAS 
l’atarnavknas geras tr nebrangus

718 West 18th Street
Telefonas MOMroe 3377

hU ADŽIUS
Ine. --

LIETUVIŲ GRABORIUS 
I Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai
668 W. 18tl\ St. Tel. CANai 6174

- Cnicago„ lll.

I. J. ZOLP
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1646 West 46th Street
Tel. BOElevard 5203—8113

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu ąutomobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Litnanica Avenue 
Chicago, lll.

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKIS 
. IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmą 

tuo pačiu vardu)

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COUltT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

-------------------------------------------------- -
Tol. CICERO 201 I

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už {35.60 

KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, III.

A. MASALSKIS
GRABORIUS ,

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

. I
Al'aycttc 3472

J. Liulevičius
Grnbnrius

Ir
Ba I-ji mui i k > Jas

I’atarnauja Chira- 
gDje ir apylinkėje.

Didelė tr graži 

Koplyčia dykai

4002 Ari ber Ate.

J.J.BAGDONAS
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 dienę ar naktį.

PAŠAUKITE:

REPublic31CO
2506 West 63rd Street
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KUN. V. URBA WAU- 
KEGANAN

Vienas jauniausių Cbieagos;<
lietuviu kunigų Vladislovas 
■Urba paskirtas v ikaru Šv. Į 
Baltramiejau.' parapijom \Yun j 
kegane. Ten klebonauja kun. 
J. Čužauskas. Rep. i

LIETUVIŠKA DIENA - LIE-|
TUVIŠKOJE VIETOJE - 
- LIETUVIAMS

Cicero: .J. Valiulis, A. Pet
kus, J. Danielius, A. .Liuksus, 
A. Chekaitis, C. Palos.

\lai(|uette Park: L. šimu
tis, dr. J. Simonaitis, dr. A. 
Rakauskas, B. Palilinnas, A. 
Juozaitis, A. Sloksnaitis.

L. Vyliu 36 kuopos darbuotė daugiau mergaičių: Jode-1 
L. Vyčių 36 kuopa, kuriai liūtė, )A. Yulatkifltės, L’saiU*. ■

pirmininkauja L. Gritis, do- Makauskai yra “Draugo" į Kad Dr. Al. M. Kaškus įro-Į 
misi visuomenės darbuote. Pa ir “Laivo" skaitytojai, ir vi-J dė svetimtaučiams, jog J. A.I

AR ŽINOTE?

starame susirinkime duug ka- suomenių darbų fėmėjtfi. Jo- 
Ibėta apie L. Vyčių organi- ana Makauskaitė gavo daug 
žarijos seimų, kuris bus rugp. dovanų nuo giminių ir drau-

Bridgeport: J. Sauris, J. Te- 6, 7, 8 dienomis, New Yorke. gų. šį rudenį .Joana pradės

Toks yra obalsis Chicagos 
L. Vyčių rengiamo pikniko -- 
liepos 4 d. Vytauto darže. Ir 
visi prisirengimai rodo, 
tas obalsi.-

nzis. A.’Razbis, J. Kluchins* 
kus, t'. Knistautas.

Roseland: Al. G. Kumskis, 
j dr. J. Poška, M. Payilionis, T. 
i Kuncevičius. j
i Laimėtojai bus išrinkti Lie- 
! tuvos Vyčių piknike liepos 4 

| dienų, Yytauto darže (11.5 it 
į (Tau t’ord Avės). .Merginai bus 
l įteikia gintaro karoliai, o vy 
Į mi (smoke stand), rūkimo sto 

vvla.

Atstovai į seimų prasaatomi: i lankyti Šv. Kazimiero Akade 
L. Gritis ir kun. A. Valan- mijų. Buvęi
čius, L. Vyčių centro dvasios
vadas.

Kastas Zaromskis, nenuil
stantis darbuotojas jaunimo 
tarpe, praneša, kad ateinan
čiam žinios sezonui kuopa ri- 
ngiasi prie teatralinių paren
gimų. Sakosi, girdėjęs norų

-t—

DŽIAUGIASI

West Side. — Biznieriai Ra
polas ir Zofija Girčiai, 2257 
\V. 23rd Pi., susilaukė gražų 
sūnelį. Tėvai begalo patenki-

Valstvbių cento su Abrakam | 
Lincoln atvaizdu piešinio au- ■ 
tolius yra lietuvis vad. Brenn- 
er Baranauskas.

Kad kun. Antano M. Dris
kos biografija telpa Illinois 
State istorijos knygoje, para
dytoj buvusio gubernatoriaus 
p. Dunne?

Kad iki šiol surinkta ir iš
spausdinta ne mažiau 7lXM) 
mūsų dainų ir jų varijantų ir 
apie 2,300 gaidų; be to, su
rinkta dauginu kaip 2 tūkstan

KAZIMIERAS
SHIMKU3

fccijos tarnautojų, įsakė suimti 
■Pagėgių policijos komisarą 
Mermann Schagarą ir jo pa
dėjėją, Povilų Dvarionaitį. 
Abu suimtieji buvo aktyvūs 
“Sovog" veikėjai. Jie besą
lygiškai pasodinti į Bajorų ka 

Įėjimą.

r.: 00

iš naujo atvaidinti veikalą 
“Sibiro Žvaigždė7’, su kuriai' 

, . pnes kiek laiko turėjo gra-l
žaus pasisekimo. Sunkiai iš
dils iš minčių b righton park i e- į 
čių atvaidinimas minėto vei- į

nti ir linksmus. Naujagimis 
bus pakrikštytas vardu Ričar- Čiai jiasiikų, padavimų, legen- 
las. Rep?Lių, 3 tūkstančiai mislių, prie-

---------------------- žodžių ir patarlių? (Skaityki-
.. , . .! gusi: 10 baseball tvmu, kurie

Ims išpildytus iki į „

paskutinei raidei.* ’ .. . . ., . ,, ,
mpijonata; Dainos ’ choras -- .. ... - m »

Juk nėra reikalo nei minė- . . , . , ‘‘‘V atvaidinimas minėto vei- į Town of Lake. — sv. baz.
. . . dalyvaus po vadovyste J. Sau , , ♦ • « • t o i i c< I . , , ,ti, kad laikas praleistas jau- - , . • -• kalo su artistais 1. Sakalu, S. I Akad. Rėmėjų 1 skyriaus mo-

1 lio; bus kalbu zvnuų svečių, o , ,• -
nimo tarpe vra linksmas, pa- j • J, . Kakaliene, Zekan 7 .-----

1 ■ . .... kurių tarpe dalyvaus miesto!™ v . ,. I
liekantis malonius prisimini-

už Cbieagos liet. parap. če-
Pranešimai Mūsu Raštu

mirė birželio 29. -1 934 m 
vai. ryto. 33 metų amžiaus. 
Springfield, 111.

Paliko dideliame nuliūdime 
nioterĮ Rozaliją po tėvais Aks- 
itniutėi tris sūnus. Tamošių, 
Kazimierą Jr. Rikardą, dėdę 
Stanislovą Ridentą tr tetą Ju
lijoną Eidintienę IV tetą Ma- 
tijoSienę ir dėdę Antaną Shim- 
kų lr gt;nlnea, o Lietuvoje tė
velius

Kūną, pašar.votas 1242 l’nlon 
Avė.. Av'estlpulman Laidotu
vės įvyks Antradienyje, liepos 
J d . IA namų 9 vai. bus at
lydytas | šš. Petro ir Povilo 
par. bažnyčią, kurioje Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas Į šv. Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus lr pažysta
mus dalyvauti Šiose laidotuvė
se

Nuliūdę moteris, sūnai, dė
dės, tetos lr giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
horibg J I-'. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

t Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki G 

Panedėllo. Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 tkl 9 

'l'elefoitas CANaI 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Telefonas REPubllc »«o«

mus ateities dienoms. O tas 
linksmumas bus didesnis dar 
tuo, kilti tai bus lietuviškas 
jaunimas.

Pikniko programa suside
danti iš įvairiausių žaidimų, 
lenktynių, kontestų, turės su
sirinkusiųjų tlomę p< 
dieną.

O kur dar L. Y. “Dainos" 
choro dainos, Lietuvos Vyčių 
čempijonato beisbolės rungty 
nės — turnamentas, kuriame 
dalyvaus apie Kl lietuvių ty
mų, 11a, ir paskiausiai šokiai, 
kurie t|sis nuo 3 vai. p. p.

:unų tarpe dalyvaus miesto į 

atstovas; At Metrick’s orkes-.
tra gros visą dieną ir, galų ga 
le, du kontestai.

Jaunimas laukia visų 

nų ir senų ir tik 
tyti ir pasilinksminti jų die 
noje, liepos 4 d., Yytauto dar 
že. Remkite savo lietuviška!

f, jan- 
visus nia-

ičiu, S. Žyliu, ■ nosinis susirinkimas jvyks pi- 
K. Zaromskiu, Šrupša ir ki- ( rniadienį, liepos 2 d., niokyk- 
tais. [los kambary, 7:30 vul. vak.

Visa L. Vyčių 36 kuopa da i Prašome visas rėmėjas su 
lyvaus Chicagos apskričio pa- 1

te M. Bin.ųskos 
Istorija.")

Kad Iii .1 Fernando, kuris Į
paruošė ir dirigavo muziką ki į _ ________ ______________
1111 veikalui “Roman Scan- SUIMTI DAR DU POLICI- 
dals," kuriojt* vaidino svar
biausiąją rolę Idtldie Cautor, 
yra lietuvis žydelis paeinąs

JOS tArnautojai

ištisa • • ,‘1 jaunimą!

ĮVAIRŪS ĮVYKIAI

rengtame Ij. Vyčių piknike, 
liepos 4 d., Vytauto tlarže.

7’ui bent meistras! 
Neseniai užėjau vieną šios 

kolonijos parapijonų “senu
ką", kaip jis pats mėgsta sa
ve vadinti. Šis parapi jonas 
tai bent'meistras! Iš medžio 
turi padaręs modelinį van
dens malūną; net ir “gears” 
išpjaustytos iš medžio.

BRIGHTON PARK. — Pe 
reitą sekmadienį visoj koloni
joj viešpatavo ramumas; mat, 
po sumos visi brightimpar-

iki K) vai. vak. Ypač galės j kiečiai išvažiavo į parapijos! 
rasti tlidelį pasitenkinimą tie,: pikniką, Yytauto tlarže. Visa 
kurie myli lietuviškus šokius J eilė autompbilių, trokų išvežė

1 — čia jų bus užtektinai.

Nors piknikas skelbiamas 
jaunimo pikniku, bet tai dar. Jaunimas šoko, kiti svaidipio 
nereiškia kad senesnio am-j parengtoj vietoj žaidė 
žiaus žmonės nebus įleidžia-, 
mi. Amžius nedarys skirtumo Į 
— liepos 4 dieną — Vytauto[ 

darže visi būsime jaunais.

žmones į daržą.

Daržas buvo pilnas žmonių.

Patrimpas

Svaidinio žaismė (indoor)
! visus užinteresavo. Kun. Ana- 
I stažo Valančiaus komanda su 

: pliekė Jono Eudeikio, grabo

Resbiencp Phone
Englcwon<l 5840

P. CONRAD
Bushieas Phone 
Englevvood 5883

KURIE IŠ MŪSŲ VYČIU 
VEIKĖJŲ LAIMĖS PO

PULIARUMO KON-
TEST$?

MODERN PHOTO 
serumo 
Įrengtu

Holly w<«nl šviesomis
AUKŠTOS RŪŠIES 

PAVEIKSI.AI
Nutraukiame dieną ur| 

vakare

420 WEST 63rd STREET

CHICAGO

KLAIPĖDA. — Šiaulių apy 
rtlos tardytojas, ištardęs vi- 

vra lietuvis vilnietis iS<1 eilV Klaipėdos krašto poli-
1 sirinkti ir nauju narių atsive- ■ iš Šiaulių ir kati pats Ed.tlie ifnirdos tardytojas, ištardęs vi-

sti. Valdyba 1 Cantoi 
žydejis 

Kati
North Side. — ALTASS No

rth Side skyriaus labai svar
bus susirinkimas įvyks šį va- I
karą, liepos 2 d. parap. svetai- J 
nėj, S vul. vakare. Bus platus j 

iš centro pranešimas, kurį 
patieks centro valdybos narių.
Taipgi yra daug svarbių rei-| Pia<^‘-io į'^H^hie kalba mole-I

1 lietuviu smuklėse 
vaizdžiausia |). L. K. . (WU,n,L , , • ,. 1 3,‘MM),000 dolerių? 

\ ytauto biografija randasi
11. II. Il-mvortli’<> knygoje
“llistory of tbe Mongols from 
tlie 9tli-19tb Century."

Kad Lietuvos Stei:

kalų svarstymui. Kviečiami vi ris G. Petkevičaite

išleidžiama

KĮA D surašė tų, kurie yri 
padarę “hole in one" ant ga
rsios Cog-Hill golfo aikštės, 
randasi vardas ir kun. Stasiu 
Petrausko, vikaro Šv. Jurgio 
parapijos, Chicago. Klieriku

j būdamas jis buvo.“ Draugo” 
KAD, anot kun. kleb. Bii- sporto sekcijos vedėju, 

į skos, kasmet vien t biengos Andrius Šnipas.

Seimą

1 si sios organizacijos 
Šis modelinis vandens ma- j skyr*aas nariai bei <1 raugi jų 

lūnas yra trijų pėdų ilgio, jrlvahlybų nariai būtinai daly-i

1 ir pusės pėdų aukščio. Ant 
vieno galo volo vra tekinis

musu

vauti. Kurie turite paėmė že
nklelius platinimui, būtinai at-

ISkraustome visą savo modelių 
aukštą ir sandėli P° l/i kainos. 
,25.000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvais išmokėjimais ar cash. 

,150.00 Seklyčfų setai

£29-45
$145.00 Valtnovnij kamltarlų setai

£2945
$08.00 Seklyčioms kaurai

£1950
$150.00 Miegamų kamb. setai

£29.85
Skalbimui mašinos

(flv wbeel), ant kito galo ra- s*nf‘^T<ite neparduotus ženkle-

ndasi šuflės, bei vandeniui 
pagauti prietaisas. Vanduo 

pilasi ant šuflių, rezultate, pa 
sisuka volas, kuris suka tekini 
(fly wlieel), pagautą šeštar- 
nės. Volas, šuflės, šeštarnės v- 
ra mediniai.

Meistras, šio modelinio va

lius ir pinigus; reikia suvesti 
sąskaita. Skyriaus Valdyba

; riaus, su labai pažeminančiu | ndeng maieno yra Petras Re 
pralaimėtojams rezultatu, 25Įzgis> 3(y)2 W 43 gat>t kilęR

Šiaulių apskričio, Vaiguvos 
lėlius

| prieš pastarojo nolį (0). Pra 
| laimėtojui reikėjo bačką alaus kajni() 
I nupirkti laimėtojams.

Piknikas pavyko

Kontestininkai-ės dalyvauja 
1 iš visų lietuvių ka’t. purapijų. 
' Teisėjais Ims pafc< jaunimas. 

Iki šios dienos sekanti yra
įstoję:

Cha ras a tos t oqa uja

Parapijos choras šiomis die 
nomis paėmė atostogas. Ne- 

I laikys pamokų iki .rugpiūčio
Į pabaigos.

I ■*Choras rengia savybės iš 
1 važiavimą liepos 8 d. Koinisi

North Side: A. Bacevičius,l ja, vadovaujama p. Lako," da- 

IV. Rėkus, A C Manstavičius, : rbuojasi, ka«l išvažiavimas pa 
JConnie Savickus, Felicita Nau sisektų. Išvažiavime bus įvai- 
Sėda, A. Tauteris, A. Seris. jūs žaidimai, svaidinio žaidi 

Į) West Sidei A. Valonis, .T. Imas ir t.t.

B. Branza, J. Krotkas, Ig. Sa
kalas, M. Žibąs, M. Brazaus- Cho rišt ės atostogose

kas, B. Zaura.
18-tos: S. Šimulis, P. Va ra

ibulis, A. Petrulis, O. Pužau
skas, O. Klebonas.

Brigliton Park: dr. A. Rač-1 
kus, K. Zaromskis, S. Pieža,

Atostogoms išvyko S. Va
liulaitė ir O. Piežiny; abi pa
rapijos choristės, o pastaro- 

j ji žymi dainininkė - solistė. 

Išvyko į Forest Beacb Camp, 
Micb. valst. •— pasimaudyti

RĖMĖJy PIKNIKAS
Liepos 15 d, Marąuejte Pa

rke, Šv. KazimieVo Akademi
jos Rėmėjos 8 skyriaus, ren
gia didelį pikniką. Serijos jau 
dabar pardavinėjamos po 1 ce 
ntą. Gera proga gauti vieną 
iš penkių daiktų. Serijos ti
kietą. reikia iš anksto nusipir- 

| kti, nes piknike nebus parda- i 
vinėjrfmi. ,

Komisijos vardu, kviečiu vi
sus atsilankyti į pikniką ir su 
draugais pasilinksminti. N. N.

PAMINĖJO E J BOAtHENf

,R. Andreliunns, II. Čerčilis Cy.are ir saulėj jiasikepinti.
(Karanauskas)‘ J. Kascbukas,Į pabus dvi savaites.

H. Lipskis. , , 1(iriso po rekolekcijų

NE NUSIMINKITE Ketvirtadienio rytą iš re
kolekcijų Šv. Marijos seminaJ0b galite nititl pns savo valstlniYikn

tam tikrą TONIKĄ, kuriu per ll«n I ą». ii- iii •/
laiką buvo viena (JĮvmmis Gydytojausi VIJOJ, MUIKlCleill, III., gTĮZO 
preskripcija. Tai yra tikrai gera nau-i ■ , , . .

tik reikalaukite | klel). KUU. AJlena dėl vyri) Briška ir vika- 
! ras kun. A. Valančius. Prieš 
Į savaitę buvo rekolekcijosna 

i išvvkes vikaras kun. S. Jone-
Mėnealnla treatmentas n? Doler) 
pilnai era ra n t uotas Lunį tus nešt- |įR yjRj „rį^0 kilpini naujų 
Jausltrt tvirtesniu, nrbn jrlifii ne bfl r- r r t
Hite pilnai patenkintus. Jūsi) plnląal
bus Jutus sugražinti

j jėgų ir dvasios.

RADIOS
VASAROS METU ŽEMOS 

KAINOS
Dabar Yra Laikas Jūsų 

Ratįįo Išmainyti
Midgef Baby Grand su 

Police Calls

?9 9O
7 tūbų 1934 Baby Grand, 

$35.00 vertės/ nž

Č22OO
Boseli 8 tūbų console užz

H9 5O .
10 tūbų 1934 Crosley. gra

žiame kabinete už

£39-00
-12 tnbų Sbort ir Txmg 

Wave už

Praeitą sekmadienį buvo! 
Joni) diena. Daugelis .Tonų j 
minėjo savo vardines. Minėjo 
ir Jonas Makauskas, o jo du
ktė .Joana mokyklos baigimą. 
Nors Makauskai neseiii Cbiea 
gos gyventojai, yra atvažiavę 
iš VVaterbury, Conn., bet turi 
daug giminių, draugų ir pa
žįstamų, kurie ' dalyvavo po- 
kilvje: S. Makauskai, .Jode
liai, Jodikiai, Kazakevičiai, 
Valatkai; pianistė O. Skiriū- 
tė iš Cicero svečius palinks
mino gražiomis dainelėmis ir 
paskambino pianu. Dalyvavo

9 tūbų Philco 1934 už

£3900
11 tnbų Pbilcą 1934 už

£49.00
.8 tirHų 1934 Zenith už

£3950
R.C.A. Vietor Kombinacija

S49.OO
Automobilio Radios įk)

£1950
įdedami ‘jums belaukiant

los. F. Budrik, loc.
3417-21 So. Halsted St

Tėl. Boul. 8167

Radios Programai - 
W. C. F. I,., »7rt K.. N.^lėlloje 
nuo 1 :«O Iki 1 -.30 vai. po pietų 
(ęražiiM ra.lin programas.
W A A. F. 920 k nedSlIomla 
1 SO Iki 2:00 po pietų.
W. H. F. C.. 1420 K . Ketvergaia 
nuo 7:30 Iki M:3O vai, vakare 
IfraiiiH ratilo programas. .

METINIS PIKNIKAS
įvyksta

MARIJONŲ FARMOJE
IIINSDALK, ILL.

TREČIAI). LIEPOS-JULY 4, ’34

ĮRANGA A'EI/DLr

Marijonų Kolegijos Rėmėjai ir Gerada
riai darbuojasi šį pikniką padaryti įdomiu 
ir turtingu bei sutraukti didelę labdaringoms 
įsteigoms palankių žmonių minią.

PASTABA. Prašoma tėmyti antradienį, lie
pus 3d., “Draugo" numeryje bus aprašyta 
bendroji tvarka, ypač kokiais keliais ir kaip 
lie sunkenybių pasiekti . Marijonų farmą.

Elektrlklnės ledtmnės

Geležinės lovos; visų dydžių

Pilnos valos matrasai

Vxl2 valloklnial kaurai virtuvėms

£3 98
$50.00 gesintai peėlal

£28 75
$21.00 Inner spring matrasai

£8 95
šimtai kitų bargenų šiame di

džiuliame Išpardavime. Atsfmlnkl- 
te didžiausią ir puikiausią rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Joseph .ioznltls. vedėjas. .

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara A.ntrad.. ketvlrtad lr 
šešta die n fo vakarais Iki 10 vai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chieago, III.
TEb. REPlTlLIC

LIEPOS 7 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

I

LIETUVĄ maliau 
kaip 8 dienos

FRENCH HNE 
TLE DE FRANCE’ 

Expregs 
Laivas

A

Katrie perkate anglis Iš 
dralverių. siųskite Juoa ) 
CRANE COAL CO. Gausite 
gero anos anglla. už mažiau 
plm’gų. PoeąlMm tas M. R. 
tiktai $7.041 tonaa.

Platesnes Informacijas teikiam Ir parduodam laivakortes. 
Padarome visokius įtopleritis Ir dokumentus. Siunčiam ptplgus ,

L I E T II V A

POPIF.RFOJĄM Ir PFNT14UAM

Atliekame visus namų dabim’mo 
darbus. Darbas pigus Ir užtikrln 
tas. 1934 m. popieros rolė — 5e.

JOSEPH AIIGAITIS 
1008 S. 50fh Avė. Cicero, III

Tel. l-afayotto «7I»

INSURANCE, 

NOTARY 

PUBLIC .MOKTCAfiE BANKERS

PERKAM
LIETUVIS 

KUS BONUS

1^-

12 metų teisingai pnmalttolas biznis. 
R,'MPA«NKITE IK ltFMKITF, LIFTI VJ.

2608 W 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083
JS

Pitone Pmeperl 1854

EDWARD TROST
PAINTINO and DROOIIATINO 

B\nnwikl and PAINT STORE 
Stll W. «3r<l Str.. (ftUeagn


