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KATALIKŲ STO- , KOKIOS FILMOS BAVARŲ PRINCO Hitleris saukia sesiPRANCŪZUOS MIN. BARTHOU
JON PARLAMENTĄ
VIS
SILEZIJOJE
LIKIMAS
NEPADORIOS
DIRBA IH TRILYPI LOKARNį
JIE ORGANIZUOJASI

Anglijos vyriausybė nežada
rerftti liaują planą

PRIEŠ NACIŲ PAGO-

ŠTAI TŲ FILMŲ SĄRAŠAS ĮSPĖTAS

ŠIĄ SAVAITĘ

KAD JO GRJŽI

MAS NACIAMS NEGEI
STINAS

NIZMĄ

Grasina iš vokietijos pašalinti
visus korespondentus

Chicagos arkivyskupijos Pa
BERLYNAS, liepos 10. —
BERLYNAS, liepos 10. —
BEUTHEN, Vokietija, lie- i dorumo legiono vadovyliė pu
LONDONAS, liepos 10. —
Kancleris Hitleris sušaukia
pos 10.— Nacių prieškrikščiu'-1 skelbė, kokios filmos katali- Bavarijos princas Rupreehtas,
Prancūzijos užsienio reikalų
Vokieti jos parlamentų specia
nkškas veikimas pažadino .Si kams matyti netinkamos ir jų kuris atostogauja užsieny,
ministeris L. Barthou, koni’elėn sesijon. Parlamentas su
lezijos vokiečius katalikus. Jie rodymas teatruose neturi būt įspėtas, kad' jis pratęstų savo
ruodainas čia su Anglijos vy
organizuojasi, kad vieningai i katalikų lankomas.
atostogas, nes šiandien yra
BERLYNAS, liepos 10. — sirinks penktadienį. Kancle
riausybės nariais, šiems patei
Netinkamos šių savaitę fil negeistinas jo grįžimas Vokie Plieno šalmo karo veteranų ris jam praneš apie pastarų
Cooko apskrities mokesčių kovoti prieš skleidžiamų pagokė naujų savo planų taikos už patikrinimo boardo narys Nix- nizmų. Jiems pagalbon eina mos yra šios:
tijon.
organizacijos direktorija pa jų dienų įvykius .Vokietijoj ir
tikrinimui Europoje.
Savo keliu iš Olandijos at skelbė atostogas ligi rugpiūčio apie'savo naujus žygius ir reion atsišaukia į piliečių orga ir protestantai, kurių daugelis
The Life of Vergie AVinters,
Naujas Prancūzijos planas nizacijas ir į įmonininkus, kad pereina katalikybėn. Jie žino,
vyko Vokietijon buvusio kai m. 18 d. visiems organizacijos I kalaus tai visa patvirtinti. Po
Side Street*, Tomorrow’s
yra vadinamas trilypis Euro jie reikalautų gubernatoriaus kad protestantizmas neturi
zerio žmona.
nariams. Atostogų metu užsesija ir vėl tuojau bus uzChildren, Dr. Moniea, Unpos valstybių Lokarnas. Vie Hornerio tuojau sušaukti le- autoritetingos pajėgos, kad
drausta vilkėti uniformas, išė daryta ir sušaukta tik pasirei
known Blonde, Ariane, Nareonas Tekamas yra žinomas di gislatūrų specialėn sesijon ifeisukus nuo ariančiųjų pagoRoa<1 ,o Rujn, baughinK SPORTININKŲ STOVYK mus rugp. 2 d,, kurių įvyks škus kokiam svarbiam reika
džiųjų Europos valstybių pa mokesčių patvarkymo reikalu. niamo bangų.
militariniai paradai buvusio lui.
LA KLAIPĖDOJ
I Boy, Little Man AVhat Nowl
darytas savitarpio saugumo
Vadinasi, kancleris viską
karo pradžios paminėjimui.
Gubernatorius ir kiti naciai Į Madame Du Jlarrv, Born to
Yra du svarbūs dalykai.
paktas. ĮŠis paktas padarytas
KLAIPĖDA. — Kūno kui Pasibaigus atostogoms, karo dirba su “tautos atsiklausiVienas — pripažinti valstybės valdininkai puola ypač katali- ' Be Bad, UnCertain Lady,
1925 m. Lokamo mieste ir va
Pareiškia, kad Į Girls for Sale, Manhattan Me 'Liros rūmai rengia dar šių veteranams bus išdalinti nauji mu.” Tai toks yra visų dik
konstitucijai priedų, kuriuo kų kunigus.
dinamas Lokarno paktu.
tatorių
nusistatymas, kad
mokesčiai lį z nekilnojamus kunigai dalyvauja politikoje, lodraina, AVharf Angel, Merry vasar$ didelę sportininkų sto- nacionalsocialistų veteranų ly
Dabar Prancūzija galvoja
dumti gyventojams akis.
gos ženklai.
turtus (real estate) turi būt kad jie per pamokslus dau- AVives of Reno, Notorious Būt vyklų Klaipėdos krašte.
šį paktų praplėsti visai Euro skirti tik vienas nuošimtis ak-Ogiausia kalba apie politikų,
Propagandos ministeris >Goe
Nice, A Modern Hero, The
pai. Nori sudaryti! dar du ki
bbels
šiandien vakarų paskeltualės turtų vertės. Antras — Kunigai tai griežtai užgina, Trumpet Blows, Finishing
tus Lokarnus, vienų rytų, o
;bė galutinų Hitlerio vyriausylegislatura turi nuspręsti, kad Kunigai neturi to pasiryžimo Sehool, Sisters Under tho
kitų pietų Europoj ir juos abu
Ibės nuosprendį, kad' visi sveimažų namų savininkai, kurie,ir negali taip daryti, kadangi Skin, Springtime for Henry,
du sujungti su anuo pirmuo
1 i tinių kraštų korespondentai
pilnai užsimokėję mokesčius nacių šnipšt visur lankosi ir Jimrriy the Gent, He AA’as Her
ju Lokarno paktu.
bus iš \rokietijos išvyti, jei jie
už 1931 metus, gautų 15 nuo- klausosi, kas apie kų kalba. Man, Sadie McKee, Enlighten
Min. Barthou mano, kad
KAUNAS.
—
Teko
sužino

“
-metodo
’
pavyzdžius,
kujr toliau paduos “melagintaip snregimentnotoa Eiirrtpoa
nuolaid» talI>- kaiP
kuaiga' JUk, ae P0'1' Tby fDaughter, Fog Over Frisvalstybės būt, geriausias tai- v°
P“«a' *«* bka‘ aklrtl- Jla ,nrl ktll’aanea eo, Playthings of Dėsi re, Af- ti, kad Vilniaus "Ryto” drau riais, žinoma, administracinė gas” žinias užsienių spaudai
savo pareigas.
fairs of a Gentleman, It Ain’t gija gavo raštų iš lenkų moky valdžia prie savęs gyventojų apie nacių vadų Hitlerį, jo vy,kos užtikrinimas.
. .
jo Jareekio nuosprendi,
klų kuratorijos, kuriuo prane nepavilios. A vriausybės daly- riausybės narius ir apie stovį
Šis Silezijos miestas skaito *S><)
Rytų Europos Lokamo pak Pirmasis dalykas ypač la
šama, kad šešios Gardino ap- kas žiūrėti, kad mokyklos bū- /Vokietijoje.
tan Prancūzija tikisi, be so bai svarbus. Jei Cooko apskri apie 110,000 gyventojų. Yra še
; skrityje esančios lietuviškos tų kraštą tinkamai vedamos,
vietų Rusijos, įimti Pafceltijų, tis nori gauti skirtus mokės-1 šios didelės katalikų bažny
pradžios mokyklos: Randamo jos prievolė net plėsti savo
Vokietijų, Lenki jų ir Čekoslo- čios, šie turi būt žymiai su-!čios, kurias kas sekmadienis
nyse, Mardasave, Grutėje, Bi- krašte švietimų, jam padėti,
vakijų, o pietų Europos Lokar mažinti iki 1 nuošimčio ak- j lanko apie 80,000 žmonių,
žuose, Ratnyčioje ir Kapini- bet toksai neleistinumas, kokį
nan — Italijų, Turkijų, Orai- tualės turtų vertės. Šiandien ! Kunigai sako, kad kada naškėje yra uždaromos. Uždary parodo Vilniaus krašto moky
kijų ir visas Balkanų valsty- j P reikalaujama net 3 nuošim-*ciai pradėjo savo pragaištingų
NEAV YORK, liepos 10. —
mo priežastį kuratorija nuro klų administracija šiuo nelem
Mrs. A. Mosback, našlė ūki
Čiai. Daugumai ši našta neat- ’ pagonizmo skleidimų, bažny- Katalikų, protestantų ir žydų
bes.
do į tai, kad tos mokyklos yra tu pavyzdžiu, yra niekas kita
Kiek žinoma, Prancūzija keliama. Jei tas nebus atitai-jčių lankymas apie 50 nuošim- veikėjų įvykusioje konferen neveikusios per paskutiniuo kaip pylimas alyvos į degan ninkė De Kalh apskrity, į Chi
cago stockyardus prisiuntė
cijoje nutarta, kad būtų paša-1
pirmiau planavo tik rytų Eu svta, mokesčiai ir toliau ne- čių padidėjo.
sius tris mėnesius. Vilniaus tį indų. Net nuostabu. Moky
parduoti 20 priaugančių kiau
lintas Will Hays, krutomųjų
ropos Lokarnų, dabar savo bus mokami.
Rytojus dėl šio dalyko taip tojas su visomis kvalifikacijo
lių, kurios visos kartu ėmus
RESPUBLIKONAI PRIEŠ
vaizdų gamintojų ir distribuplanų praplėtė kuone visai
įsako: "Mes pasiteiravome ir mis ir atestacijomis lietuviškai
svėrė 1,630 svarų. Kiaules
DEMOKRATUS
torių Amerikoje prezidentas.
Europai.
sužinojome, kad aukščiau su- mokyklai lenkų administraci
pardavė Chicago Producers
Jis daugiausia vra kaltinamas I' r/,
Min. Barthou nereikalauja
žymėtos lietuvių privatinės jos netvirtinamas, ir iš jo rei
Commission sųjunga už 12
Respublikonų partijos vadų už nepadorių filmų gaminimų.
Anglijos, kad ji gelbėtų Pran
mokyklos negalėjusios veikti kalaujama tam tikrų moraly
dol. 22c.
konferencijoje Chicagoj atacūzijai suregimentuoti Eurotodėl, kad nebuvo tvirtinami bės liudijimų, kurių tie moky
Išskaičius visas su tuo par
pos valstybes. Tik nori, kad
Oirtų automobilininkų skai-!^uo^a nauj°ji santvarka, ypač NULINCIUOTAS NEGRAS “Ryto” draugijos pristatyti tojai jokiu būdu negali gauti
davimu surištas išlaidas ūki
šiam planui nesipriešintų, o čius didėja Cooko apskrity. Leliolikoj valstybių pravesti
mokytojai, o nebuvo tvirtina iš tos pačios administracijos.
ninkė už tas visas kiaules ga
RASTROP, I>a., liepos 10.
paskiau sutiktų pasirašyti ak Tai priežastis, kodėl įvyksta įstatymai dėl NRA kodų vyk
mi todėl, kad jie negalėjo gau Gi priešingai, kai toksai mo
vo
vos 68 centus.
: ‘A — Žmonių minia nulinčiavo į
tų, kada į anų pirmųjį Lokar- tiek daug katastrofų su auto dymo.
ti iš administracinės valdžios kytojas nepatvirtinamas lietu
Tai pavyzdis, kaip čia žmo
nų Hus įjungti kiti du Lokar- mobiliais Chicagoj ir apylin-' Respublikonai pažymi, kud negrų ūkininkų Andrew Mcmoralybės liudijimų. ” Viln. viškai -mokyklai, tai jis be jo
nės darbininkai išnaudojami
nai.
kėįe Daug žmonių suvažinė- NRA yra naujas, artimas A oi-. Leod, 26 m. aniz., Kurs polici
« •
Rytojus toliau pažymi, kad kai kių moralybės ir kitokių liui ”
” »• LaL
Iii’ skriaudžiami. Jei ūkininkė1
Sužinota, kad Anglija neda jama — užmušama ir sužei steado prohibicijos įstatymui, j jai išpažinęs, kad nemoralikurie tie patys dėl moralybės dijimų gali būti patvirtintasi _i>.
(būtų galėjusi pati atvežti kiti
aktas, kurio pagalba įsiveržia- škais tikslais užpuolęs vienų
vė Prancūzijai jokio užtikrini džiama.
liudijimų stokos netvirtinti lenkiškai mokyklai.
(les į stockyardus ir parduoti?
mo, tik pareiškė, kad ji, Angli Pasirodo, kad areštuoti gir- ma 1 atskirias valstybes, kad jaunų baltų merginų.
mokytojai į valstybines pra
Tuo būdu, bendrai gali bū -būtų gavusi tai, kas verta.
ja, su visu pasiryžimu stovi ti automobilininkai dažnai iš tuo būdu sukelti daugiau dar
džios
mokyklas
buvo
priima

ti, kad lenkų kuratorija gali Bet ji negalėjo taip daryti.
MADRIDAS, Ispanija, lie
už 1925 m. Lokarno paktų,
sisuka nuo bausmės, ačiū pa bo demokratams.
mi
pav.,
G.
Gudolaitytei
buvo
nepatvirtinti dviem trims mė- j Yra galingi tarpininkų trū
pos 10. —| Areštuotas buvusio
Anglų spauda aiškina, kad čių teismų nuolaidumui.
pasiūlyta
valst.
pradžios
mo

nėsiams jokio mokytojo lietu-1 tai, be kurių tarpininkavimo
tas Prancūzijos planas neįvyk Ne girtam automobilininkui PIENO VEŽIOTOJAI AT diktatoriaus Primo de Rivera
kykla
Dušnyčiuose,
o
mokyto

viškome mokykloms Vilniaus niekas nieko negali parduoti,
sūnus Jose Antonio.
NAUJINO KONTRAKTĄ
damas. Rytų EuropoR valsty yra daug sunkumo išvengti ne
jas M. Bigelis buvo paskirtas krašte, o vėliau jas kaip ne nė pirkti.
bių paktui priešinasi Vokieti laimių, ypač Chicagos gatvėse,
Ir štai priežastis, kodėl ūki
SAN FRANCISCO, Cal., lie Pamerkio valstybinės moky veikiančias uždaryti Visko
ja ir Lenkija, o (pietinių val o kas sakyti apie tuos, kurie
Pieno vežiotojų unija atnau
klos
vedėju.
galima
laukti.
ninkams už visokius ūkio pro
stybių paktui priešinsis Itali važiuoja jau gerai įkaušę.
jino *kontraktų su pieno kom pos 10. — Streikininkai dokuo
duktus mokama mažai, o tų
ja. Vokietija ir Italija ypač
Lenkų mokyklų vadovybė
Prieš juos planuojama kam panijomis. Paliekamos ir to se nužudė vienų specialų pa9 ŽYDAI NUŽUDYTA
produktų vartotojai privalo
atkakliai kovos prieš tuos panija.
liau tos pačios darbo sųlygos fterifį.
nebeišgalvodama tinkamesnių,
mokėti brangiai. Įvairios rflpaktus, kadangi to planč vyk
ir atlyginimas — 40 dol. per
būdų kovai su lietuvių švieti
dymas būtų aiškus Pranethd- Londono prancūzų ministeriui savaitę.
mu ėmėsi dabar naujųjų prie BERLYNAS, liepos 10. — Į šies tarpininkai paima sau di
jos įsigalėjimas ir dominavi- žadėjo, kad ji visados griežtai
monių, nebetvirtinti kurį lai-, žydų telegrafinė agentūra pa delį pelnų.
mas Europoje.
stovės už 1925 m. Lokarno
CHICAGO IR APYLIN kų mokyklai mokytojo, o vė- tyrė, kad' sųryšy su kruvi
TOKIJO, liepos 10. — Ja
KARLSRUHE, Vokietija,
Kaip pranešta, Anglija per paktų. Tai juk yra geriausias ponų karo išlaidų sųmata'yra KĖS. — Šiandien nepastovus niau tų mokyklų uždaryti, kai- nuojų šeštadieniu Vokietijoj
daug užimta savo krašto ap Prancūzijai apsaugos užtikri didesnė už pereitų metų sų- oras; maža temperatūros at po neveikiančių. Šičia kaip hitlerininkai yra nužudę ir 9 liepos 10. — Nacių slapta po* licija areštavo 70 komunistų.
maina.
sauga ir išvažiuojančiam iŠ nimas.
matų.
tik ir matome pirmuosius to žydus.
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VOKIEČIŲ a VETERA
NAI TURI “ATOSTOGAS”

REIKALINGA ILLINOISO
LEGISLATŪROS SESIJA

Užgrobtuose Lietuvos klasta uždaro
ims lieta mokyklos

REIKALAUJA PAŠALINTI
FILMU CARA

KĄ JI GAVO PARDAVUS
20 KIAULIŲV

DAUG GIRTŲ AUTOMO
BILININKŲ

Xi. , .J

ORAS

I

o

D fi

Vilniaus reikalai. Kongrese vienas posfi-1
dis bus skiriamas Vilniaus vadavimo reika
lams. Kaip žinoma, Federacija visada rūpes
tingai dirbo Vilniaus vadavimo darbų. Bet
dabar manoma tą svarbiausių šiandien mūsų
tautos darbų žymiai praplėsti. Federacijos
skyriai ligšiol buvo skaitomi ir Vilniui Va
duoti Sųjungos skyriais. Tačiau darbas ėjo
perlėtai, peš tas reikalas pačiame centro ne
buvo sutvarkytas. Vilniui Vaduoti Sųjungos
atstovai, besilankydami Amerikoje, nuspren
dė pavesti Fed. centrui vesti akcijų dėl Vil
niaus ir rūpintis pasų ir ženklelių platinimu.
Fedor. centro valdyba sutiko tų darbų tvar
kyti. Kongresas turės tuo reikalu tarti savo
autoritetingų žodį ir nustatyti tinkamus pla
nus, kad juos vykdant būtų nuolat dirbama
dėl Vilniaus vadavimo. Šiuo klausimu kon
grese kalbės Federacijos centro sekretorius.

“DRAUGAS”
Itoluą H»«<li*a, rt*kyru« ael}nizčJen|n*
PRENUMERATOS KAINA.: J. Amerikos VzlatybMt:
Matam* — t* Ou r u.sei matu — 66.60; Trinta micsalanta
— lt.00: vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose vsiatjrhMB
Bjanumenita
Melam* — 67.641 FUSSl DLStU — |t M
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A UGAS

KAS TIE TAUTININKAI?

nalism) pavadinta ‘mūsų lai
kų didžiąją erezija’ ” (Pius
XI).

BUVĘS LENKIJOS PRE
MJERAS KAUNE

Taigi, kaip mes suprasime
Aš esu katalikas, ir dar ka- pageidauja tautinės nepriklaušių laikų lietuvius tautinin
dienų per admi
KspUa — -ėis.
rštas katalikus. Aš taipgi esu somybės”.
Skelbimų kainos prlslunčfamoa pareikalavus.
kus?
Ar
pirmoje
toje
žodžio
nistracijos linijų savo auto
BanaraoarDian
lietuvis, ir karštas lietuvis. | Šis žodžio apibudinimus,
Bendradarbiam*
Ir k«r**p«t Ituuiui raAių nesrųBaa, Jei nepreOom
neprakoma tai padaryti t? n*prfrlunOleiną tam
prasmėje,
ar
antroje
f
Man
ro

mobiliu j Kaunu atvyko buvęs
Taigi, man rūpi katalikybė ir man rodos, tiktų kiekvienam
priima — nno 11:00 iki 11:00 raL
dos,
kad
kui
kuriems
tinka
anLenkijos ministeris pirminin
lietuvybė. Bet kuomet ąš skai- to vaido vertam lietuviui, nors
įUtolbiuuū liekančiai dienai
tau straipsnius, kurie žemina jis būtų ir katalikas. Dar ne-Į1'0/1- &tab skaitau ‘Sandaros kas ir žynius Pilsudskio drau6 vai. po piet.
katalikybę ir kelia lietuvybę,I girdėjau, kad katalikai būtų apibudinimų
tautininkų 11
ir gas pulk. A. Prystoras. Jo at
aš pradedu nerimauti ir kais-! pametę savo patrijotiškus jau-:tarP kitko rašo: ‘‘ 1 antininkais vykimas j Lietuvų, kaip ofiti. Man rodos, kad tas pats,|smus, principus ir troškinius tinku vadintis tik tiems, kurie craliai pranešama, yra grynai
“DRAUGAS”
jei kas nori paniekinti katali- dėl Lietuvos nepriklausomy pirmoje vietoje stato tautų. privataus pobūdžio — jis no
Pavyzdžiui, sandariečiai pirmo rįs č'iakiškčje aplankyti savo
UTHUANIAN DAILI FBIEND
kybę ir išaukštinti tautybę. bės.
Man rods, kad taip pat nega Dabar painiu didžiausį We- je vietoje stato lietuvybę — įnirusių draugų kapus. Tačiau
Publlshed Daily, Ezoept Bunday.
ermeCHIPTIONB: Ona Teei — |«»t; Blz Months
lima atskelti lietuvybės nuo bster Monarch žodynų. Kų ten tauta, o antroje partijinius bei esant įvairiems garniams apie
— 00.10; Thres Months — 01.00: Ons Month — Tie.
■WVBP — On* Tsar — ITOOj Blz Months — *4.00:
lietuvio ir katalikybės nuo ka rasiu? Štai kų: “asmuo, ku religinius įsitikinimus h- todėl dabar, neva, Vedančias LietuO»nr — •»*
taliko, kaip negalima lietuvį ris stoja už tautinę nepriklau- jienis pilnai tinka vadintis tau VQS _ Lenkijos santykių suuorABvertlatni ln “DRAUGAS" brings best resulta
Advertlsing ratęs ea apclloatlon.
padaryti žydu, arba kataliką somybę ir vienybę savo tau tininkais”. Žinoma, yra lietu ,navilll0 derybas, tokio žymaus
rių, kurie pirmonrie ton stą- J Lenkijos valdančiųjų sluokstos”.
"DRAUGAS” 2834 & Oakley Av% Chifllgo
Ląukiama garbingų svečio. Federacijos budistu. Taigi, kam kai kurie
Čia irgi nieko nepaprasto, to tautų ii todėl jie yia vadi- nįy žmogaus atvykimas į Kau
centro valdyba, Kunigų Vienybei pritariant, stengiasi tai vykdyti? Kuris
nami tautininkais. Na, o kodėl nu, Lietuvos visuomenėje ke
lietuviu gimė, lietuviu ir mirs. arba ypatingo. Juk visi lietu
pakvietė į kongresų atvykti
mes nevadinant bolševikų, so
įvairiausių spėliojimų.
DIENOS KLAUSIMAI
kankinį Teofilių Matulionį. Turima daug vii* O katalikas, paprastai, miršta viai katalikai taip pat stoja cialistų ir katalikų tautinin lia
Nors kol kas nieko tikro apie
jr gina Lietuvos nepriklauso
ties, kad to garbingo svečio susilauksime. Jo kataliku.
kais?
Todėl,
kad
jie
pirmon
Prystoro kelionę pasakyti ne
mybę ir vienybę.
Ekscelencija ne tik kongrese dalyvautų, bet
Katalikas lietuvis nepersivieton
stato
savo
religinius
įęblauklakt
galima, tačiau pats jo atvyki
Jei dar to neužtenka, žiūrė sitikininius”.
atlankytų didesnes lietuvių kolonijas. Vys- mainys į katalikų indijoną, armo faktas yra labai įdomus ir
kupo Matulionio dalyvavimas kongrese jį pa-1 ba kitos rasės žmogų. Ar ka- kime, ar nerasime kitokio iš Kažin, ar tik ne iš tuščios
vargiai ar yra nereikšmingas.
Laikantis centro valdybos nutarimo, pir
darys istorišku įvykiu.
talikai gali antrų kart gimti? aiškinimo. Paimsime New Cat galvos tasai Sandarietis para
Kai kas mano, kad jo atvyki
mininkas dr. Antanas Bukauskas paskelbė,
holic Dictionary. Kaip ten ai šė tokį tautininkų apibudini
kai
kurie
nori
mus
taip
įtimas turi tam tikrų simptomų
kad Amerikos Lietuvių lt K. Federacijos
kinti. Taigi, dabar klausiu,: škinama. Kandame tenai tik mų. Kol kas aš dar niekur ne
lando
lietuvių
parąpijų
kun.
klebonai
ir
vei

— reiškinių.
kongresas šiemet jvyks rugpiūčio 21, 22 ir
tai
žodį
“
nationalism
”
.
Taip
kas
yra
tie
tautininkai?
Žydas
radau
panašaus
dalyko.
Nei
23 dienomis,.Šv. Jurgio parapijos salėj, Cle- kėjai kviečia dalyvauti Federacijos kongrese
Prystoro kelione į Lietuvų
J. E. Vyskupi, Schretnbn, kuris yru pasira-1 5™ tautininkas, kinas yra tan- pat bus gerai, nes “nationa- pats žodis etimologiškai to
veland, Ohio.
į yra susidomėjęs ir užsienis.
šęs po Federacijos konstitucijos ir nuošir- ‘‘ninkas, airys yra tautininkas, list” yra asmuo, kuris išpažį nereiškia, nei joks žodynas to
; Jo atvykimas užsienio spaudoSekretoriatui pranešta, kad Clevelande džiąi mūsų centrų užgyręs. J. E. Vysk. Schre- italas tautininkas ir' lietuvis sta “nationalism”. Tas žodis nerašo.
! je yra labai plačiai svarstolietuvių katalikų vejkėjai, gerb. kunigams įpbs yra labai žymus vadas National Catholic taip pat. Žinoma, vieni jų yra reiškia: “vienybės jausmas taŠtai, jie jau ir padarė tautų
į mas. Spauda netiki, kud jis
klebonams vadovaujant, uoliai rengiasi prie
AVelfare Uonference judėjime. Jis pirminin katalikai, kiti protestantai, žy rpe žmonių, pamatuotas ben savo dievaičiu, o katalikai ir būtų atvykęs grynai priva
kongreso ir visų jo iškilmių. Iš kitų miestų kauja tos organizacijos vyrų sekcijai. Fede dai, budistai ir t.t. Bet, ar mes dru paveldėjimu tradicijų ir jų Dievas pasiliko antroje vie
čiais reikalais. Kai kurie laik
atvykę atstovai bus maloniai pasitikti. Cle- racijai bus didelė garbė tokio aukšto ir gar-1 ^ra'*ln
jų idupti jųjų tauty- papročių, ir dažnai kalbos. toje. Tauta pirmoje. Argi neraščiai spėlioja, kad Prystoras
velandieČiai jau seniai yra žinomi kaipo dar bingo syėčip susilaukti savo kongrese.
kai kurio
Kaknie padaryti, kad Troškimuose cent rai izuo jasi a- panašiai pas
bštūs ir vaišingi žmonės, dėl to ir netenka
jie antru kart gimtų, kaip pie tautinę vienybę ir nepri Phiiadelphijos “tautininkai’’ esu, norįs išsiaiškinti Lietu
abejoti, kad jie kongresų šauniai prirengs.
mes norime? Aš čia kalbu a- klausomybę”. Ir čionai aiški- prieš ir po Aviacijos Dienos? vos ir Lenkijos valstybių san»unonnavi,„o galimubą. A. L. lt. K. Federacijos skyriai tuoj turį į pie tautininkus pilnoje to žo- ninms beveik toks pat, kaip Ku0lllct kataIikai nonor5jo p„.
Kongreso programas bus įvairus, įdomus
r
mus.
ir turiningas. Centro valdyba nustatė šias te nominuoti kandidatus į centro valdybų, nes, džįo prasmėje. Nes tik pilnoji ir viršutinėse citatose. Bet žo siduoti šovininiams “tautinin Pulkininkas A. Prystoras yto reikalauja konstitucija. Nominuotus kan-1 praSinė yra mums svarbi, o to'dynas toliau tęsia ir apibudi kams”, kai kurie, vadinami
mas referatams:
didatų vardus tuoj prašome prisiųsti sekre- žodžio iškreipimas, išnaudoji- na tuos, kurie pertoli ištiesia “katalikais” baisiai pyko ir ra Pilsudskio pasitikėjimo žmo ’
torijatui. Iš jų kongresas išrinks centro val mas kitoms prasmėms, nėra savo tautiškumų ir iš savo tau net grūmojo katalikams. Po gus.-Prieš Didįjį karų Prysto
dybų.
pageidaujamas, nei girtinas! tos padaro it kokį dievaitį, to, dar kai kurie grųsino, kad ras dalyvavo visuose revoliu
[“Šiais paskutiniais laikais pe- nebeisiu daugiau į bažnyčių. ciniuose Pilsudskio žygiuose,
A. L. K. K. Federacijos metiniai kongre daiktas.
Pinuųjį referatų skaitys kun. Juozapas sai — tai organizuotojo Amerikos lietuvių
Kas yra tie tautininkai? Aš rimtas beribei beprotišku pri- Tautininkų “dievaitis” tuo o suorganizavus Lenkijos leSimonaitis iš Elizabeth, N. J., dabar einąs katalikų veikimo metinės šventės. Pernai, už paiinu lietuviškų žodynų ir sirišimu prie tautos jis savo met daugiau garbintojų įgijo. į gijonus, Prystoras huvo vie
nas jų šulų. Po 1926 metų ge
Kunigų Vienybės pirmininko pareigas, o ant
pernai ir seniau kongresai buvo gausingi ir randu tenai angliškų žodį, bū dvasioje išsigimė arba nupuo Katalikai nuolatos statė li gūžės mėnesio perversmo Lenrų jį referatų rengia pats Federacijos pirmi pasisekę. Keikia tikėtis, kad taip bus ir šie tent “nacionalist”. Taigi, žiū lė į šovinizmų, džingoizinų.
statys katalikybę pirmoje vie- kijoje, Prystoras buvo du kaninkas dr. A. Rakauskas.
met. Dėl to svarbu, kad ne vien clevelandie- rint Į tų žodžio etimologijų, Kaipo toks, jis karakterizuojas toje. Katalikų Bažnyčia perei- jrtu Lenkijos ministerių pirmi
Bus pakviesti referatų diskusantai, ku čiai, bet visi Federacijos skyriai ir apskri mes randame, kad jis paeina iš savo jausmingu atsišaukimu į na visas tautines ribas. Jos ninku ir keletu kartų minisrie prisirengs tais svarbiais klausiniais po 5 čiai iš anksto rengtųs prie kongreso. Centro lotyniško žodžio, “natio”, ku garbingų praeitį, savo karžy negalima užtverti bet kurioje terim Dabar jis yra vienas
reiškia “užgimimas”, giška pažvalga į pasalinius sa
ar 10 minučių pakalbėti. Jų dauguma numa valdyba tikisi, kad visi didieji lietuviij cent ris
tautoje. Ji nežino ribų, nes [ vadovaujančių pilsudskininkų
rai (Naujoji Anglija, New Yorkas, Philadel “prigimtis” kaslink žmogaus ntykius, baisia neapykanta a taį yra visur esanti Bažnyčia. valdančio bloko žmonių. Tsb.
tyta Clevelando veikėjų tarpe.
phia, Wilkes Barre apylinkės, Pittsburghas, ir tautos. Taigi, išeitų taip: tčjūnų, beširdžių nepaisymu Tat, jį yra reikšmingesnė už
Bus atskiri
mams valdyti, bet ramiam ir
Chicago) i kongresų prisius savo atstovus. užgimimas kurioje tai tautoje, mažumos teisių ir savo aro tautų.
sveikam protui. Už tat jie, be
Vyrų posėdyje bus skaitomas referatas: Kuo gausingesnis bus kongresas, tuo dau o kąs link lietuvio, tai užgi gantišku pasistatymu tautų!
šeimų vadovystėje. IšdievindaKatalikai nuolatos buvo ir mylėdami Lietuvų, jos tradici
giau naudos jis atneš mūsų organizuotam mimas lietuviu.
Bet mums to dar neužten mas tautų, jis nepripažįsta pi- bus tautininkais, pilnoje to jas, papročius ir kalbų, gali
visuomeniniam veikimui Amerikoje.
Moterų posėdyje — “Vaikų auklėjimo
ka. Žiūrėkime j 0xford žody rmystes teisingumo principe žodžio prasmėje, o ne kokiais dar mylėti ir Dievų, kuris įproblema’
Visais federacijos reikalais prašome krei
nų. Kų reiškia žodis “nationa- ir užtai pristoja prie nedoro ten rižingoistais arba šovinis- kūrė į lietuvio širdį katalikų
ptis j sekretorijatų — 2334 So. Oakley Avė,
Netrukus hus paskelbta kas šiuos refe
list”: “asmuo, turintis patrio obalsio. Mano tauta gerai ar i tais. Katalikų protas dar ne- tikėjimų ir visų tai Įvykdęs
Chicago, llt
ratus skaitys ir kas šiuose posėdžiuose va
tinį jausmų, principus arba negerai (My country right or išsigimė, jis dar sveikas. Ka leido pas lietuvį pasilikti.
Tu iš Aš
dovaus.
A. L- R K. Federacijos sekretorius siekius; taipgi asmuo, kuris wrong). Tautininkybė (natio-1 talikai nepasidavė savo jauspriimami
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Prancūzijoje įvesta valstybinėse mokyk- į
lose vietoj religijos jaunokų ši pasaulinė !
etika; tas dalinai yra ir kituose kraštuo
se (mokyklų supusaulinimas).
Vertė Vyt. Mankeliūnas
Autonomizmas sako, kad protas arba
kitais žodžiais tariant sąžinė yra betarpi nė moralinio gyvenimo
Krikščio
nių tikėjimas netik pripažįsta šių tiesų,
bot net užtikrina sulinės šventumų. Ta
(Tęsinys)
čiau paskučiausiu ir galutinu doros šalti
Ypatingo anap&lvio įgauna šįs doros niu yra ne žmogaus protas, bet
•uitonoinizmas besiplečiant
naujų laikų Proto reikalavimas yra kartu Dievo rei
kalavimas, Dievas įpareigoja žmogų ir
Individualizmui. Pagal Kantų moralė toi.-č yra bendro žmonijos proto reikalavi prakalba j jį per sųžinę. Taigi teonomijoj
mas ir dėliai to viena ir ta pati pareiga jungiasi heteronomija su autonomija.
Pilna autonomija žmogui netinka, nes
saisto visi.r. Iš čia Kantas išvelia savo
kategorišką imperativų: “Elgkis taip kad jis nėra absoliuti būtybė. Atmetame taip
vi uoiiiet tavo valios maksimumas būtų
pat pasaulietiškų' etikų ir todėl, kad ji
kiniu visuotinas įstatymdavystės pagrin nori dorinį gyvenimą atplėšti nuo tikėji
mo. Kadangi doros santykis su
du'
Indivbluulizinns tvirtina, kad įdek
viena asmuo yra pats sau įstatymų lei yra nuolatos ginčijąmas, todėl stabtelkim
di- ju ir gali sukurti pats nuosavų moralę. kiek prįe klausimo, ar dora prigulminga
nuo religijos ir kiek. Čia reikia skirti
Nuosekliai autonoinizmas m igia taip
pat moralinio gyvenimo santykį su religi dorų gyvenimų t. y. gyvenimą pagal
jų ir tveria pasaulinę, be tikėjimo etikų. ros reikalavimus ir pačios doros pamaDoros santykį su tikėjimu laiko ne tik I tarimų.
Pirmiausia kalbėkime
nereikalingu, bet net žalingu. Žinoma, kad
Kun.

Pr.

Fr.
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Naujo Laiko Žmogaus Siela
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veninių. Ar doras gyvenimas be religijos
yra negalimas? Ar bedievis visuomet yra
nedoras! Katalikų dogmatika aiškiai sa
ko, kad ne visi netikėlių darbai yra nuo
dėmės. Taip pat yra žinoma, kad žmogus
gali gerai daryti neatsižvelgdamas Dievo,
bet grynai dėi natūralių motyvų ar gerų
įgimtų savumų. Kai kuriems prasižengi
mams gerai išauklėtas žmogus yra visai
netikęs. Bet ir tai yra tikra, kad religija
duoda geriausių ir stipriausių doram gy
venimui motyvų; ir žinoma taip pat, kad
žmogus sunkiose pagundose ištveria tik
taria, jei atsimena Dievų ir amžinybę. Žmo
nijos istorija parodo kiek doras gyveni
mas yra reikalingas religijos ir kaip smunkariora įsigalėjus bedievybei. Niekas iš
naujausių laikų pedagogų taip neįvertino
religijos doriniam gyvenimui, kaip F. VV.
Foerstcris, kuris, kaip žinoma, pats ilges
nį laikų yra buvęs pasaulietiškos etikos
šalininkas ir pamatęs jos bejėgiškumų grį
žo prie religinės etikos. •
J klausimų, ar galima dorinę tvarką
palaikyti be religijos naujų laikų etika
atsako teigiamai, gi katalikų etika neigia
mai. Pastebiu, kud čia reikia skirti du

dalykus: 1) kari yra tarp gero ir blogo
skirtumas, kari yra moraliai geri ir blogi
darbai; 2) kari esame būtinai įpareigoti
gera daryti ir blogo vengti.
Skirtumą tarp gero ir blogo galima
iki tam tikro laipsnio pamatuoti ir neątsižiūrint į Dievų, nes geri ar blogi dar
bai yra patys iš savęs, nepriklausomi nuo
Dievo valios. Teisingumas, pasitikėjimas,
skaistumas visuomet turėtų išvidinę ver
tę, gi neteisingumas visuomet pats savyje
būtų blogas nors ir nebūtų Dievo, taip
kaip tiesa visuomet palieka tiesa. Prigi
mta dorinė tvarka nėra galutinai gera to
dėl, kad Dievas jų davė, bet priešingai
Dievas tai davė kaipo įsakymų, kari yra
patys savyje geri. Vienok reikia pridėti,
kad skirtumas tačp gėrio ir blogo be Die
vo įsakymo žmogui nebūtų taip tikras ir
aiškus, nes tai žmogaus silpnumo ir nepa
jėgumo galėjo būti nusilpninta.
Bet negalima be Dievo pamatuoti ga
lutinės dorinės pareigos ir pilno pasida
vimo. Pasaulinė etika gali įrodyti, kad
žmogus blogai darydamas negerai sau da
ro, tačiau pareigų, pilna to žodžio pras
me. gali uždėti tik aukštesnė valia, gi pil

nų paklusnumo (visiškų) pareigų gali tik
aukščiausioji, absoliutinė valia. Dėliai to
ir Kantas neremia moralės pareigos, bet
atvirai pripažįsta, kad kategoriškas im
peratyvas yra mums paslaptingas ir įgi
mtus atsakomingumo jausmas vra mums
nesuprantamu faktu. Jeigu pats žmogus
užsidėtų sau moralinę pareigų, pats ga
lėtų ir kiekvienu momentu nuo jos pasiliuosuoti; žinomo kuip labai jis prie to
linksta. Bet vienintelis nepavariuojanias
moralės tvarkos pamatas yra Dievas.
Bet pakankamų doriniam gyvenimui
įtaką turės tik gyvas tikėjimas ir tikroji
religija. Kur yra silpnas tikėjimas, ten
’ stipriausi religiniai motyvai neturės jo
kius reikšmės. Tik išorinis pamaldamas
kartais jungiasi su nedoru gyvenimu. Iš
to keliamas priekaištas, kari religija ma
žai prisideda prie doros palaikymo ir kari
tikinčių žmonių doros aukštis niekuo ne
viršija netikėlių. Norint pakelti dorų rei
kia gyvinti ir gilinti tikėjimų lr religinį
gyvenimų. Tai bus geriausias įrodymas
niekuomet neišsemiamos ir gyvos krikš
čionių religijos.
(Daugiau bus)
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, laikraščiams parašyti lietuvi- ba. Dienraštis “Draugas” re- savo raštais įeiti J anglų kal Vyčių organizacijos seimą ir
jškų straipsnių nėra kam, liet tųi kada pamini įvykius anglų bų Amerikos laikraščius, siun apie idealizmų turi savyje la
angliškai rašyti į lietuviškuo saksų terminais; VYTIS, jau tinėja juos į Amerikos lietu bai kilnų minčių. Sveikinu re
sius, tai rašytojų esu daugiau nimo žurnalas, lietuviškais ra vių laikraščius, žurnalus, pa daktorius.
Lietuvoje įsigalėjęs papro-, ypač žynius ir krives. DaugeRašo
kaip reikia. Tai vis, esu, rodo, štais čiagimių lietuvių rašyto geidaudami anglų kalba sekci
tys, kad Jonines su didelėmis j liui to krašto gyventojų teko Į
(Tęsinys 4 pusi.)
■kaip lietuviška spauda stiprė jų dažniau ir dažniau puošia jos. Taigi kiekvieno Ameri
iškilmėmis apvaikšcioja be palikti gimtųjų tėvų žemę it,
PRIE ŠIRDIES JĖZAUS
ja.”
savo puslapius, stumdamas į kos lietuvių laikraščio redakveik visi žmonės. Joninių išva keltis į naujas vietas.
Nevisi Amerikos lietuvių šalį anglų kalbų.
torio pareiga tokiems pseudo I
Iš ėia pabėgdami senovės
karėse kuriami laužai, degami
Kaip laukiu, kaip ilgiuosi
dienraščiai turi skyrius bei koČiagimis lietuvis kasdien vis anglų kalba rašytojams nesmalos bosai, inscenizuojamos lietuvių kunigai Rambyno kalTos Dieviškos Širdies,
lumnas anglų kalba raštams. daugiau dasiprotėja, kad an-, duoti nei colio lietuviškame
ragunos ir t.t. Tai vis užsilikę ne užkasė savo turtus. Kuni
Kuri apleidus dangų
Ir turinčiųjų tos kolumnos glų kalba gali visur ir visa- laikraštyje. Tebūna šitokia rė
papročiai iš tų laikų, kai lie- gai ir laimės atsiskirdaini su
Pas mane tuoj viešės.
silpnai gyvuoja. Laikraščiai dos kų nori, pasiskaityti; va-'gula: Čiagimiai lietuviai rašytuviai dar tebegarbino gamtos Rambynu užkeikė tuos turtus
x
t
su anglų sekcijomis, manyda žiuodamas gatvekariu, darbe, tojai pirmiau turi pasirodyti
reiškinius. Sakoma, kad Jom- ir akmeni, sakydami, kad Ine- i; Af .ix
Ji .Meilė Amžina
mi pagauti čiagimusį lietuvių mokykloje ir t. t Anglų kai- savo raštais apie Lietuvų annių naktį pražysta paparčių tuva tol bus laiminga, kol to
Manon širdin nužengus
jaunimų į savo skaitytojų ei i ha dienraščiai, žurnalai, perio 1 glų laikraščiuose, tuomet duožiedas ir kuris tų žiedų randa akmens niekas nepajudins. Ki Man sako: “Aš tava”
les, pasirodo, gerokai nusivy diniai magazinai, apysakos ir ti progos lietuvių laikraščiuo
tas gali bfiti labai laimingas. taip ji susilauksianti daug j- Ateik, ateik, o Jėzau,
lė.
kiti panašūs čiagimiui, kaip se.
Tai, žinoma, yra prietaras. Ta vairių nelaimių. Pranašavimas Aš laukiu taip labai.
Čiagimis lietuvių jaunimas bitės, zirzi apie galvų. Taigi,
čiau Lietuvos žmonėse jis jau tarytum, išsipildė.
Kad reikia anglų kalba sek
Už tavųjų aš meilę,
laliai pasyviai žiūri į anglų pasiskaitymas gero lietuvių cijų Amerikos lietuvių dien
1811 metais malūnininkas
turi tradicijų, nors Joninių na
Kų duot žadu, — žinai:
kalba sekcijas lietuvių dien kalba žurnalo, dienraščio, po raščiuose, tai neužginčijamas
Švarcas užsispyrę Rambyno
ktį niekas jo neieško.
Žadu
karščiau
mylėti,
raščiuose. Tik keletas, ku dienos nuovargio raštinėse,. taktas. Bet reikia tinkamos!
Joninės kasmet labai iškil- akmenį sunaudoti savo naujai Žadu kaltybių vengt,
m . ...
riems kutena noras parašinė fabrikuose,
mingai yra apvaikščiojamos statomo malūno girnoms. Nie. ’ mokyklose,
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kalba. Bet tie raštai Įnirai silp
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ni; anglų kallia prasta, be tai tuviif laikraščių išnyks anglų Į šluoti. Jų vieton įsteigkinie
Ližės ant dešiniojo Nemuno 1 pasisamdė 3 darbininkus nuo
Temato tik dangus,
syklių, sintaksės. Toliau tie
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kas vakarų prieš
mai; originalumo — beveik tik
tuvoje, bet ir Latvijoje ))Oj! šventyklų. Tačiau beskaldant Už kų, už kų, O Jėzau,
einant gulti. Jūs geriau
supratusių čiagimių jaunuolių mato. Užtikrinu, kad jauni
nolis. Džioksukai, pastalios,
Į akmenį juos ištiko žiauri ne
miegosite, nes šviežias,
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Taip žmogų pamilai!
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Dėl ko Tavęs priimti
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kalba pretendentų ir t t., tai
Prūsų ir gretimų apylinkių inas išsimušė akį ir nuo to akalba rašomi.
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Negali
Angelai?
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West Gide. — Liepos 8 d.
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facts on general health.
Kų giedate danguj.
305 W. Wa«ker Drlve,
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Sesuo L. B.
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užkastų Rambyne kunigų
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Prigimtis:
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Anglų
mtmečius neišnyko. Senuolių 1 nas sutraukia iš įvairiausių
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Anatomija
Ontologija
Trigonometrija
Lotynų
dvasia gyveno lietuvių ainiuo- Lietuvos vietų
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se. Jie rinkdavosi kasmet Ra- \ žmonių minias. Ir šiemet Ra
Gražbylybė
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senovės lietuvių iškilmės ir tuvių laikraščiai turi dide į parapijos piknikų, liepos 15 nikas įvyksta rugpiūčio 5 d.,
Vienas padavimas sako, kad apeigos, kokios tada būdavo
snius ar mažesnius anglų kal- d,, Vytauto daržan.
Vytauto parke. Gerb. klebo
dabai seniai pačioje Rambyno tik per Jonines, senovės lie- Įba skyrius. Viena priežasčių
Komisija dėkoja visiems sve nas A. Linkus nori padaryti'
kalno viršūnėje buvo trijų me tuvių vadinamos pirmųja va
bus ir gausumas norinčiųjų Į čiams ir piknikų parėmusiems. taip, kad būtų piknikas ant
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trų didumo rudai juųdos spal saros gamtiška švente. Tsb. 1 angliškai rašyti. Angliškiems į
Rap.
risų
piknikų.
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vos granito riedulio akmuo.
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šūnėje pats Perkūnas padėjo
• •ir ten savo būstinę buvo su
kūręs. Išgirdę, žmonės apie
Rambyno šventovę, jų net iš
tolimiausių vietų lankydavo.
Maskvos ir Smolensko kuni
gaikščiai čia apsilankydavo ir
Perkūnui gausias aukas atneš
davo. Užėmę šį kraštų kry
žinočiai pradėjo skelbti krik
ščionybę ir persekioti senosios
lietuvių tikybos išpažintojus,
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dar tebėra aplenkintos. Dar Grįžę iš naujų pastatų tik peateinantis numeris bus ski Kad žaidikas (Sliort-stop)
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lietuvių
laikraščiuose.
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(tikras žemaitis) Bob Boken
karų Didžiųjų Europos vals interesas remiasi tuo, kad jie pa iįetuvybėn, jau su seniais'ir patraukė teis,no atsakomyraštų,
kurio
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Redaktoriai, visa mūsų išei (Bakanskus)? (l’adėka p-lei
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Krank
Parks,
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vija, Lietuva žiūri į jus. Ar B. Paliliunaitei už šį faktų.)
per kurių Sovietų Kusijos ko ropos valstybes visai nesiek- kartų pasitaiko ir nesusipra- — Kų tamsta gali pasakyti
llaperkų
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būtų
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patieksite “Vjrtį” pilnai cha Kad Lietuvoje jauniausia
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o
“
Vytis
”
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rakterizuojantį aspiracijas, ir produktingiausia mūsų ro
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kad
autorius
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organizaambicijų, lietuviškumų, kata mantinės novelės kūrėja vra
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Hkiškumų mūsų čiaginuų mer- Nelė Mazalaitė?
toms valstybėms, kurios da- pi jų nepriklausomybė ir sau-, Netoli Vievio gyveno Juo- budau naktį, ir pamačiau de
. .
.................. ...
bar yra suinteresuotos Vokie- gumas, o ne svetimų žemių zaa pįikarskis ir augino du gančias trobas. Ėmiau šaukti.. asineninių sumetimų. Jei re- j
daktoriai tikrai norėtų pasi- ,
grobimas. Prancūzams rūpiJsūnU. Pilkarskis lenkiškai po- Tuojau pakėliau sijoną...
tijos siekimais.
tarnauti savo organizacijai, Į
netiktai savo, bet ir visų tau- terius kalbėjo, skaitė lenkiš- — Kokį sijonų!
Pirmoje eilėje tai svarbu
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tų saugumas, kuriam dabar, jiUS laikraščius ir visiems pa- — Buvau užkabinęs ant la panašių “apysakų” visai ne
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Prancūzijai, kuri su Vokietidėtų “Vytin,” arba, palaiky
ja dar nuo Didžiojo karo lai- r*“'" .pa'°-iU V^’ gi?''Sakojo’ kad
knkas “ dar' ng°> kM “,Usfa nelis,,JDENTISTAS
turi
nebai d
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Baltijos valstybių ne- edJj lietuviai ir tėvus dėl len-1 — Kaip nežinosi, juk jiedu kalbig kuri yra geroka, visa
kraštai ir jų likimas dar nė priklausomybė yra labai svar kiškunio pašiepdavo. Ir netik manęs nekentė, užtai, kad esu "<’lltl 1(dvėtų pennain\ti Kau
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7017 S. F.URFIELD AVĖ.
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some
situation,
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Lithuanian romance, custom,
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Klaipėdos yra mažesnis pavo nkų siekių.
mynų trobesiai. Sudegė galu- kas kada kurį padegė. Teisine
CANAL 0706
Kiti raštai: Agatono - Įvai
jus. Vargu ar dabar Vokieti
tinai. Kaime plito visokį spė- posėdis buvo nutrauktas ir pra rumai : J. J. J. — The Life Cv
ja drįstų atplėšti Klaipėdų nuo
liejimai. Vieni sakė; kad už-Į dėta byla iš naujo. Abi pusės cle; Kraštai, Laikai ir Žmo Tel. CANal 6122
Lietuvos.
sidegė per neapsižiūrėjimų, gi už padarytus padegimus gavo nės, Apie brolių Jurgėlų iš
PHYSICIAN and SURGEON
-verstų lietuvių kalbon knygų
DENTISTAS
Kaip žinome, prieš kurį lai-J “Imperinis komitetas higie- kiti tvirtino, kad tai Pilkars-'po 8 niejus kulėti.
kių darbas Tačiau
j _ Rab
teb ,0 H “Dieve, Pasigailėk Mūsų!”;
OFFICE HOURS;
kų Lenkijoje tiesėjo Iiancū-inos apšvietai žmonėse plėsti”
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
jūsų kolumnisto Šnipo “Pra
(Kampas Leavltt St)
! giplepėjo
zijos užsienių reikalų ministe Berlyne bendradarbiaudamas nebuvo, viskas aprimo.
Bunday by Appolntment
padegėliai
kaktas
suraukę
vai

Valandos:
Nuo 9 lkl 12 ryto
šmatni
filozopija;
”
Poetų
sky
ris Barthou. Varšuvoje su Pil su atitinkamomis žinybomis išTačiau Pilkarskis aiškina: - rius su eilėraščiais A. Vitkau
Nuo 1 lkl 8 vakare
sudskiu jis kalbėjosi ir Lietuapyvarton vadinimų kščiojo apie Pilkarskio namus,
Seredoj pagal sutarti
jie mūsų primai, tegul dega. sko ir E. A. Raugalo; Miss Ka
DR. STRIKOL’IS
vų liečiančiais reikalais. J“sveikatos pasų.” Vokietijo- ir kalbėjo:
— Jei priešai, tai valdžia ran
Cooking; Šnipo
— Mes girdėjom, kaip Pil
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8
pažymėjo, kad Prancūzija ir je jau senai buvo nagrinėjimas
Tel.
CAMal
0122
Sovietų Rusija yra suintere klausimas apie tai, kad visi karskiai sakė: Tegul priešas žinos kų dųryti, o patiems bau- įvairus laktai, kuriais L. Vy
suotos Baltijos valstybėmis, o piliečiai turėtų tam tikrų do- 'dega... Tai jų darbai.
sti nevalia, aRkino teisėjas. '*ll nariai gali pasididžiuoti;
OFISO VALANDO8:
Nuo 1 Iki 4 Ir nuo C lkl > vak.
’
Daisv
Darling,
kuri
tikrai
ypatingai Lietuva. Esu, Balti kumentų, į kurį būtų įrašomi ( Sužaliavo lankos, rugiai užNedėllomla pagal sutarti
Taip ir baigėsi sulenkėjusių .,diray;-. jnokeliai bei Rara- 1 GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Oflao telel. BOUIevard
183®
jos valstybių nepriklausomy visi atsitikimai susirgimų, ope ' aUgo iki juosmens. Visi džiau
./
•
ir jau atvirtūsių lietuvių ker liaus Vaistai (kartais jie man
Namų Tel. PROspeet 1880
bė yra Prancūzijos užsienių racijų ir kt., pradedant nuo gėsi geru derliumi, tik Pilkar
išrodo kaip tikri “nuodai”),
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
politikos direktyva Toji direakimirksnio.
skiai buvo nusiminu. Dienų
TeL BOULcvard 7042
galop Council Activities.
Seredomls ir Nedaliomis pagal sutarti
ktyva, atseit Baltijos valsty
Nuo būtinumo kiekvienam jiedu išvažiavo į Žųslius, o
A. a. kun. Feliksas Kudir
REZIDENCIJA
bės, kaip tik i u sujungia Mas
Toks turinys galėtų sudary
piliečiui tokio “sveikatos pa
ka
išrado,
ir
vartodavo,
labai
kvą su Paryžiumi. Nežiūrint,
DENTISTAS
so” kol kas teko atsisakyti. mos visos žinios apie paso sa tinkamą žodį, kada kalbėdavo ti labai girtinų žurnalų; bet
kas Prancūzijoje būtų užsie
Telefonas
RFPubUc
7868
“Imperinio komiteto” išlei vininko sveikatų. Pirinų įra apie tą pasaulinio jaunimo fi man vis išrodo, kad ko nors
nių reikalų ministerių, Lietu
arti 47th Street
šymų padaro gydytojas ir aku losofiją, kuri leidžia jam iš
stas pasas nėra būtinas.
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
Ofiso: Tel. LAFayette 4017
TeL LAFayette 1057
va ten dabartiniu laiku visa
šerė, kurie dalyvavo prie gim
Seredoj pagal sutartį
Res.: Tel. HEMlock 0280
dos /as sau palankurtio. Pran Tai — knygutė su žaliu vir dymo. J tam tikrų skyrelį įra dykauti ir tvirkti, nepaisant
cūzija ir Sovietų Rusija taip šeliu, kurioje 64 puslakščiai. šomas svoris ir ūgis po gimi- liūdnų gyvenimo sėkmių. Toks ,
nusistatymas yra “dunkerizyra
GYDYTOJAS- Ir CHIRURGA8
pat yra neaklos ir nelabai ti Pirmame puslaikšytėje
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
.....
• •
mo, bendra naujagimio svei- mas”.
•
ki, kų šiuo metu vokiečiai ir oficialiai patvirtintas gimimo . A
,
v
m .•
*':atos būkle ir kt. Ūgis, svoOfiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
lenkai kalba apie Baltijos val liudymo nuorašas. Tokiu bu ris, skiepyinas nuo raupų, vai
Rezi(lenctjos Ofisas: 2050 W. 081b St.
(Prie Archer Av*. netoli Kedala)
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vai. vak,
stybių ateitį. Todėl Prancūzi du “sveikatos pasas” gali bū kiški susirgimai, nelaimingi
Valandos: nuo 8 Iki S rai- vakaro
Seredomls Ir NedSltomls pagal sutarti
Seredomls Ir nodėUomla pagal
ja ir Sovietų Rusija dabar ir ti vietoje asmenybės įrodymo atsitikimai — visa tiksliai įra
■atarti
dokumento.
remia viskų, visas pastangas,
šoma į pasų. Paso savininko
Paskui sistematiniai įrašokurios tik gali išlaikyti dabasvoris turi būti prašomas per
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
4157
ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth 6330
kiekvienus 3 mėnesius iki pa
Tel. VIRginla 0080
Res. Tel. Hyde Park 8f
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
čios mirties.
Nedėliomls pagal sutartį
corner Sacramento
I“Sveikatos pasas” yra pir
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. iTei. ofiso uouLeTani ssis—14
ma pakopa manomoje valstvRe*. VICtory 2843
MOTERŲ IR VAIKŲ JL.IGŲ
Grynas, ^rllmnas Žemo •URtabio
l)ės kontroliavimo piliečių svei
8PECIALISTĖ
niežėjimu odo» ) penkias •ekundaa
Phone Hemloek 2061
— Ir pagelbfngas prie Eczenioe,
puČkų. ded«rvinA«. Ir lAbėrlrrų Že
katos. Kai “sveikatos pasas”
e
mo bevelk stebuklingai pr&Aallna
vitoklae odoe Iruacljae,
kadangi
DR.
JOSEPH
KELLA
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 6:20-8:80 Valandos: 1 Iki 4 po pietų, 7 Iki 8 rak.
prigys, jį galima padaryti bū
To gydymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos valsttT Auk v •• n « R6krA(4nvr>«
tinu. Gyventojų sveikatos kon
nyčlos užlaiko—36c. 60c, $1. Ypa
DENTISTAS
tingai tvirtas Žemo. Tdi syk ge
trolės tol|ilumu turi būti
resni rezultatai 31,36,
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
“sveikatos pasų cent rai i nė
Nedėlioinis pagal sutartį
valdyba” kurioje bus saugo
Ofl-o Tel. CALumet 6883
FOR
SKIN
IRRITAT1ONS:
Res. Tel. DREiel 8181
jami visų tokių pasų nuorašai.
Ta pastaroji mintis, žinoma,
OFISAS
dar labai toli nuo įgyvendini
ŠAME PRICE Mnų
2 lubos
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
mo, nes “centralines valdy
AS43YEARSAGO
CHICAGO, ILL.
bos’4 suorganizavimas turi pa
OFI8O VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryte, nuo 2 lkl 4
reikalauti didžiulių sumų.
vai. po pietų fr nuo 7 lkl 8:30 vai.
LIETUVIS
Ąrgjas Vitkauskas.
vakaro. Nedėliomls nuo 10 iki 12
Kampaa 31at Street
OPTOME'ritICALLY AKIŲ
KAIP

TEGUL PRIEŠAS DEGA,..

PRANCŪZAI IR SOVIETAI SAUGOS LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĘ

MAN

PATINKA?

j

DAKTARAI:

LIETUVIAI

LIETUVIŲ

AMERIKOS

DAKTARŲ

DRAUGIJOS

NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

k

DR. A. J. JAVOIš

Office:

2643

W.

47th

Street

DR. F. G. WINSKUN AS

pu

4140

Res.

Archer

2136

W.

Avenue

St.

24th

DR. J. J. SIMONAITIS

-j

DR. J. J. KOW ARSKAS

“SVEIKATOS PASAS”

DR. G. I. BLOŽIS

2403

įrodymų

2201

Cermak

W.

W.

63rd

St.,

Chicago

Road

4645

Ashland

So.

Avė.

DR. S. BIEŽIS

štas.

-

3c

2201

W.

6631

S.

Cermak

Road

Tsb

,

-

California

DR. G. Z. VEZEL’IS

Avė.

4645

DR. A. RAČKUS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

X—SPINDULIAI

West

3051

v-

43rd

4142

ARCHER

Str.

Of.

SVEIKATA

STIKLINĖJ

PIENO

ir

VVEST

Rez.

DR. A. P. GURSKIS
ARCHER

4204

DR. T. DUNDULIS

So.

Western

W.

35th

6900

SOUTH

ĮVAIRŪS

DAKTARAI:

So.

Ashland

DR. A. A. ROTH

Avė.

VAITUSH,

liausio

maisto.

___________

(Skelb.)

Ibug juau lugrųitaU. „

i

a

_______________________

MIllIOMS of pouhds useo
6V OUW COVFB N M r MT ’

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą, kuria
esti priežaatlml
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karštį, atitaiso
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
du Specialė atyda atkreipiama
į
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 iki 8 ▼.
NedSlfoJ nuo 10 tkl 12. Daugely at
\ sltlklmų
sitikimų akys atltatonmoa
atitaisomo,- 1be akintų.
Kainos pigiau kaip pirmiau
4712

SO

Phone

Vyriškų,

chroniškų

Vaikų

ir

ligų

OPT.

Ofisas

DoublC ActlOn.'

ST.

DR. CHARLES SEGAL

DR.

Mėnesinis treatmentas ui Dolerį —
’ pilnai garantuotas. Jeigu įds neglJ jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bOį alte pilnai patenkintu, JOsų pinigai

HALSTED

Avenue

visų

kiekvie

vakarais

Street

Moteriškų,

ECONOMICAL
AND EFFICIENT

nuo 6-8

DR. SDSANA A. SLAKL

4729

«A KIN G
POWDER

6141

AVĖ.

žemo

JQ« galite gauti pas savo valstlnfnks
tam tlkrg TONIKĄ, kuris por ligą
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojaus
preskrlpcija. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik rslkalauklte

HEMlock

DENTISTAS

6558

Tik žiūrint Į butelį pieno nuėmus viršelį pilti, negalite
MATYTI sveikatai naudingas kokybes. Bet žmonės,, ku
rie užsiima studija maistų sako, kad pienas priduos vie
nų trečdalį maisto, kurį jūsų kūnas reikalauja!
Kitais žodžiais, kai įnešate butelius pieno, kuriuou jūsų
pienius paliko prie durų, jūs įnešate trečdalį tos dienos
reikalingo maisto (žinoma, jei imate po kvortų
nam šeimos nariui).
Paveiksle: Stiklinė pieno tarp valgių yra geras būdas
užtikrinti, kad jūsų vaikučiai gauna pakankamai tobu

ST.

69th

Valandos:

756

NUSIMINKITE

Tel.

2-4 popiet;

DR. A. J. BERTASH

NE

Avė.

Ashland

DR. J. RUSSELL

AVĖ.

2515

Stop
Itching
Skin

So,

ASHLAND

Boulevard

AVĖ.

7589

valandai dieną.

Telefonas MlDwny 2880

Res. Phone
ENGIevrood 0041

Office Phone
TKIangle 0044

3102

Sų.

Halsted

St.

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Nedėliomls Ir •ventadienlai’s 10—12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS

4631

S0.

ASHLAND

AVĖ.

Tel. YARils 0991

ROOM 210

Rea: Tel. PLAza 2400
Valandos:
Nuo 10-12 V. ryto: 2-2 Ir 7-8 ▼. ▼.

VaL; 2-4 D 7-2 vaL vakarą

Nedėldienlala auo 18 IMI 12 diena

7850

So.

Halsted

Street

Trečiadienis,

liepos

11

d.,

<• «« .mV. •V*-A »«*> »*’• -ė

1984

DRApgas
LAUKAS

ATSISVEIKINIMO ŽODIS

•Mir ’

NUO

ga. Ji paliko savo vyrą PeU
rą, sūnų ir dukrelę. Už jos sie
lą buvo atlaikytos sykiu tre
jos šv. Mišios. Velionę paly
dėjo didelis būrys žmonių.
Amžiną jai atilsį.

LAIVO

bėta, kad VVest Sidės tymas vimo. Ateinančiam susiriukilaimėjo baseball čempijonatų, Į me bus išrinkta komisija, kuo A. Puplis populariškumo ko ri imsis darbo, kad tinkamai
ntestą iš vaikinų. Valio vest-' paminėjus šį įvykį.
saidieeiai 1 Nepasiduok im 1
Darbininkui parapijos pikni
' Toliau kalbėta apie kuopos kui, kuris įvyks liepos 15 d.,
išvažiavimą. Nutarta važiuot Vytauto darže, išrinkti sekuį Sand Dunes rugp. 5 d.
ptieji: F. Jenkevičius, A. Kiau
Komisija pranešė, kad sma rakis, C. Kulnis, J. Glebaus*
rkiai ruošias prįe pikniko, ku kas, C. Dobrovolskis, S. Jen
rį rengia paiapijos jaunimas kevičius, V. Mikšis, J. Petrai
tis. .
Rūtos darže.

Rašau iš laivo Eremen. Jau
pravažiavome pusę kelio. Pir
Brangus Leopardai!
madienį
būsime jmsiekę Pran
Al, pluukdumas per Atlanliką j brangią ir mylimą ne nūziją ir Angliją. Antrad. —
priklausomą tėvynę, atsisvei- Bremeną.
(PO TftVAIS KUKU BAITUS)
Sutuoktuvės buvo sekančios.
Oras gražus. Keliaujame ra
Į kinu su jumis ir taipgi su vi
Perslskyr« su Mu© pasauliu liepos 1) dieną, 1:46 valandą po
Zofija Birželaitė susituokė su
pietų 1934 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Panevė
sais Amerikos lietuviais, prio- mlai.
žio apskr., Naujamlesėi'o uarap., kluzgąigullo Haline.
Šiuo ląivu keliauja J. M. vy- Stanislovu Osteen; Edna NašAmerikoj išgyveno 81 metus.
teliais, o ypatingai su kuriais
1’allko dideliame nuliūdime vyrą Juozapą. 2 sūnus Kasliplerų
lr marčią Oną, Ir Joną, 2 dukteris Oną lr žentą Kostantą Navlcprisėjo darbuotis būnant Ame- skupas Gąllagher iš Detroit, lėniūtė su Lebert Mitchejl; Bro
L*
klus, Kazimierą lr žentą Petrą Smergellus, S anūkes Genevieve
K m erge lis, Emdiy Navickas lr Charlotte Wosnauskas, gimines Ku
rikoj per 25 metus. Šiandie taipgi du pralotai ir keli ku nislava Pilipavičiūtė su V. Tokuraičius, Valunčlūnus, Hidlklenę lr daug kitų giminių.
mašek. Visos trys s'utuoktuvės
nigai.
Kūnas pašarvotas, randasi* 3185 8. L)wv Avė. Tel. Victory 1142.
visiems sakau sudiev!
lorklotuvės įvyks ketvirtadieni, liepos 12 dieną, 8 vai. iš .ryto
Susirinkimas baigtus malda,
Lietuvių viso yra 6 žmonės, buvo iškilmingos su šv, Mišio L. V. Chic. apskr. pirm. J.
Jaunystę savo ir kunigavi
iš namų i Sv. Jurgio purapljos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 16 ten bus nulydėta J Sv. Ka
mis.
Rodos,
gražiau
nebuvo
kurią
atkalbėjo kun. J. Mačiu
mo 17 nietų praleidalu Vilniuj būtent 5 moterys ir aš. Su lie
Poška, prisiuntė’ kuopai laiš
zimiero kapines.
Visi a. a. Cecilijos Wasnauskienės giminės, draugai lr pažįsta
ir pavergtoj tėvynėj; vidutini tuvių būreliu vyksiu tiesiog galima padaryti.
ką, dėkodamas už pasidarba lionis.
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai
paskutini patarnavimą ir ątsisvelkinmą.
Lai Dievas laimina tas po vimą, piknike liepos 4 d.
amžių Čia, Amerikoj, — 25 me į Kauną. Kasdien laikau šv.
Pirm susirinkimo visi vestNuliūdę liekame: Vyras, Dukterys, Sūnai, Marti, žentai, Anūkės
Mišias.
reles ir visus mano parapijo Kadangį L. V. Chic. apskri- saidieeiai kuiie dirbo L. Vy
ir (.Iminės.
*
tus ir dabar vykstu į numylė
Laivu plaukia viso apie 2000 mis.
Telefonas
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis.
tą tėvynę, kad jai paaukoti
Boulevard 4*13 9. »
tis reikalauja daugiau atstovų, čių piknike buvo pakviesti už
Kun. Jurgis G. M. čėsna
paskutines savo amžiaus die žmonių: 1,200 keliauninkų ir
sekanti buvo daiinkti: S. Ka kandžiui. Pirmininkas nuoširapie
800
darbininkų.
Tarpe
nas ir pasirinkti sau vietelę
zanauskaitė, O. Baltakytė, II. džiai dėkojo visiems darbininIŽ L. VYČIŲ 24 KP.
amžinam atilsiui.
j keleivių daugiau yra moterų
liams už pasidarbavimą.
Rudytė.
negu
vyrų.
Nemažai
ir
vaikų
VEIKIMO
Sudiev Uticds, N. Y., lietu
M. Brazauskaitė, koresp.
Iš
Sioux
City,
Iowa,
išva

Pirmininkas
pranešė,
kad
aviams, kuriuos pirmus čia, ASide. — Liet. Vyčių teinantį sausio mėnesį sukan
merikoj, suorganiavau ir baž žiavau birž. 10 d..Mane išly
dėjo didelis būrelis jaunimo ir 24 kp. sukirinkimus įvyko lie ka kuopai 20 metų jos gy va
nytėlę įrengiau.
'
Sudiev, Spring Valleys ir nemažai senesniųjų. Moterys pos 5 d. parap. svetainėj. Su
būti aprūpinti. Atostogų jiems Oglesby, III., lietuviams, kur surinko kelionei arti $100.00. sirinkimą atidarė pirmininkas.
GRABORIAI:
nėrą. Vasara ar ziema, jiems jjjet,onu |,Uvau 7 metus.
Širdingai visiems dėkoju už
Raštininkui sunegalėjus, jo
Dabar vasara. Žmonės pik- pastogė ir muistąs turi būti
vieton išrinktas laikinas.
Sudiev Kęwanęe, Jll., lietu aukas.
nikauja, išvažiavimus rengia,1 parūpintas. Jei bile kada su- viams, su kuriąis įsteigėni nau’
Prieš išvažiuosiant pasitai Pirmiausiai išduotas rapor
maudosi ežeruose, žaidžia. Jau stojame darbuotis, skriaudžia ją bažnytėlę.
ROSELU BROTHERS, INC.,
J kė laidotuvės ir net trys su tas iš L. Vyčių pikniko, kuria
nimąs įsikinkęs į visokio spo me sąvo artimą ir net patys
Sudiev ir VVestvillės lietu tuoktuvės. Kuoiškilmingiau įvyko liepos 4 d., Vytauto daSpecialistai Iškalime lr IšdlrM- ■
save.
nes
tinginiauti
ir
branrto veikimą. Dėl to ir kelia
viams ir prieteliams, su ku šiai palaidojau Antaniną Dop- iže. Pasirodė, piknikas kuopui
me visokių rūšių pamluklua
1>
ma klausirtias, ką veikia mū- gų laiką' veltui leisti yra nu- riais praleidau jų sunkius ne-' kevičienę, kuri mirė širdies li- kiaušiui pavyko. Taipgi pastegrabnamlus.
sų labdariai? Ar ir jie drau- sikaltimas ir žmogaus būdo
Mūsų ivlmyua specializuoja šia
zaležninkijos laikus.
me darbe per šešias kartas.
ge su minia žaidžia ir links valios silpninimas.
..................
Ypatingai atsisveikinu au
Veskite paminklų reikalus do*
minasi I Taip. Ir nereikia pa
lietuviais ir prieteliais Grand
•lai su pūčiais Išdirbėjai*
vydėti, nė piktintis. Žmogus
Pirmutinis darbas, į kurį šį ••ftapida, Midi., kur klebonu bu
visada, žmogumi pasiliks. Vi-J rudenį kibsime, yra-mūsų or-.ygu p^j- y metus; jų aukomis
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Famloklg
siems reikia pasilsėti, pasilin- ganizacijos išvažiavimas į sa-j tapo pastatyta graži, naujai
lr G rainiai ui ų
kmninti
Pup^nlimi
vAsarns
V
niro-i
i
lnk/lorni
-nV
5
Tac
>ri
’
l
______
__
y
*
i
___
i*
__
•
ksminti. Pagaliau, vasaros ka vąjl — labdarių ūkį. Tas ru- mūro bažnyčia ir perdirbtą mo
Vienas blokas | rytus nuo
rščiai visus lygiai paliečia, deninis išvažiavimas bus sek- kykla.
Didžiausia paminklu dirbtuvė
didžiulių vartų
Chicagoj
visus dalinai apsunkina, nuo madienį, rugsėjo 2 d- RiešuNegaliu pamiršti ir lietuvių
o-----veikimo atitraukia.
I tai, kurių labdarių ūky dau- Schenectady, N. Y., kur kleSuvirš 50 metų prityrimo
į gybė, jau bus prinokę ir dėl bonu buvau 15 mėnesių.
Trys telefonai:
Pirkite tiesiai 16 dirbtuvės ir
Bet tuo pačiu kartu reikia,
.
taupykite pinigus
, , r. ,
.
t, T. »to tą išvažiavimą galima va
Rei. PENSACOLA 9011
Chicaga
visados
pasiliks
ma

pasakyti, kad Lietuvių R. K.1,. . . ¥ , .
v. .
BĖLMONT 3485
. , , .
o
. dinti riesutavimo išvažiavimu. no širdyje, nes ten Šv. Kry
Mes atlikome darbą daugeliui žymes
, Office: HILLSIDE 3865
Labdarių Sąjungos veikėjai' ,
. . ,
nių Chicagos Lietuvių.
. .
, x.
,O kas to darbo, geriau sakant, žiaus parapijoj praleidau savo
Alfred Roselll, pres.
Viuceųt Roselll, secr.
moka ir vasarą sunaudoti gra-1
,
sporto nemėgsta?
gyvenime linksmiausias ir ra
iiems darbams. Jie, rodos, il
Išvažiavimo
pasisekimas miausias dieneles, nes, būda
sisi ir kai kada linksminasi,
arti Grand Avė.
bet tuo pačiu kartu ir darbuo daug pareis nuo to, kaip prie mas vikaru, buvau liuosas nuo
Visi Telefonai:
jo
prisirengsime.
Labdarių
są

medžiaginių
rūpesčių.
jasi. Kuopos laiko susirinki
Atsisveikinu su visąįs. Jei
Telefonas SEEley 6103
mus, kai kurios rengia išva jungos kuopos jau dabar turi
Chicago, Illinois
žiavimus, rengiasi prie rudens pradėti prisirengimo darbą. kam nėnorėdamas padariau
kokių
nemalonumų,
širdingai
darbų. PasiSventusieji labda-iKok/* tas darbas yra’ ap,c tai
rių veikėjai gerai
gerai iino, kad i netenka rašyti, nes kuopų, vei- atsiprašau. Visiems geradėžmogaus gyvenime kiekviena k^ai labai gerai apie tai žln0, jams, prieteliams ir pažįsta
GRABOR IAI :
valandėle yrą brangi. Gaišuo pasidarbuokime, kad ‘ ‘ rie- miems linkiu Dievo palaimos.
ti nėra kada. Dėl to jie mo įšutavimo diena” labdarių ų- Tos palaimos aš prašysiu Au
LACHAVVICH
Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
ka kiekvieną metų sezoną su kyje rugsėjo 2 d. būtų ątmin- kščiausiojo laikydamas Mišias
šv.
tinas
įvykis
ir
kad
jis
atneš

naudoti
kilniems tikslams.
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
Kun. Antanas Dėsnis
tų
daug
naudos
mūsų
orgąniMat, našlaičiai ir visi pašal
laidotuvėrą kuopigiausia
Labd. Berengaria, liepos 18 d., 1934. Patarnauju
Reikale meldžiu atalžaukti. o mano Turiu automobilius visokiems
pos reikalingieji visada turi zaci«Jaidarbu būsite uiganėdfnti
ToL GANtl 2515 arba 35J«
reikalams. Kaina prieinama.
CECILIA

WASNAUSK1ENĖ

LABDARIŲ DIRVA
KĄ

West

GARSINKITĖS “DRAUGE"

VEIKIAME?

PAMINKLŲ

įr

Kas

mūs

DIRBĖJAI

------- 11-'.

laukia?

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

527 N. VVESTERN AVĖ.

Vanls 1741-1742

Telefonu

IR SONOS

GRABORIAI

LIETUVIAI

LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI

1138

YARda

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

W.

2314

DĖKOJA

1439

&

R8rd

49th

PU

Ot

‘

3319

Chioago

Cicero,

UI

Lituanica

Chicago,

J. F. EUDEIKIS

Avenne

111.

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

Tet ČIOBRO M37

Šiuomi vardu L. V. “D»i|i'i " clioio noriu išreik.štį nuo
<irdžią padėką visiems choro
rėmėjams, kurie kuo nors pri
sidėjo prie parėmimo choro
vakarų, jo pasilinksminimų.
Širdingas ačiū choro vedėjui
J. Kaunui, už jo sunkų darbą
ir sėkmingą vadovavimą cho
rui jx>r visą sezoną.
Šitdinga padėka dienraščiui
“Draugui”, “Vyčiui” už gra
žią paramą per visą sezoną;
radijo valandoms, būtent Peo
ples Furniutre Co., Budriko ii
Progress Furniture Co.; kun.
S. Bartkui, Kewanee, Ilk, ku
ris gražiai chorą priėmė ir pa
vaišino; visoms Vyčių kuo
poms už jiaratną per visą se
zoną; choro valdybai, busterianrs ir veikėjams; biznie- i
rianis, kurie davė skelbimus I
mūsų prograųioms ir visiems '
aukotojams.
L. V. “Dainos” choro vardu
Sukifltė, raštininkė
P.

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS

GRABORIUS

ORABORIUS lr BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus
West

718

18th

z

Koplyčia dykai

Street

1410

Telefonas MONroe 3377

S0.

49th

COURT

Cicero, Illinois

J. F. RADŽIUS

Phone

Cicero

2109

Ine.

LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja ud (25.00 ir aukščiau
Modernlika koplyčia dykai
««8 W. IStli St. Tel. CANai 6174
Chicago. III.

I. J. Z 0 L P
ORABORIUS lr LAIDOTUVIŲ
VEDfiJAS
1646

Mylioms Išvažiavus....
Galima Greit Būti Namie
Kur tik atostogų keliai
jumis nuveda — į kalnus,
prie jūrų, į tolimus mies
tus, ar “tik iki ežero” —
jūs rasite telefoną... ir na
mai lieka tik kelias mi
nutes atsitolinę. Kitą sy
kį būsite išvažiavę, tele
fonu atlankykite namus
kas vakarą. Pasikalbėki
ILLINOIS

BELL

Tel.

46th

BOlIevard 6303—8113

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...
REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.

TELKP HOIĘ PO.
I

(Neturime sąryšių su firmą
tuo

pačiu

CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už $35.00
KOPLYČIA DYKAI
1344

S.

50th

Avė.,

Cicero,

III.

Street

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

te su vaikučiais, išklau
sykite jų dienos raporto
ir gaukite vėliausias už
tikrinančias žinias iš sa
vo namų. Palengvins rū
pesčius tų, kurie pasiliko,
ir bus linksma ir smagu
jums. Padarykite vakacijų papročiu telefonuoti į
namus. Kaina žema.

[Q]

West

Tel.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica AVe.
Tel.

Boulevard

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

4139

Tel. LAFayettc 3573

J. Liulevičius
Graborius
tr
BalnamuoUiJas

Patarnauja Chica
goje lr apylinkėje.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai

vardu)

4093 Arcb«ir Avė.

PASAUKITE:

REPublic3100
2506 VVest 63rd Street

z

0

we■
«M
S
Hs

f — rgceg

115 St. tarp Cravvford ir Cicero Avė.
• kviečiami atsilunkyti. Jei kam
| aplinkybės neleis dirbti per šį
pikniką, prašomi pranešti. Bus
Tikimąsi, kad liepos 17 dierenkami kiti darbininkai. Pi
Iną visi lietuviai kuomi nors
kniko tikietai šiemet pigūs.
prisidės prie metinių Dariaus
Piknikas įvyks liepos 22 d.
ir Girėno mirties paminėjimo
Pernai, liepos 17 d., atėju ir atvyks į MeKinley parke
4 skaudi žinia apie tragingą rengiamą programą.
mirtį mūsų lakūnų Dariaus ir1'
----------Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
Girėno sujudino visą lietuvių Nepamirškite, kad Lietuvių
tautą. Jiedu perskrido platųjį Diena su aviacijos programa jų 3 skyrius rengia bunco pa
Atlantiko okeaną ir netoli sa- ir dainų švente įvyks liepos rty liepos 12 d., 7:30 vai. vak.
vo tėvynės garbingai žuvo. Jų 29 dienų. Apie vietą ir prog- Bunco įvyks pus Žaldokus,
žygis ir tragingoji mirtis pla- ramo smulkmenas bus paskel- 1908 AV. Division St.
čiai pasaulyje išgarsino lietu- bta vėliau,
Bus labai gražių dovanų.
vių vardą. Tauta jų niekuo-1
—
Komisija kviečia visus atsila
met neužmirš.
Praeitą sekmadienį buvo net nkyti.
Kadangi Darius ir Girėnas dvi Budriko krautuvės radijo
buvo amerikiečiai ir cbicagie- programos: iš WCFL, 970 k.,
čiai, labai yra svarbu, kati jų 1 vai., ir iš WAAF, 1:30 vai.
atmintį tinkamai pagerbti. Be Labai linksma buvo pasiklau
abejojimo, lietuvių bažnyčiose syti lietuviškų dainų, operos
Liepos 6 d. įvyko Federaci
liepos 17 d. ryte bus atlaiky artistų ir muzikantų.

DARIAUS IR GIRĖNO MIR TIES SUKAKTUVĖS

POS

17

D.,

ĮVYKS

LIE,

McKINLEY

PARKE

Komitetas

Bunoo

Viena

iš

visų

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

ĮSPŪDŽIAI

MeKinley

re)

mos

nų

parke

paminėjimo

lbomis

ir

kitokiais

ka

paįvairini

mais.

Jaunuolis

i

—.--

IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ

RETOS VIEŠNIOS

VYČIŲ

L.

no (Lietuvoje). Jos abi lanko dorik VIII” išplaukė Lietu
Liet. Vyčių 4 kuopos pus
si Amerikoje pirmą kartą ir von žinomas biznierius Jonas
metinis sus-mas įvyks liepos
stebi šio krašto gyvenimą ir Į Aleksiūnas, Steponas Rokas,
visas jo įdomybes. Drauge sn; A. Petrokas iš Port VVashing- 12 d, klūbruimy. Prašomi na
riai atsilankyti, nes bus ren
viešniomis lankėsi seservs — ton, VVisc. ir L. Kulpinskis.
Jie visi išvyko per dienraš kaina nauja valdyba. Kviečia
Koncepta, Imakulata ir kitos.
čio “Draugo” laivakorčių a- me ir apskrities bei centro va
ldybas atsilankyti į šį sus-mą.
gentūrą.
Šiomis dienomis rengiasi ir
Liepos 18 d. mūsų bažnvkitas lietuvių būrelis vykti į
T. .
v
,
Onos noveLietuvą.
Kas nori• drauge
su i čioj prasideda Šv. ..............
' na. Noveną ves misijonierius.
jais važiuoti, prašomi tuoj
įžymus pamokslininkas kun. J.
kreiptis į “Draugo” agentū
Vaitkevičius, marijonas.
ra.
Visi prašomi pasinaudoti
Dievo malonėmis, teikiamomis
i Pas “Draugo” redaktorių
Brangūs nariai!
per Šv. Onos užtarymą.
dar tebevieši jo brolis Stasys
Remdamiesi L. Vyčių Kons
Šimutis.
titucijos II skyriaus, 1 para-,
Mūsų gerb. klebonas kun.
grafu, primenu, kad kiekvie į
Albavičius vėl kelioms die
nas vytis-tė yra įpareigoti sto
nonifi išvažiavo prie Michigan
ti nešvarių filmų valymo dar
vandens, kad savo sveikatą
ban, kurį pradėjo Amerikos
sustiprinti.
katalikai.
North Side. — Pusmetinis
Česnavičius su vaikučiais ir
Tai nereiškia, kad jūs pri parapijos susirinkimas jvyks
A. Benaite išvyko atostogoms
valote visiškai sustoti lankę liepos 15 d., tuojau po sumos,
į Mieli, ir AVis. ūkius.
kinus (movie houses). Visi, ra parapijos svetainėj. Į šį susiginami tiktai nelankyti tų te, • y
, , .
,
! rinkimą kviečiami visi paraŠv. Vardo draugijos sus-mas
atrų, kada juose rodoma fil- pijonni, nes yra labai svarbių
įvyks liepos 13 d., 8 vai. va
mos, kūrins dvasiškosios vy reikalų svarstymui. Visiems įkare, parap. svet. Visi vyrai į
riausybės cenzoriai paskelbė
domu hus sužinoti, kas vra ,prašomi atsilankyti į šį pus
netinkamomis, nepadoriomis.
' nuveikta parapijos gerovei, ir metinį sus-mą. Yra daug' sva
ką dar reikės ateityje nuvei rbių reikalų svarstymui. LieL. V. Chic. apskr. pirm. kti. Vienas svarbiausių darbų, pos 15 d., 7:30 vai. ryto Šv.
Liepos 9 d. 1934 m.
tai metinis parapijos piknikas. Vardo draugija eis in corporc
Viri darbininkai, dirbusieji prie šv. Komunijos.
PLATINKITE “DRAUGĄ” pavasariniam piknike, taippat

...

.i

TUVOS

LAIŠKAS

VYČIAMS

CAGOS

RADIOS
PITILCO ir kitų žymių išdirbysčių, jau iškrautos ant Pa
rodos, RUDOKO KRAUTUVĖJE 3417 S. Halsted St.
Taip ištobulintos, kad pagauna tolimesnius kraštus.
GERESNIS BALSAS IR GRAŽUS KABINETAS
Kainos
DO ir aukščiau. Radio ir Victrola Kom

binacijos Jlų
Dabar, vasarą, prieš ra
dio sezoną, jos parsiduoda pigiau. Seną radio priimame į
mainus.
$05

au^^*au-

'r

SKALBKYLOS

IR

PROSINIMO

PASIRINKIMAS

Maytag, AVestinghouse, Thor, Apex, po $4-9.50
DYKAI 26 šmotų sidabrinis stalo setas tiktai trumpam
laikui.
Įmokėk

tiktai

$5,

po

to

skalbykla

po

$1

pati

į

savaitę,

taip,

kad

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

išsimokės

Naujos Skalbyklos po

$49.50
ir aukščiau

£29.45
$115.00 Valgomų kambarių setai

>529 45
01950
$150.00 Miegamų kamb. setai

?29 85
Skalbimui maitinos

S395O
Elek t rlkinės ledminės

S89 5O
S3 95
Pilnos vatos mat rasai

West Side. — Moterų Są
jungos 55 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį vakarą, lie
pos 11 d. Visos narės prašo
mos būtinai dalyvauti. Turė
sime pakalbėti apie busimąjį
parapijos pikniką, taipgi ii
apie savo šeimyninį išvažia
vimą. Kartu nepamirškime
kad dabar eina Moterų Sąjun
gos vajus; stengkiniės kalbin
ti naujų narių į savo kuopą.

84.95
0x12 vailokinlai kaurai virtuvėms

^3.98
$50.00 gesintai peėlal

£28.75
$21.00 Inner spring matrosai

,58 95
šimtai kitų bargenų Siame di
džiuliame išpardavime. Atsfmlnkl-'
te didžiausių Ir pulkisnislą rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-nas Joseph Jozaitls. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE GO.

valdyba

3621-23-25 South
Halsted St.

PER MAŽA VANDENS
LONDONAS, liepos 10. —
Dėl didelių sausrų šis miestas
ir apylinkės ima jausti didelį
vandens trukumą. Jeį nebus
sulaukta lietaus, planuojama
pramonei vandens vartojimo
apribojimas.

Atdara Antrad.. ketvirtad. Ir
Sešt&dlenfo vakarais Iki 10 vai.

Crane Coal Co.
5332

W.

Namai:

Road

22nd

Katrie perkate anglis 18
draiverlų. siųskite Juos
}
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, už mažiau
pim'gų.
Poeahontas M. R.
tiktai $7.00 tonas.

St.)

S.

6459

Rockwell

St.

Telefonas REPublic OOOO

POPIERUOJAM Ir PENTUO/AM

Atliekame viaua namų dablnfmo
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

Business Phone
EnglevvOod 5888

Reslaence Phone
Englewood 5840

P. CONRAD

$9.00

Jos, F. Budrik 9

Ine.

1808

JOSEPH AUGAITI8
S. 50th Are.
Cicėno, Ri.
Tel, lafayette $715

MODERN PHOTO
KTUDIO
įrengta

Šviesomis
AUKOTOS RTTATE8
PAVEIKSIMAI
Nutraukiame dieną ar
vakare

Plmne Prospect

HoIIvw(Wm1

420

3417-21 So. Halsted St.

WEST

63rd

1354

EDWARD TROST
PA1NTTNG and DECOHATINO
STREET

HARI)WARE and PAINT STORE
$111 W. $3rd Str.. ChJeago

CHICAGO

Tel. BOUlv. 4705-8167
INSURANCE

Rakandų - Elektrikinių Refrigeratorių
Krautuve

PERKAM

- B.R
it TKIEVVICZ

NOTARY

LIETUVIS

^MORTGAGE BANKERS

PUBLIC

REAL ESTATE

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI—
W C F L
970 K. nedėliomis nuo
iki 1:30 vai.
AV A A F
920 K. nedėliomis nuo 1:30 iki 2:00 vai.
W IT F C
1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vai.

Avė.

Chicago. iii.
ED. REPUBLIO

t Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarai's 8 iki 9
Telefonas CANai 1175

ir aukščiau
Vartotos skalbyklos po

Long

Advokatas

Cermak

(West

S49.5O

So.

JOHN B. BOROEN
2201

T’rosinamos Mašinos (mangler) po

Seklyčioms kaurai

908.00

Pranešimai

Lietuvis

Poška.

Reporteris

$150.00 Seklyčfų setai

Geležinės lovos; visų dydžių

Kp.

CHI

PARAPIJOS SUSIRIN
KIMAS

Juozas

MAŠINŲ

’

LIE

APSKR.

ISk raustome visą savo modelių
aukštą lr sandėli po
kainos.
(25,000 st akas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Lengvais Išmokėjimais ar cash.

liks neišdildoma atmintis iš
to linksmaus pikniko.
M. Brazauskaitė, koresp.

UŪ?y JAUNIMAS | PA
DORUMO LEGIJONĄ
ATVIRAS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

PIKNIKO

's

lakū

su

iškilmės

APSKR.

. . „

rengia

žuvusiųjų

specialūs

IŠ

m

vaka

(antradienio

1034

Pradžia 11 vai. ryte

P. Spiek is iš Rockfordo; K. bėtojų, kurie džiaugėsi Liet.
, Walsh, J. Buivid, It. Chanas, Vyčių gražiu išvažiavimu.
Į J. Morano iš Springfieldo; O.
Kurie nemėgo šokti, ėjo žiū
Mockaitė, V. Irving, O. ir K. rėti “baseball” rungtynių, kuLiepos 4 d. Chicagoj buvo 1T ... ....
, ,
.u ,
...
. ...
.
Urbikiutes, D. Lukauskaite, Y. riose dalvvavo 19 tymų. Iš šių
ramu. Mat, tą dieną visas . .
,
,
T _
. .
t
, .
, ,, . . , . Lukauskas, S. Svelnys, J. Šau-1 visų tymų daugiausiai žaiditriukšmas jvyko Vytauto da-;,
, r, . . ..
__ .
,
*, / _7
,
,
,
T . v ». .
, lys, A. Zalatonš, P. Paulaus-1 mų laimėjo West Side 24 kp,
uvo i . į u n i<as^ j Kigerauskag jr Stul-S Ji paliko 1934 m. čempijonais.
cagos apskr. piknikas. Žmonių1 .... . ..
, Y_ . . ,
7. . ,
„
* gaiciai iš Kenosha. Taipgi tePopularišknmo kontestą iš
pnsirinko pilnas daržas, vpač ,
, , ,
.. ,
ko matyt kun. M. Urboną vi- merginų laimėjo O. Juozaitie
jnunimo. Buvo svečių ir iš ki- ». .. .
. .
.
, :
.1 eių is to mieste,
nė ir A. Jaukšaitė; iš vaikinui
tų miestų, tarp kurių matėsi,
S. Šimutis iš Montreal; A. Ju-j Jaunimas linksmai šoko lie- A. Puplis. Visiems įteikta do
vanos, kurias aukojo R. An
škienė iš Mass. valst.; S. Chi-, tutiškus ir amerikoniškus šodreliūrias ir Roosevelt Furni
nikaitė iš Pittsburgho; J. Vii- kius Ug I)&t vėlumos. O senesture Co. Visiems širdingai akanskas iš Westville; A. ir O. n*eji traukė lietuviškas dai- v * —
ciu.
Milaskevičifltės iš Dayton; B. nas- Girdėjau ir senbrenių kva
Bendrai visų piknikierių lū
ChapAs ir A. Kavaliauskas iš t rtetą, kuris žavinančiai daina!»
pas buvo linksmas ir smagus.
Euclid, Ohio; J. Rumčikas ir vo. Taipgi dalyvavo eilė kai- Manau, kad ne vienam pasi
CHIC.

tos pamaldos už didvyrių sie WAAF programa buvo ang- jos 15 skyriaus sus-mas. Nulas ir lietuviai gausingai su lų kalboje, bet su lietuviška tarta užprašyti šv. Mišias už
sirinks, kad pasimelsti už jas. muzika, nes ji girdisi ir toli' n. a. Dariaus ir Girėno sielas,
nuo Chicagos.
Šv. Mišios bus laikomos liešį ketvirtadienį bua Budri. P°s 15 d-> 7:30 ™'- r5't0ko programa iš AVHFC, 1420
Kitos šv. Mišios bus antrak., nuo 7:30 iki 8:30 vai. va- ! dienį, liepos 17, 7:30 vai. rykare. Nepamirškite pasiklau- to. Giminės, draugai ir pažįI.egijonieriai, lakūnų syti gražių lietuviškų daine- , siaurieji prašomi dalyvauti me'
draugai, išpildys gražų ir pilių, muzikos ir naudingų pra- į tinėse pamaldose.
nešimų.
Bpūdingą programą.
Apaštalystės Maldos dr-jos
• išvažiavimas gerai pavyko; at1 silankė daug žmonių.
Širdingai ačiū visiems, kas
Liepos 8 d. laivu “Europa”
Šiomis dienomis “Draugo“
redakciją atlankė dvi sesutės išvyko į Lietuvą apsilankyti ; kokiu būdu prisidėjo prie iš
i važiavimo. Pelnas paskirtas
Kazimierietės, atvykusios iš Anastazija Zakaras.
Birželio '30 d. laivu “Ėre- • parapijai.
Pažaislio istoriškojo vienuoly
Liepos/17

d.,

širdingai kviečiame visus parapijonus kaimynus, drauges-us, prietelius, rė
mėjus ir gerb. biznierius į musų parapijos piknikų. Už Jūsų visokeriopų
paramą mūsų parapijai tariame širdingiausiai ačiū.
KLEBONAS ir KOMITETAI.

VYTAUTO DARŽE,
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Įžanga 35c

SEKMADIENYJE, LIEPOS (IULY) 15 D., 1934
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Į

BONUS
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AGENTŪRA

1:09

Prisirašykite

į Mūsų

2608

47th
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