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BOARDAS DAR KARTA PASIŪLYS PAPENAS YRA SOVIETU JAPONŲ
VARŽOMAS
KARO ŠMĖKLA
ARBITRAŽĄ STREIKININKAMS
HITLERIS NELEIDŽIA JAM ŽINOVAI SAKO, KAD ŠIS

San Francisco ir apylinkėse
pilna valstybės kariuomenės
VISUR TIK TRATA TRANSPORTO
TROKAI SU GINKLAIS
SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 17. — Policija, lydima vai
stvbės kariuomenės su kulko
svaidžiais, puolė komunistų
susirinkimų ties Jackson gat
SAN 'FRANCISCO, Cal.,
ve. Suimta apie 200 raudo liepos 17. — Generalinis dar
nųjų.
. K
bininkų streikas skaudžiai iš(San Francisco sutrumpin- tiko jr paveikė daugelio reika-

KAIP STREIKAS PAVEIKĖ
VISKĄ

tai vadinama Frisco).

liūgų žmonėms daiktų prista

tymą.

SAN FRANCISCO, Cal.,
liepos 17. — Paskelbta, kad
prez. Roosevelto skirtas dar
bo boardas baigia gaminti ga
lutinę, streikuojantiems dokų
darbininkams arbitražo pasiū
lymą. Laukiama to pasiūlymo
paskelbimo.

Štai koks dalykų stovia

čia ir apylinkėse:

MATYTIS SU HINDEN-

BURGU

BERLYNAS, liepos 17. —
Vokietijos prezidentas Hinden
burgąs nieko nežino, kas iš
tikrųjų vyksta krašte. Jis tai
žino tik tai, ką jam praneša
pats Hitleris ir ką rašo cen
zūruojami vokiečių laikraš
čiai.
Vicekancleris Papenas kele
tą kartų reiškė noro, kad as
meniškai pasimatyti su prezi
dentu. Hitleris tai draudžia.
Visas Hindenburgo personalas yra Hitlerio žinyboje. Visi
siunčiami prezidentui laiškai
yra cenzuruojarni.

KARAS

NEIŠVENOTINAS

OSS. ROMANO PAREI

PAKTUI KLIU

ŠKIA, KAD HITLERIS NE

VISKĄ IŠAIŠKINO

SAUGOJAMAS J. V. AM
BASADORIUS KUBOJE

IR ATLANTIKO DOKŲ DAR
BININKAI NERIMSTA

PRAKALBA

VILNIAUS z KLAUSIMAS STOVI
WASHINOTON, liepos 16.
VATIKANAS, liepos 17.—
SKERSAI KELIO
— Amerikos vyriausybė su
dideliu įdomumu tėmijasi, kas Vatikano laikraštis OsservaLONDONAS, liepos 17. — , sudskis. Kaip ir kokiu būdu
šiandien darosi Sibiro rytuo tore Romano karčiais žodžiais Prancūzijos suplanuotas rytų tos rūšies pagalba gali būt
se, kur sovietai pasirengę ka- smerkia Vokietijos kanclerio Europos valstybių Lokarno vykdoma kad ir tarp dviejų
Hitlerio pasakytą prakalbą
ran su japonais.
paktas sutinka rimtų kliūčių, valstybių, kurios neturi diploJaponai tiesia geležinkelių parlamente. Hitleris teisinosi Nepakanka, kad sumanymą matinių santykių ir tarp abietinklus Mandžiukuo valstybė dėl įvykdyto kruvinojo šešta remia Anglija ir Italija. Pak- jų teoretiniai gyvuoja karo
je, o sovietai antruosius bė dienio — birž. 30 d.
tui yra priešingos Vokietija j padėtis?
Laikraštis cituoja Hitlerio
gius rytų link nuo Baikalo eže
ir Lenkija.
i Pilsudskis kalba apie reikaro. Tai vis kariuomenės ir pareiškimą, kad tie žmonių
Vokietija norėtų gauti dide- lų stovį tarp Lietuvos ir Lenamunicijos greitesniam pri žudymai atlikti valstybės ir lių koncesijų už įstojimą ry kijos. Lietuva dirba už (Vil
gyventojų daugumos gerovei. tų Lokarnan. Prancūzija, ma
statymui.
niaus atgavimą ir nepripažį
Japonai turi galingą jūros Oss. Romano pareiškia, kad tyt, žada, bet nepakankamai. sta šiandieninių Lietuvos Len
laivyną, o bolševikai nė kokio, tas ypatingas Hitlerio parei
Korespondentai patyrė, kad kijos sienų. Šiame darbe so
Bet bolševikai, sakoma, turi škimas yra reikalingas išaiški Lenkijos diktatorius Pilsud vietų Rusija remia Lietuvą.
ten didelį oro laivyną, su ku nimo, o Hitleris apie tai nu- skis nėra priešingas rytų LoTai kokiu būdu Lenkija ga
riuo jie galį griauti ir naikin-. tylėjo,
.karno tikslams. Bet jis pa ____
li daryti savitarpės pagelbos
ti japonų miestus.
Imant aplamai, kad įtle- Į rej§jjįa> j<a(j įhs nesuderinama paktą su Lietuva, arba ir su
Azijos rytuose karas neiš- no pasakyti tų areStanmy tr |
klausimu
|soviety R„sija,
vengtinas, pareiškia žinovai. žudymų moti vai nėra pakan
Sulyg planuojamo pakto, I Vilniaus klausimas yra svar
Dėl menkiausios provokacijos kami. Sukilimų prieš vyriau pasirašusios valstybės turi sa- j blausioji kliūtis rytų Lokarno
gali pasireikšti karo liepsnos. sybę nebuvo. Kas kita yra su vitarpę pagalbą, aiškina Pil-1 paktui.
kilimai ir kąs kita yra rengi
rūpinusios, nes jos turi ten masis. Gal iš to rengimosi
niekas nebūtų išėjęs.
daug savo reikalų.

MAISTAS. — Nėra šviežių
vaisių, daržovių ir mėsos.
Daug parduotuvių uždaryta
viską išpardavus. Visokis niai i
stas skardinėse mažėja ir ma- i
žomis kiekybėmis parduoda- j
SACRAMENTO, Cal., liema.
.
•GAZOLINAS. — Visos mie
SAN FRANCISCO, Cal.,
bės gubernatorius Merriam
liepos U. — Į generalinio dar ste gazolino stotys uždarytos, paskelbė, kad generalinio strei
bininkų streiko sritis baigia išėmus tris, kurios yra miesto ko metu turi būt palaikyta
Anglija yra atšalus link ja
ma siųsti visa Kalifornijos žinyboje. Iš šių stočių gazo reikalinga tvarka.
ponų ir tvirtina, kad sovietų
sumohalizuųta milicija — 7,000 linas teikiamas tik policijai,
Gubernatorius denuncijuo- stiprumas ten nepalaužiamas.
ugniagesiams ir gydytojams
kareivių.
skubiam reikale. Privatūs au ja streiko sukėlėjus. Pažymi, Toli kitaip sprendžia ameriStreikas plinta ir rytiniuo
tomobiliai uždaryti garadžiuo- kad tai komunistų sukilimas kiečiai žinovai; Japonų karo
se San Francisco įlankos pa
prieš teisėtą vyriausybę. Su- teknika nepalyginimai auk
se.
kraščiuose. Apie 100,000 dar
TRANSPORTACIJA. — žinota, kad streikui vadovau štesnė už sovietų tekniką.
bininkų jau streikuoja Čia ir
Pats miestas valdo kai kurias ja daugiausia svetimšaliai.
apylinkėse.
gatvėkarių linijas, ant kurių
Streikas skaudžiai ištinka
Šiandien per dienų motori
darbininkai taip pat sustrei- visus piliečius ir todėl šių paniai trokai su kariuomene ir
ginklais griausmingai tarška. kato. Tačiau jų vadai įsakė, gtarųjų gerovė ir apsauga bus
Pas j pirmoje vietoje, pareiškia guKariuomenė užėmė visus pa- | kad jie grįžtų darlian.
HAiVANA, Kuba, liepos 17.
padaryta. Privačių kompani- bernatorius. Autoritetai im
kraščius. Kai kuriose vietose
ikareiviai
• • • padirbdino .bunka-'
-i i jų gatvėkariai
uždaryti.
Nėra sis priemonių, kad visuomenė — J. Valstybių ambasadorius
•
J
nebūtų įstumta vargan, kad J. Caffrey stropiai saugojadas, užkurių nustatyti kulka-, "‘j^OHANAI.
Avaidžiai ir patrankos Nuo '
2,(XX) J jį visados turėtų pakankamai ,naR nuo pasikėsinimų prieš
1 jį. Prie jo namų pastatyta ka
vandens pakraščių ,(dokų) at-,tik
Peikta atida- Į maisto.
leista policija pasiųsta saugo-1 ry?,ų; Sak<>n,a’ 81 r«*t°ranų
Gubernatorius atsišausia į reivių sargyba. Vakar vaka
ti trokais atvežamą į miestą | yeiknnas Patiems streikinm- kiekvieną uniją. Pataria ge rą sargyba paleido keletą šū
kams reikalingas.
rai apsižiūrėti ir apsvarstyti, vių į kelis įtariamus krūmuo
maistą ir gazoliną.
ATMATOS. — Atmatos iš ar dalyvavimas streike bus se pasislėpusius asmenis. Ap
lėktuvu atskrido NRA ad miesto, kaip paprastai, išve darbininkams naudingas.
šaudomieji paspruko. Sargy
ministratorius Johnson. Jis žamos. Sveikumo komisionieba negalėjo palikti namų ir
turi pasitarimų su darbo boar rius paskelliė, kad jei atmatos
vytis įtariamuosius.
du.
nebus išvežamos, gali pasireik
Key sistemos pervažų dar šti epidemijos. Streiko vado
POTVYNIAI APLINK
bininkai sustreikavo. Mieste vybė tad išskyrė iš streiko at
KROKUVĄ
tačiau kol kas be jokių kliū matų išvežiotojus.
NEW YORK, liepos 17. — ■ v»DfimrA r
t«r
čių važinėja miesto linijų gat
A’t T"
TABAKAS. — Tabako ir Atlantiko pakrašty doky dar > ™
vėkariai.
, ,
. “
Krokuvos apylinkėse dėl hecigaretų pardavimas žymiai
Majoro Rossi skirtas 500 susinurintas. Išteklius mažė bininkai pradeda nerimti. Čia taus pasireiškė dideli potvy
ir Bostone ir kitur pasireiškia
piliečių komitetas baigia dirb ja.
niai. Daug asmenų prigėrė,
veikla už streiką.
ti planus, kaip turi būt pri
t Tarp nukentėjusiųjų yra dau
PERVAŽAI. — Pervažai
statomas maistas pro streiki per įlanką veikia, kadangi jais
giausia vaikų.
ninkų barikadas ir kaip mai vežamas paštas. Leidžiama VAKAR SUSTREIKAVO
MINNEAPOLIS, Minn., lie-! SEKRETORIUS SAUGOstas turės būt paskirstomas. vykti ir žmonėms.
IŠ Portlando, Ore., prane
JAMAS
TELEFONAI, ELEKTRA, pos 17 d. - Šiandien vakarą su
ša, kad, rasi, rytoj ten taip VANDUO ir GAZAS kol kas streikavo trokų vežėjai su papat bus paskelbtas generali veikia. Sakoma, šių dalykų dėjėjais.
LONDONAS, liepos 17. —
BIRMINGHĄM, Ala., lie Užsienio reikalų sekretorius
nis streikas.' Valstybės auto streikas neištiks.
ritetai pasirengę tvarkos vyk
pos 17. — Sustreikavo apie Sir John Simon gavo grasinipaskelbimo, nors daug kas to( 20,000 tekstilininkų Alabama mų. Policija stropiai jį saudymui.
Kalifornijos gubernatorius reikalauja. Gubernatorius lau valstybėje. Fabrikai uždaro goja. Grasinimai gauti laiš
mi.
dar svyruoja dėl karo stovio kia svarbesnių įvykių.
kais ir per telefoną.

STREIKAS YRA KOMUNI
STU DARBAS

™™ RYTU LQ

> [ietims eskadriles lakinai Stoklio ^j
ir Briusely

Jei tokiais metodais būtų
kovota prieš patį Hitlerį ir
jo sekėjus 1923 metais Muniche, tai senai, tarp gyvųjų ne
STOKHOLMAS. — Mūsų plačiai aprašomas ir įvertinabūtų buvę paties Hitlerio. Ta- lakūnai, kaip savo laiku buvo mas.
čiau tos barbariškos kovos j pranešta, pulk. Įeit. A. Gustai- Į Švedų karalius pulk. Įeit.
vengta. Hitleris kitaip pasi- |-io vedaini> birjk,lio 25 d. 1 1apdovanojo Vazos orelgė ir
*" dar teisinasi.
'vai. 20 min. pasiekė StoftolNamikų ir
m*. Oras pasitaikė nepupra- •
- Kardų ordinais,
štai gražus, nors vėjas ir bu
BRIUSKLIS. — Belgų te
vo nepalankus. Dėl priešingo
vėjo lakūnai gavo skristi iš legramų agentūra praneša,
į Kauno į Stokholmą nenusileis- kad lietuvių lakūnai, kurie iš
VATIKANAS, liepos 17.—• |darni 3'/^ vai. Jei ne toks vė- skrido iš Amsterdamo 10 v.
Popiežiaus Pijaus XJ audien-!jas, jie būtų Stokholmą pasie- 18 min. (olandų telegramų
agentūra buvo pranešusi, kad
cijoj vakar buvo J. Valstybių kę lygiai per tris valandas,
lietuvių lakūnai iš Amsterdakaro laivyno 300 kadetų iš
Barkarby aerodrome lakfl- Imo išskrido 10 vai. 45 min.),
mokyklinių laivų. Kadetų
nai nusileido tikrai eleganli- ltnįj
R v>| Bt9|<rW) ; Et„.
priešakyje buvo 25 karininkai.
škai. Susirinkęs Švedijos karo
re aerodromą Briuselyje. Lie
Šventasis Tėvas tarp kitko
aviacijos štabas su švedų ka tuvių lakūnus pasitiko Lietu
kadetams pareiškė:
ro aviacijos viršininku, gen. vos charge’ d’ affairs Briuse
“Esu didžiai patenkintas,
. .
.. . 4.
, . Friis, priešakyje, Lietuvos pa- lyje Gylys, pirmo aviacijos
kad: galiu sveikinti gražų ir . ..
,
T o ~
...
,
®
; siuntinys Stokholme, J. Savicpulko viršininkas, belgų avi
sveiką jaunimą, kurs stropiai i, .
*
. ..
,,
-kis, su pasiuntinybes personaacijos viršininko gen. Gileina savo pareigas.
•, -, ... ,
, ,
•
o. •
_
.
•
lu id didokas burvs visų Stok- lieaux atstovas, pulk. TąpproŠventasis Tėvas i>alaimino , ,
,.
r
nolmo dienraščių atstovų šir ge, kap. Verhaegen, kuris bus
karininkus, kadetus ir jų lai
dingai sutiko lakūnus. Pulk. priskirtas prie lietuvių lakū
vus.
Įeit. A. Gustaičiui suteikus nų, kol jie bus Briuselyje. Lie
lailyaštininkams pasikalbėji tuvos atstovybės sekretorius
8,000 STREIKUOJA SAN
mą, švedai karininkai lakūnus Kairiūkštis, Lietuvos kariuo
ANTONIO
nuvežė į (Stokholmą į viešbutį menės karininkas, kap. Vitkus,
SAN ANTONIO, Tex., lie ir pakvietė pusryčių. Po jų
ir būrys bėlgų karininkų avia
pos 17.1— 8,000 darbininkų lakūnai padarė vizitus švedų torių. Pristatymus pabaigus,
sustreikavo riešutų “pecan ” krašto apsaugos ministeriui,
lietuvių lakūnai aplankė Evere
lukštinimo pramonėje. Reika švedų karo aviacijos viršinin
aviacijos centro įrangas, pa
kui ir* Lietuvos pasiuntiniui, skui buvo pakviesti į karinin
lauja didesnio atlyginimo.
J. Savickiui. Grįždami iš vi kų klubą papriešpiečiauti.
zitų, lakūnai ant švedų žuvu- Priešpiečiams pirmininkavo
siems lakūnams paminklo už helgų aviacijos viršininkas
dėjo puikų laurų vainiką, per gen. Gillieau*.
IR APYLINCHICAGO
« •
rištą mūsų tautinių spalvų t 18 vai. lietuvių lakūnų gar
K£S. — Debesuota, numato
kaspinu.
bei Lietuvos atstovybėje su
mas lietus; maža temperatū
Tekūnų žygis švedų spaudos rengtas priėmimas.
ros atmaina.

AMERIKOS KADRAI
VATIKANE
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POZITYVI KRIKŠČIONYBE
HITLERIZMAS
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Delko Atstatyta Klaipėdos

Trečiadienis, liepos lfi d., 1934

Direktorijos pirmininkas dr. Šreiberio direktorijos atstaty

Šreiberis, gubernatoriui reika iny sveikina. Daugelis organi
laujant, nesudraudęs priešval zacijų šaukia savo susirinki
I
kuriuose susidariusių
stybinių organiacijų veikimo, mus,
Kadangi šiomis dienomis Hitleris yra
nesiėmė reikalingų priemonių Klaipėdos padėtį nagrinėja,
“populiarus” jiasaulio spaudoj, dėl to nebus
it
prieš autonominių įstuigų val smerkia priešvalstybinį vokiepro šalį paduoti iš ‘‘P. B.” p. J. G. straipsnį
Jau prieš keletu mėnesių, tikslas, kaip vėliau iš tardymo dininkus, kurie buvo įsirašę • tininkų partijų tame krašto
apie nacių vado kišimusi į religijos dalykus.
ypač susekus priešvalstybinį paaiškėjo, buvo ginkluotu su į į paminėtas priešvalstybines I veikimų, reikalauja jas visas
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
J. G. rašo:
kai kurių Klaipėdos vokietini kilimu atplėšti Klaipėdos kra organiacijas, ir net prieš to- 1 uždaryti, o jų narius audra usB Vai. popiet.
“Laikraščių pranešimų, hitlerininkų ‘vy nkų organizacijų
veikimų, štų nuo Lietuvos. Šiam reika kius tarnautojus, kurie kalti- ti. Gubernatoriui Navakui tiž
skupas’ Muelleris įsakęs daugelyje Berlyno Klaipėdoje buvo kalbama, kad lui prie tų organizacijų kariš narni valstybės išdavimu, ftrei paskutinį savo drųsų žygį, giprotestantų bažnyčių įstatyt altoriuose gink lig šiol buvusi Klaipėdos kra kais pagrindais buvo orguni- beris Klaipėdos krašte prieš nant Lietuvos valstybės nelieLITHUANIAN DAILY FBIEND
luoto ir nacionalsocialistiškai uniformuoto Hi što direktorija turės pasitrau zuojamos net smogiamosios da valstybinį veikimų ne tik jra čiamuinų, siunčiami sveikiniPubllahed Daily, Eacept Sunday.
tlerio paveikslų ir giedoti ‘‘Die feste Burg kti. Mat, direktorijos pirmini lys. Savo veikimui išplėsti, a luikė, bet ir skatino jį, suda- mui.
SUBSCRJPT1ONS: One Year — 5«00; 8ix Months
Tsb.
— >3.50; Three Months — 58 00; One Month. — 76c.
ist unser Gdtt” (“Mūsų Dievas yra stipri nkas dr. Šreiberis, nežiūrėda bi organizacijos plačiai varto rydamas jmlankias sąlygas to
Earbpe — One Year — 57 00; Slx Months — 5< 00:
Copy — .03c.
pilis”). Tikintieji protestantai tuo labai pa mas pakartotinų gubernato jo gyventojų papirkimų ir ki kiam judėjimui plėstis.
Advertislng ln •■DRAUGAS" brings best results.
Advertising rates on appllcatlon.
PILSUDSKIO GIMINAITIS
sipiktinę ir pata A. Hitleris pasakęs, kati riaus įspėjimų, Klaipėdos kra tokių ekonominio spaudimo
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
Aiškus
dalykas,
kad
pasku

- Afcftlte LENKŲ PRIEŠAS
Muelleris perdėjęs, tačiau nedavė įsakymo šte rėmė priešvalstybinį na priemones.
tinysis
Klaipėdos
klasto
gu

tuojau išimti jo paveikslus iš altorių bažny cionalsocialistinį judėjimų ai Šitų sužinoję Lietuvos teis
'■■J ■
čiose, Taigi perdėta, bet tas perdėjimas ne- škiai nukreiptų prieš Lietuvos mai užvedė tardymų ir orga bernatoriaus žygis negalėjo ne- “Mūsų Rytojus” rašo, kad
DIENOS KLAUSIMAI
vertas reagavimo iš vyriausybės pusės! Iš to valstybę, siekiantį su jėgos pa nizacijų vadams iškėlė baud atkreipti ir užsienio dėmesio, Marijampolėje gyvena Pllsudfakto aiškiai matome, kuria religine kryptimi' galbų atplėšti Klaipėdos kraš žiamųjų bylų. Kol kas tardy o pirmiausiai Vokietijos, len gĮęĮ() įĮr<)nos 8psu0 OlšauskieKLAIPĖDOJ NAUJA DIREKTORIJA
eina šių dienų nacionalistiniai sųjūdžiai.
mas dar tebeina, tačiau jau irgi šis gubernatoriaus pasiel nė, kuri valstybinėje Rygiškių
tų nuo Lietuvos.
gimas plačiai diskusuojamas. Jono gimnazijoje moko rank
Kadangi dėl tokio Šreiberio dabar iš jo matyti, kad anų
Parėjo žinių, kad Klaipėdos krašto direk
“Visų pirma nėra jokio originališkumo
Rimtesnioji spauda arba pa darbių. Ligi 1919 metų visa
torijos pirmininkas Šreiberis su dviem savo “tautiškose” pasaulėžiflrose. Muellerio žygis elgesio kilo pavojus Lietuvos dviejų partijų vadovybėms
mini tik patį faktų arba pri- Olšauskų šeima tik lenkiškai
padėjėjais pašalintas iš užimamos vietos. Tas tėra kopija iš Didžiosios Prancūzų revoliuci teritorijos neliačiamumui, Klai teks sunkiai atsakyti už Lie
mena buvusio gubemator iaus j kajbėjo įr save iaike lenkais.
padaryta krašto gubernatoriaus Novako pa jos, kai artistė buvo įsodinta į Notre Daine pėdos krašto gubernatorius, ne tuvos valstybės išdavimų.
Kaip paaiškėjo, tai direkto Merkio žygį, padarytų 1930 (Ta£įau prasidėjus mūsų nerėdymu. Visi trys direktorijos nariai atleisti katedros altorių ir religiškai garbinama, kai turėdamas kitokių priemonių
rija, vadovaujama Šreiberio, įnetais, kai jis lygiai, kaip da-,prjkiauS0niyljės koyoins, 01už jų veikimą prieš Lietuvos valstybę.
po proto emblema. Jei jau Hitlerio paveikslai Lietuvos suverenumui apsau
bar Navakas, atšaukė tuome šauskų vaikai nevyko Varšu
goti, Šreiberį ir kitus direkto nuo tų organizacijų veikimo
išstatomi
altoriuose,
tai
yra
pamato
manyt,
Lietuvos spauda paduoda tokių žinių atinį direktorijos pirmininkų von į lenkų legionus, bet 1919
rijos narius iš pareigų atlei netik neatsiribojo, ne tik ne
jog
netrukus
ir
jis
pats
sutiks
lipti
į
altorių
pie pašalinto Šreiberio ir kitų vokietininkų
pavartojo reikalingų priemo Boetcherį. Kaip žinome, dėl m. sausio mėn. pirmomis die
do.
ir
iš
ten
priiminėti
sau
religiškų
savo
patai

darbūs:
nių prieš tų judėjimų, bet rei anuo buvusio gubernatoriaus nomis stojo savanoriais į mflkūnų kultų. Hitlerio pataikūnai rimčiau “mel Birželio 3S dienų Klaipėdos
1933 m. pavasarį Klaipėdos krašte įsikū
škė jam nusikalstamo pritari Merkio žygio, Lietuvai buvo ' sų besikuriančių kariuomenę,
krašto
gubernatorius
dr.
Na

sis” pačiam vadui, negu jo paveikslams, nes
rė dvi vokietininkų politiškos organizacijos:
mo. Pažymėtina, kad kai ku iškelta Haagos tarptautiniam , 2 p(.B, pu,ki} vipnaB 0,5an.
vakas
paskyrė
naujų
krašto
už tokių Fuehrerio matomų “maldų” gali
BOaas _ Kostas vis9 |ai.
‘Christlichsozialistiche Arbėitsgenieinschaft’
rie autonominių įstaigų virši tribunole byla, kuru, Lietuva
direktorijų
kurių
sudaro:
pir

tikėtis jo malonių. Įdomu, kad su romėniško
]k^ buvo ir tebėra didelis ten
(CSA) ir “Socialistiselie Volksgemeinscbaft”
ninkai savo pavaldinius nuo laimėjo.
stiliaus cezarizino atgaivinimu automatiškai mininkas Reizgys ir nariai JoAtsimindama anų Haagos'kų priešas ir aktingai dalyva(SOVOG). Abi organizacijos susitvarkė vo
latos ragino prisidėti prie
atgyja ir “numen imperatoris” (“religiškas nušaitis ir Žvilius. Naujoji di
kiečių nacionalsocialistų (nacių) partijos pa
rektorija iš buvusios Šreiberio priešvalstybinių vokietininkų teisnio sprendimų, Vokietija j vo kovose su Želigovskiu ties
imperatoriaus genijaus garbinimas”).
vyzdžiu Šių, užsienio emisarų diriguojamų,
direktorijos jau perėmė vald organizacijų. Daugiau, kaip dėl paskutiniųjų Klaipėdos . &ir.vintais ir Giedraičiais. »Vi“Šia proga reikia pasakyt, kad bolševi žios pareigas ir įstaigas.
pusė tų įstaigų valdininkų bu krašto įvykių, kol kas nelabai §ose kovose jis pasižymėjo
organizacijų veikimas turėjo tikslų ginkluo
tu sukilimu atplėšti Klaipėdos kraštų nuo kai yra nuoseklesni: jie yra atviri ateistai ir
Šreiberio direktorija Klaipė vo įsirašę į priešvalstybines triukšmauja. Žinoma, kaip an-| tikra lietuviška dvasia ir lenLiėtuvos. Šiam reikalui kariškais pagrindais savo ateizmo nedangsto “pozityvios krikščio- dos krašte buvo savo neteisė- organizacijas. Tarp tokių įsi ksčiau, taip ir dabar vokiečių (kų neapykanta.
buvo suorganizuotos smogiamosios dalys. Sa- ’ nybės” vardu. Atvirumas labiau gerbtinas, mais per daug toli nuėjusi, kad rašiusiųjų yra policijos valdi spaudoje tebevaroma nukreip
i Pati Olšauskienė dabar na
vo judėjimui išplėsti buvo plačiai vartojamos negu komiška veidmainystė. Hitleris, Mnelle- j tais
neiei8f,nais veiks- ninkų su viršininkais, miškų ta kampanija prieš Lietuvų ir muose kalba lietuviškai, smergyventojų papirkimo ir kitos ekonominio na ir Ko yra alSktts ateistai, taSlan jie safd krajto
tarpe kilo administracijos valdininkų ir visokeriopas Lietuvos plūdi ikia savo svogerį maršalų Pil
mas. Tačiau ypatingai rimto
ateizmų vadina ne tikruoju jo vardu, bet “po prieš jų judėjimas. Dažnuose net teisėjų.
spaudimo priemonės.
sudskį už jo provakacinius
dėmesio vokiečiai gubernato
zityvia krikščionybe”, o tai daro tik dėl to. susirinkimuose buvo pageidau
Priešvalstybinis
judėjimas
darbus, Vilniaus pagrobimų
Lietuvos respublikos teismo organai iš
kad yra veidmainiai ir bailiai. Verčiau visai jama, kad Šreiberio direktori Klaipėdos kitas te -yra pasiekęs riaus Navako žygiui neteikia.
ir lietuvių tautos skriaudimų.
kėlė baudžiamųjų bylų. Tardymus baigus, by
šventoves griauti, negu rengti jose maldos ka ja’ tuojau atsistatydintų, nes net pačių Šreiberio direktori
visuomenė
lig
šiog
u savQ seserim Pilsudskienė
Lietuvos
la būs perduota atitinkamam valstybės" teis
<
f Į K
rikatūras ir tyčiotis iš savęs ir kitų. Religija ji giepatenkina
gyventojų dau jų. Tardymas nustatė, kad du linės direktorijos pašalinimų mok. Olšauskienė jau seniai
mui spręsti.
yra rimtas dalykas, o rimtų dalykų reikia gumos.
jos nariai buvo įsirašę į Zasi- sutiko su dideliu džiaugsmu. nesimatė. Ji sako, kad ir jos
Minėtos vokietinipkų organizacijos varė gerbti arba griežtai su juo kovoti. Kas į ri
Pasirodo, kad, to viso nepa ninku partijų. Daugelyje vie Lietuvoje jau seniau, kaip iš sesuo — maršalo žmona —
pragaištingų darbų Klaipėdoje, o krašto di mtų dalykų nerimtai žiūri, tas pats save pa
sitenkinimo įstųrija yra tokia,: šųjų mokyklų jaunuomenė bu Įvairių davinių buvo matyti, seniai prikalbinėjanti Pilsud
rektorija to darbo ne tik nekliudė, bet dar verčia juokdariu. Bolševikų kovoje su religi
Tad skį atitaisyti lietuviams pada
1933 metų pavūsarį Klaipėdos vo auklėjama Lietuvai ir lie galima buvo sulaukti.
jam pritarė. Sakoma, pats Šreiberis, direkto ja yra tragizmo, o nacionalistų — tik nevy
krašte įsikūrė dvi vokietinin tuvių tautai priešinga dvasia. gubernatoriaus žygis nebuvo rytų skriaudų. Gi Olšauskie
rijos pirmininkas, ir abudu direktorijos na kusi komedija. Muellerio bažnytinė politike
kų partijos, kurios susitvarkė Kai kuriose tų mokyklų vokiš visiškai netikėtas, bet jau se nės vaikai labai neapkenčia
riai tik pro pirštus žiūrėjo į vokietininkų vei nieko kito nereiškia, kaip tik formališkų na
Vokietijos nacionalsocialistų kosios partijos suorganizavo niau pribrendęs ir reikalingas. savo dėdės Pilsudskio.
kimų Lietuvos nenaudai. O vienas šių narių cionalistų sukvailėjimų. Rimti patriotai nega
Dėl to Lietuvos visuomenė
pavyzdžiu. Šitų organizacijų net smogiamuosius būrius.
buvo net įstojęs į Sovog organizacijų.
li statyt savo tautiškumo ir savo tautos ant >■;« .a
‘DRAUGAS”
Vokietininkų nacionalistinin judėjiman pajuokos, jei Hitleris crescendo bus religiš riztnas per religiškų partijos vado garbinimų , tiškumo dievinimo einama į reališkų valdovo
į karų, skerdynes ir žmogaus asmens pa- i ir jo paveikslų kultų, kuris jau turi visus
pradėjo stoti Klaipėdos krašto valdininkai ir kai garbinamas, tai Vokietija sūsilyglhs su
’į
į
grubios antikinių romėnų stabmeldystės po Katalikiškas!
net policijos viršininkai. Šreiberis tik džiau raudonųja Rusija, bet tai bus nelaimė ne niekinimų.
“Turėdami prieš akis tokį ryškų nacio- žymius. Romėniško stiliaus pagonybės įsigalė Lietuviškas 1
gėsi tuo visu vokietininkų judėjimu. Jis lau vien tikintiesiems, bet ir pačiam vokiečių tau
PatriotiŠkasI
kė tos dienos, kada Klaipėda bus atplėšta nuo tiškumui, nes ištvirkintos masės atsigręš nuo nalsocializmo išsigimimo pavyzdį, kaip Hit jimas gali turėti ir savo naturališkų palydo
Teisingas!
Hitlerio į komunizmų, kurs siūlo realesnį ob lerio paveikslų įstatymas į altorius bažny vų — formališkų krikščionybės persekiojimų.
Lietuvos.
Naudingas!
t
Kad valstybės suverenumų apsaugoti, jektų, negu diktatoriaus dievinimas, būtent, čiose, privalome būti labai atsargūs. Budė Rusijoj su krikščionybe kovojama ateizmo va
Pamokinantis!
krašto gubernatorius’ terado tik vienų prie žemės rojų. Stiprų bolševizmo ramstį sudaro kime, nes “autoritetyvinės” valstybės idėja rdu, o fašistiniuose kraštuose rodoma tenden
monę
pašalinti direktorijos pirmininkų. tai, kad jis per vargų, badų ir kraujų veda ir nekrikščionišku tautiškumo koncepcija vi cijos tų pat daryti tautiškos pasaulėžiūros SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA"
Taip ir padaryta.
mases i materialinę lygybę ir gerovę, o hitle- rsta atvira stabmeldyste. Iš abstraktiško tau- vardu”.
—
žesnieji, ir tarp didžios garbės mokytųjų
Kun. Dr. Fr. Sawicki, džiausia mįslė buvo pasaulio pradžia. Iš ti. Išliko tik tai, kas buvo skirtas tam tiriamais faktais, medžiaginiais, dažnai
ateistai
tėra tik išimtys. Daugiau yra pri
kur dangaus žvaigždės, saulė, žernė^auga tikram tikslui. Todėl nestebėtina, kad šia jis pasidaro taip vienašališku, kad kito
lai, gyvuliai, pats žmogus? Dievas tik su ndien mes matome jau tik tikslingus or kių jis neprileidžia. To, ko negalima j>a- skiriančių save prie agnostikų, kurie nu
tvėrė! Šiandien žinome, kad visas pasau ganinius. Taigi iš atsitiktinumo jau genia matyti ar paliesti, jam visai nėra: sunku žemintai ar abejingai tvirtina, kad ne
Vertė Vyt. Mankėliūn&s
turi tikrų žinių apie aukščiausius daly
lis pats išsivystė. Kanto ir Laplaso teorija tvarka. Tvarkingumas nėra tai Dievo iš tikėti į tai, kas yra nematoma.
Štai kodėl materialistai netiki. Jie kus arba kad negalima sužinoti. Gi di
įrodė kaip iš miglų išsivystė visa mūsų minties padaras, bet jis todėl .egzistuoja,
KATALIKU AKCIJOS RELIGINIAI
saulės sistema. Sunkesniu klausimu buvo kad netvarkingumas pats savaime nyks sako: Dievo buvimu tikėjimas nesiderina desnioji mokytųjų dalis lenkia galvas,
METMENS
su naujaisiais gamtos mokslais, šiame prieš aukščiausiųjį Majestotų ir tai ne
organinis gyvenimas. Kantas dar nematė ta.
Taigi jei gamtos mokslai visur nuro tvirtinime ir glūdi pirmasis ateizmo šal atsitiktinai, bet dėl gilaus žinojimo. Jiems
čia išeities kelio. Jis pasakė, kad leng
gamta yra didis Dievo esimo įrodymas.
viau yra išaiškinti saulės ir žemės pra do tik naturales prięžastis, tai Dievas pa tinis.
(Tęsinys)
Štai keli pavyzdžiai.
Kas į tai atsakytina? Negalėdami ei
džia negu žolelės ar žąsys. Darvinas iš sidarė visai nereikalingas. I’rapcūzų as
b). Ateiziho šaltiniai ir pagrindas
Darvinas, kuris tariamas sudarė pas
d) Kalbant apie ateizmo pagrindinių, sprendė tų klausimų savo evoliucijos teo tronomas Laplasas, paklaustas Napoleono ti į smulkmenas apsiribosime keliomis be
kutinį tikėjimui į Dievų smūgį, dar savo
kodėl jo garsioj kosmogonijoj nėra Dievo ndresnėmis pastabomis.
tm llip'iflis ir kili materialistai tvirti rija t. y. prigimta rūšių išsivystymo teo
vardo, atsakė: “Man nebuvo reikalinga
veikale apie rūsių kilmę duoda vietos sa
Pirmasis klausimas: Ar visi gimti
na. kad naujų laikų mokslo yrū įrodyta rija. iškarto, sako, bcabejo gamta nega
jog nėra Dievo. Mokintas žmogus netiki lėjo sukurti tobulų orgahizmų, bet šis pnl- Dievo hipotezė”. —* Gamtoje nėra vietos Minkai vienodai prieštarauja Dievo buvi vo giliam tikėjimui, tvirtindamas, kad vi
I Dievų. Anot jų tikėjimas į Dievų yra I rus pasaulis palengva išsivystė iš men Dievo priežastingumui ir net nėra, kaip mui? Argi naujų laikų gamtininkas kaipo so pasaulio išsivystymas iš kelių pirmi
pu- <mi; t mokslui ir religija kilo dė! ga kučių pr&dų. Tobulesni kilo Iš mažiau to tyčiojasi, vietos kur Dievas galėtų gyve toks būtinai tori būti materialistu ir atei nių paprastų formų parodo nepaprastų
Tvėrėjo išmintį. Pagaliau aiškindamas ti
rnio- .F u u nesupratimo. Pirmieji žmones bulų, gi šie iš paprasto narvelio. Tikslin nti. Seniau manyta, kad gyvena empireu- stu?
nie
virš
firmanento.
Bet
Kopernikas
įro

Tiesa, jau dėl anksčiau suminėtų prie kslingumų gamtoje kova už būvį — jau
negulėjo sau išsiaiškinti tokių natūralių gų orgaūlzmų surėdymų Darvinas aiškina
i.-iškiiti i kaip lietus, kruša, griaustinis, ne Tvėrėjo įslklšimv, bet taip vadinama dė, kad žemė nėra pasaulio centru, o fir- žasčių galima pastebėti pas gamtininkus nemato sutvėrimuose Tvėrėjo pėdsakų.
;
liga, mirtis - visa tai jiems bi tpuvn Uš Būtį. Prašioje atsitiktinai gimė mamentas tik apgaulė. Pats teologas su- tam tikras palinkimas į ateizmų. Bet ša Bet pats pripažįsta: “Ir .kritiškiausiais
lia to netiesa yra, kad gamtininkas pa momentais niekuomet nebuvau ateistu”.
ro mįslė. Todėliai tuos reiškinius žmogus įvairiausi tVarihiai, tobuli ir netobuli. Bbt ( griovė dangų, o su tuo ir Dievo buveinę.
Dar kitu būdu gamtos mokslai prisi- prastai yra ateistai. Tiek yra patvirtin Jis paliko agnostiku. “Man atrodo, saky
priskyrė lieta rpiŠkntn dievybių veikimui, gamtoje Viešpatauja nuolatinė kova už .
paprasfA davo, kad visa tai viršija žmogaus pro
šiandien gi žinome, kad visa tai vyksta būvį ir iš čia išėjo taip vad. natuTalė at , deda prie tikėjimo slopinimo. Išimtinai ta, kad didieji mokslininkai
(Daugiau bus)
pagal pri/imties gamtos dėsniu:- Di ranka. Visa kas buvo netobula turėjo žft- užsiimdamas gamtininkas tik juslėmis pa daugiau rodo religijai pagarbos negu ma tų”.

i

ISelna kasdien, liskyrua sekmadienius
PfiENi MERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metatnn
»6 00 Pusei metą — 11.50; Trims mėnesiams
52.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse
enumerat*: Metams — 57.00; l’usei* metų — H 00.
opija
OSc
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžina.
Jei neprašoma tai padaryti lr neprislunčlama tam tiks
lui pašto ženklų.
Redaktorių priima — nuo 11:80 iki 15:00 vai. .
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Kryptelėjo Tikrojon Pra
Jau nuo senų senovės diplomatija ir po
litika mėgindavo apsieiti be Dievo. Mat, dip
lomatija ir politika paprastai eina šuntakiais
ir sonkeliais, tai jom nepakeliui eiti Dievo nu
rodytais keliais. Dėl to seniau politikoje bu
vo daug, nusikaltimų Dievui, bet tuomet po
litikai nors atgailų darydavo už savo politi
škas nuodėmes; gi vėliau, o ypač mūsų lai
kais, politikai Dievų ir Jo mokslą bei įstaty
mus iš politikos visiškai prašalino.
Po baisiosios pamokos, kuria buvo Didy
sis Pasaulio Karas ir kuris <xhuvo tos bedieyiškos politikos padaras, politikai nedaug ko
gero išmoko.
(Versalio Taikos Konferencija tai aiškiai
parodė. Susirinko jon Europos ir Amerikos
“didžgalviai,” bet, labai gaila, kad tose “di
džiose galvose” nesirado nei trupučio vietos
Dievui.
Versalio Konferencijoje Dievas buvo už
mirštas. Dabar matome, kokios tos taikos iš
davos. Jose dieviškumo ir šiandien nėra. Kas
ne dieviška, tai nepastovu. Kas tik žmonių,
nors ir gudrių, sukurta, tai greitai griūva.
Versalio sutarties punktus ramsto liedaaujas kanuoles — patrankas, statydami
tvirtesių karo laivų, daugindami orlaivių
dras, rengdami vyrus ir telkdami artni>sna, kad1 būtų naujos sutarčiai trąšos.
Apsėjo ten politikai — diplomatai be
ievo, tat ir nėra ten Dievo palaimos. Dieis leido veikti be Jo ir temato dabar savo
“didžių diplomatinių galvojimų” kūdikius.
Tr Tautų Sąjunga ir devynios galybės
visokiausių konferencijų kų, galutinai davė?
Vieni kitų baisiausiai nesikenčia, vieni an
triems pinkles tik taiso, neteisėtai pagrobtas
žemes ir tautos dalis negrąžina, skolų nemo
ka, pačių tautų viduje nesutikimus, maištus
ir krūvinius broliškuosius išsižudymus rengia.
Nekurie diplomatai, gal jau ir pervėlai,
bet pasimokino. Jie jau kryptelėjo kiek-nekiek tikrojon pusėn, bet tai tik lašas jūroje.
Kiek atmenu, tai, rodos, vienas anglų
diplomatas, paskutinės nusiginklavimo kon
ferencijos pirmininkas, Henrernsonas atsiliepė
į viso pasaulio bažnyčias, kad jos stotų rū
pintis įkūrimu taikos žmonijoje.
Turbut, jau jis pamatė gerai, kų duoda
Konferencijos be Dievo. Jis atsiminė, kad
bažnyčios dar Dievų išpažįsta, Jį garbina, su
.luomi santykių turi ir todėl gali kų nors ge
ra padaryti, todėl į jas kreipėsi.
Galima sakyti, kad, gal būt, pati despe
racija privertė jį tokį žingsnį žengti.

LAIŠKAS Iš KAUNO

Bet abejotina, kad bažnyčios diplomatų
sukurtų, įliepsnotų ugnį drįstų gesinti, ypač
kad daugelis tą ugnį dar ir dabar vis pakur
sto. Sunku griebtis vykdyti teisyhę, kuomet
neteisingųjų, diplomatiškų sukčių rankose vi
sa galybė ir jėga stovi.

1. REGULOS KANAUNIN
KAS. — 2. PAL. MYKOLO
BIOORATUA. — 3. AR
JIS BAŽNYČIOS BEA
TIFIKUOTAS? — 4. M.
GIEDRAIČIO TAUTY
BE. — 5. FELIX
SAECULUM

Antra diena buvo paskirta
jaunimui, studentams ir jau
nimo organizacijoms. Procesi
ja jaunimo darė labai malonų
įspūdį, matant tiek jaunuolių

mon pas Pop. Julijų n ir pa-
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2. jQ bijografija

prašė, kad dokumentaliai pa-1 prieš kalbėdami apie pal. j
tvirtintų jų Ordiną, Julius II Mykolų Giedraitį, turime pa
išdavė bulę, kurioj cituojamos į daryti patys sau mažutę pas
Bonifaco \ III bulės vietos, tabu. Pasitaiko kartais ir iŠ
tuo tarpu pastebi, kad Romoj inteligentų, kurie neskiria pal.!
Tegu pasako ta ar kita bažnyčia Lenki
jai, kad grąžintų Lietuvai, jai neteisėtai iš
jokios bažnyčios to vienuoly Mykolo Giedraičio nuo vysku- (
plėštą Vilniją, ar bus kas iš to! Ar gali ten
no vardu nėra. Pasakojimai, po Merkelio Giedraičio. Šį pa
būti užgesinta ugnis, keliai neteisybė nebus
liečiu to Ordino atsiradimų, y- starąjį vėl painioja su kitais
prašalinta!
Kalbant apie palaimintąjį ra daugiau ar mažiau legen- vyskupais Giedraičiais etc.
Antroji šviesa diplomatijoje ir politiko
Kartais net koktu klausyti,
je prašvito J. Am. Valstybėse.
Mykolą Giedraitį, būtinai rei dariški.
Ši šalis depresijos graužiama jau nuo kia susidurti su augustiųijonų
Istorininkas kan. Dlugošas kaip inteligentas žmogus kal
kelių metų. Buvusiosios respublikonų admi Ordinu — su kanauninkais re davo veikale “De monasteriisI bedamas tų kelių asmenų nenistracijos per menkai dirbo užbėgti tam blo- guliariais. Kas jie tokie! Tru dioecesis cracovensis” ndni,
isiGūt į &alv$ ’r Juos ▼!gui už akių. Šalis pasijuto net perversmų,
Dėl aiškumo
kad šio Ordino vienuoliai į, sa*P painioja
kone revoliucijos pavojuje. Nepasitenkinimai mpai tariant, tai Hiponos Vy
juos visus sau pasižymėsim. Iš
augo. Nusiminimas ėmė skverbti net į di skupo šv. Augustino vienuo Lenkijų atėję 1257 m. Kroku
liai. Jų yra gana daug, pri von juos parkvietė Lietuvos viso yra žinomi penki Giedrai
džiausių optimistų širdis.
Štai tokioje valandoje tauta iškelia savo skaitoma net iki 34 kongre Globėjos šv. Kunigundos 0. S. čiai; išskyrus pal. Mykolų Gie
priešakyje “užmirštų žmogų,” buvusį kadai gacijų, ir įvairiuose kraštuose Cl. (1224—1292) vyras Boles draitį, visi kiti keturi buvo
lavas Drovusis ir atidavė jie-J kunigaikščiai ir visi sėdėjo žese paliegėlį, Franklina Delano Rooseveltą.
įvairiai vadinami.
Jis buvo matęs, ką yra nuveikusi politika
ms šv. Morkaus bažnyčių, prie I niaiėių Vvskupų soste. Štai Jų
1. Kanauninkai reguliarai
be Dievo, jis taip pat atsiminė, kaip jis buvo
kurios jie ir pasistatė vienuo-i l^ntelS:
atgailautojai
silpnas savo sveikata ir kaip menkai jo pro
1. Pal. Mykolas Giedraitis
Lietuvoj juos vadino “bal lynų. Bet Lenkijoj šis Ordinas
tas pajėgs dabar tuose sunkiuose laikuose
(1425-1485).
nudirbti be ypatingos Dievo šviesos, todėl taisiais augustini jonais ”, nes kažkodėl savo veikimo neiš2. Vysk. Merkelis Giedraisavo inauguracijos dienoje ir jos metinėse vilkėjo baltą sutanų ir nešio plėtė. Gal būt, kad nuo viesukaktuvėse, tas Dievo Apveizdos siųstas jo ant krūtinės raudoną kry nuolyno atgrasindavo jų ubą-: lis (1574—1609).
3. Vysk. Jonas Steponas
šiai šaliai žmogus, ėjo į bažnyčią ir meldė žių. Dokumentuose ir šiaip giškas gyvenimas, nes jokių
Dievo šviesos ir pagalbos ir visą tautą vie
beneficijų bei turto jie netu Giedraitis (1778—1801).
raštuose
jie
vadinami:
“
Canošai pašaukė savo kalba per radio nenusimin
4. Vysk. Juozapas Arnulpas
rėjo.
ti, pasitikėti Dievo pagalba ir dirbti vieny nici regulares mendieantes S.
Bet todėl Lietuvoje jie rado Giedraitis (1801—1841).
Mariae Demetri de Urbe, šen
bėje.
5. Vysk. Steponas Giedrai*
Prezidento darbas vien, met, bėgyje
Martyrum de poent- geresnę dirvą augti ir bujoti.
tis (1838-1841).
davė labai daug ir gražių vaisių. Žmonėse ^en^ia . Apie jų atsiradimą Jau baigiantis 14 amžiui, Lie
Pirmasis tiek gyveno, kiti
atsigavo viltis. Jie ramiau pažvelgė į ateitį maža teturime istorinių duo tuvoje jie turėjo tris vienuo tiek išbuvo Žemaičių Vysku
menų. Patys istorininkai ne- lyno namus: Vilniuje, Medniir šviesesnės dienos pradėjo pamaži aušti.
pais. Šia proga kalbėsim ne
sutaria
dėl
jų
atsiradimo,
nes
kuosę
ir
Bistrikuose
(1390
m.)
Niekuriose kitose šalyse jų valdovai ima
..
...
apie vysk. Merkelį Giedraitį,
po truputį atsiminti Dievą. Gal pūstels Svei- į trūksta apie juos šaltinių. Pi-1 Baltieji augustii^ijonai dar la
kuris, gal būt, nemažiau yra
nesnis dangiškosios malonės vėjelis. Gal tau- rmas juos mini Popiežius Bo- biau sustiprėjo, kad Popiežius
vertas palaimintojo vainiko,
tų, valstybių ir visuomenės viršūnėse ims ro- nifacas VIII (1294—1303), ku Julius II paėmė juos vpatindytis Dievas, kuomet žemumos, užsikrėtusios rjs savo bule patvirtino 8-to gon Apaštalų Sosto globon ir bet apie pal. Mykolą Giedrai
pirmesnių viršūnių bedievybe, ima sparčiai Qr(jįno vienuolynus, tarp ku kunigaikščiai vyskupai Gied tį.
(Tęsinys 4 pusi.)
gesti.
rių minimas ir Krokuvos šv. raičiai pasidarė tiesioginiais
Mokslininkų tarpe ima pasirodyti vis Morkaus vienuolynas. Bet tos.jų protektoriais.
daugiau praktikuojančių tikėjimą ir jį ginan bulės originalas yra dingęs. | Šitie vienuoliai mums ypačių asmenų. /Valstybių vyrų tarpe jau atsi Kada 1507 m. Krokuvos vie-; tingai brangūs. Jie ugdė mflrado, kurie neišsigando šauktis viešai Dievo
pagalbos. Gal ta graži kryptis augs. Jei taip, nuolyno abatas nuvyko Ro- j sų tautos religinę ir kultūrinę
’
: .» .u
tai gal ji ir žemumos puolimą sustabdys.

VARTOKITE

PASTEURSZU0T4
pieną
vS
Geri virėjai vartoja
daug šviežio, pasteurizuoto pieno prie viri
mo. Jis pagerina mais
to skonį — prideda
kvapsnį.
Geros motinos prižiūri, kad kiekvienas
asmuo šeimoj išgertų
stiklą pieno su kiekvie
nu valgiu, nes jis pa
deda išlaikyti sveikatą.
TAUPYKIT PINIGUS

Pirkite šviežią pieną
iš reguliario savo pie
niaus garantuojančio
jo gerumą Jis paliks jį
kasdien pas jūsų duris
—tai parankus ir tau
pus būdas pirkti.
MII,K FOUNDATION. INC.
A non-profit organfzatlon ondowed to give out scientflc
facts on generąl health.
205 W. Wa<J«4 Drivc,
Chicago

«. MARUOS KOLEGIJA

Kun. V. Kulikauskas, M.I.C.

katalikų, nuo kurių dorovės kėlimo ženklas bus amžinas ir
priklauso visa tautos ateitis. į kad primins mums praeities
Trečia diena bus skiriama ar^m0 vienyk®8-

Esu jau Kaune ir po įspū
dingo Eucharistinio Kongreso. visiems, visoms parapijoms ir ( Arkivyskupas Skvireckas,
draugijoms, visiems katalika- pradėdamas ir baigdamas Ko
Kelionę per Atlantą labai ma. Labai įspūdinga buvo ei- ngresą, visų tautą pavedė ŠŠ.
gerai atlikome. Audros nebu sena šeštadienio vakare. 11 va- Šįrdžiai Jėzaus ir meldė, kad
vo. Berengaria perplaukė ra landą su degančiomis žvaku- Viešpats suteiktų mūsų taumiai. Sergančių visai nebuvo. tprnįs jg aikštės į bazilikų. Ten tai daugiau Dievo meilės ir
I iktai turėjom pakeisti savo nebuvo giesmių, tiktai mirgė- laikus, kur per tiek amžių bu
ki lionę ne tiesiog į Klaipėdą jjnias šviesos, ūžimas, kalbėji- vome vergais svetimųjų, bet'
kaip buvo kompanijos nurody-, Ina8 ražančiaus šv. Visų įspū kad dar iškovotą nepriklausota, nes mažai buvo važiuojam jįjų aš negalėsiu ir aprašyti, mybę galėtum išlaikyti amžicių į Klaipėdų, tat būtų reikė- gal, atsiras kas kitas, kuris nai ir kad tų atminimui, kai-'
ję laukti Anglijoj 10 dienų ir aprašys paskaitas, bažnytiniu* po paminklų, stato visa tauta,
savo lėšomis gyventi. Tat mes koncertus, kurie buvo bazili. ,
sutikom apleisti laivų Cherbou koj
} Lietuvoje daug jau yra nurge ir vykti į Paryžių, į Ber-i
veikta gero. Nepaisant blogų
tnų ir tiesiog į Kauną Išlo-1 Kongresas parodė, kad mū- iaiku, daug dar daroma darir greičiau pasiekiau Kau-1 ‘‘U tėvynė dar yra katalikiška bų dėl tėvynės meilės. Tegul
; tiktai Dievas laimina, o mes.
į pat pradžių Euchar. Ko ir šventa.
ngreso.
Prezidentas labai įspūdin kiek galėdami, padėkime jiems
Eucb. Kongresas paliko ma gai kalbėjo, būtent apie kry savo aukomis.
nyje neišdildomų atminimų. žiaus ženklą ir kad tas prisi-'
Kun. A. Deksnis
Viskas buvo gražiai sutvarky
ta.
Pirmų diena buvo pavesta
vaikučiams. Aikštėj buvo pa
maldos, per kurias gražiai gie
dojo. Tik, gal, per ilgos buvo
pamaldos, nes karštis kai ku
riuos apsvaigino ir turėjo iš
nešti į paunksnį. Po pamaldų
dar turėjo vykti ir dalyvauti
pašventinime kampinio ak
mens Prisikėlimo bažnyčiai,
kurią stato atminčiai visa
tauta.

, dvasią ir, kas svarbiausia, jie PLATINKITE
davė mums pal. Mykolų Gie
draitį.

Pal. Mykolas Giedraitis

Thompson, Connecticut

Vedančias Tobulybės Keliu

Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai-

~----------KAZ.

čiąips, turi Connecticut valstybinės teises.

MATULAITIS,

M.

I.

0.

“

Mokslo

ir

auklėjimo

kursas

aštuoni

metai:

<1 Knyga:
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS,

pusi. 224, audeklo

Keturi

Metai

High

School

—

Keturi

College.

Metai

aptaisais $1.25.
II knvga:

SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusi. 269, audeklo ap
taisais $1.25.
III

knyga:

Tikyba
Politika
Kalbos:

Lietuvi))

Anglų

DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie
loms4, pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.

Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00
čia nuplASk

Lotynų

Graikų
Prancūzų

Italų

Vardas,

Pavardė

............................................................s............. C...
r4

........................... ........................................... Street

CM —6FE

BOSS

LOok V

ZurnaliCtika
Sociologija v

Filosofijos Isto
riją

Flk>soflJ*:'>
Logika
Kritika
Ontologija
Kosmologija
. Psfchologija
Etika
Teodicėją

Geografija
Prigimtis:
Anatomija
Biologija
Astronomija
Chemija

Istorija

Literatūra
Muzika
Matematika:
Algebra
Geometrija
Trigonometrija

Menas:
Gražbylybė
Dramai ika

Fizika

Visais informacijų reikalais kreiptis:

f. . . . . .

Gerb. ‘'Draugo*' Ad minint racijai:
Siunčiu Jums
u», kuriuos ataiųakile knygas:
KRI8TAUR PATARIMŲ KELIAIS. audeklo aptaisais. $1.25
RIKIAIS TAKAI TOfelTLtBP.N. audeklo aptaisais. $1.25
DORYBJSS, audeklo aptaisais $1.25.
Arba: Siunčiu »3.00 už kuriuos prisiųskite visas tris KUN. K. MA
TULAIČIO knygas, audeklo aptaisais.
Mano adresas

BOSS —
NOU T> fctTTEA ę,rT
RACK ALL THA1
OIL S~«OCK. "tOG,
SOA-b

’Ur.

MARIANAPOLIS

Parsitrauk Tris Knygas

TV OUR OFFICE

M
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ARBA

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMUI
Parašė Kun. dr.

.CtUi# p i 1

Kolegijos Kunigas Direktorius
MARIANAPOLIS
»•

w

’*

k

Thompson, Connecticut
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mo. Taipgi ačiū komisijai už
rašo, kud po pal. My
SS S3 >22<2
Į?
pasidarbavimų.
K«>
n
kolo mirties prie jo grabo
staiga išgijo keletas ligonių
(i)
(Tęsinys
__
North Side. — Išvažiavimas
ir šiuip raišų žmonių, kurie
Pal. Mykolas Giedraitis gi šaukės jo užtarymo, prisilietę
North aide. - Liepos 15 d.į6v- M> kol°
choro ll«‘
'
pos
8
d.,
į
Centennial
Beach,
mė ir augo gražiojoj mūsų tė jo grabo staiga buvo pagydy įvyko pusmetinis parap. susi-1
Ką Tik Gavome
'
Naperville,
III.,
gerai
pusisevynėj Lietuvoj. Susižavėjęs
linkimas, kurį atidarė klebo
OŽKABALIŲ
kė. Graži vieta išrinkta ir
gražiu vienuolyniniu gyveni
Praslinkus 60 m. po jo mir nas ir patiekė dienotvarkę.
visi linksniui laikų praleido.
mu, stoja į augustinijonų vie ties, tai yra 1544 m., Kroku
Pirmiausiai perskaityta dvie Prie akordionos padainavo lie
Be daug neišvardytų žaidi nuolynų Bistrikuose. Bistrikai vos akademijos magistratas ii
mų, bus ir basebull žaidimas — nedidelis miestelis, stovįs profesorius Jonus iš Trzciano. jų sus-mų nuturimai ir finan luviškų dainelių ir lietuviškai
Kurinktos D—ro J. Basanavičiaus.
tarpe Šv. Vardo draugijos na- ant Neries kranto netoli Vil Apaštalų Sosto viešasis stebė siniai protokolai, kurie vien pasišoko.
Dviejose dalyse. Viena 25c, abidj rių ir iSimmons kompanijos ty- niaus. Čia pal. Mykolas pradė tojas — notarius publicus a- balsiai priimti. Po to klebonas
Ačiū kleb. kun. J. Svir.kuiį v*
«“uti
pranešė,
kas
atliktu
per
6
mė

1
DRAUGE
”
Kenosha, Wis. — šįmet pa-, mo.
jo novicijatų. Dar nebaigęs no postolicus — surinko visas ži
rupijos piknikas, kuris įvyks! Tat visi traukini j parapijos vicijato ir sužinojęs, kad vie nias apie Mykolų Giedraitį ii nesius parapijos gerovei ir kas už prisidėjimų prie išvažiavi- w-l So. Oakley Ave. Chicago, III
Central Parke, liepos 22 d. bus piknikų ateinantį sekmadienį, nuolyno vyresnysis T. Augus sutvarkęs jas išleido atskiru dar laukia. Vienas svarbiausių
vienas įvairiausių, nes prisi ' į Central parkų.
tinas ruošias į Krokuvos gene- leidiniu, kuris vėliau išspaus darbų, tai metinis parapijos
Tel. CANaI 0257
rengimo darbas iš anksto vyk Kurie neturi automobilių, ralę augustinijonų kapitulų, dintas, antrašte: “VitaBeati piknikas, kuris įvyks liepos
Res. PROspect 6650
29
d.,
Vytauto
darže.
tiems
bus
parūpinta
kelionė.
domas ir plačiai garsinamas.
prašė T. Augustinų, kad ir jį Michaelis, Ordinis P. Mariae
DENTISTAS
Klebonas ir komitetas, ku Kenošieeiai žeme, automobi pasiimtų. Bet iš Krokuvos pal. de Metro de Poenitentiea etc”.
Draugijų darbininkai, kurie 1446 SO. 49LU
CT., CICERO, ILL.
liais
yra
visur
apsukę.
Nema

rie jau turi sudarę tai dienai
Mykolas ir nebegrįžo. Baigęs Tas pats Krokuvos Akademi dirbo pavasariniam piknike, Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
programų, tvirtina, kad atsi žas skaičius jau ir orlaiviais šv. Morkaus vienuolyne novi- jos magistras Jonas, vėliau visi yra pasiryžę dirbti ir šia 8147 SO. HALSTED ST., CHICAOO 1821 SOUTH HALSTED STREET
Paned. Sered. lr Subat. 2—9 vai.
lankusi publika bus patenkin-' skraidė padangėmis ir matė, I cįjg(^ padarė įžadus ir iki Lvovo kanauninkas, užvedė me piknike. Be to, darinkta
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.
ta.
'kaip viskas atrodė iš aukštu-, mirties ten gyveno. Būdamas Mykolo Giedraičio beatifikaci daugiau darbininkų įvairiems Dienoms Tel. LATayette 5703
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
6 lkl 8:80 vakare
Naktimis Tel. CANaI 0402
Gražioj pikniko vietoj bus-į m°s.
,
[ vienuolyne, lankė Krokuvos jos bylų.
, darbams.
visokių pamarginimų. Bus ir
Dabar bus proga paplaukio- akademijų; ir jų 1460 m. laiTikimos, kad šįmet visi pi
Krokuvos vysk. M. šiškausTel. LAFayette 7650
Racino ir Waukegano lietuvių ti po Michigan ežerų.
mingai baigė, gaudamas filo- kiui leidus, 1624 m. vyskupas - kniko darbai bus kuo gražiau
chorai, kurie linksmins muzi Motorlaivio vardas yra ‘Sea j sofijos bakalaureatų. Būdamas sufraganas Tomas Oborskis siai atlikti.
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vale.
Spray’, kurį pastatė Pranas j
prigimties silpnos sveikaka ir dainomis.
Nedėlfoje pagal sutarti
Nutarta
paimti
net
3
tro
perkėlė pal. Aly kolo Giedrai
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Iš Chicagos irgi atvyks di Stankus. Jis neseniai gavo ka- tos įr truputį šlubas pal. My- čio palaikus į naujų grabų ii kus žmonėms nuvežti ir par
Ofrice Tel. REPubiic 7696
pitono laisnį iš Milwaukee kolas kunigystės nesiekė, bet
delė delegacija.
Kcs. Tel. GROvehUl 0S17
vežti.
Įžangos
tikietai
tik
po
Vat: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
I»adėjo prie altoriaus, prie ku
7017 S. FAIRFIELD AVE.
Chamber
of
Coinmerce.
Žaidimų bus visiems: jau
visų amžių paliko broliuku - rio ir šiandien galima jį nia-Į-^c. perkant iš anksto; darže
Stankus parapijos piknike vienuoliu. Po tylaus ir švento
niems ir seniems. Muzika grieš
Tet CANaI 0402
bus 35c.
tyt
įvairiausius šokius.
visus pavežios vandeniu tarpe vienuolyninio gyvenimo, 1485
2123 W. MARQLETTE ROAD
Patartina visiems iš anksto
3.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Racine
ir
Kenosha.
P.
Stan

gegužės 4 d. atidavė Die
Tat lai nei vienas tų dienų
Res. and Office
nusipirkti, nes neperdaug jų Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto Office Phone
2359 So. Leavitt Sk
PROspect
1028
kus
kuris
yra
mekanikas,
tu

vui
nekaltų
sielų.
Kitų
dienų,
NedėlfoJ
susitarus
nepasilieka namie. Bus gera
CANAL 0706
Palaimintojo titulų jam pri yra.
proga sueiti senus draugus ir ri ne tik automobilį, bet ir or kada jo draugas pal. SvientoBaigus
pikniko
reikalus,
bu

segė jį mylintieji tautiečiai ir
Tel. CANaI 6122
atnaujinti pažintis bei susipa laivį. Jo motorlaivis yra spor slavas atėjo aplankyti jo kar
patys vienuoliai augustinijo- vo kalbama apie bazarų.
žinti su naujais draugais. Vie to modelio, greito bėgimo rū sto, rado zakristijoj raštelį, ku
PHYSICIAN and SUROEON
nai. Lenkų literatūroj jis vi Pakelta taip pat klausimas
riaine buvo išrašyti žodžiai:
ta prie pat Michigan ežero. šies.
apie
atnaujinimų
seserų
namo
DENTISTAS
sur vadinamas palaimintuoju.
2403 W. 63rd St., Chicago
Galima bus pasimaudyti ir pa P. Stankus su savo motor ‘‘Tasai bus Dievo vyras, ku
kambarių
ir
nudažymų
bažny

Istorininkai bolandistai savo
OFFICE HOURS:
kvėpuoti tyru oru.
laiviu jau daug pavėžino Ke- rio siela Danguje ilsis amži
8 to 4 and T to 9 P. M.
čios
langų.
Darbui
nužiūrėti
(Kampas
Leavitt
8t.)
kapitaliniame veikale “Actą
Sunday by Appolntment
Kas norės, galės motorlaiviu noshos biznierių. Visi gyrė nai. Palaidokit netoli altoriaus
Valandos: Nuo 9 lkl 4.2 ryto
Sanctorum” Maii 4 taip pal patyrę žmonės ir jiems pagelgavę nepaprastų surprizų.
prie zakristijos durų, kurios
pavažinėti po platų ežerų.
bininkai, kurie tik turės laiko.
Nuo 1 lkl 8 vakare
veda
į pietus, kur jūs atrasite apie jį raš<^ daugiausia pasi
Laivas bus prie prieplaukos.
Seredoj pagal sutarti
Strioga
įnešė,
kad
30
d.
ru

DR. STRIKOL’IS
naujų grabų”. Nuėję vienuo remdami Motiejaus Miecbovi- gsėjo būtų surengtas vakaras
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
liai kaip tik ir rado toj vie tos “Chronica Polonormn” ir parapijos x naudai; suk viešu Tel. CANaI 6122
toj naujų grabų ir jį palaido Krokuvos sufragano vysk. T.
’ ’ 'viOborskio protokolais, kuriuos kuodaugiausra. Mykolų
ir
OFISO VALANDO8:
jo. Kai kurie jo gyvenimo bi- jis, perkektamas'ipai. Mykolo «“
Įnešimas pri.
Nuo 2 lkl 4 lr nuo « lkl 8 vak.
Nedėliomis pagal Sutarti
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Giedraičio pataikos, snraK. Ii,ntas- Vakaro
ui 1-'
Ofiao telef. BOUIevard 7830
Namų Tel. PROspect 1030
Kun. Vaitkaus redaguotuose niciatyva palikta Šv. Mykolo
draugijai,
kuri
pakvies
ir
ki

Valandos 1—3 lr 7—S vak.
Į “šventųjų Gyvenimuose” My
— Liepos 15
tas
draugijas
į
pagalbų.
Seredomis
ir Neddllomis pagal sutarti Tel. BOULcvard 1042
kolas Giedraitis taip pat ima
d. \Visconsino Lietuvių Dainų
P. Rep.
REZIDENCIJA
mas kaip palaimintasis, be joŠventė pavyko. Dalyvavo trys , .
.
Su daugeliu PAGERI
, 1 kios kliauzules, ar palaiminto
DENTISTĄ^
chorai: Waukegano Sv. Bal . ... . ,,, / ...
_
SKAITYKITE TR PLATIN
jo
titulų
Giedraitis
įs
Romos
Telefonas RFPubUc 7868
NIMŲ ir patogumų dėl
tramiejaus parapijos choras*
KITĘ “DRAUGĄ”
gavo, ar šiaip tik vadinamas
arti 47th 8treet
vedamas
varg.
Žyliaus,
Keno

palengvinimo plovimo
Ofiso: Tel. LAFayctte 4017
Vai. t nuo 9 iki 8 vakare
palaimintuoju. Pereitais me
XeL LAFayette 806T
Res.: Tel. HEMIock 6286
sha Šv. Petro parapijos cho
Seredoj pagal sutarti
drabužių. Kainos po
tais Ct. Yla, rašydamas “Ry
i
ras, vedamas varg. Vailokaičio
te” 1933. II. 14 apie Baltuo
$49.50
ir Racine Šv. Kazimiero para
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
sius Augustįnijonus, mini, kad
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS
pijos choras, vedamas varg.
ir
, jau 1544 m. Mykolas Giedrai
X—SPINDULIAI
Ofiso valandos': 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Kumpy tės. Jungtiniam chorui
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*
tis pripažintas palaimintuoju
$69.50
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th Sk
vadovavo varg. Vailokaitis.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
(Prie Archer Ave. netoli Kedsle)
Įdomu būtų žinoti, iš kur ge Valandoe
Ši nauju WESTINGnuo t ik* 8 vai. vakare
Seredomis ir NedSllomla pagal sutarti
Dainos žmonėms patiko. Visi
Seredomis lr nedėllomla pagal
rb. Autorius šių žinių būtų
•atarti
reikalavo daugiau dainuoti.
HOUSB skalbykla su dupaėmęs? Kiek matyt iš pačio
Programų vedė gerb. klebo
bcltavu Thcrmostat tub.
straipsnio, Autorius bus dau
nas kun. A. Balinskas. Kalbė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
giausia rėmęsis M. Novodvor M
•»
Užlaiko visados šiltą van
4157 ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth 8280
jo svečias kun. Urbonavičius,
skio “Bažnytine Enciklopedi
Tel. VIRglnla 0036
denį. Tai yra nauja# išklebonas Šv. Petro parapijos,
Res. Tel. Hyde Park 8IM
Ofiso vat: 2—* ir 6—8 p. m.
'ja”. Bet ir ši nieko konkre
Nedfiliomls pagal sutarti
Kenosha,
Wis.
į
radimas Century of Prog
eorner Sacramento
taus apie Mykolo Giedraičio
Bendrai,,Dainų 3ventė nu
Vai.:
nuo
9 v. ryto iki 8 v. vak. I TeL
or,KO nouLevard 501a -14
ress 1934 metų. Pamaty
beatifikavimų nesako. Pastebi
Rez. VlCtory 2343
sisekė ir Šv. Kazimiero para-Į
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
tik, kad tais pat metais (1544
kite Budriko krautuvėje.
8PECIALISTĖ
pijai davė gražaus pelno. Kle
Phone Hemlock 2061
in.) beatifikacijos procesų ve
6900
SOUTH
HALSTED ST.
bonas dėkoja chorams ir gerb.
Parduodama lengvais wdė jau minėtas Krokuvos ak.' DR. JOSEPH KELLA Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 6:20-8:20
vargonininkams už gražių pro
L
» PB t :soptrtp»A
mokėjimais. Seną skalby
prof. Jonas, bet ar beatifika
■utuyMueu
gramų. Lietuvių Dainų Šven
DENTISTAS
cija buvo baigta, nieko nesaklą priimame mainais.
6558 So. Western Avenue
tėje dalyvavo, be vietinių, iš
Milwaukee, Kenosha ir Wau-i ko. (Žiūr.: “Encyklopedya
.
. Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėlioinis pagal sutartį
R
y
I Koscielna , Varšuva, 18/6 m.'
Ofiso Tel. CALumet 6803
kegan.
Ree. Tel. bRkset 0101
tom. IX. pusi. 474—478). Tuo1
I

BUVO

CHORAS

PAL, MH. GIEDRAITIS

WISCŪNSIN’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS

815

MANDRAVICKAS,

—

45th

Street,

generalis

Kenosha,

ia

3

IŠ PARAPIJOS SUSI' RINKIMO

jografai

I«VA

2IAV?S

NAUJOS KNYGOS

pusl.)

agentas

ti.

Wis.

DAINOS

MEI INIS PARAPIJOS
PIKNIKAS

E

I

L

U

T

I

V

LIETUVIŲ

AMERIKOS

DAKTARAI:

AI

DAKTARŲ

DRAUGIJOS

NARIAI:

OR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

Office:

2643

W.

47th

Street

DR. F. G. WINSKUN Ai
4140

Res.

Archer

W.

2136

Avenue

24th

St.

DR. J. J. SIMONAITIS

Ar

m.

pal.

Mykolas

Bažnyčios

beatifikuotas?

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

2201

Žemaičių

Cermak

W.

Road

Jūrė

4645

NAUJOS SKALBYKLOS
WESTINGHOUSE

So.

Ashland

Ave.

DR. S. BIEŽIS

DAINŲ ŠVENTĖ

Racine,

2201

W.

6631

S.

Cermak

Road

Wis.

California

DR. C. Z. VEZEL’IS

Ave.

4645

4142

West

43rd

Ashland

Ave.

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. RAČKUS

3051

So.

ARCHER

DR. J. RUSSELL

AVE.

Str.

2515

Of.

ir

Tel.

ST.

69th

VVEST

Rea.

HEMIock

6141

Valandos:

DR. A. P. GURSKIS

DR. T. DUNDULIS

2-4

popiet; nno 6 - 8 vakarais

DENTISTAS

4204

ARCHER

AVE.

DR. SUSANA A. ŠLAKU

DR. A. J. BERTASH
756

W.

ĮVAIRŪS

Jos. F. Budrik,

Ine.

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUlv. 4705-8167

•

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUIUVĖ
3343 So. Halsted Street

Budriko krautuvės atdaros sekančiai:
Nedėliomis nuo 10 iki 2 v. po pietų.
Pancdėliaia, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki
7 v. vak.
,
U tam inkais, Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakare.
'

Nelaimė

"MVA t IMI

Street

35th

sulasiosi

DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL

Tiliams

Liepos 9 d. ištiko nelaimė
Tilių šeimynų: užsimušė kris
damas žemėn iš 30 pėdų aukš
čio 9 metų sūnus. Vaikas su
kitu vaiku žaidė po geležin
kelio tiltu. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis.
Liepos 13 d. mirė a. a. Anelė Puodžiūnienė. Paliko vy
rų, 3 sūnus ir 3 dukteris. Vai
kai suaugę. Palaidota liepos
16 d. su bažnytinėmis apeigo
mis.
Amžinų atilsį jų sieloms.
V. B.

tarpu kun. Z. Chelmickio re
daguota “Bažnytinė Enciklo
pedija” padaro aiškių pasta
bų, kad Mykolas Giedraitis,
nors ir yra vadinamas palai
mintuoju, tačiau 'Bažnyčios
dar nėra beatifikuotas. Ši pa
staba juo labiau pamatuota,
kadangi jos autorius yra vie
nuolis augustinijonas, gana
plačiai susipažinęs su Kroku
vos vienuolyno ir kitų archy
vų dokumentais. (Žiūr.; “En
cyklopedya Koscielna”, Var
šuva, 1907 m. tom. 13—14; pu
si. 67-68).

OFISAS
4729

So.

Ashland

Ave.

2 lubos
CHICAOO, ILL

DR.

VAITUSH,

OPT.

LIETUVIS
OPTOMETKICALI.Y AKIU
SPECIALISTAS
Palengvins sielų Jtempimą, kuris
•sti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuotumo. skaudamą aklų karitj, atitaiso
trumparegyste lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclal* atyda atkreipiama
J
mokyklos valkus. Kreivos akys atttatsomoa Valandos nuo 10 Iki S v.
Ned81foJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitabmmrM be akinių.
Kainos pigiau kaip nlrmlau.
4712

SO

ASHLAND

AVE.

Phoae Boulevard 7589

uu.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryte, nuo 2 lkl 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vai.
vakaro. Nedčliomis nuo 10 lkl 12
valandai dieną.
Telefonas MIDvvay 28AO

Res. Phone
ENGlevvood 6641

Office Phone
TRiangle 0044

Dfi. A, A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgą*
Moteriškų,

visų

Ofisas

Vyriškų,

chroniškų

3102

So.

Vaikų

lr

ligų

Halsted

St.

Kampas lįst Street
Valandos: T—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Nedėliomis lr Iventadlenlafa 10—12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850

So.

Halsted

Street

4631 SO. ASHLAND AVI.
Tel. YARda 0994

Rea.: Tel. PlJtza 3400

ROOM 210

Valandos:
Nuo 10-13 V. ryto: 2-2 Ir 7-8 v. v.

V»L: 1-4 1c 7-a TdL rakaro

Nedėldlenlals nuo lt iki ta diena

Trtčiadioua, lieptt 18 4., 1M4

D R ■tA U OlkA
B
___ ,t=

reikalui pasįtaikas, atmins, f Vyšniauskas, Lakas, Kellcr
kad jis jų laikrodėlius, laikro-1 tas, šeimininkės ir kiti.
Brenza 2b.
džius sutaisys ir patarnaus
Po kalbų choras per visų I
Simonaitis rf.
West Side. — Metinis para Pažara 3b.
1
išsirinkti dovanas visokioms valandų labui gražiai lietuvis į
pijos piknikas, praėjusį sekRed Chetųf. Į kas ir angliškas dainas dai
1 1
i Antanas P. Liakas, Nekl. progoms.
madlenj, Vytauto darže visais Szambar ss.
i:
navo. Namo grįžo linksmus.
4 1
Pras. Pan. Šv. parap. komi
4 3 2 teto narys ir popularus didžio
Rozmanskas e.
, komitetas su klebonu ir drau Andrulionis cf,
3 2
jo choro bizno inanadžerius,
gijos ne veltui ruošėsi, žmo
Mirė liepos IG d. 1934 m. 10
i«
19. . .4.
.
.
.
Totai
vai. ryto,
sulaukus senatvės.
“ “ šiomis dienomis atpirko vienų
Neatsilankius nut. sekreto nės, kuriems tikrai rūpi pa
Ki'lo Ik l’an<vcžlo miestu, Lie
Home Runs: Kev. J. MaMn-h. j A Rm8 UUrodžių krau. vaitė... atuatogų išvyko para
tuvoj.
SI
riui, laikina išrinktas J. Bal rapijos reikalai, suvažiavę su
Amerikoje iftgyveno 40 e
»
liOTla 1; Wlhskunas 1; J. Zo» |luviy Wmu
Paliko
d(dęliamc nuliūdint I
trušaitis.
.
lig išgalės parėmė parapijos tautas 1; Ačius 1; Jenkevičius (t#fayettv 0332.
drauges Juzelin;, liūdžiu
nelander, Wis. Po poilsio par
nę ir Onį Dačiolleuę, parūpi- I
(Lafayette 0332.)
Visos narės kviečiamos susi
Pirmininkas Pivaronas per reikalus. Pažymėtinas kai ku 1; Paukštys 1
jonus, gimines ir draugus Al)
’
vykęs žada imtis sunkaus da
dvi vi'rfttiLlnėtos drauges rūpi- I
Naujas savininkas per dau
rinkti šį vakarų, liepos 18 d.,
skaitė kopijų savo laiško, ra rių mūsų bižpierių ir profesinaši laidotuvėmis.
1
Triples: Rozmanskas 1; J. gelį metų dirbo su J. A. Kass; rbo. Girdėt, rudeny choras re
Kūnas paėarvotas Lachawl7 valandų į parapijos svetai
šyto į Lawrence, Mass., iš kur jonalų duosnumas. Jie ne tik Žostautas 1; Paukštys 1.
cžlų koplyčioj, 2814 W 23nl
ngiasi prie operetės. Varg. Ji,
Pi. Laidotuvės jvyks trečiadie
jis vedė šių vietų, kuri nuo
nę. Iš ten visos su vėliava eigauta auka per K. Vidūną; aukojo daug piknikui, bet ir
ni, liepos 18 d„ 1934 m. lė I
Doubles:
Rozmanskas 1; dabar bus žinoma kaipo Mid- Kudirkų pavaduoja A. Stulga.)
L.ieiiuvlčių koplyčios bus atly- |
; sime šv. Mišių išklausyti ir
klausta, kieno vardu reikia ra patys atsilankę į piknikų vi- Kiaurakis 1; Paukštys 1.
dėta j Aušros Vartų parapijos ■
bažnyčią, kurioje jvyks gedu- ■
west Jewelry ir Music krautu-J Choro savybės išvažiavimas 'prie šv. Komunijos.
šyt kvitų ar kvitas, nes lie sur buvo, taip sakant, lyde
llngos pamaldos
už veh'onės I
-1—“—r - ~
Liepos
15
d.
dideliu
busu
vė, turinti pilna eilę vėliau
sielą. Po pamaldų bus nulydė- I
gauta aukotojų sųrašas.
riai. Sunku būtų juos išvar-j
ta j ftv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus I
dinti. Bet patys parapijonai' KUlli Ii ulnARAUdnAo sios mados laikrodėlių, žiedų, choras buvo suruošęs išvažia
giinines, draugus-ges Ir pažya- 1
Atminkime
kad
rūpinimasis
vimų
prie
Kankakee
River,
aukso
ir
sidabro
dalykėlių
ir
tamus-rnas
dalyvauti
šiose
į
juos matė. Širdingos padėkos*
nybės laiškas iš geg.
dotuvėse.
J
netoli Momence, 111., kur cho- gera spauda ir platinimas jos
t. t.
resuotas dr. Baltrušaitienei. ir paramos jie užsipelnė. Vė
Nuliūdę: Draugu i-ėe, Pažįsta
yra vienas iš geriausių darbų
mi ir Giminės.
ristai-ės
visų
dienų
žaidė,
lin

Gi
J.
A.
Kass
(Brighton
liau
renginio
komisija
patiek*
Pranešama, kad Lietuvos Už
Tik visas savo pareigas, ypaZ
ėst Side. — Ketvirtadie-»jewelry ir Music) pasilieka ksminosi.
Laidotuvėms patarnauja gra
j
sienio Reikalų Ministerija pa- surašą, kas ir kuo prie piknibortai Lachavičlus Lr Sūnai. Te- į
spaudos
atžvilgiu,
atlikdami
lefonas CANai 2515.
vakare,
liepos 19 d., Auš- antroje vietoje, 4216 Archer
A*
sirinko Lietuvių Kambariui pa'ko prisidėjo.
. nio __
a
51
Choro tenorai ilgai nepamirš
pasieksime ir sielos išganymų
Li
ncuii v tVt
| ros artų parapijos salėj kai Ave.
, tos dienos basėball žaidimo;
talpą No. 146 Mokslo Kated-j
bės svečias iš Naujosios AnAbi krautuvės dabar netu mat, juos bosai supliekė 33
es ga line pasu i ziuo
old t i mer ial mušė bolę glijos, būtent kun. P. Btrarės nei jokių ryšių; viena bus prieš 23. Bosams “pičino” Siti, kad universiteto valdyba 1. .
. .. ,
w . . ,
.
T
GRABORIAI:
•
, ... . , A ,-i . * i visas puses, vistiek
kauskas, Lovrell, Mass., lietu- J. A. Kass, kita — Antano
buvo palanki, kad davė teisės .. _
.. .•
f, .
.
...
’
,
nionavičius; tenorams L. Gri. . , ,. .
.¥ . . . ,
įliejo. Pasircdo, kad Vyčiai ge- vių parapijos klebonas. Gerb. Liako.
pasu-mkt, v,en,jS ^,e)ų k»- ri>u 1()Ma out)nietlai
tis.
svečias kalbės jaunimo tikėji_
..
.
mbarių. Musų kambarvs yra’. A
...
, _ ,, .
Parapijos didžiojo choro
Po vakarienės SimonavįčiuS
.
„. •
• \ įkartų net nežinojo, kur bolė
lietuvybės klausimu.
...
. .
ROSELLI BROTHERS, INC.,
nonoje ,S pu.kmns.ų v,et,.
T, _ x. • nanai, draugai, komiteto naJžanga dykai. Visi kviečiami. . .
. .
..
.
, . pakvietė Zaroinskį programos
nes tuoj prie vyriausios an
Rep.
,r v181 P*™PU»"»i.llnkl vedėju, kuris gražiau pakalbė
čiai dar
bolės, kai Pradžia 7:30 vai.
Specialistai Iškalime Ir Išdirbt
gos, kairėj pusėj. Automobi
_______
Antanui Liakui geriausio pa jo. Kiti kalbėtojai buvo. St,
ose visokių rūšių paminklas Ir
jie išmušė paskutinį home-run.
grabuamius.
/
liais privažiuoti bus galima ti
sisekimo sename bižnyje ir, Pieža, O. Piežienė, J. Gudas,
Mūsų Šeimyna specializuoja ftla
ktai prie tos angos.
me darbe per šešias kartas.
AB H R
Sumanyta ir nutarta, kad
Veefcile paminklų reikalus tto>
Pittsburgho ir apylihkės drau J.
J- Žostautas lb.
6 4
Liepos 22 d., Vytauto dar-'
šiai su pačiais išdirbėjai*
gijos surengtų Lietuvių Dienų Paplis ss.
že Visų Šventųjų parapija re-1
— tam tikrų išvažiavimų Lie-j Saunodis ss.
3 1
ngia didelį piknikų su viso- i
tuvių Kambario natfdai. Tin- C. Žostautas 2b.
63
Išdirbėjai ankstesnes r&Ales Paminklą
kiais margumynais ir įvairu-1
Ir Grabnamių
kamiausia diena bfitų rugsėjo Actus
63
mais. Be to, kun. kleb. J. Paš- Į
Vienas blokas J rytus noo
2 d.
Bičkus sr.
6 3
kauskas yra pakvietęs A. Pel- į
Didžiausia paminklų dirbtuvė
didžiidlų vartų
CblcagoJ
Sumanyta, kad kitų miestų Kiaurakis lf.
6 2 2 džių piknikų nufilmuoti — nu------ o
liet. grupės ir asmenys, kuria Zenkus rf.
3 0 0 traukti judamuosius pakeiksSuvlrš 60 metų prityrimo
------ O-----taip gražiai darbuojas Kamba- Anzeliokas rf.
31
lūs. Paveikslai bus rodomi ViTrys telefonai:
Pirkite tiesiai ift dirbtuvės Ir
taupykite pinigus
rio naudai, sudarytų bendrų Jenkevičius cf.
6 2 2 sų Šventųjų parapijos salėje
Rez. PENSACOLA 9011
------ o
BELMONT 3485
savo miesto komitetų ir kad Paukštys C.
5 4 4 ateinantį rudenį. Taigi, kas
Mes atlikome darbų daugeliui žymes
, prrice: HILLSIDE 3rf«K
nių Cbicagos Lietuvių.
Vineent .Roselll, secr.
šis komitetas išrinktų vienų Stankus p.
5 2 1 norėsite pamatyti save juda
AUred RoseUi, prea
■
Ji.ina
il.in m..............
«
i
i
T
i
i
t
savo atstovų, kaipo
mūTotai
57 25 17 muose paveiksluose, prašomi
sų centralinio, komiteto.
Old Timers
atsilankyti į parapijos pikni
AB
H
R
ft
Pasirodžius, kad sekretofius
kų.
arti Grand Ave.
Visi
Telefonai:
6 3 2
nesilanko į susirihkimus, nu- Nausėda cf.
tylėjo mūsų kvietimus ir pra- Šaltifiiieras p.
6 11
Town of Lake. — Liepos 8
Telefonas SEEIey 6103
■m
nešimus, kų jis/turėtų nuvel-įKun. Mačiulionis lb. 6 3 2 d., Vytauto darže Šv. Kryžiaus
Chicago, Illinois
kti, Komitetas tokį poelgį skai
parapijos piknikų A. Peldžius
to rezignacija ir nutaria jam
nufilmavo. Paveikslai bus ro
S. L. A. 34 kp., New Brtpfanešti, kad jo rezignacija
_tain, Conn.
3.50 domi ateinantį rudenį parap.
svetainėje.
A. Valinčius, New Bri
Nutarta skelbti svarbiausias
tam, Conn,
1.00
YlRdi
ištraukas iš nutarimų.
Liet. Vaizbos Butas, Pitts
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Jūs galite gauti pas savo vaistlnčnką
burgh,
Pa.
33.00
tam
ttkrą
TONIKĄ,
kuris
peC
ligą
Iš komiteto raportų pasiro
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojaus
ORABOlttAl
Vai. Kairis, Pittsburgh 5.00 preskripclja. Tai yra tikra) gera nau
do, kad L. K. reikalai eina
GRABORIUS
1
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
Patarnauja laidotuvėse kuoplglausla
Viso
1,619.23
labai gerai, įvairiose vietose
Ralkale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdčntl
Baltimorės lietuviai ir Lie
eina lietuvių bruzdėjimas, pra
deda tverti grupes vietos dar tuvių Draugijų Taryba DalMėnesinis treatmentas už Dolerį —
timore, Md. 130.00.
bui kambario fondo naudai.
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
(Dar negauta geltonųjų kvi jausite
6-tas sųrašas aukojusių Lie
tm.
site pilnai patenkintas, Jūsų pinigai
4605*07 So. Hermitage Avenue
20.00 bus Jums sugrąžtliti
tuvių Kambario Fondui nuo
Viso
1,769.23
praėjusių metų galo iki balan10 PIECE ttJSMETlC
Tai toks Pitt.
Universiteto
ORABORIUB lr BALSAMUOTOJAS
į, diio 7 d., 1934 m.
GRABORIUS
T
SĖT $1.97
Patarnavimas geras lr'nebrangus
i
pranešimas.
Thls ls a
Vlvanl S»t And In- ’
Koplyčia dykai
Balansas buvo 1,536.15.
ctudea fare poi»<i«>r. Ii.00; RougO, 7te,
I •
Čekius
reikia
rašyt:
Lith.
Ttssua Cream 11.00, DepllStnry tl.OŽ.
Telefonas MONrne 3377
Iš “Naujienų” jubiliejau*
kariai AatrlngAnt ŽI.TI. Rath Mlt t.M,
Memorial
Room
Fund;
siųst
Tollet Water ll.ll. Pertame Jl.tO. BrtlCicero, Illinois
Pittsburghe — smulkios au
Mantine 7ir, Skln VOhltaner Tie.
'Totai
Ualue I1J.00. Spėriai prlce. Jl.lT fer eit
fin.
sekr.:
V.
Zamhlauskas,
31
kos
8.08
ten pleces to latrodnca thls line.
Ine.
▼ardas ............. .. .....................
**
C. Milius Pittsburgh 1.00 Minooka St., Pittsburgh (10)
LIETUVIŲ ORABORIUB
Adresas t ...t...... .
Tel. CICERO S$4
Palaidoja ui $36.00 ir aukAčiau
M. Jurgelionienė, Chicago $1. Pa.
Blunčiame pek p$»tą COD
Moderniška koplyčia dykai
Baltimorės Lietuvių ir B.
Pinigai grąžinami, Jei
$0A W. lftth Kt. Tei. CAMal $174
A. Jurgelionienė, Pitts
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
nepatenkintas.
Chicago, tll.
ORABORIUB
Liet.
Draugijų
Tarybos
viršuj
burgh
LaldotuvBms pilnu patarnavimas
savo rūpesčius.
minėtoje sumoje 130 dol. yra Bea Van 580-5th Avenue, New York
galimas už (36.00
S. Bakanas, N. S.
KOPLYČIA dykai
burgh
1.00
1344 8.
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
VEDĖJAS
Alfonso parapijos cho
Grigaitis, Chicago
Šiose lietuvių apylinkėse: - North Side
ras'— $10.00. Lietuvių Atletų
O. Grajauskienė, BaltiTcl. BOUIevard 6303—«4lt
A. MASALSKIS
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
mute, Md.
.50 klūbas — $5.00. D. L. K. Min
daugo
draugystė
—
$5.00.
S.
GRABORIUS
Jakštis, Springfield,
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
L.
A.
64
k
p.
—
$5.00.
Aldona
Mass.
2.00
3307 Lituanica Ave.
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.
Lessie iš Brooklyn, N. Y. —
L. R. K. S. A. 89kp., Hart
Tel. Boulevard 4139
ford, Conn.
5.00 $6 .00. Nežinomas draugas —
Jeigu norite dailumo
PASAUKITE:
J. Kazlauskas, Marš, Pa. $5 $2.60. P. VVeisenhoff — $1.75.
_ f
t • t
T»l- LAFayettč l$7t
MTMHiptnk
nlelftjt.r nebrangumo laido
j Uukvtčlus
Stasys Butkus — $1.00. V. Ve
Lith. College and Profesmu.
pletskanomla.
izia-— $1.00. Pečkienė — $1.
tuvėse... Pasaukite...
<>ra bnrius
lžbšrimals. spuogais
sional Assn. Waterbuir
Ir
kitais
odos
negerumais.
Tik
RalnamiuiU) Jas
ry, Conn.
5.00 Smulkių — 10 centų. Kita da gauk gydanti antiseptiką Žemo—
REPuBlic
8340
lis tos sumos tai pelnas iš ko •augua Aptlekoee. Ho.. $$o.(
Patarnauja Chica
L. R. K. S. A. 209 kp., Bdgoje ir apylinkSJe.
$l.$0.
rių
lušimo
vakaru
ba,.
14
d.
3.00
2506 VVest 63nd Street
5340 So. Kedzie Ave.
Didelė Ir graži
a 68 kp., Chelsea,
Koplyčia dykai
(Neturime sąryšių su firmą
4OP3 Archer Aro.
Mass.
5-00
r on s k ir. i itations
AVinskunas

lf.

1
3
5
5 3
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PAVEIKSLUOSE

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

0

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

j

HILLSIDE, ILLINOIS

narį

527 N. WESTERN AVE.

Roselandietia

Yards 1741-1742

priimta.

Rap.

NE

NUSIMINKITE

GRABORIAI:
LACHAVVICH TeUfoaaa
IR SONOS
STANLEY P, MAŽEIKA

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

1138

LIETUVIAI

Turiu

Nusa-Tone

automobilius

reikalams.

2314

W.

23rd

FL,

Ohioago

1319

1439

S.

49th

Ot

Cicero,

oigmo

SIMON M. SKUDAS
West

18th

UI.

J. F.EMDEHIS
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tų)

718

Areno*

Lituanica

Chicago,

visokiems

prieinama.

Kaina

ANTANAS PETKUS

Street

1410

J. F. RAOŽIUS

BO.

Phone

49th

Cicero

OOURT
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SYREVVICZE

1.00

k

Pitts
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1.00

I.
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Street
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J. MtrttiAitis.
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Spaudos

Komisija

žemo
DO

tuo

pačiu

vardu}

D

SSBte
daro rinkliavą. Vokai išdalin
ti liepos 15’d.^ o Liepos 22 d.'
prašomi gražinti su auką su
lig savo išgalės.

Pranešimas

L. V. SPULKA PERMAINĖ
VARDJ&

s

TVIRTA DRAUGIJA

«w-“

sėBŠaa

-J. jJUggĮI

Pranešimai

^elia^ienii

lepo* 10

iė būrį talkininkų. PasidaYha- mi atsiliepti; taip pat
vo A. Kuizinas ir daugelis kijnas kas ką nors apie

žiMarijonų Kolegijos Rėmėjų!1^ moterb bei vyrų. Gegužinę nąs, prašomas suteikti žinių
Bridgeport. — Simano Dau
Chicagos Apskrities susirinki- įįmokamai garsino ‘Draugas’,1 adresu: Liėtuvog Konsulatas,
kanto' draugijos pusmetiniam
Sį vakarą, liepos 18 d., Die
mas įvyks trečiadienį, liepos į Dirva , ‘ Sandara , “Mar- ,100 East Believue Place, ChiPayardes maino ne vien susirinkime, liepos 1 d., iš
vo Apvaizdos bažnyčioje pra
Žinomi lietuviai pp. Bell at
18 d., Aušros Vartų parapijos1 *utks” ir “Naujienos”, o taipjcago, Illinois.
sidės iškilminga novena prie sidarė naują “Beauty Shop- merginos. Kartais ir vyrai ki pranešimų pasirodė, kad ser
svetainėj, 8 valandą vakare.,
ra(iij° programų leišv. Onos, kuri pasibaigs lie-'pe” adresu: 1618 W. 47th St. taip pasivadina. Be to vardai ga penki nariai.
dėjai: Margutis. Peopies Furpos 26 d. šv. Onos šventėje. Į (vienos durys į rytus nuo Peo keičiami miestų, firmų, gatvių Į Komitetas finansų išdavė ra KvieČiami visų skyrių ir drau
niture Co., Progress Furniture
Rytais 8:30 v. ir vakarais 7:30.plės Show.) Duoda gerą pa ir t.t. Taigi ir Lietuvos Vyčių portą, kad per pereitą pusme gijų atstovai dalyvauti susi
Co. ir J. Budrikas. Peoples
spulkai atsirado išrokavimo tį turtas draugijos paaugo rinkime, nes bus išduoti ra
vai. bus laikomos iškilmingos tarnavimą.
$369.32, tuo laiku išmokėta po portai iš jubiliejaus vakario, Furniture Co., kaip visada, at
permainyti savo vardą.
pamaldos su pamokslais, ku
vežė ir įrengė garsiakalbį. Alabdaringos Sąjungos 1 kp
riuos sakys gerb. misijomsLietuvos Vyčių spulką stei mirtinėmis virš tūkstančio do nė* ir liepos 4 išvažiavimo.
Valdyba pyskaita bus paskelbta vėliau,
rius, prof. kun. J. Vaitkevi rengia išvažiavimą rugpiūčio gė vyčiai, jos pirmieji nariai lerių. Dabar draugija turi 380
Iftkmuatome via* savo modelių
kai tikietų pardavėjai atsi ąukStą Ir Mindė)) po 1/, k&lnoa
pilnai
užsimokėjusių
narių
12
d.
į
Marąuette
park,
70
ir
I
ir
kostumeriai
buvo
vyčiai
ir
čius, M. I. C.
,25.000 atakas tori būti parduo
skaitys.
tas negirdėtai lemomis kainomis.
Šios parapijos lietuviai ka.- California Avė. Visi prašomi todėl jai pritiko taip pasiva- Bendras dr-jos turtas siekia
Lengvais ižmokėjimala ar cash
Visiems čia minėtiems
ir
talikai ir taip pat iš toliau nepamiršti atsilankyti.
dinti. Dabar gi toje spulkojo apie $15,000.00. Pranešus, kad
,150.00 Seklyčių Betai
dėl pavardžių nežinojimo ne
kviečiami ir raginami pasinau
,
_
~
vyčiai jokios rolės nelošia ir Kęstučiė spulkoje baigės kny
82945
, .. ...
.
..
__
1 Sv. Pranciškaus Seserų Vicminėtiems
asmenims
talkinin
senas vardas jai netinka. To gutės mokėjimas, nutarta pra
doti šitomis ypatingų Dievo i
,
„ ,
...
/ ,145.00 Valgomų kamharlų setai
Birželio 24 d. Oaks Parke
kams,
įstaigoms
ir
visiems,
at

dėti
nauja
3
ir
pusės
metų
ant
829.45
malonių dienomis, skaitlingai . :
..
.
dėl birželio 29 d. įvykusiame
Dariaus - Girėno paminklo ko
, , ,
...
giasi pne didelio išvažiavimo
silankiusiems
toje
gegužinėje.
tūkstančio
dolerių.
,»8.00
Seklyčioms kaurai
lankydamiesi j novenos pama- 6
metiniame šėrininkų susirinki
mitetas surengė gegužinę (pi
rugpiūčio 26 d. į Marąuette
Dariaus - Girėno paminklo
S19 5O
ldas.
me vienbalsiai nutarė pasiva
Pradėta rengtis prie metinio
kniką) paminklo naudai. Pel
Kan. I. Alb&vi&us park- T*
statymo komitetas reiškia nuo
dinti Dariaus - Girėno spulka. baliaus, arba draugijos 41 m.
,150.00 Miegamų
no liks daugiau kaip $300.00,
_______________ .
Į teks gražaus stalas, seselių
širdžią savo padėką.
Vardo permainymą užgyrė Il sukaktuvių, kurios bus spalių
• 1 TAP AITŠOC
'rankų išdirbtas ir nupieštas.
nežiūrint gegužinės negausinlinois valstybės finansinis de- 28 d., Lietuvių Auditorijoj, i
Šį sėkmingą darbą įvykdė
Skalbimui mafil
.. .
..
gurno. Čia paminėti asmenys
^uoMrdžiai prašomi viri atsi^„uolSje m
Tuo reikalu išrinktai komite- gegužinės reįkalams aukojo į- gegužinės renginio komisija:
839 50
lankyti ir paremti seseles.
yra visos spulkos.
tas iš sekančių i^rių: Al. P»-j vairių daiktų: įn£. b. Simokai- J- Mickeliflnas, Vaičienė, P.
K. Y. W.
Elektrikinės hslatmčs
Iš suruoštos aviacijos die
Dariaus ir Girėno atmintis plausko, J. Locaicio ir J. Ra
Čižauskas,
J.
Čeikauskas
ir
J.
tis, laikr. K. Norkaitis, laikr.
nos Klaipėdoj gryno pelno
amžinai bus gerbiama ir spul- cevičio. Komitetui pavesta su/
K
Kass, fot. Stankūnas, Kruko- Bubnis.
ALTASS fondui Chicagon at
Geležinės lovos; visų dydžių
kos pasivadinimas jų vardu ruošti atatinkamą; programą, i nis, J. Šukevičins, O. AleliūAdv. R. Vasiliauskas,
siųsta $1,706.00.
83 95
f prisidės prie lietuvių visuome- kad gražiai paminėjus draugi- į
paminklo stat. k-to pirm-kas
i nienė, prov. Bielskis, VaičiePilnos vntoe matrasal
nės siekiamojo tikslo.
jos sukaktuves.
P. Jurgėla,
į nė, prov. Dargis, J. Stugienė,
Primename, kąd Dariaus 84.95
k-to sekretorius
Draugija turi narių, kurie Šambaras, V. Jucius (kap.
Girėno spulkos raštinė randa
0x12 vailokinlal kaurai virtuvėms
ms pripuola gauti garbės do Dariaus brolis), aludžių savi
4
si
po
num.
3251
So.
Halsted
83 98
Liepos 8 d., Vytauto darže
Rugpiūčio 19 d. Marąuette
vanos, nes per 12 ir 24 m. ne ninkai A. Bieržinskis ir Dar
st.
Visus
maloniai
kviečiame
Šv. Kryžiaus parap. piknikas parke rengiamas Šv. Kazimie
ėmė pašalpos. Jie bus pagerb gis ir Valantinas. K. Dariūtė ,50.00 gesintai pečiai
visais žvilgsniais pavyko. Die ro Akademijos rėmėjų pikni prisidėti prie gražiai pasivadi ti.
Stulpinienė surengė bufetą,
$28.75
Šie asmenys, gyvenantieji
na buvo graži, žmonių pilnas kas. Į pikniką ruošias visi sky nusios spulkos, kuri sėkmin
Nutarta priimti jaunuolius į kur darbavosi Dariaus sesuo
,21.00 Inner spring matrasal
Amerikoje, ieškomi:
daržas. Matėsi ir svečių gerb. riai, nes visas pelnas eįs se gai pergyveno sunkius depre draugiją nuo 18 iki 30 metų L. Dariūtė - Nalsonienė, pus88 95
_ .
. . , _
Fredrichs Jonas. 1929 me
*
kun. klebonų. Daug pasidar-’ serų Kazimieriečių naudai. Ge sijos laikus.
be įstojimo mokesčio, o nuo seserė M. Rygienė ir kt. Daug , .
'
Šimtai kitų bargenų fttame di
A., . x
__j . Tjr
tais gyvenęs Gary, Indiana.
Pagalios galima priminti,
bavo komitetas ir -paripijonai, rb. visuomenė prašoma parem
džiuliame lftpardavime. Atsfmlnkl30 iki 40 metų už pusę mokės-• tikietų pardavė K. StulpinieGricius Juozas. Kilęs iš Sto- te didžiausių Ir puikiausių rakandų
ypač p. E. 'Gedvilienė, kuri ti pikniką. Rėmėjos ir seserys kad L. Vyčių spulka pasiva cio. Kiekvienam lietuviui yra nė, J. Juraška, Čeikauskienė,
krautuvę Bridgeporte.
nkiškių km., Švėkšnos vals.
P-įkas Joseph Jozaltis. vedėjas..
dino Dariaus - Girėno spulka
vedė restoraną ir pardavė 60 bus labai dėkingos.
proga įsirašyti į Simano Dau Dačiolaitė, Am. Legijono Da
Gulbinas Bronius. Gyvenęs
sueinant pirmoms jų garbin
tikietų.
Mes turime remti seseris dėl
kanto draugiją. Tėvai nepa riaus - Girėno posto rėmėjos
Chicagoje.
o , . . ,
.
. T, to, kad jos per ištisus metus go žuvimo metinėms sukaktu mirškite pakviesti savo sūnus ir kt. Čižauskienė ištisą die
Sunkiai buvo susirgusi R.
; . ,
Jasevičia Bronius, Buvęs Avėms.
Rap.
įsirašyti į draugiją ir būti jo ną dirbo prie parko įžangos.
Karčiauskienė, 4645 S. Pauli- Var«"ta’
„■»«<"»
merikos kareivis. Gyvenęs Chi
vaikelius, kad užaugę jie bū
sios nariais. Kviečiami geros Juraškos sukviesti darbavosi:
3621-23-25 South
na St. Linkim veikėjai visi- '
cagoje.
tų geri katalikai, kad tėvai
valios lietuviai rašytis į Ši Venskus, Stockus, Gudenas,
škai pasveikti.
Lockner Jurgis. 1916 metais
Halsted St.
galėtų jais pasidžiaugti.
mėno Daukanto draugiją.
Binkis, Kardelis ir Mileris. P.
Atdara Antrad.. ketvirtad. ir
gyvenęs Arlington Heights, III.
ieėtadlenfo vakataln Iki 10 vai.
Seserų Rėmėjas
" - P. K., rašt. Čižauskas it J. Bubnis atsiveLabdaringos Sąjungos 1 kp.
Pravalinskis Pranas. Kilęs
iš Lukšių vals., Šakių apRkr.1
Gyvenęs Los Angeles, Califor- ‘
Crane Coal Co.
nia, senų kareivių name.
5332 So. Long Avė.
Cbloago, IlL
WiUseun Petronėlė. Gyve
TEu. REPUBLIC MOS
nus 1929 metais Gary- India
na.
Išvardytieji asntenvs prašo-

SARSINKITĖS "DRAUGE"

DIDELĖ ŽINIA

PADĖKA

JlJUb ALI A3S

ŠV. KAZIMIERO AKADE“
MtJOS RĖMĖJĮĮ
TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
PIKNIKAS

IEŠKOMI

CENTRAL DISTRIGT
FURNITURE GO.

GARSINKINTFS

“nRAIIGE”

prie

e\cri;i

r

JOHN D. BORDEN

; i1’,!; t'!

K

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

nemunių

neiSPVtln
r* -

t Metropolitan State Bank Narna)
Valandos Kasdien nuo • Iki 5
Panedėllo. Seredoe Ir Pėtnyčloa
vakaratk 8 tkl 0
Telefonas CANai 1175

POPTRRCOJAM Ir PENTCOJAM

Namai: 6459 S. Rockwell St.

JOSEPH A0GA1TIR
1608 8. 50th Avė.
Cicero, m.
Tel. Lnfnyntte 0711

Telefonas HKPubllc #000

'ff / /!/!//'■

-
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Katrie perkate anglis Ik
dralverlų, siųskite juos
<
CRANE COAL C<5. Gausite
geresnes anglis, • už mažiau
plru'gų.
PriealmntB. M. R
4 tonai ar daugiau ,7.00 ton.

Atliekame visus namų dabinamo
darbus. Darbas pigus ir užtikrtntas. 1134 m. popieros rolė — 5e.

Z,'///,/

P, CONRAD
FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavą, mo
demišką studio su Hollywood Avienomis.
420 WEST «Jtrd ST.
Englevvood 5040—•5055

A'/////////,

7/

,-,77.

■///;

Planne Prospect 1S54

EDWARD TROST .
PAINTINO and D ECO RA TINO
HARDWARE and PAINT STORE
8111 W. «8r<l Mr.. CMeago

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano
Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
71OO 80. TALMAN 8T.
712# SO. R(K'KWF.I,I, 8T.

Mes sakome, jogCbesterfields
yra lengvesni—jog jie turi
geresnį skonį—ir mes tikime
jog j“sJa*s busitepatenkinti.

Tel. RKPnbfic MM-dO&l
Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Pooahrmtas M. R. ,7.00

cigaretas, kuris LENGVESNIS
cigaretas. kuris GERESNIO SKONIO

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIS

PUBLIO

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuota* Rl—
a Mvms Toųscoe c<

2608 WBST 47th STREET

Tel. LAPayette 1081

