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FRANCISCO IR APYLIN

NIEKO GERA KATALI

KAMS GYVENTOJAMS

NEW YORK, liepos 20, —
MEXICO CITY, liepos 20. Visų kraštų vyriausybės dirba
MINNEAPOLIS, Minn., lieJohannes Steel, buvęs vokie
SAN FRANCISCO, Cal., — “Išrinktas” prezidentu šeuž karo vengimą
pos 20. —• Mažiausia 40 strei
čių valdininkas, kurs paspru liepos 20. — Apie 150,000 vy šeriems metams gen. I^azaro
kininkų pašauta ir sužeista pako iš Vokietijos, kadangi prie rų ir moterų šiandien čia ir ( Cardenas daug kalba apie buRYMAS, liepos 20. — Bue
.sireiškus riaušėms, kuomet
šinosi nacių programai, laik apiylinkėse grįžo į darbų at- simų savo diktatūrų. Iš jo pa
nos Aires arkivyskupas M.
streikininkai puolė policijos
BISMARCK, N. D., liepos rašty New York Post rašo, šaukus generalinį streikų.
reiškimų daroma išvada, kad
D’Andrea aplankė Italijos
lydimų trokų iš miesto turga 20. — Gubernatoriaus ofisų
kad visose Vokietijos koncen Nedirba vos kelios nežymios katalikai turės nepaprastai
diktatorių t premjerų Mussolivietės.
laimėjo leitenantas guberna tracijos stovyklose vyksta kuo , ••
.
,,_ • •
*1 sunkiuosius laikus. Jis sako,’
WASHINiGTON, liepos 20. nį Venezia rūmuose, kur prem
Policija iš pradžių ėmė sau torius Ole E. Olson, kadangi ramiausieji žmonių žudymai. unijos, tarp kurių ir darbda- I
.
• i „• i
• „ . kad visos
mokvklos
bus išim- — Krutomųjų vaizdų filmų jeras turi savo ofisus.
vių pasireiškė kai kurie nesu.
\
dyti aukštyn. Kai tas negel kariuomenė perėjo jo pusėn.
tino j krašto* vyriausybės žiny pramonės kodo administrato
Visos šios stovyklos yra per
Premjeras pasirodė didžiai
bėjo, šautuvų vamzdžius pa
Pašalintas
gubernatorius dėm atkirstos nuo pasaulio ir sipratimai, kurie greitu laiku boje ir jose vyraus socialistirius
Rosenblatt
paduoda
la

malonus svečiui arkivyskupui
leido žemyn.
Streikininkai W. Langer tačiau dar neturi niekam nėra žinoma, kas ten bus išlyginti.
ška dvasia. Jose nebus jokių hai įdomių skaitmenų apie ir pareiškė, kad jis atsakys į
greit atpuolė, susirinko su- | noro pasiduoti. Jis sušaukė
religinių pamokų.
iš tikrųjų veikiasi. Sulyg pa
mokėtas aktoriams algas pe visus jam paduodamus arki
žeistuosius ir pasitraukė.
legislatūrų, kurioje vyrauja tikimų šaltinių, tose stovyk
reitais metais. Vienai “žvaig vyskupo klausimus.
Įvykio vieton pasiųsta ka jo šalininkai. Už Langerį sto-Įjuose į^£udyta Jaugiau kaip Į
ždei” už vaidinimų tik vienam
riuomenė, kadangi streikinin vi daug ūkininkų.
Suprantama, arkivyskupas
2,0(X) vyrų ir moterų.
vaizde išmokėta 315,000 dole
kai rengėsi pulti policijų.
Federalinis teismas nubau
ne daug ko ir klausė. Klausia
Anot Steel, kariuomenės
rių atlyginimo. Septyniems ki
dė
Langerį
kalėjimu
už
politi

MUNICHAS,
Bavarija,
lie

mas apie karo galimumus
Atvyko gubernatorius Ol
vadovybė yra sužnybusi visų
tiems mokėta po 10,000 dol.
pos
20.
—
Patirta,
kad
šiame
Į
nių
fondų
sukėlimų
skirtais
Europoje, premjeras atsakė:
son. Jis asmeniškai ištirs, ar
Hitlerio režimą. Formuojasi
Visi gerieji Cbicagos grabi- kas savaitę. Tačiau visiems
mieste
jau
antroji
savaitė
reikalinga paskelbti karo sto bedarbių šelpimui pinigais.
“Galiu užtikrinti, kad Eu
Į militarinė diktatūra, kurioje
nisikai jungias bendran žygin, samdomiems, taip vadina
kaip
dirba
kari)
teismas.
Jis
vį.
Valstybės vyriausias teis vyrauja vicekancleris Papekad išnaikinus grabininkus Ta miems, “extra” asmenims, ropoje nebus jokio karo maČia streikuoją trokų vežėm
mas pagaliau nusprendė, kad nas.
jai. Keletą dien, jie laikėsi nubaa8tas gabernatorius Lang . Steel pareiškia, kad Hitle
nusikaltusiais policmotiais pa kalingi, mokėta taip mažai, dangrvisų valstybių vyriausy
ni.
30
d.
daugiau
kaip
2,000
gana ramiai.
er negali toliau gUbernatoriau- ris yra kariuomenės kalinys.
traukus tieson.
kad, imant bendrai, už jų kiek bės daug dirba už taikos iš
smogininkų
areštuota
ir
jų
tt
j)
"
a
Kariuomenės vadovybė seka
ti.
vienų atliktų vaidinimų išeina laikymų.
likimas
pavestas
šiaąn
karo
Išsiaiškina, kad grabininkų
SEATTLE, Wash., liepos
“Jei kuomet nors pasi
visus jo žingsnius ir laukia
vos 9 dol. 34 centų. Koks tai
teismui.
rakieterių
yra
nedaug.
Dau20. — Apie 2,000 streikuojan
atitinkamo momento, kad b*
•• *
r* * V
begalinis skirtumas tarp anų reikš karas, tas įvyks ne iš
giausia
fakieteriauja
tie,
kučių dokų darbininkų užbloka
Areštuoti smoginįųkai yra
Italijos pusės, kadangi Italija
'jokio triukšmo jį pašalinti.
pirmųjų ir pastarųjų.
rie
neturi
miestolaidinių,
kad
vo 41 prieplaukų, kurioje
laikoųii Dachau koncentraci
mažiausia rūpinasi karu. Ji
Administratorius
nepaduo

keletas laivų laukė atvežamų |
jos
stovykloje,
kurį
pastaraiį
užsiimti
grabininkų
profesija
daug užimta viešaisiais krašto
ŽMOGŽUDŽIUI ĮVYKDYTA
Nebus
sunku
juos
išnaikinti.
pavardžių,
kam
ir
kiek
per
da
traukiniu prekių.
•
siais
laikais
žymiai
padidinta.
darbais ir siekia žmonėms ge
MIRTIES BAUSMĖ
metus išmokėta.
Tas būtų rovės.”
Prieš streikininkus buvo pa- i BERLYNAS, liepos 20. —
Paprasta sraogininkams tai
siųsta policija. Policijos vir- Vokietijos vyriausybė užgina
NYKSTA POTVYNIAI
priešinga politiniam nusista
Bet jei karas pasireikš,
KAUNAS. — Liepos 2 d. koma bausmė yra pašalinimas skleidžiamas
žinias
ir
kalbas
1
LENKIJOJE
tymui.
Kiek
žinome,
kitados
iš
smogininkų
organizacijos,
j
šininkas tačiau atsistatydino
klausė arkivyskupas, tai jis
„
. . ,
karo lauko teismas Kaune
žmonių zudy- •
pats
prezidentas
Rooseveltas
ir nebuvo kas toliau veikti. apie masinius
Tai
aštri
bausmė,
kadangi
pagalės sukelti frateybes?
, s,
| sprendė Motiejaus Barzdftičio,
VARŠUVA, liepos 20. — į aštriai nupeikė filmų pramoį Juozo sūnaus, 40 metų am- šalintieji ateityje negali gauti
Tada pats miesto majoras mus visam-krašte.
“Tas
atsakė prem
N ežiunnt to, apie tuos žu-1
Nyksta potvyniai lenkų valdo-1 nės vadovybę, kuri milžiniškas jeras. “Karas atneš absoliute
Smith išėjo policijai vado
; žiaus, kilusio iš Šakių apskri- jokios valdiškos tarnybos,
dymus kalbos plinta. Ir nie- {
muose pietų kraštuose. Kol J sumas išmoka “žvaigždėms.” netvarkų. Tad atsakomybė
vauti.
j ties, Žvirgždaičių valsčiaus,
kas
negali
pasakyti,
kur
yra
kas .rasta daugiau kaip 120 Prezidentas reikalavo, kad tos bus baisiai didelė tiems, ku
Keletas šimtų poliemonų
I Viltrakių kaimo, bylų. Teisteisybė.
žuvusių žmonių lavonai. Apie mokamos algos būtų žymiai rie suprovokuos karų.”
puolė streikininkų blokadų su
’mas pripažino Barzdaitį kal
180 dingusių asmenų dar nesu sumažintos. Organizuoti ak
lazdomis ir ašarinėmis bomtu tuo, kad jis, iš anksto susi
STREIKUOS
AUTOBUSŲ
rasta.
liomis. Kai kurie streikinin
toriai pirmieji viešai pasiprie ATLEIDO PRIEŠVALSTYtaręs ir bendrai veikdamas su
VEŽĖJAI
Potvyniai sunaikino ne tik šino tam prezidento reikalavi BIŠKAI NUSISTAČIUSIUS
kai vos spėjo pasprukti, kai
Motiejum Narkeliūnu, šių me KLAIPĖDA. — Geležinke
kurie pabėgo į artimas kalvas.
GYDYTOJUS
tų kovo 7 d., norėdamas pa- lių ruožo viršininkas nutarė Krokuvos apylinkes, bet dar mui. Jie nurodė į savo talentų
Chicago
Motor
Coach
kom......
. ,
Lvovo
ir
Kielcų
kraštus
skau

svarbų.
Pro perlaužtų streikininkų
. .
,
. . . sipelnyti, atvvko pas savo buv. Vienerpromenade gatve
tarnautojai,1, f.
, .
sieną tuojau įvažiavo trauki .panijos autobusų
.
....... kaimvnų, Viltrakių kai-mo gy- pavadinti Dariaus ir Girėno džiai ištiko.
Pereitais metais filmų pra KLAIPĖDA. — Klaipėdos
kurie priklauso unijai (dalis
nys su prekėmis.
ven tojų, Vilčinskų Juozų, re vardu. Ta gatvė yra geležin
Nukentėjusioms
plotams monė išlaidų turėjo daigiau krašto direktorijos nutarimu,
priklauso kompanijos unijai)
volverio šūviais, kastuvo ir kelių teritorijoje.
Sunkiai sužeista 3 streikitrūksta maisto, pastogės ir kaip 135 milijonus dolerių. Iš j atleisti Šilutės ir Pagėgių ap......
..
.
nusprendė sukelti streikų. Ši
tos sumos daugiau kaip 25 mi- ^kričių gydytojai; Šilutės gyčiečkos
smūgiais
nužudė
Onų
ninkai ir 3 policmonai. Dau-..
..
...
. ,
drabužių.
A , .
,
kompanija atsisako atgal pnVilčinskienę ir Vilčinskų tar DAUG PINIGO IŠEIKVOTA
giau vieno šimto streikininkų
lijonai dolerių išmokėta akto dytojas, dr. Schlin, o Pagėgių
imti pašalintų iš darbo 15
Spauda
pažymi,
kad
Lenki
naitę Elzbietą Kudirkaitę,
ir daug poliemonų atsigėrė
— dr. Endrulat. Jie abu at
unistų tarnautojų. Tai bus
ja dar negyvenusi tos rūšies riams ir aktorėms, o 23 mili
karčiųjų dujų.
šankiai sužalojo Juozų Vilčin Kalbama ir spaudoje raSo-l^^^^'
jonai dol. kitiems darbinin leisti už tai, kad buvo prisi
kova už unijos pripažinimų.
skų, kuris kitų dienų nuo su ima, kad apie pusė milijono
dėję prie priešvalstybinių or
kams.
PORTLAND, Ore., liepos
žalojimų mirė, sunkiai suža dolerių be reikalo išleista ir
ganizacijų.* Dr. Endrulat bu
NUŠAUTAS VIEŠASIS
BUDĖTOJAI DIRBA
Šias
visas
milžiniškas
išlai

20. — Čia vyksta derybos, kad
lojo Vilčinskų giminaitį, Kazį išeikvota iš bedarbių šeimų
vo priimtas į tarnybų dar
PRIEŠAS
das
reikėjo
padengti
ir
dar
sulaikius darbininkų unijas
Kėvelaitį ir lengvai sužalojo šelpimo fondo.
1926 m. ir ladėjo per vienus
SAN FRANCISCO, Cal., gauti didelį pelnų. Reikalin
nuo generalinio streiko, ku. . ...
~ . Kėvelaičio seserį, Jadvygą
metus išmokti lietuvių kalbos,
Tai padarė nesąžiningi Illi- liepos 20. — Kilus generali. _T ..
.
Banzni kavinėje, 6325 Cotgos
sumos
surinktos
iš
visuo

Kėvelaitytę, suvilko visus j noiso greitojo Šelpimo komite- niam
nan jos veržiasi. Unijų pasi- .
«
»
liet savo pažado neišpildė ir
,noj BUBidarS
r
tage Grove ave., nušautas
menės,
kuri
gausiai
lanko
teat
nzimo neatbaido nė nepavy- ..., . , ~
. kambario vidurį ir kastavu to nusamdyti agentai. Veda
iki šiol.
/
...
.
Michael Oumlan, 3/ m. arai.,
budėtojų slapta organizacija. rus ir daugiausia atsigeria
bei čiečka dar jiems kapojo mi tardymai.
kęs streikas San Francisco y.
• » •
• »
\
žinomas viešasis priešas ir
Kairieji gaivalai šių organiza įvairaus iš nepadorių filmų
galvas ir, manydamas, kad vi
SPRTNGFTELD, Tll., liepos
mieste ir apylinkėse.
.. . ,
-T » - •
• smurtininkas. Nusovejas pncijų vadina juodašimčių orga purvyno.
20. — Vietos airporte nusilei
Taikos derybos yra dvily
si jau nebegyvi, pagrobė 481 trobesiai, gyvuliai ir inven
i spruko.
nizacija,
kadangi
budėtojai
litų pinigais, 16 vekselių 2,050 torius.
pės. Vienu žygiu norima ap
Visuomenės sąjūdis pasireiš džiant naujas lėktuvas užsi
•
prieš
juos
dirba.
drausti miestų nuo generali
litų sumai, dokumentus ir įvai
Kitų dienų policijos suima
kė ne tik prieš blogas filmas, liepsnojo. 4 asmenys sužeista.
rių maisto dalykų ir, nusikal mas Narkeliūnas nusišovė, o
nio streiko ir dokų darbinin
Budėtojai čia jau sugriovė bet ir prieš mokamus milžiniš
BERLYNAS, liepos 20. —
stamojo darbo pėdsakams pa Barzdaitis buvo suimtas.
kus sutaikyti su laivų kompa
keletą komunistų būklių ir kus atlyginimus aktoriams.
nijomis.
CHICAGO IR APYLIN slėpti, padegė Vilčinskų gyveKaro lauko teismas Barzdai lizdų, iš kur buvo skleidžiama .Visuomenė laimės ne tik pa Vokietijos vyriausybę šian
KEI kas nesiseka tas atsiek-1 KĖS. — Numatomas gražus j namų namų ir kitus trobesius, tį pasmerkė mirti.
darbininkų kurstymo propa dorias filmas, bet ir pigesnį dien daugiausia spaudžia eko
ti. Vis gi daroma pažanga, 'oras; kiek šilčiau.
Gaisro metu visai sudegė visi
nominis krizis.
teatrų lankymų.
Mirties bausmė įvykdyta. ganda.
KĖSE

LAIMĖJO LEITENANTAS
GUBERNATORIUS

FILMŲ PRAMONĖS
IŠLAIDOS

NACIŲ MILITARINIS
TEISMAS DIRBA

GRABININKAI KOVOJA
PRIEŠ RAKIETERIUS

VYRIAUSYBĖ UŽGINA
MASINIUS ŽUDYMUS

DARIAUS GIRĖNO GATVĖ
KLAIPĖDOJE

ORAS
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IAetna kasdien, ISskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metama — 86.00. Pusei metų — ,8.60; Trims mėnesiams
— ,2 00; Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėse
prenumerata: Metams — ,7.00; Pusei' metų — ,4.00,
Kopija — .08c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžina,
jei neprašoma tat padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui pašto ženklų.
Kedaktorfus priima — nuo 11:00 lkl .12:00 vai.
Skelbimai

sekančiai

priimami

dienai

iki

5 vai. popiet.

pikta artimui, liet nedaug susirūpinama da
ryti jam gera; labai mažai dėta rūpesčio ir
pastangų padėti artimui išganyti sielų. Šis
Garbus paliktas išimtinai kunigams.
Tiesa, kunigų tiesioginė pareiga rūpin
tis visų išganymu, bet ir kitus katalikus tas
meilės įsakymas saisto. Kiekvienas katali
kas sau prieinamu būdu kouoliuusiai privalo
darbuotis, kad kitus vestų į tikrąjį tikėjimų
ir išganymų.

vaizdos

čius

Dievo

Ap

pan

vergijos

karžygiškų

riuomenę

S v.

Dvasios

ir

visus

darbuotojus;

šimtine•’ tos

iš

išgelbėta

slėgusius

jų

ir

čių

Tauta,

bėn

visus

surink

mūsų

svetur

mūsų

suburk

tautos

liepos

1934

2l,

=s=

didelis jaunimo bičiulis “Pa-( bei bažnytinėmis vėliavomis,
vus.” Per-jos Protektorius, chorais it’ orkestrais judėjo,

Lietuviu Tautos Jėzaus Dieviškajai
Širdžiai Pasiaukojimo Aktas
Lietuvių

Šeštadienis,

■P

tau-

vieny-1

vaikus,

jo

išblaškytus

Vilkaviškio vysk. M. Reinys.' judėjo gana greitai iš Petro
Viršuje altoriaus didingai sto- Vileišio aikštės Aukštaičių,
vi didžiulis, žalumynais pa- Janonio, parodos, Duonelaičio,
puoštas, kryžius, šonais alto-. Gedimino! Laistės Alėja, Preriaus plevėsuoja keli šimtai zidento ir Vilniaus g. į Rotujauuįlu*O| j^g
;iausia pav-kų šės aikštę, kur buvo šios eisevėliavos; čia put stovi gausus no finalas.

jungtinis pavasarininkų ir mo-'
Katalikų Akcija, galutinai, turėtų rūpėti
Be vietinio, žaliojo mūsų
stiprinamų savo sūnų ir dūk- sios sūnus ir dukteris ir su- kBlyivių choras, kuris šių pa
visiems,
bet
labiausia
uolesniesiems
katali

<aiino jaunimo, kurio buvo
“DRAUGAS”
"'"L 77’
kams. Jie visi privalo stoti į a}>aštalaviino
LITHUANIAN DAILY FRIEND
darbų. Tas darbas eis geriausiai, susibūrus
pulko orkestro ir diriguojamas ti.svečius iž Latvįjos įr AngliPubllshed Daily, Ezcept Bunday.
Katalikų Federacijoj; ten susitarus, pasida
8UB6CRIPTIONS: One Year — ,6.00; Slz Months
muziko K. Kavecko, gražiai , jQ8, 0
ne^ojį tūkstančio
— ,8.60; Three Months — ,2.00; One Month — 75c,
linus darbo dirvų ir veikiant sutartinai.
Enrope — One Year — ‘,7.00; Blx Months — ,4.00;
liaudies šutai tinę gieda š\ en -jj moksleivių ateitininkų, einanCopy — .08c.
Pačiose organizacijose pus mus buvo ir
Advertlslng ln 'DRAUGAS” brlngs best results.
tas giesmes.
čių į gyvenimų su šūkiu “Viyra daug gražių, karštų kalbų, po to įvyksta
Advertialng ratus on appUcatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago daug gražių nutarimų, juos paskelbiama spau
Estradoje in plano sėdi ar-iiSa atnaujinti Kristuje!” Dar
doje; visiems, turbūt, išrodo, kad jau čia įvy
sų tautos iškentėtus skausmus ti tūkstančio dvasininkų, o ša yjo stud. Ateit. Sųjungos 13
ko kokis nepaprastas perversmas ir prasidės
*
ir neleisk daugiau mūsų prie- lia altoriaus — visa Lietuvos vėliavų (patys studentai ateinauja
gadynė,
nauji
darbai.
šams
viešpatauti brangioje mū bažnytinė berarchija.
I tininkai turėjo rūpintis tecbDIENOS KLAUSIMAI
Dėja, visa tai lieka miegoti laikraščių
Jaunimui ypač patiko ncil- nišku viso Kongreso darbu).
skiltyse,
o gyvenime pasilieka spragos, ply
Mūs Dienų Atšalėliai
-muz ^igas, bet gražus ir turiniUgas Toliuu žygiavo kat. mūsų kai
šiai ir didžiausios skylės, per kurias veržia
mo ir miesto jaunimas — pa
**
' /■«
Iv-I n u . T o n « m MnJtssv.L
Daug dalykų rodo, kad dideliai lietuvių si toliau visokiausias blogas ir atlieka savo
Kun. V. Kulikauskas, M.I.C.
jame pamokslininkas iškėlė vasarininkai, vyčiai, įvairių
katalikų daliai trūksta gyvo ir stipraus ti naikinimų.
mūsų visų širdys užsidegtų ne didelį Eucharistijos vaidmenį tipų mokyklų moksleiviai. Pro
kėjimo. Jie neparodo nė noro, nė rūpesčid
užgesinama Tavo meilės liep kataliko gyvenime. Eucharis cesijoje buvo girdėti griaus
savo tikėjimų pagilinti ir jį gyvesnį padary
sna.
tija suartina žmones ir jungia mingi orkestrai ir skambūs
tiOrganizuotų darbininkų vadai nepaten
Jie jau pradeda nesuprasti kasdienės
juos po meilės vėliava. Ir jau jaunimo balsai, išsilieję šven
maldos reikalingumo ir .įiuudingumo.v Jie gė kinti NRA vykdymu. NRA įstatymas iš es
nimas atvyko į šį Kongresų, tų giesmių melodijomis.
disi ryte ar vakare atsiklaupti prieš Išgany mės yra palankus darbininkams, sako jie. Ta
kad pagarbintų tų Dievo Vi
Daugybė gražių ir energin-t>
tojo kryžių, ar Jo Širdies paveikslų.ir pa čiau praktikoje jis netenka to karakteringusagalybės vaisių ir per jį įsi gų šūkių puošė procesijų —
kelti savo širdį į Dievų, pagarbinant Jį, dė
4
nio.
Jis
daugiau
tarnauja
organizuotam
kapi

gytų savo sieloms skaistumo paradų, pav.,: “Eucharistijo
kojant Jam už malones ir geradarybes, atsi
ir amžinos jaunatvės. Žmo je viltis ir gyvenimas”, “Dėl
prašant už sav.o ftaltes ij prasižengimus ir talui, negu darbui.
Amerikos
Darbo
federacijos
prezidentas
prašant .Jo1/palaimos sau ir savo šeimynos Green yra tokios i>at nuomonės. Jis dar,,pa- ..saugok ir globok mūsų tautos sirašytas visų tautos atstovų gaus kūnas — medžiagiškas Kristaus mes gyvent ir mirt
nariams.
V:' ’»
ir silpnas, bet žmogaus siela pasiryžę”, “Tauta be Kris
Taip padaryti jau pamiršta daug sene reiškia, kad NRA administracija stačiai ig
lyra gražiausias kūrinys: ji taus — Tauta be ateities” eta
sniųjų žmonių, bet dar labiau pamiršta tai noruoja organizuotų darbininkų reikalavimų,
žmogų iškelia viršum visų pa Procesija prisiartina prie ,
daryti jaunesnioji karta. Jiems jau praėju kad padidinti mažiausių atlyginimų ir suma
saulio tvarinių. Siela — žmo
prie kurios
si “staila taip melstis.” Gana, kad ateina
žinti
darbo
valandas.
gaus veiksmų ir energijos šal laukė ateinančio jaunimo auk
bažnyčion pasėdėti ir suolus patrinti per ke
Green pripažįsta, kad žymus darbininkų
letu minučių.* nes daug jų ir bažnyčioje- per
tinis. Lyg nujausdamas, kad štoji mūsų Bažnyčios vadovy
Mišias nesimeldžia.
x
skaičius turi geresnę buitį NRA globoje, dau
šis Kongresas bus naujo, pla- bė: Arkiv. Metrop. J. SkvirecTai liūdni mums lietuviams pasireiški giausia moterys ir nekvalifikuoti darbinin
taus, platesnio negu Lietuva kas su visais Lietuvos vyskumai, kurie pranašauja gana prastų ateitį.
kai. Kvalifikuoti to neturi. Šiems su darbo
religinio
atgimimo varpo dū- pais, vysk. T. Matulionis ir
Bet Dievas ir iš bloga moka išvesti daug valandų sumažinimu sumažintas ir atlygini PONTIFIKALINIŲ MIŠIŲ KLAUSĖSI AIKŠTĖJE
žis, — Ekscelencija primena ' vysk. Pr. Būčių ir mūsų tau100,000 ŽMONIŲ. — ĮSPŪDINGA ŽVAKIŲ PROCESIJA
gera. Anų atšalimas, tikėjime apsileidimas,
mas.
1910 m. kilusį religinį utgimi- ' tos vyriausybė — Resp. Prekituose žadina karštų uolumų ir kelia tikrų
Green
tad
ir
pareiškia,
kad
organizuoti
jų apaštalavimo dvasių. Atsiranda vis dau
| sos Lietuvos jaunimas atlikti j
Lietuvoje, pradėtų jauno- į zidentas
Smetona su vyriau
giau tokių, kurie kasdien klauso šv. Mišių, darbininkui neprivalo pasitikėti NRA admi
nimo Trijumfo diena
' savo pareigas — susijungti su sios lietuvių inteligentų kar sybės nariais. Laukė čia ateikad atpildytų Dievui už tuos, kurie jas.ąp^ nistracija,. bet turi.dar daugiau jungtis solitos — (kat. mokytojų i» ^tei-1 įurfhčio juitnhnč ir daugybė dva
leidžia net sekmadieniais Ir'■ šventomis die dųruman ir patiems dirbti už geidusį rytojų. ? Jau pinnoH' Kongreso Jie- Kristumi Sve<lt- Eucharistijoj, tininkų). Praslinkus 25 me
sininkų.
nomis. I>ai gyvuoja jie! Lai auga jų skai Kai kuriose pramonėse darbininkai turi dau na - vaikų, praėjusi su did-,V,80se >’ažnyčiOsc buvo prikimšta jaunimo, Čia išpažin tams, mūsų jaunimas yra iš Juunieji pasiryžėliai su pa
čius iš dienos į dienų ir siekia “legijonų!”
giau solidarumo ir ten jie turi įgiję geresnes žiausiu nuotaikos pakilimu ir
augęs galingu medžiu, rengia keltomis į bažnytinės vyres
Didėja skaičius tų, kurie uoliai ir ver darbo sųlygas. Kitur to nėra. Kai kur darbi kauniečių susidomėjimu, išju tis, Komunija, šv. Mišios, gra savo šventes, bendrauja su Kri
nybės bierarchus ir pasaulinės
tai priima' kasdien, arba nors labai dažnai ninkų atlyginimai stačiai juokingi ir nesu dino Kaunu. Dar labiau jį išju žūs pamokslai. Visuose pa
i
valdžios galvas rankomis dešv. Komunijų. Tuo savo meilės darbu jie prantama, kokiu būdu NRA administracija dino suvažiavęs kat. suaugęs moksluose buvo aiškiai nuro-s^uni* &v* Eucharistijoje,
filiavo apie porų valandų. 15
linksmina Švenč. Jėzaus Širdį, atlygina jai
jaunimas, suruošęs šeštadienį ' doma. didžiulė
„
. Šv.
. Sakramen.
| Baigdamas savo pamokslų, garbingųjų valdytojų veido
galėjo
lai
visa
patvirtinti.
už kitų atšalimų ir apsileidimų ir pelno pa
reikšmė jaunimo gyvenime,' Ekscelencija linkį katalikiška
laimos visiems.
Kai kuriais atvejais pramonė yra labai
kil- 'P3* kovojant su sugedusia I jam Lietuvos jaunimui labiau spindėjo šviesi ateities viltis,
Teauga Jėzaus Širdies garbintojų ir my daug laimėjus iš NR2V įstatymo. Seniau pra
matant bežygiuojant pasiryžu
ris yra pats pirmas tokio mas- j Pasau^° dvasia.
įsisųmoninti ir pamilti Kristų
lėtojų minios ir teatsidaro visų širdys Jėzui
monės šakose vyko stačiai smaugianti kon tabo įvykis mūsų tėvynės gy- i 0 gausingi jaunimo būriai Sv. Sakramente, nes tik jis y sius už aukštus idealus, už Kri
šv. Komunijoje!
kurencija. NRA įstatymas panaikino šių kon
su plakatais, šūkiais, ir vėlia- ra tikroji Paguoda mūsų dar stų, už Bažnyčių, už Tautos ge
vemme.
pilims trūko apaštalavimo dvasios. Di kurencijų ir daugeliui darbdavių tas padarė
rovę kovoti jaunuolius.
Jau iš vakaro Šios minėti • vomis vis plaukė ir plaukė į buose. Pasibaigus pamaldoms,
džios minios lietuvių katatikų laikė ir laiko daug naudos. Juos, galima sakyt, pastatė ant
Procesijos avangardas, jau
' laikinųjų sostinę, čia rikiavo Lietuvos Jaunimas lyg jūra
savo tikėjimų, bet jie jį laikė tik sau. kaipo kojų. kad tuo tarpu darbininkus, ypač neor nos dienos buvo užplūdęs jau
išsiliejo Kauno gatvėmis į di-1aeniai pradefiliavęs pro Aukšnimas senąjį mūsų Kauną, ta si ir žygiavo pulkais į Petro
savo tėvų palikimų, dažnai negalvodami vi
tuosius Svečius, toliau eina su
džiulę procesijų — paradų.
siškai apie tikrųjų jo svarbų ir reikalų. Men ganizuotus, visiškai pakirto.
čiau gausūs jaunimo būriai su Vileišio aikštę, kur Dainų
skambančia giesme senarnieskai juose pasireiškė noro plėsti savo tikėji
Ši didžiulė jaunimo kariuoAnot Green, viso krašto darbininkai šia žydromis vėliavomis pasipyh' Švenčių estradoje, prie specijaliai paruošto altoriaus, apsu-menė, su kryžiumi pryšaky, J. j ( ’°
ariergardas dar nei
mą, lęad jo pagalba kiti būtų apšviesti ir iš ndien yra reikalingi: 6 valandų dienos darbo, tik šeštadienio anksti rytų.
sujudėję!
ganyti.
Anksti rytų _ nuo penkto- P*0 gausiu žydriųjų vėliavų E. Kaišiadorių vysk. Kuktos' nesu^u<^^8 stovi ^etro VileiĮsakymas: “Mylėsi artimi}, kaip pats 5 dienų savaitės darbo ir didesnio ir teisin
vadovaujama, su savo šūkiais, šio aikštėje. Pusė, o gal ir
save” rodos buvo ir yra vykdomas tik da gesnio atlyginimo. Atlyginimas turi atitikti sios valandos — visose Kau-juušku, buvo atlaikytos
(Tęsinys 3 pusi.)
no bažnyčiose pasiskirstė vi- mingos pamaldos. Jas laikė plakatais ir organizacinėmis |
linai. Susilaikoma šiaip taip nuo darymo darbininko gyvenimui.
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Rousseau rašo: “Visuomet gyvenk taip,
Į kad galėtum norėti jog yra Dievas ir l
niekuomet neabejosi Dievo buvimu”. Pra
ncūzų poetas Copėe, kurs sunkios ligos
prispaustas atgavo tikėjimų, knygoje La
bonne souffrance atvirai išpažįsta, kad
jame tikėjimų nuslopino jaunystės nuodė
mės, kurių gėdinosi per išpažintį pasisa
kyti.

‘

(Tęsinys)

Čia nekilnūs motyvai. Tačiau ateiz
Dažnni yra sakoma, kad bedievybės mas remiasi ir ideališkesniais iš gyveni
nio paeinančiais motyvais. Dievas mus
šaltiniu yra be tikėjimo ir nedoras gyve
nimas. Priešinasi tani ateistai. Reik pri riboja ne vien juslinėm aistrom, bet taip
pažinti. kad esama ir kitų šaltinių. Gali pat trugdo laisvų ir stiprų gyvenimų, re
net kilnus žmogus nustoti tikėjimo dėliai ligija gi verčia žmogų nusižeminti, ver
klaidingo ir vienašališko mokslo. Dažnai čia prisipažinti prie menkumo ir dvasios
skurdo. Todėl genialūs žmonės taip daž
netikėjimo priežastimi yra abejingas reli
gintumas ar gyvenimą® visai be Dievo. nai kelia maištus prieš Dievų. Apie šį
Dažnai netikėjimo priežastimi būna pui veninio ir tikėjimo nesiderinimų naujų lai
kybe. kuri nenori pripažinti aukštesnės kų filosofijoj rašė Feuerbachas ir Nietzs
imt savęs valdžios, tai naujų laikų auto- che. Feuerbachas rašo, kad žmogus paau-

Kokios gi tos bedievybės šaknys!

gy

umuizniaa. Dar dažniau prie to prisideda kodamas gyvenimų Dievui ir amžinybei
juslinė aistra Kas pataikauja aistroms, Į nesirūpina pats savimi ir laikinu gyva
ta H uiori calvoti apie Dievą ir amžiny- i niniu. Ir juo daugiau žmonija gyvens pati
b. šv. Augi ntinas sako: “Pasaulis ne- j aau tuo prieis prie dideanfe jėgos. NiHzs
1 ■ '

netikinčiu jei nebūtų neskaistūs”,

che prideda dar naujų motyvų: Jei Die-

vas egzistuotų, tai Jis būtų aukščiausiu
Viešpačiu, o žmogus tik jo tarnu. Be to
Dievo įsakymai riboja laisvų žmogaus va
lių. Nepavaduojama žmogaus didybės są
lyga yra bedievybė.
Ištikrųjų jei žmogus būtų pašauktas
prie dieviškos didybės, tai Dievas būtų
žmogaus priešu. Bet žmogus nėra pats
sau gyveninio šaltiniu ir tikslu, jis reika
lingas aukštesnių idealų ir tikslų, aukš
tesnio įkvėpimo. Dievas j r yra gyvenimo
šaltiniu, nes Jis yra amžinoji tiesa, gė
rybė ir grožis. Feuerbachas taip protauja:
kų žmogus Dievui duoda, tai to pats nu
stoja, turtindamas Dievų pats darosi var
gšu. Tačiau tvirtinimas, kad žmogus tau
pydamas turtėja ir kitam duodamas skur
sta, liečia tik materialinius dalykus. Dva
siniame gyvenime veikia kitokie dėsniai.
Dvasinės gėrybės, t i e.-a ir dorybes gali
visi bendrai turėti vienas kitam nė kiek
nemažindami. Čia net reikia priminti Kri
staus žodžius: “Kas myli gyvenimų, pra
ras jį; kas gi praras laimės jį amžinaja
me gyvenime”, žmogus dvasiniai auga ne
savimyla, bet meile, pasiaukojimb, pašve

ntinu gyvenimo aukštesniems tikslams,
atsiduodant Dievui.
Dievas yra gyveninio šaltinis, Jis taip
pat yra ir laimė ir džiaugsmas. Gal kar
tais bedievis ir jaučiasi laisvas ar galin
gas, gal ir didžiuojasi savo bedievybe. Ta
čiau būna momentų kada jis ieško sura
minimo ir niekur neranda. Yra- gyvenime
valandėlių, kuriose niekas, nesijaučia taip
nelaimingu kaip žmogus be tikėjimo. Kas
turėjo progų įžvelgti bedievių vidun, tas
žino tai: tai žmonės be tikros širdies ra
mybės ir laimės. Kartais juose viešpatau
ja kokie tai prakilnūs norai, bet papras
tai nepakeliama tuštybė, netikrumas; kar
tais neapykanta prieš Dievų — o kartais
vėl gailestis dėl prarasto tikėjimo.
Tragišku pavyzdžiu yra pats Nietzs
che. Apie jo gyvenimo tragedijų galima
kalbėti tik su didžiausiu gailesčiu. Galin
gas genijus ir kilnus žmogus. Tragiška,
kari jis manė, jog žmogus siekiąs aukš
čiausių tikslų. Dėliai to tapo bedieviu,
vienok nesunku pažinti kaip labai atjau
čia, kad su Dievu prarado ir sielų. Nietzs*
nėra iš tų, kurie nežino kuo yra Die
čhe

J

vas žmogui ir kurie lengvai pameta relį
gijų. Dažnai klausiama netikinčiųjų
jie žino ko išsižadėjo ir ar iškęs tokių
dvasios vienatvę. Bet Nietzsche buvo įsi
tikinęs, kad reikia Dievo išsižadėti ir ant
žmogis turės pakankamai tam jėgų. Bet
jis pats ta jėga nesinaudojo. Jo prietelis
Overbeck pasakoja, kad kartų Nietzsche
kalbėjęs su jo žmona. Besikalbant ponia
Overbeck pasakė, kad galima taip pat ge
rai gyventi ir be Dievo. Į tai Nietzsche
atsakė: “Ponia tai sakai norėdama ma
ne paguosti. Nepameskite, ponia, tos d i
džios minties apie Dievų. Aš nutraukiau
su viskuo santykius, aš turiu eiti tuo ke
liu nors ir žūsiu”. Po to graudžiai apsi
verkė.
Jau pati naujų kultūra įsitikino, kaip
minėjau, kad kartu su Dievo pametimu
neapsakomai nukenčia mūsų gyvenimo tu
rinys, jėga ir laimė. Paminėjau ir tai, kad
tuo įsitikinus jaučiama didesnė pagarba
religijai. Kas netiki į viršgamtinį ir as
meninį Dievų, tas kuria sau naujas reli
gijas sudievindamas atskirus individas.
(Daugiau bus)
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jonas tėvas P. Andziulis, pa- Jėzaus širdies koplytėlę, kur niaū nugriautą baziliką ir, da-j Kun. A. Petrausko, M. I. 0.
labaį įdomi knyga
žymėdamas, kad Šv. Sakrame nžlipusieji pasigrožėti Kauno' rydamas kasinėjimus,, minimą
ntas yra didžiausias stebuk apylinkėmis trumpa maldele Į jį akmenį ir surado,
las žemėje. Čia dievybė jun ir atitinkamu įrašu knygose' Kas jį aplankys Prisikėlimo'
Pradėjus Lietuvai aktingą škai uždarė lietuviškų prekių
giasi paveiksle duonos ir vy galės pasiaukoti Jėzaus Šird- j bažnyčioje, bus aplankęs kaip
>vą už savo teises Klaipėdos tranzitą per Vokietiją į kitas
(Tęsinys iš 2 pusi.)
no. Kristus mus taip pamilo, žiai. Ten tokių parašų susida-’ir pačią Šv. Žemę. Kertinis Atsiminimai iš 1905 — 1914
rašte, ir pradėjus tardymą to valstybes. Lietuvos vyriausy
daugiau, išėję parado distan kad pats pasidarė žmogus ir rys šimtai tūkstančių.
pergyventų laikų
I akmuo iš Šv. Žemės sveria a*
Įašto priešvalstybinių vokie- bei jau pasisekė tranzitą pa
ciją, išsivaikščiojo, o 'ariergar- savo Nekruvinąja Auka pakė
Tarp Lietuvos muzikų kyla P*e ? centnertU3«
I dalis pasi. 95
įinkų partijų vadų tardymą, sukti kita kryptimi per kitas
das vis žygiuoja ir žygiuoja lė žmogų iš dulkių. Dėl to šiaII dalis pusi. 192
lokietija už tai Lietuvai ker valstybes, iš kurių jau gautas
sumanymas įrengti bažnyčio Religinės muzikos valanda
Nauji
būriai
vienas
po
kito;
n
dien
mes
jau
negalime
kalUŽ ABIDVI DALIS 25c.
pdama prieš ją griebėsi eko atitinkamas sutikimas, o iš
Birželio 30 d., Religinių Mu
traukia, vienas už kitą gra tinti mūsų pirmųjų tėvų, mus je geriausius visoje Lietuvoje
Prisiuntimui 5c.
nomių spaudimų. Mat vo- kai kurių, kaip Belgijos net
vargonus ir jų atskirus balsus zikos valandų koncertas. Tre
žiau giedodami
įstūmusių
į
nuodėmę,
nes
šia

Įečiai tuo tikėjosi pa sunk i n- nemažos lengvatos. Tuo būdu
Išskaičiuojama, kad šioje ndien mums vėl atdaras dan pavadinti didžiųjų muzikų, ko čioji muzikos valanda Bazilk “DRAUGAS” PUB. OO.,
Lietuvos
eksportas
dabar
eis
2334 So. Oakley Avė.,
krizės laikų suvargintą Liempozitorių ar artistų vardais, koje. Programą, Septynis Krl
procesijoje dalyvavo apie 20,- gus. Kristus ypač savo dieviš
Chicago, III.
Lvos ekonominį gyvenimą ir daugiausiai jūros keliais į įkaip Naujalio, Sasnausko, K. stans žodžius išpildė V. D. V000 jaunųjųi Kristaus karžy kosios meilės didybėje pasiro
Imažinti eksporto galimumus, vairius uostus, o iš ten į pa
Petrausko etc. Vienas lietuvis! to stud. Ateitininkų choras
giudo
mums
Šv.
Sakramente.
įo priverčia Lietuvą atsisa- skyrimo vietas.
amerikietis rengiasi pastatyti dalyvaujant stipriausioms Va
Senojo Kauno gatvės links
Pagarbinti
to
savo
Atpirkė

Kalbama, kad net lenkai ne
rti nuo savo teisėtų ir teipats savo lėšomis visą bokštą lstybės Teatro pajėgoms: K.
ta nuo drąsaus jaunuolių žing jo ir Valdovų Valdovo čia
Įngų reikalavimų Klaipėdos oficialiai davė suprasti, kad
Kitos organizacijos projektuo Petrauskui, Radzevičiūtei, A.
snio ir ore sklinda linksmos, susirinko'tūkstančiai žemaipašte. Tačiau Lietuvos kovą jie mielu noru sutinka pralei
ja įtaisyti altorius ar kitu bū Sodeikai, diriguojant A. Mavilties kupinos giesmės.
čių, kapsų, zanavykų, dzūkų
sti
mūsų
prekes
tranzitu
Len
Ką Tik Gavome
savo teises suprato ir tin
du padėti naujakurei bažny kačinui, vargonuojant A. Vir
Ties Arkikatedra laukia ga- ir kitl* i§ visos Lietuvosimai įvertino kitos didžio- kijos geležinkeliais, . nereikačiai įsikurdinti ir pasidaryti bickui.
is valstybės, kaip Prancūzi- laudami jokių atlyginimų. Ta- rbingi Bažnyčios ir KariuomePo palaiminimo Sv. Sakra-' tikrai visos tautos tikinčiųjų
OŽKABALIŲ
Ketvirtoji muzikos valanda
Anglija, Sovietų Rusija ir Čiau ar šį sutikimą Lietuva nės Vadai — paskutinį kartą mentu, paskum iš P. Vileišio paminklu.
įvyko Įgulos bažnyčioje. Pro
Jos daugiau atidarė savo priims, kol kas dar neaišku. jaunimas pro juos pradefiliuo- j aikštės prasidėjo tylioji naktiBe kertinio akmens, į baž gramą — įvairius pasaulinių
Paskutiniuoju laiku Lietu ja ir... procesija baigiama.
'< nė žvakių procesija, trukusi aęas Lietuvos gaminiams, ku
nyčią atgabenta dar viena Re kompozitorių kūrinius — iš
rti 2 vai. Procesijos dalyviai
(anksčiau Lietuva ekspo- vos vyriausybė padarė atitin
Naktinė adoracija
likvija Tai dalis to akmens, pildė Įgulos bažnyčios choras, surinktos D—ro J. Basanavičiaus.
kamų žygių kitose valstybėse,
I gražiai susirikiavo kolonomis
lavo į Vokietiją.
dalyvaujant Valstybės Teatro Dviejose dalyse. Viena 25c, abid
\ iena iš įspūdingiausių Ko-j įr su uždegtomis įvairiaspalvė-.- prie korio Kristus Alyvų dar
kad jos priimtų didesnį prekių
vi 50c. Dabar galima jas gauti
[Lietuva čia irgi nenusiminė,
želyje meldėsi. Ji bus padėta stipriausioms pajėgoms: Gri
kiekį iš Lietuvos. Šios pastan ngreso dalių tai buvo naktinė Hlis žvakėmis, Rąžančių, Lita“DRAUGE”
lis atitinkamos įstaigos dabar
gaitienei, A. Kučinskui ir Vagos Lietuvai gražiai pasisekė &v- Sakramento adoracija ir nijas kalbėdami, išsitiesė ilgo labai garbingoje bažnyčios'vie
2334
So.
Oakley
Avė. Chicago, Ilt
cubiai ruošia visą eilę prietoje. Tas akmuo buvo dar ne1 lstybės teatro operos orkestir iš kai kurių valstybių jau tylioji naktinė žvakių procesi mis eilėmis Janonio ir Paro
jon'fi, kuriomis bus atsakyta
taip seniai surastas, kai susi- rui, diriguojant J. Dambrausgauti teigiami atsakymai. Rei ja. Jos praėjo nepaprastai j- dos gatvėmis, L. Alėja, toliau
lvokiečių ekonominius spanorganizavęs tarptautinis komi- kui.
kia tikėtis, kad Vokietijos vi spūdingai ir į visus jos daly- Prezidento ir Vilniaus gatvė-,, 2
. .......
Imus. Nusistatyta neduoti nei
• -i • t.
» tetas ernesi atstatyti toje vie
daus rinkos nustojimas busi vius, taip pat žiūrovus iš ša- mis
iki Bazilikos. Jie, tos mi-!i
__ ________
__ us.t se-l PLATINKITE “DRAUGĄ”
Ienos licencijos vokiškoms
toje. ,kur
Kristus meldėsi,
konmensuotas kitomis šalimis,' lies padarė nepaprastą įspūdį, Tguliuojančios žvakių šviesos
pekėms įvežti į Lietuvą. Taip
kurios nuo dabar pradės dau-i Tokių iškilmių ne tik Kaunas, nušviesti, tylūs, susikaupę Ir
it bus nustatyti tam tikri
giau prekių įsivežti iš Lietu- bet ir visa Lietuva tikrai nė|idimai toms Vokietijos pre- vos. Tuo tikslu gal būt netoli-! ra mačiusi. Tai tarytum koks paskendę maldoj, ėjo pro ki
tus tūkstančius veidų, kurių
ims, kurios lig šiol į LietnLinija
moję ateityje tarp Lietuvos ir vienas iš nedaugelio senovės vieni rodė nustebimą, ir džiaulaisvai patekdavo. Atitinprilyse
randamų
pieštų
dailini
atitinkamų valstybių prasidės
gsmą, kiti iš aukšto ironiškai
imose Lietuvos įstaigose gau
18 Gothenburgo J Stockholmą ke
nko
paveikslų,
atgijęs
šiaurės
platesnės
ekonominės
derybos.
šypsojosi,
o
trečiųjų
ne
vie

lione elektriniais traukiniais ima 6
imi nusiskundimai ir pagei' valandas, per gražiąją Švediją. Si
Negirdėtai
Nors Vokietija yra ir dram rėmuose, tai lyg kokia įsikū nas, parodydami savo “kultū
kellonS jungia mūsų Atlantiko Ir
ivimai, kad panašūs vokiškų
Klaipėdos laivų susiesiekimą. Tarp
nijusi
vizija.
blys prieš Lietuvą, tačiau ma
ringumą’’, ir visai atvirai įKlaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
rėkiu varžymai būtų neatidėkloja mūsų naujas laivas "MARIPagerbti
Didžiojo
Kongreso
ža Lietuva nieko nebodama at
vairiais epitetais lydėjo tas
EHOLM,” keliones laikas 24 vai.
jjant įvykdomi.
kakliai kovoja už savo ir dau Svečio — Kristaus žmonės jau niekam nieko blogo nedaran
ĮGripsholm, .......... Liepos 25
Taip pat Lietuva nenusimi- gelio mažų valstybių tautines iš vakaro pradėjo gausiai ri- čias ir nenorinčias tikinčiųjų
Ant Aukštos
Kungsbolni, .. Rugpiūčio 18
Drottiringholm . Rugpiūčio 25
Ir tada, kai vokiečiai visi teises.
1 nktis į P. Vileišio aikštę ir, minias. Bet visi stebėjosi jų
RŪŠIES
RAKANDŲ
Gripsbolm .......... Rugsėjo 6
čia tvarkingai susirikiavę ko žygiu: ir ta naktine, Kaunui
Krei’pkltėa J vietini agentą, arba:
lonomis, užėmė savo vietas. tokia neįprasta ir pirmą kar
8WBDISH AMERICAN LINE
Pasirodė Garbingieji Ganyto- tą matoma procesija, primena181 N. Michigan Avė.
jai, aukštieji dvasininkai, kle- nčia miniatiūrines mažytes vie
ras, choristai, vienuoliai ir vie nuolių procesijas, ir dalyvių
E. J. K.
nuolės, kurie su kat. visuome gausumu, ir pačios procesijos
Lietuvoje yra 139 elektros teris, dabar Valstybės Kont- nės vadovais, profesoriais, vei tvarkingumu.
miykles.
rolierius K. Šakenis.
kėjais, užjūrio broliais ir k.
Priešaky procesijos ėjo mo
* • •
* • •
aukštaisiais svečiais susėdo a-, ksleiviai — mergaitės ir vy
[KVSflAMI ATOAį
Feodor
Chaliapin,
visų
lai
Kauno miesto deficitas darba sustojo estradoje. Viršum rai, paskum ateitininkai sen
t ekiv
kų garsiausias baritonas dai- įos gausingos minios suspindo draugiai ir katalikai intelige
ir siekia $334,000.
■
•
SĄSKAITAS
nininkas, už du kartu pasiro-j visoje savo didybėje kryžius, ntai, toliau pavasarininkai vy
Balansas turi fctitl
Šie (Kaip Atvaizdas) Naujausios Ma
Palangos pliažas (beach) y- (Iyin9 šiemet Lietuvos \ alsty- atnešęs žmonijai išganymą*, ku rai, mergaitės, krikščionys da
ne mažinu $100. '
dos Moderriistįc Miegamo Kambario
bės
Operoje
Kaune
gavo
$3,rio
čia
kadaise
vadintos
Šve

4 ir pusės mailių ilgio.
rbininkai, mergaičių ir vyrų
PARANKUS—IMKĄVftHL A S
Setai 3-jų šmotų, vertės $98.00, šiame
200.
# * ♦
išpardavime sumažinta kaina, tik...
TVOTAS
ntosios Lietuvos sūnūs ir dū- mokyklos, kat. organizacijų
# • •
kros ir atėjo pagarbinti.
nariai ir kat. moterys. Kai vie
| Kauno Muzikos KonservataLietuviškas
sviestas
ekspor

Pasigirdus skambučiui, de nas procesijos galas jau seniai
ją šiemet baigė 14 asmenų.
tuojamas
į
Angliją,
Belgiją
»
• •
šimtys tūkstančių kelių sulin buvo pasiekęs Baziliką, kitas
Palestiną, Čekoslovakiją, Vo- ko kaip vienas ir nusilenkė dar tik judėjo P. Vileišio aik
Lietuvos Valstybės Operos
Halsted Bi.lt jltlll H
i kietiją, Prancūziją, Austriją, savo Vadui, o iš tūkstančių štėje. Procesija buvo baigta
imabalerina M. Juozapaity'Kary* fMnš - .
Siriją, Daniją, Egiptą, Tuni krūtinių suskambo sutartinė tik kitos dienos rytai išaušus.
są, Maroką ir Italiją.
malda, garbindama Kūrėjų - Ją baigęs, Kankinys Vysk. Ma
♦ • •
Kūrėją. Sužibo žvakių j’Ora, tulionis atlaikė šv. Mišias ir
Sis tikro Mohair Naujausi. |
rtauto Didžiojo Muziejui
Lietuviškų radijo programų kuri toje nakties tamsoje savo pašventino Vyrų vėliavą.
nadarvmo • M a CA Breakfast Setų,, a-Kių
5-kių uauų
dalių
NE NUSIMINKITE
pai užbaigti statyti ir Chicagoje pereitą žiemą buvo margomis spalvomis sudarė ne|
pi±
^uolo med-t
I Jūs galite gauti pas savo valstintnką
vertūa $100, □□
1 4,0 80 m«il*
dar trūksta $48,000. 7 kas savaitę. Palyginti: lenkų’
Kada Tautos Panteonas
tam tikrą TONIKĄ, kuris pejr ilgą
paprastai didingą ir neužmirš-1
talka buvo vieno jžymaus Gydytojaus
nėm
sėdynėm
* • •
bus baigtas?
dabar tik: ..
pr>—kripeija. Tai yra ttkren gera nau
buvo 71 (!); vokiečių 14; an tarną įspūdį. Kiek tik akis
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
verti $25, pc
idžiojo Karo metu žuvo garų 9; italų ir žydų 8; sla- nuo estrados aprėpia, visoje
Dabar į pamatus sukalta a100,000 lietuvių — 7,000 vokų 6; rusų 4; čekų, ukrainų aikštėje tik šviesos, šviesos ir pie 1,200 geležbetoninių polių.
Tokie pat setai dengti su Su apmuštom sėdynėm ir su
Tapestry
ar* Ji Ji Cfl .luheltu »ta-«^fc^.7S
merikos kariuomenėje.
ir norvegų po du; danų ir gre- šviesos: žalios, raudonos, gel Jų pastatymas atsiėjo apie
ba Aukšto.^
tėneslhls treatmentas už Doleri —
lo virau, verV
kų po vieną.
1 tonos... O čia pat sulinkę ke 120,000. Kada bus baigtas sta
pilnai garantuotas. Jeigu Jūs nesi
rūšies Vėl vet
ti $40, po..
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
* • •
Jauniausias ministeris Lie« liai ir nusižeminę veidai iš tyti tas Lietuvių Tautos Pan
verti $80, po
site pilnai patenkintas. Jūsų pinigai
bus Jums sugrąžint!
vos Kabinete yra naujas UžShaindel Kalisb, jauna Chi- širdies gilumo garbina Kristų, (eonas, tikrai dar nežinia. Tai
enių Reikalų Ministeris S. cagos stenografė, nustebino savo Valdovą ir Atpirkėją, Ku pareis nuo lėšų. Viskas staty
• ■■■■■■■■■■■ ■_
Lengvus Išmokėjimas pritaikome visiems
ozoraitis — 36 metų.
prieš keletą mėnesių teatro la ris už juos kentėjo ir juos taip bai jau parengta ir dabar bus
; REUMATIZMAS Didelė Nuolaida už Benus Rakandus
* • •
nkytojus savo žavingu lošimu pamilo, kad pats priėmė žmo statomos sienos. Statybą bai
•
SAUSGfiLB
J
Į Mainus ant Naujų
Lietuvos Banke aukso yra svarbios rolės dramoje “Mae- giškąją prigimtį ir už viaų gti techniškai būtų galima per
v
Neslkanky kitę savęs skaus- —
1,838,400 vertės. Popierinių dehen in Uniform”. Jos tėvas, rė.
2 metus.
malą Reumatizmu,
Sausgere, ■
g r»u
Kaulų Gėlimu, arba MSftlunnik n otų apyvartoje $12,297,- žydas, lošdavo Maskvos Teat nuodėmes ant kryžiaus numiAtskiros kat. organizacijos
— raumenų sunkumu: nes ■
■ skaudėjimai naikina kūno gy* a
)0 vertės.
ro Vilniaus Trupėje Lietuvoje
ir
asmenys
žada
pastatyti
ar
Naktinę
Sv.
Sakramento
av
vybę ir dažnai ant patalo pa- ™
* • •
guldo
■
prieš karą
’ doraciją vedė Vysk. T. Matu- įrengti bažnyčios kai kurias
■
CAPRIOO COMPO1TND mos*
•
•
tis lengvai praAatlna vlr*min8- ■
*
Į lionis. Susirinkusieji kan. P. dalis. Vyrų Apaštalavimo Są
į Eikis Nartakas, Kauno žnr■ tas ilgas; mums Mandte dau- —
■ gybe žmonių siunčia parteko- ™
ilistas, rašo kad Kauno “taNeseniai atidengti Lietuvo-J Dogelio diriguojami, bendrai junga nori iliuminuoti didįjį
™ nes pasveikę. Kaina (50c, per ■
MANUFACT
■ paAtą 66c. arba dvi už 61.06.
Įcab” kainos brangiausios vi je paminklai: Naumiestyje d-Į sugiedojo “O, SalutariR”, ‘Šv. bokšto kryžių, kuris kiekvieną
Knyga: “AAETINIS SVEIKA- ■
■
augalais gydytis, kaina _
lnie pasaulyje.
rui V. Kudirkai yra apie 2.'| Dieve’, “Dievas mūsų prie- naktį tam tikru laiku bus nu
4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St. gi TOS"
60 centų.
* • •
pėdų aukščio; Raseiniuose lie-Į glauda”, “Tantum ergo” ir šviečiamas, kad visiems pri
"■
■
Tel. Lafayette 3171
Tel. Hemlock 8400
J
u
sti
n
Kulis
■
mintų
Nepriklausomos
šalies
Adomo Mickevičiaus (I) tuviui žemaičiui apie 30 p. k. religines giesmes,
vi
HALSTED ST.
■
CHICAGO, ILLINOIS
IPoną Tadą’’ išvertė lietuvių aukščio. Abtk kuriniai lietuvio; Įspūdingą pamokslą pasakė krauju išsipirktąją laisvę. Bo
■ 8259 80.
Chicago, UI.
■
žymusis pamokslininkas mari- kšto viršūnėje norima įrengti ’
ilbon buvęs Švietimo Minis- skulptoriaus Grybo.
«■■■■■■■■■■■

iet. Ekonominiai žygiai Prieš Vokietija

Didziosios Eucharisti
nio Kongreso
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buvo deginamos “raganos”, ti solidarų beadrsdarbiaviu
t Skaičiau, kad audiencija salaužai, dainuojamos dainos, tarp trijų valstybių jų už
' vo aplodismentais kelis kar
! chorai, prakalbos ir t.t Gra- nių politikos srityję, priimU
tus nutraukė Hitlerio kalbų,
I žiu ir i-eikšmingų kalbų šuva- Latvijos ir Estijos. Pusikei
kuomet jis teisinosi visam pasiuliui. Prisipažino, kad jo į’
Šiemetinė vasara Lietuvoje
Penkis 5i.nt.uef ius Prūsų žiavnaiem. pasakė Klaipėdos timas pažiūromis, kuris įvyl
diplomatiniu keliu tarp trijlj
Šiomis dienomis radijo ge sakymu buvo nužudyti 77 vo
yra labai graži, šilta ir vidų-' lietuviai, drauge su visais žo krašto gubernatorius dr. Na
Tsb. vyriausybių tuo reikalu, pri
rokui ištobulintas. Štui, prez. kiečiai. Daugelis jų buvo uoliniai lietinga. Dėl to tokios maičiais, Rambyno kalne iškil vakas.
vedė prie tokios stadijos, k
Kooseveltas, atostogaudamas| Gausieji jo padėjėjai. Bet ku-,
oro sųlygos negadina ne žiem-' mingai švęsdavo Joninių šve
Šiemet, Lietuvos šaulių sų-i
rioje jau galima numatyti g
ant laivo pietų vandenyse, kas
klausėsi jo kalbos per rakančių, ne vasarinių javų. Da ntę, drauge gaivindami seno KAUNAS. — Lietuvos badienų girdi raportus apie at dijo, nejautė tokio entuziazmo. jungos 15 metų sukaktuviųI bai- Lietuvos laukai žaliuoja viškas gražias ir brangias lie lundžio 25 d. iniciatyva trijų Ūmumų susitarti. Tarp trij
liktus valdžios darbus. Sako Jiems daugiau rūpėjo našlių ir proga, centrinio šaulių sųjun gražiausiais pastoliais, kurie,«,tuviškus tradicijas. Čia jie Baltijos valstybių vyriausy vyriausybių susitarta tam
gos narių sųskrid£io nebuvo. dabar atrodo, šiemet duos ge-Susibūrę p'risimindavo senoma, kad prezidentas domiai našlaičių padėtis.
bėms įteikto memorandumo kalui sušaukti savo atstov
' Užtai šaulių rinktinės ir kiti
klausėsi raportų apie didįjį
rų derlių.
Į vės lietuvių laisvę, savaran- pavydalu, kuria siekiama įkur- konferencijų Kaune.
Ed Krause, pasižymėjęs lie didesni vienetai savo' sųjun
San Francisco streikų. Buvo
Tiesa, retkarčiais pasitaiko kiškų gyveninių, savyje ugdygos
šventę
labai
iškilmingai
tuvis
sportininkus,
kol
kas
ykad nesiliovus riauilgiau užsitęsiančios sausros, davo tėvynės meilę, ir prisiriI, manoma,
•
LIETUVIAI DAKTARAI:
atšventė
vienetų
centruose.
ra
skaitomas
geriausiu
futbošėms, pats prezidentas būtų
kurios šiek tiek pakenkia pa- gimų prie savojo krašto,
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIA
atsišaukęs į darbininkus
ir lninku savo pozicijoje. Žaidi Kai kur ši šventė buvo su sėliams, tačiau jų beveik ne • r Rambyno šventę ligi pat
TeL CANaI 0267
mas, kuris įvyks rugpiūčio 31 jungta su vietos didelėmis iš sugadina. Geriausias derlius Didžiojo karo Prūsų lietuviai
darbdavius.
Res. PROspect
d., Soldier’s Field Stadiume, kilmėmis. 1 avyadaiui: Šakių'iiemet> kaip ir dažnai> nUma-Lag raet labai iškilmingai švę
JDENTISTAS
yra rengiamas Chicago Tri-, šaulių rinktinė sųjungos 5veP t01nas Suv0|kįjoje. Čia žen,ė'8,lavo Tik Didysis karas ba 1446 SO. 40th CT., CICERO, ILL.
Atostogų laikas, dažniausiai huno
žais geriausieji ko,egi-j „tę minėjo drauge su dr. V? derlingesnė ir geriau įdirbta,!v0 laikillai catIĮk<J„ šias
Utar., Jįetv. Ir Pėtn. 10—3 vai.
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
laikas poilsiui. Bet, štai, prez.
9147 SO. HALSTED ST., CIUCAGO
1821
SOUTH HALSTED STHEE1
• ti(! a
Paned. Sered. Ir Subat 2—9 vai.
Rooseveltas ir atostogų metu « lutbolnmkai pnes Chicago i Kudirkai paminklo atidengi-1 negu kiteje bietUvos vietose. dieii.ls tafinu
KeUUeuvlJa ««00 So. Artesian Ave
dirba. Kur tik apsistok ten Bears, profesionalų ty,..,. U-jmu Naumiestyje, Trakų rink-'Taip pat gar, derlių žiemei j;pr0l,iai vS, buvo atgaivinti. Ir
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
Dienoms Tel. LAFayette 6703
gerina santykius su gyvento- mversltet? loseJus renka Tri-; tinė - drauge su Tautos die-1 turės ir Žemaitija,
« lkl_J:S0 vakare
šiais metais į Rambynų iš vi- Naktimis Tel. CANaI 0403
jais ir su Amerika. Visur imi- bųn° *kaitytoja;- Krause 3au>a Kaišiadoryse, Raseinių -, šiaurės Lietuvos apskritys,
so Klaipėdos krašto, Žemaiti
sų prezidentų priima gausiomlyra gąvęs SVVirS 15’000 balsi*, žemaičiui atidengimo pamink-! kurias 1929 metais buvo ištiTel. LAI'ayette 7660
jos ir kitų Lietuvos vietų su
ovacijom.
Į ^auS^au negu artimiausias jo ,j0 proga.
kęs nederlius, dabar jau {5ravažiavo minios žmonių daly Office: 2643 W. 47th Street
I priešas savo pozicijai tame j Visur šios šventės praėjo deda atsitaisyti, nes pernai
Vai.: 3 iki 6 popiet, 7 lkl 8 vak.
vauti toj didžioje tautinėje
Nedėliojo pagal sutarti
.
tyme. Dabartiniu laiku Kiauše lakaį gražiai, Šauliai aplankė buvusis ir šiemet numatomas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
šventėje.
Turėjo
čia
atvykti
Vašingtono politikieriai jau' mokytojauja krepšiasvaidžiui j savo ginklo draugų paildnk-i derlius padėtį visiškai pageOffice Tel. REPnblic 7«98
4140 Archer Avenue %
ir Prūsų lietuviai, dabar gy Res. Tel. GROvehUl 0817
pradeda savo darbų. Imasi ne|Texas Teach mokykloj
Vai.:
2—4 lr 7—9 vai. vakaro
lūs, kapus, surengė eisenas, rino. Jeigu netrukus nepasi7017 S. h’Alitt’IELD AVE.
venantieji vokiškoje priespau
tiek užduoto darbo, kiek ruo
Res. 2136 W. 24th St.
prakalbas, paradus, vaidiui- taikys kokių nors netikėtų ga
Aloje. Su jais drauge turėjo
šiasi ateinantiems rinkimams.
Tel. CANaI 0402
j lutos reiškinių, taį šiemet LiePastaruoju laiku, Anglijoj nius, koncertus ir 1.1.
atvykti ir lietuvių tautos ve
2433 W. MA.RQUETTE ROAD
pritrūkus vandens, prasidėjo
Tačiau įspūdingiausiai šau-!tuvoJe žmonės duonos ir viso
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Res. and Office ,
Judamųjų paveikslų leidėjai1.“žaislas”. Visi gyventojai gi- liai savo šventę minėjo lai kiausių javų bei šakniavaisių teranas dr. Vydūnas. Tačiau Vai. 2-4 ir 7-3 vak. Ketv. 8-12 ryto Office Phone
2869 So. Leavitt
PROspect 1028
;
paskutiniuoju
laiku
buvo
su

NedėlfoJ auaitarua
išgirdę galingų visų tautų ir riasi> kiek vandens teišvarto- kinoje sostinėje Kaune. Čia turės pakankamai. Žinoma, jei'-'!
CAN8L 078
•
I žinota, kad vokiečiai lietuviatikybų balsų, žada leisti vien ja maudydamiesi vanoj. Šioks- iškilmės prasidėjo karo muzie gu pasitaisytų šiek tiek
į 1{a,„byną vykti neleido- Tet CANaI 6122
KOV\AKSKAS|
padoiias iilmas. Žinoma, jie tokg rekordas buvo padarytas, juje, kuriame dalyvavo vy- ,u“‘ kllzt;’ » Lietuva galėtų *.
žingsniu ladaro tai tik su viena sulygai kaj vjenas anglas pasigyrė, riausybės nariai ir daug ki- daugiau žemes ūkio gaminiu'
....
. ~®
PHYSICIAN and SURGEON
.....
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*!
bai
pasipiktino
visi
avutės da
žmonės turi gausiai lankyti te būk jis išsimaudė vandeny tik
išvežti
į
užsienį,
tai
Lietuvos
”
DENTISTAS
2403 W. 03rd 8t, Ohicago
žmonių. Buvo uždėti vainikai
•
„i,
„ • • ,būkle
-i i-1i lyviai
ir visa Lietuva. Nejau
atrus, rodančius padorias fil dviejų colių gilumo.
gyventojų
ekonomine
J
<
2201
W.
Cermak
Road
OFFIC» HOURS:
prie paminklo žuvusieins dėl
i gi vokiečiai bijo, kad Ramby8 to 4 and 7 to 8 P, H.
mas. Taigi, visi suprantantle(Kampas Leavitt St.)
žymiai
pagerėtų.
Lietuvos laisvės. Vėliau sau
Sunday by Appolntment
Šiemet nei pavasari nei da-'“° Sventt> kurioje ,dal)'vaut«
Valandos: Nuo 8 lkl 12 ryto
ji lankys tiktai tuos teatrus,
liai nuvyko pas vyriausių Lie
Nuo 1 lkl 8 vakare
kur bus rodomi gražūs, pado
bar nepasitaikė didelių liūčių, ir
1‘etuv.a., pakenktų
tuvos ginkluotų jėgų viršinin
vokiškam
hitlerizmui?
Seredoj pagal sutarti
rūs paveikslai.
DR., > STRIKOL’IS
kų Respublikos Prezidentų A- kurios būtų galėję pakenkti
(e
pasėliams.
Dėl
šio
įvykio
labai
pasi

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ntanų Smetonų. Pasveikinimo
Dabar
jau
Lietuvos
ūkininpiktino
ir
patys
Prūsų
lietuTel
CANal
*122
J vz Kė •
#
žodį pasakė šaulių S&
sąjungos
4645 So. Ashland Ave.
pirmininkas A Žo.uiLnuvi- ;kl“, prad’*> vasar<’6 darb“»- viai. Suspaustomis širdimis,
OFISO VALANDOS:
ARGI NEN0R6TUMETE ĮSIGYTI SAVO NAMAMS
Nuo 2 lkl 4 tr nuo I lkl S vak.
čius.
Ta proga Prezidentas j Kadan«‘ «le!“et. B**“™*’ !»• kad negali laisvai nuvykti į
Nedėllomla pagal sutarti
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
NAUJUS RAKANDUS TUO PAČIU LAIKU SUTAU
Smetona nusipelniusius šau- l™“ns Ptosidaja labai anksti, garsi, lietuTių šventovę, šku
Ofiso telef. BOUIevard 78%
2201 W. Cermak Road
PANT DIDELĘ SUMĄ PINIGŲ? JEI TAIP — AT
Namų Tel. PROspect 1980
lių veikėjus dekoravo šaulių! “!
v‘‘sarlni“ lauk,l d“rbaljndžiasi visai lietuvių tautai,
Valandos 1—8 lr 7—8 vak.
žvaigžde
I
aaksclau prasidėjo. pranešda.ni apie sunkių vokiSILANKYKITE ROOSEVELT FURNITURE CO.
Serodomis lr Nedčliomis pagal sutarti Tel. BOULcvard 7042
• Daugely Lietuvos vietų jau gko nacionalizmo vergovę.
KRAUTUVEN.
ČIA DABAR VYKSTA DIDELIS
REZIDENCIJA
Senoje Kauno pilyje vyko nuplauti dobilai ir kai kur jau ■ šiaip Jau Eambyn0 gven«,
RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS,
TIK PAŽIŪRĖKITE
6631 S. California Ave.
iškilmių tųsa. Čia susirinko prasidėjo* šicnapiūtė. BUgiei,1.aip kag mtt) ,aip ir šiemct
DBNTI8TAS
daugiau, kaip 25,000 žmonių. bręsta labai tvarkingai ir jie
jo bbai į8padingai. Cia
Telefonas REPubUe 7868
| ŠIUOS BARGENUS
4645 So. Ashland Ave.
Pilis buvo papuošta Vy tauti džiugina Lietuvos ūkininkus.
arti 47th Street
Ofiso: Tel. LAFayctte 4017
ne Vėliava, visur degė prože
Vai.; nuo 8 iki 8 vakare
. ld. LATayette 8067
Res.: TeL HEMIock 6286
Seredoj pagal sutarti
ktoriai, laužai, fakeliai, į pa- rmininkas A. Žmuidziiiavii
danges kilo fejerverkai ir t.t. i čius. Iškilmės buvo baigtos
Čia reikšmingas kalbas, nu- jungtiniu daugelio ehoru koGYDYTOJAS lr CHIRURGA8
GYDYTOJAS lr CHIRURGAI
4142 ARCHER AVE.
šviečiančias šaulių sųjungos ncertu, vaidinimais, eisenomis
X—SPINDULIAI
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
darbuotę, ir mininčias šaulių ir t.t.
3051 West 43rd Str.
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th SU
2515 W1ST 69th ST.
Valandos:
10-12
ir
8-8
vai.
vak,
Žengdama į savo gyvavimo • (Prie Archer aV«. »etoii Ked«i«)
ateities žygius, svarbiausiai
.....
tUMilor nuo 2 lkl 8 r*l. vakaro
Seredomis ir Nediliomls pagal autartl Of. U Rez. Tel. HEMIock 61
■•redomla lr nedMiomle
Vilniaus* atvadavimas, pasa antrųjį penkiolikmetį, saulių
ru tarti
V k 1 « n d o •;
kė buvęs krašto apsaugos mi sųjunga užsibrėžė dar labiau
2-4
popiet;
nno 6-8 vakarai
nisteris dabartinis Kauno sustiprinti savo kariškų veiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
miesto burmistras Antanas , kimų ir kultūrinio, bei visuo4157 ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth 6388
Merkys, ir šaulių sųjungos pi-, meninio darbo sritis.
Tsb.
Tel. VIRglnla 0036
DENTISTAS

LIETUVOS ŠAULIAI IŠ
KILMINGAI ŠVEN1Ė
SAVO SUKAK
TUVES

MAŽMOŽIAI

ŠIEMETINIS DERLIUS I PRŪSŲ LIETUVIŲ NET Į
LIETUVOJE
RAMBYNĄ NELEIDŽIA

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WINSKONA$

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J.

DR. G. I. BLOŽIS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

DR. S. BIEŽIS

DR. C. Z. VEZEL’IS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. RAČKUS

DR. J. ROSSELL

DR. A. P. GORSKIS

Seklyčių setai, mūsų dirbtuvėje padirbti
su pilna garantija ir parsiduoda tik už

$ 39.50

9.50

Trijų dalių miegamųjų kambarių setai tik

Septynių dalių valgomųjų kambarių se
tai, padirbti iš geriausio — WALNUT . .
medžio ....................................................... *39.50

Vatiniai mat rasai ......................................

$ A .95

Čia galime suminėti tik mažų dalelę tų bargenų, kurie
Jūsų laukiu Roosevelt Furniture Co. krautuvėje. Su
prantama, šie bargenai bus tik ribotam laikui — todėl
paskubėkite.

4204 ARCHER AVE.
eorner Sacramento
^il
Vai.-: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

CHICAGOS LIET. DR-1ŪS PIKNIKAS
Nedėlioję, Liepos-July 22 d.

Chicagos Lietuvių Draugija yra vienu stambiausių lie
tuvių pašalpiniu organizacijų Chicagoje. Penkiolika šim
tų vyrų ir moterų yra šitos Draugijos nariais. Neabe
jotina, kad ir šitas piknikas bus vienu didžiausių pikni
kų. šių vasarų.
Visi Chicagos Lietuvių Draugijos nariai esate kvie
čiami dalyvauti savo Draugijos piknike, taipgi kalbin
kite dalyvauti savo gimines, draugus, pažįstamus. Muzi
ka, šokiai, dainos, Rakausko orchestra, Roosevelt Furni
ture Co. “Loudspikeris,“ šalti gėrimai, skanūs užkan
džiai, kaimyniškos pašnekos, malonūs juokai ir daug ki
tu įvairumų bus šiame didžiausios lietuvių organizacijos
piknike.

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED
(įpėdiniai City Furniture Co.)
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760

pradžia 10 v. ryte, užbaiga 10 v. vakare.
Įžanga svečiui 25 centai
P. S.: Kurie norite važiuoti trokais, malonėkite su
sirinkti sekamose vietose:
Pikniko

(Auburn Ave.) 10:30 vai. ryte.
Bridgeport — Wra. Sadauskas, 3305 Lituanica Ave.

Brighton Park — l>an. Greben, jo trokai paims iš seka
mų vietų: 4001 Brighton PI. (Archer ir Brighton PI.) 11
v. ryte, 4154 So. Artesian Ave. kampas 42 ir Artesian
11:30 ryte ir prie Peoples Furniture Co., 4177 Archer
Ave. 12:30 v. pp. Kelionė iŠ Chicagos ir atgal 35 centai

DR. T. DUNDULIS

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 P. m.
Nedaliomis pagal sutarti
Tel. Ofiso DOULevard 691 S—14
Rez. VlCtory 2343

DR. A. J. BERTASH

Pbone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA

Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 6:30-8:20

756 W. 35th Street

DENTISTAS
6558 Bo. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
a lubos
CHICAGO, ILL

LIETUVIS
OPTOMKTRICALLY AKIU
SPECIALISTAS
FAengvlns aklų Įtempimą, kuris
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karfttį, atitaiso
trumparegystę lr tollregyst,. Priren
gto teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas eu
elektra, parodančia maltaualaa"~klaD
das. Specialė atyda atkreipiama
J
mokyklo, vaikus. Kreivos akys atl-

®.u,°

,k‘. • !•

, NedSlfoJ nuo 10 iki 12. Daugely at- 1
sltlklmų aky* atltatannmoa be akinių.
Kalnas pigiau kaip pirmiau.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryte, nuo 3 lkl 4
vai. po pietų fr nuo 7 lkl 8:30 vak
vakaro. Nedėllomla nuo 10 lkl 19

valandai dienų.

Telefonas MIDvvay 2880

Res. Phone
®NGtewood 6641
__
. _

HD
A D
Un. Ai Iii

Office Phoae
TRiangle 0044

DAflIE.
mbbnAulL

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4712 SO ASHLAND AVE.

7850 So. Halsted Street

Phone Bonlevard 7589

ROOM 210

t

DR. SUSANA A. SLI
HOTERŲ

IR

VAIKŲ

LIGt

8PECIALISTS

6900 SOUTH HALSTED ST,
T»A g IMI I •hiejd ed 8 m

T :#optr»r»|

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL

DR. VAITUSH, OPT.

Rea. Tel. Hyde Park

Vat: |-4 u 7-1 vai. vakari

Oftoo Tet CALumet 6803

Rea. Tel. DREael 81*1

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street
Valandos: 3—4 popiet. 7—9 vai. va
Nedėllomla lr Iventadlenlafa 10—1

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVE.1
Tel. YARda opai

Rea.: Tel. PLAza 3400

Valandos:

Nuo 16-19 v. ryto; 9-1 lr 7-9 ▼.
Nedėldlenlals

nuo 18 lkl

19 ils

v.Į

šeštadienis,

liepos

1934

21,

DRAUGAS
NEPAPRASTAS

PIKNIKAI

METINIS

PIKNIKAS

rytus nuo Kean avė; iškabos
Labduringos Sųjungos 1 kp
bs rinkliava bus liepos 22 d. bąž
bus visur ant stulpų, tat leng
Bridgeport. — šv. Prauoiš-j
Brighton
Park.
—
Ar
visi
va bus rasti).
nyčioj. Rinkliava bus saviem'
lės ristynės.
T7
I Moterų Sųjungos 21 kuo iki reikalams, tai yra’sušelpiniui žinote, kad liepos 29 d. įvyks
Draugijų komitetas yra pa kaus Seserų Rėmėjų 1 skyr.
Šiuo laiku Šv.
visu smarkumu rengiasi prie suvargusių šeimynų, kurių la piknikas, kurį rengia keturios Į rūpinęs užtektinai trokų; visi metiuis išvužiuvimua rengia
nt nno parapijos nuosavybėje
Po trijų savaičių atostogų
mas liepos 22 d., Marųuetke
eina didelis remontas ir page Vakaruose kun. J. B. Kloris pikniko, kuris įvyks liepos 22 bdariai daug turi. Jau kelinti didžiausios Brighton Parkoj stovės prie bažnyčios.
d.,
Marųuette
parke,
71
ir
CaPirmas trokas su darbinin parke, prie W. 70 ir Califor-j
metai, kai lubdariai moka nuo draugijos F
rinimai. Parap. mokykla jau grjžo Ciceron, ir vėl darbuo. . _ ,
.
.
.
...
,.
1
litorina,
1
vai.
popiet.
Trokas
mų A. Kusmauskienčs ir ki Nekalto Prasidėjimo draugi-, kais išeis 10 vai. ryto. Kiti 12 nia Avė. Prasidės 1 vai. po
baigiama atnaujinti: valyti ir jusi musų parapijoj.
Jis
’ .
.
,
.
,
-.nuo
Stugių
namo,
4642
So.
popiet. piet. Piknike bus visokių pra-J
tiems teikia pagalbos. Kiek- » jos narės visus pasotins ska vai. ir paskutinis 1
dažyti. Didinama Seserų - mo
kytojų namas: pristatoma net iįepo8 29 d., Bergmans Grove \\ ood St., išeis 12 vai. isi j viena gailestingoji širdis tene niais valgiais. Beje yra trys Katrie norite važiuoti t rok mogų. Be to, A. Peldžius ža
keturi kambariai ir dedama darže, papasakos savo kelionės bus vežami dykai į piknikų, pašykšti aukelės kilniam tiks-j dovanos prie tikietą Pirma —- ateikite laiku. Nuveš ir par dėjo piknikų nufilmuoti. Vin
nes J. Stugienė duoda trokų įuį
»——' didelis, paauksuotas elektriki- veš. Lauksime visų piknike.
kviečiami atsilankyti ir pare
nauja namui šildyti jėga.
ir atostogų įspūdžius tolymuodykai. Kurie norės važiuoti,
mti darbų seserų Pranciškie
sas seserų mokytojų namas iš se vakaruose.
nis laikrodis, aukotas R. Anprašomi susirinkti prie P. Stu
čių reikalams. Daugelis jų yru
lauko bus apdengtas “brick
dreliūno; antra — rankų dar
čikagietė»„ čia gimusios ir au
bo užtiesalas ant lovos, auko
sliingles”. Seserys turės nauSią savaitę išvažiuoja atos- gių namo.
Piknike bus .skanių valgių,
tas Moterų Sųjungos; trečia
jų viryklę, valgyklų, koplyčių togų kun p Juškevičius. Kur
gūsius. Taigi mūsų pareiga
šalto
gėrimo ir gera muzika.
BRIDGEPORT.
—
Biznie-;
ir bendrakambarį. Visų darbų Į važiuos> __ slaptybė. Gal į Ca— $5.00 pinigais, aukota Ne
i joms finansiniai pagelbėti.
rių
Budrių
sūnelis
Edmun

,atlieka patys parapijonai; kon lifornia. Linkime gerb. kuni Už geriausiai pašoktų lietuvi
kalto Prasidėjimo draugijos..
Komisija
traktoriai. K. Andrijauskas ir gėliui laimingos kelionės ir škų šokį, bus duodama dova Liepos 17 d. City Hali, Fi- Šv. Teresės draugija taip pat das po padarytos ant trūkuna. Rengimo komitetas užtik„
.
J. Mikolainis yra statybos
yra paaukojus $5.00. Įžangos sio apendiko operacijos jau
ramaus poilsio.
.
,
i nance Council Cliamber
įvyrina atsilankusiems linksma;,
dai. Pats gerb. klebonas kun.
ko įvairių įstaigų tyrinėjimas,! tikietas tiktai 25c. Visi kvie grįžę namo iš šv. Kryžiaus
Vaičūnas yra patarėjas ir da Mūsų jaunas ir gabus gra laikų.
kad gavus leidimų dalyvauti čiami atsilankyti. Piknike bus ligoninės. Tėvai, o ne mažiuu
rbo eigos nurodytojas.
“tag-duy“, kuri jvyks rudenį. to, ko dar niekas nėra matęs. jr iš giltinės nasrų išgelbėtas
borius Antanas Petkus, para
Moterų Sųjungos 21 kuopa
Piknikas rengiamas liepos sūnelis tuomi begalo džiau Liepos Mėnesį
Šiame tyrinėjime dalyvavo
pijos piknike, liepos 29 d., Be
ir
Labdaringos
Sųjungos
1
kp.
Ciceros parapijonai žada rgmans darže visiems mokyk
ir Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė 29 d., Miliausko darže, 187 ir giasi ir labai dėkingi dr. Ra
reiškia
gilios
užuojautos
savo
tiek darbuotis, kad nereiktų los vaikams žada “Ice cream
Rap.
mėjų pirm. F. Pribodskienė, Kean avė. (vienas blokas į kauskui.
narei
Mari
jonai
Martišienei
1
skolos užtraukti ant parap. treat”. Išgirdę tų žinių vai
finan. rašt. A. Poškienė, tary
nuosavybės didinant seserų kai jau dabar seilę ryja. Ačiū dėl netikėtos mirties jos sū bos narė B. Lauraitienė ir D.
naus Vincento.
PROGRESS
namų. Garbė Ciceros katalika graboriui A. Petkui.
Kam im k ienė.
ms už uolų pasišventimų savo
Rėmėjos džiaugtųsi ir neinaKBAUTUV&IE
Sv.
Kryžiaus
parapijonai;
žai
jeigu
gautų
parapijos gerovei.
ant
Grant teatro savininkas AVa
ROSELLI BROTHERS, INC.,
džiaugiasi
nusisekusiu
pikui-1
|(
.
idi|nr
dfdyvauti
RakomoJ
lter Babitz pilnai užgyrė ka
Sekmadienį, liepos 29 d., Be talikų bažnyčios nusistatymų ku, kuris įvyko liepos 8 d.,| «,ag_day„ kas neIaažai
Specialistai Iškalime Ir Išdirbi
me vtaoklij rfišlv paminklus Ir
vedant'
rgmans Grove darže, River- prieš nepadorias filmas. Pats Vytauto darže. Pelno liko virš, kngvinty seserų
grabuanUua.
side Ilk, jvyks mūsų parapijos^ žadėjo tik žinonijų auklėjau- vienuolika šimtų dol.
i ligoninę iš skolų.
Alfa
MUsų šeimyna specializuoja šia
vidur-vasarinis kermošius — &u, vaizduB rodyti jr kovoti
me darbe per šešias kartas.
piknikas. Rengiamasi viso sina‘prie8 visokiag nedoryM(w |r ne.
Veskite paminklų reikalus da*
hu
Išdirbėjai*
rkumu, kad geriausiai pavai- į gvaruinus Garbė p. W. Ba-1
žilius svečius; kad P«'''iku8 | bitz už tvirtl} nusistatym!į Jis
tokio smagumo, kuris liktų yra remtinas ir jo įstaiga — i
Išdirbėjai aukšl«>M,iė« rflšip* Paminklą
dalyvių širdyje ilgiausiai at Grant teatras.
Ir Grabnamių
minčiai ir kad sukėlus tikrų
Vienas blokas | rytus nuo
Didžiausia paminklų dirbtuvė
Vytauto lietuviškumų visuo
didžiuliu vartų
CblcagoJ
menėje.
------ o------
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fFUMPAI APIE VISU
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.parapijos
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vai.
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Raporteris
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Komiteto

LIGONINĖS RĖMĖJOS
SIEKIA DIDELIO
LAIMĖJIMO

GRĮŽO

IS

rait.

E.

S.

LIGONINES

va

BAIGIANT
SIŪLOMA

GRABORIAI:
PAMINKLŲ

DIDŽIAUSI

BARGENAI

DIRBĖJAI

REFRIGERATORIŲ

PLOVIKLIŲ • |

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

KAS NAUJO VVEST
PULLMANE

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

Suvirš 50 metų prltyrliuu

Šiomis dienomis Chicagoj
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
taupykite pinigus
vieši mūsų klebono giminaitis
------ o-----Parapijos karnivalas tęsia
kun. F. Strakauskas, Lowell,
Men atlikome darbų daugeliui žymes
nių GUIvagos Lietuvių.
Mass., lietuvių parapijos kle mas ir šių savaitę vakarais.
-■jr;’svetainėje įtaisyta
bonas, ir jo mamytė, Gerb.'T*raPl
kun. Strakauskas yra karštas gražios būdos, kurios prikrau
lietuvis patrijotas, labai gabus tos įvairios rūšies gerais ir
arti Grand Avė.
ir vienas geriausių kalbėtojų. naudingais dalykėliais. Be to,
Telefonas SEEley 6103
Jis kalbės liepos 29 d. mūsų kas vakaras 9 vai. būna per
statoma
juokingos
komedijos.
parap. piknike. Jis yra Ame
Chicago, Illinois
Įžanga
visiems
nemokama.
Ka
rikoj gimęs ir augęs.
mivalas baigsis ateinančio sekmadienio vakare. Kviečiame
Liepos 23 d. 8 vai., parap. visus skaitlingai atvykti ant
GRABORIAI:
salėj gerb. kun. F. Strakaus- užbaigos.
kas kalbės svarbiu šių dienų
LACHAVVICH
klausimu. Visi kviečiami atei
IR SONOS
ti, o ypač. mūsų jaunimas. Į- Mūsų darbuotojų ir parapi
jos komiteto narį Janų Dočkų
žangos nebus.
laldotuvėsa kuoplgiausla
darbe ištiko labai didelė ne Patarnauju
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užganėdfnti
laimė. Jam bedirbant gatvėreikalams. Kaina prieinama.
Tel. OAMal 3515 arb* 3518
Šiomis dienomis pas mūsų karių taisymo dirbtuvėje iš
gerb. klebonų lankėsi klebono kirto akį taip baisiai, kati aChicago, III.
seselės duktė, Marijona Pui- kis tuojau tapo išimta. Jonas '
Tnl. CICKRO MII
dofeifttė ir giminaitė Stella gnH Presbiterian ]igoninėje.
Juškaitienė iš Brockton, Mass
Aplankė pasaulinę parodų,
ORABORIUS Ir BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus
mokslo įstaigas, visos Chica Prie parapijos metinio pik
Koplyčia dykai
niko,
kuris
įvyks
rugpiūčio
5
gos lietuvių įstaigas ir pai»
Telefonas MOJfroc 3377
pijąs. Viešnios labai gėrėjom d., Vytauto parke, jau visapu
Cicefo, Illinois
Chicagos lietuvių įstaigomis siai prisirengta. Klebonas, pa
ir sakė: “Chicagos lietuviai rap. komitetas ir visos drau
Ine.
LIETUVIŲ ORABORIUS
daug turtingesni už rytų lie gijos iš vien dirbs ir piknike
Tel. CICERO 2»4
Palaidoja už $2 5.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
tuvius visu kuomi“. Vienu da, sveteliams kuomandagiausiai
••8 W. 18lli Nt. Tel. CANai 8174
SYREVVICZE
lyku viešnios labai stebėjosi,' Pa*arnaus- Tikietus iš anksto
Chicago, III.
ORABORIUS
kad Chicagos jaunimas, ypač: Pt>r*<an^ galima gauti už 20c
Laidotuvėms pilnas patarnavimu
galimas už <35.00
daugelis jaunų merginų geria o prie vartų bus 35c.
KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, UI.
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
svaigalus ir rūko. Sako “Ry Be to, kiekvienas įžangos
VEDĖJAS
lų lietuvaitės tuose dalykuose tikietas bus geras dėl dviejų
Tel. Boulevard 5203—8413
— gėrime svaigalų ir rūkyme, dovanų pinigais: 15 ir 10 dol.
A. MASALSKIS
mažai ‘pažangos' yra padariu Kviečiame visus mūsų drau
GRABORIUS
sios“.
gus ir pažįstamus tų dienų da-.
3307 Lituanica Avė.
lyvauti su mumis Vytuuto pa-'
Rap
Antanas Globia iš Richmond,

527 N. WESTERN AVĖ.

Telefonas

GRABORIAI

LIETUVIAI

YARda

Trya telefonai:

Alfred RoseUI, prea.

Rez. PEKSACOLA 8011
BELMONT 8485
, Office: HILLSIDE 3885
Vineent Roselli, secr.

Maytag
Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

1138

STANLEY P. MAŽEIKA

Ši pagarsėjus

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Drabužių plovykla pilnai
pernaujinta, pirmiau parsi
duoda vo po $175, dabar tik I

$49.50
Naujausios 1935 metų ma
dos MAYTAG plovyklės
Modelis No. 110, sumažinta
kaina tik

$59.50

GRABORIUS

2314

1439

W.

S.

23rd

49th

FL,

Ct.

Chicago

Cicero,

3319

Avenue

Lituanica

UI.

SIMON M. SKDDAS

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

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

718

West

18th

Street

1410

J. F. RADŽIUS

SO.

Phone

49th

COURT

Cicero

2109

I, J. Z 0 L P

1646

West

46th

Street

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

rke.

III., ūkininkas, mūsų parap. pi
knikui paaukojo gražių karvukę ir žąsinų, ar žunsinų, kaip
mūsų Žemaitis sako. Klebonas
labai dėkingas A. Globiui už
aukas. Jis kas met aukoja, kų
nors parapijai.
J. J. Bagdonas žadėjo

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

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū
tų stipri katalikiška spauda,
kad ji pasiektų visus tikin REPublic 8340
f!lQ0Kias ir kad nekatalikiško5340 So. Kedzie Avė.
ji
h5tų ifmesta iŠ ka I
(Neturime

spauda

talikų

tris

-

terpo,

surysiu

su

firma

Tel.

Boulevard

4139

Tel. LAPayette 3579
J.

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

PASAUKITE:

Negirdėtai

Ir
Baisa inuntiijau

Patarnauja Chica
goje Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

Šis naujos mados Standard
padarymo refrigeratorius,
vertės $120.00, numažinta
kaina tik

#77.50
Lengvus išmokėjimai pritai
komi pagal išgalę.
Didelė nuolaida už senas
plovyklės ar ledaunes į mai
nus ant naujų.

GRtSf

RE Public 3100
2506 VVest 63rd Street

3222-26 S. Halsted St
Tel.

VICtory

Vedėjas

I

tno

pačiu

vardu)

4089 Arcbar Are.

ant

Refrigeratorių

Liulevičlus

Graborius

sumažintos

Kainos

J.

4223

Kalėdinskas

feeltaĄienU,

liepoe 21, 1934

įsų šventų parapijos sportinis piknikas
Sekmadieny, Liepos dily) 22 d., 1934

Sporto valandos: 1:00 Baseball; 2:30 Ristynės ir Kumštynės; 4:00 lenktynės: Storų moterų sto

rų vyrų, viso jaunimo ir vaikų. Kiekvienose lenk tynėse bus 3 dovanos laimėjimui. 5:00 vai. Šakar
Makar choras. Pikniko dalyviai laimės naujų radijo, plunksnų ir piešelį ir 5 dolerius pinigais.
Maloniai prašome visus parapijonus, kaimynus, prietelius ir gerb. biznierius.

Vytauto Darže, 115 St. tarp Crawford ir Cicero av.
Trauks krutamuosius paveikslus visų pikniko dalyvių. Paveikslai bus rodomi Amerikoj ir vi
soj Lietuvoj.
Pradžia 11 vai.
Įžanga 25c. Vaikams veltui.

VIEŠĖJO CHICAGOJ

GRAŽIAI GARSINA

Klebonas ir Komitetai

KVIIOIA PAREMTI

VISI PRISIDĖKITE

Beveik dvi savaites ChicaWest Side. — Aušros Vartų
Weat Side. — Aušros Vartų
kam tenka automobiliu va- goje viešėjo kunigai iš Penn-; bažnyčiai reikalinga atnauji- Altoriaus Puošimo dr-ja ruo
ziuoti 6< gatve j vakarus ar- HyĮvanįa: kun. J. P. Klimas iš'nti bažnytiniai rūbai, ypač. ar šia piknikėlį rytoj, liepos 22
ba į rytus, pravažiuojant p«o^įt ęarmei) kun. V. Mikaitis notai. Ieškoma fundatorių, kn- d., Rūtos darže. Draugija nuo
Šv. Kazimiero Seserų vienuo-jjg Tamaųue ir kun. V. Nanor- Į rie naujus įtaisytų.
širdžiai visus parapijonus ir
lynų mato naujų, gražių auk-i ta i§ Razletoh.
Dabar daromas fondas nau- svečius kviečia atsilankyti ir
sinėm raidėm iškabą, kad čia Į
rūUm8 į.
paremti draugijų. Visiems geŠvietimo Boardo pripažinta
išvažiavo kun. Mikai-' taisyti. Ūera Pro£a bus visie- i ai žinoma, kad minėta drauaukštesnė mokykla, kurių ve cagų ir
ms vestsidiečiani8 prisidėti gija ištikimai darbuojas baž
da Šv. Kazimiero seserys. Sve čio nauju automobiliu. Alfa
prie gražaus darbo auka arba nyčios reikalams puošdama al
timtaučiams toji iškaba skel
atsilankymu į surengtų pramo torius.
i
bia, kad čia pat pašonėj ran
VIEŠNIA
gų liepos 22 d.; Rūtos darže.
Komisija ir valdyba kviečia
dasi jų mergaitėms accredited
Zakristijonas visus atsilankyti ir laikų gra
Migli School. Kuri svetimtau
Šiomis dienomis pas J. Po
žiai praleisti.
tė pradeda lankyti Šv. Kazi- škų, “Draugo” bendradarbį,
Komisija ir valdyba
LAIMINGI BUVO,
miero akademiją, ją pamilsta #p8igtojo jo dėdienė, Ieva Ce
ir lanko tol, kol baigia. Tai1i pulienė iš Rockford, III. Juo
PIKNIKAS BUS NUFIL
West Side. — Metiniam Au
pati žinau, nes ir mano pačios
zas žada aprodyti jai Chica
MUOTAS
šros Vartų parapijos piknike,
paakstintos kelios svetimtau
gos miestų ir pasaulinę pa
liepos 15 d., Vytauto parke,
tės, lankiusios akademijų pra
rodų.
I Spy
Sekmadienį, liepos 22 d.
prie serijų gavo dovanas šie:
eitais metais, rudenį žada vėl
j Petras Šliogeris rankinį laik Marąuette parke, tarpe 70 ir
įstoti.
rodėlį, Kotrina Balčiūnaitė du California Avė., įvyks Bridge
NAUJAS AGENTAS
. Lietuvaitėms gi ši mokykla
•
žiedu. Abi aukos dr. K. Nur- porto kolonijos $v. Pranciš
yra kaip tikri tėvų namai.
Marąuette Park. — B. J. kaičio, akių gydytojo, 2201 W. kaus Rėmėjų 1 skyriaus pik
Šiemet studentėms bus dar
maloniau, nes seselių KazLmie- Vabarinskas, 6922 S. Campbell Cermak Rd. Adv. Bagdžiūno nikas. Šiame piknike bus la
riečių naujai paskirtas kape Avė., pardavinėja visokių rū ir vaistinininko Jonaičio dova bai daug įvairumų ir žaislų.
lionas, buvęs taipgi aukštes šių anglis; pristato užsakymus nos bus išleistos liepos 22 d., Be to, pirmininkė Maziliauskienė yra užkviptus A. Peldnės mokyklos mokytojas, gabu į namus greitai ir žemomis Rūtos darže.
Didelis kumpis teko Al. Gle ’iių šio pikniko dalyvius nnsis kun. B. Urba, dėstys reli- kainomis tiesiai iš D. F. Largijų, °> gal, ir kitų kokių moks kin and son, 63 St. ir Central bauskiui. Tai auka biznieriaus /ilmuoti. Traukimas paveiks
Park avė. Laikas jau žiemai ( St. Nugario, 7044 Archer avė. lų bus 6 vai. vak.
lo šakų.
Linkėtina šv. Kazimiero a-1 užsisakyti gerų ir pigių ang- į Lašinių paltis teko R. AlekPLATINKITE “DRAUGĄ”
kademijai sutraukti netik ne- ( Hų P«r D. J. Vabrinskų. Rap. j nienei.
Įfaniri.ja
užbaigusias mokslų šioje mokvkloje, bet ir didelį skaičių ’
naujųjų pirmamečių. Pernai jų
buvo virš 70.
Alfa

ATSARGIAI SU VĖSINlMOSI
Marąuette Park. — Mūsų
kolonijoj atsitiko nelaimė, ku
ri turėtų būti pamoka visiems.
Gerai žinoma lietuvė Bertha
Vaišnorienė tapo suparaližiuota. Nelaimingoji negali nei žo
džio ištarti, nei valgyti.
Karštų dienų (praeitų sek
madienį) ji sumanė išsimau
dyti šaltame vandenyje. Tai
padarius atsidarinėjo visus la
ngus ir po trumpo laiko apė
mė jų paralyžiaus liga.
Šis atsitikimas tepnmokina
visus nedaryti tokių klaidų,*
kada esame sršilę. Geriau pa-G
kentėti, negu paskui gailėtis.
NETEISINGUMAS

Yra žmonių, kurie peržengia
teisingumo ribas.
Vienų gerai žinoma šeimyna
čia gauna pašelpų iš Katalikų!
Labdarybės ir I. E. R. Com-i|
mission. Jau du metai suėjo,
kaip ima neteisingai pašalpų,
gi kiti vargšai nieke negauna.

Toje šeimynoje yra 3 darbi-!
ninkai, kurie kasdien dirba ir
vis dar neatsisako nuo pašal
pos.

Utie

GARSINKITES "DRAUGE’

METŲ GARANTIJA
Metai Apsaugos
ant VISŲ MODELIŲ

zikos mylėtojui verta bus jos kurie pasirengę kų nors nau
———
pasiklausyti. Programų, iSpil- jo ir gražaus patiekti. Nepa
WEST SIDE. — Bronė dys M. Schultz, soprano, Jo- mirškit pasiklausyti.
Zauraitė, darbininkė Metropo nas Čepaitis, tenoras, BudriRep. Eks.
litan State banko, išvyko
į ko akordinistai, pianistė ir kiLake Geneva atostogoms. Icu , ti.
30 ŽMONIŲ ŽUVO
VARŠUVA, liepos 20. —
Kai tik ši programa baig
Sandoonire staiga sugriuvo til
Pranešimai
sis, 1:30 vai. . tuojau prasidės
tas skersai Vislos. Apie 30
kita Budriko programa
iš
Tai potvynių
Dievo Apvaizdos parapija. - WAAF, 920 k., susidedanti- asmenų žuvo.
• 1 katastreft.
Šv. Onos draugijos narės kvie iš lietuviškos ir operetines
čia susirinkti sekm., liepos 22 ,muzikos. Visi pasiklausykite*.1
PARDAVIMUI Krautuvė au 6 kam
d., parap? salėn 7 valandų ry
F. bariu pagyvenimu. Medinis namas.
Randasi ant Halsted Street
to. Iš čia eisime į bažnyčių šv.
Kaina $3500
Box 405
Mišioms ir prie šv. Komuni Rytoj 11 valandų prieš pie
“DRAUOAS”
jos.
Valdyba
2SS4 So. Oakley Avė.,
tus, radijo kausytojai bus paChicago, iii.
inksminti gražia radijo prog! rama, kurias nuolat kas nedėldienį leidžia savo pastan
gomis ir lėšomis Progress Fu
Iftkraustome visą savo modelių
aukštą lr sandėli po 1/, kainos.
miture
krautuvė,
3224
S.
HaBudriko krautuvės radijo
126,000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Įsted
St.,
iš
stoties
WGES,
programa rytoj 1 vai popiet
Lengvais išmokėjimais ar cash.
1360
kilocykles.
Dalyvaus
dai
1160.00 Seklyčfų setai
iš WCFL, 970 k., bus labai
nininkų,
muzikų
ir
kalbėtojų,
J29 45
įdomi, graži; kiekvienam mu
ATOSTOGAUJA

RADIO

DIDELĖ ŽINIA

$115.00 Valgomu kambariu setai

NATHAN KANTER ‘
4707 SO. HALSTED ST.
Tel.: YARda 0801

LABAI

MAŽI

Skalbimui mašinos

039-50
Elektrlklnėe ledjrunės

8950
Geležinės lovos; visu dydžiu

$50.00 gesiniai

- z-

-

pečiai

S28 75
♦

/t

#

.T

f.

£8.95

$21.00 Inner spring matrasai

Simono Daukanto Skol. ir Būd. Dr-ja (Spulka)
Skolina pinigui ant pirmu morgičiu. Lengvais iimokėjimais.-

2242 W. 23rd PI.

-

~ ■' * :

9x13 vailokiniai kaurai virtuvėms

PASKOLOS

......

$4.95

.;, ,

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

r'r

Šimtai kitų bargenų Siame di
džiuliame išpardavime. Atsiminki
te didžiausią Ir pulklatunią rakandu
krautuvę Bridgeporte.
P-iuts Joseph Josaltla. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

jeigu turi Buildinj and Loan Šerų šioj įstaigoj

/\e/riyeratcn

MOKESČIAI

S29 85

Pilnos vatos matrasai

Klausk, kaip gali nusipirkti namą,

,

$160.00 Miegamu kamb. setai

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavą, moderniAką studio au Hollyvrood šviesomis.
420 WE8T 8»rd ST.
Englevvood 5840—5888

t

e

S19 5O

Č3 95

..............................................-...............

■

kaurai

P. CONRAD

. .. .
--------------------- ----- ....

------------------

\Yestinghouse

$98.00 Seklyčioms

Širdingai kviečiu visus Chi
Lietuvis Advokatas
cagos ir apielinkinių miestelių
2201 W. Cermak Road
lietuvius, draugus is senus pa-į
(West 22nd St.)
žįstamus atlankyti mane mano
(Metropolitan
8tate Bank Name)
biznio vietoje. Užlaikau dide
Valandos Kasdien nuo 9 Iki C
lį pasirinkimų. Visokių degti Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarafa ( Ik) 9
nių ; visokių rūšių vyno ii
Telefonas CANai 1175
alaus. Pristatome aludėms.
Namai: 6459 S. RockweU Bt.
Dovanos visiems atsilankuTelefonas REPublie
siems.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
iums mandagiai.
Reikale esant, atsiminkite Į

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

Westinghouse

£29-45

JOHN B. BORDEN

PAKVIETIMAS

LITHUANIA BUILDING LOAN AND

3621-23-25 South
Halsted St.

HOMESTEAD ASSOCIATION

Atdara Antrad., ketvirtad. Ir
žežtadtenfo vakarais iki 19 vai.

713 West 18th Street

:

J

“

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago. 111.

NET TIK

2Qc! dieną!
Jos. F. Budrik, Inc.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Blvd. 4705

BUDRIKO duodami lietuviški radio programai:
W0FL .970 k. nuo 1:00 iki 1:30 vai. po p. nedėliomis
WAAF 920 k. nuo 1:30 iki 2:00 vaL po p. nedėliomis
WHFC 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 vai. vak. lrstvsrgaig

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIŠ

PUBLIC

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET

TEu. REPUBLIC MM

Katrie perkate anglis ’ 15
dralverlų, siuskite Juos
J
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, ui mažiau
pinigą.
Pbrahontas M. R.
4 tonai ar (langiau $7.00 ton.

Tel. LAF&yette 1083
POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture aad Piano
Movers
Seniausias Lietuvis

Moveria Chicagoje
71OO SO TALMAN KT
71M SO. ROCKWELL ST.
TH. RF.Puhtle 5099-9061

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. PoeahonM. R. $7 OO U.nsa

. Atliekame visus namu dabintom
darbua Darbas pigus Ir utttknntas. 1914 m. popieros rolė
5c.
JOSEPH AUGAJTTH

1908 8. 50th Avė.
Cicero, Rl.
Tel. Lafayette 8719

Phone Prnspeet

1854

EDWARŪ TROST
PAINT1HO and DECORATTNG
HARDWARF, and PAINT STORE
8111 W. 8Srd Str.. <8M<-ago

