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RADIKALAI VIS DAR DE
GINA BAŽNYČIAS ISPA
NIJOJE

SVARBIAUSIA EINASI APIE TAI, KAD
PATENKINUS ŪKININKUS

MADRIDAS, birž. Ž4. —
Privačiais keliais sužinoma,
kad redikalai ir toliau degina
katalikų bažnyčias įvairiose
Ispanijos dalyse.
Tanp kitų sudeginta bažny
čia Manilla mieste. Ši bažnyčia turėjo meno brangią ko-

Sen.
Bankley kalbėjo apie
šalies a t s t a t y m o pažangą
« — — ^ *

• m

i—
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PHTLADELPHIA,
Pa., j PHTLADELPHIA,
Pa.,
birž. 24. — Šiandien demokra birž. 24. — Sen. A. W. Barktų partijos suvažiavime per ley iš f.Ky. valstybes vakar
vakarinę sesiją išrinkta nuo sakė įžengiamąją
prakalbą
latinė suvažiavimo valdyba demokratų partijos nacionalio
ir priimti kredancijalų komi- suvažiavimo vakarinėje sesiteto raportai. Kalbėjo s u v a - j j 0 j e . Kaip paprastai, jis išžiavimo nuolatinis pirminin-j dėstė ir išskaičiavo savo par
kas sen. Robinson iš Arkan- tijos ir prezidento Roosevelsas valstybės.
to visą eilę nuopelnų šaliai
Dirbama partijos programa atliktų per nepilnus ketverius
(platforma)
sukelia
daug metus. O šie visi nuopelnai
triukšmo tarp demokratų. Nė daugiausia susiję su ekonomira reikalingo vieningumo.
jniu šalies atstatymu.
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BUVO ĮDOMI "DRAUGO"
RADIJO PROGRAMA
Vakar 4 vai. popie* iš stoties W £ D C , 1210 kil., įvyko įdo
mi " D r a u g o " radijo programa, iįpert gražios muzikos ir
įvairių pranešimų, " D r . " redaktoriais Leonardo Šimučio
kalba apie L. R. K. S. A. buvo labai įdomi. Red. Šimutis
apibrėžė I4. R. K., Susivienijimo aufiŠo jufei^ejaus <seima
ir parengimus ryšium su seimu.
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NACIŲ NAUJA KAMPANIJA
PRIEŠ KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

AMSTERDAMAS, OlandiJie randa, kad, girdi, kaip
Streikai gi siaučia visoj ša ja, birž. 23. — Vokietijos na-;ilgai Vokietijoje savarankiai
iy.
ciai iškėlę šimtus bylų savo i gyvuos, katalikų ordinai, konteismuose prieš katalikų ku- gregacijos, bendruomenes ir
nigus, vienuolius ir tretinin- įvairios mokslo įstaigos, taip
kus už tariamą "nusikaltimą]ilgai jiems, naciams, nebus
dorovei" tikėjosi atsiekti sau lemta patraukti savo pusėn
didelį dalyką. Jie galvojo, kad katalikų jaunimo. O kaip il
MASKVA, birž. 24. — So prieš katalikus išjudinsią ne gai katalikų jaunimasi nebus
vietų vyriausybė giriasi pa tik Vokietijos gyventojus pro įtrauktas naeiizman, girdi na
saulini, kad ji atMeka nepap testantus, bet dar ir kitų Sa cių valstybė nebus pilna, ne
rastai didelius darbus Rusi- lių nekatalikus. Tačiau iš to turės ji 100 nuošimčių nacių
viso nacių sankalbio prieš ka- Į dvasios ir pats vadas Hitleris
Svarbioji gatvė yra Broad street. Ji taip/iatrodo nak jos valstybės naudai.
Įvairios Rusijos dalys isva- talikus išėjo tik vienas muilo neturės sau reikiamo pilno
tį žiūrint iš Sanson gatvės. Priešakyje m&tomi City Hali
Svarbiausias klausimas, tai
Nepaisant iš visų pusių
gojamos perkasais, su kuriais burbulas. Dar blogiau. Jie pa dievinimo. Šiandien milijonai
Sąuare
namai
su
WiUiam
Penn
statulas*
Philadelpbijoj
žemės ūkio (farmų) ir ūki statomų kliūčių, prezidento
sujungiamos didžiulės upes.
tys už tuos savo piktuosius, vokiečių dievina Hitlerį, pa
ninkų klausimas. Respubliko Roosevelto administracija at yra demokratų partijos nacionalis suvažiavimas., (Acme,)
Sovietai skelbia, kad 1937) žygius iš kitų šalių susilaukė žymi naciai, o katalikai ne
nų partija daug gražių daly liko milžiniškus darbus, sakė
m. pavasarį baigsią kasti per-1 tik protestų ir karčiais žod- tik pasilieka nuošaliai, bet dar
kų žada ūkininkams. Tad de senatorius.
kasą tarp Maskvos upės irlžiais peikimų. Nei Vokiečiai tyčiojasi iš to viso jų, nacių,
mokratų partija nori savo pro
Volgos. Iš Volgos upės did protestantai, nei kitų šalių ne sąjūdžio.
Tarp kitko jis nurodė, kad
grainon įdėti dar didesnių ūžiausi laivai galės atplaukti katalikai nepareiškė nuoste-1 T l l 0 b ū d u j i e d a b a r a i g k i a i
prezidentui Rooseveltui pre
kininkams žadėjime, kad jų
į Maskvą ir čia bus įkurtas j bos žinodami, kad kunigų i r ! p a s į s a k 0 > ^ "jįe s į e kia ir ko
zidentaujant įvyko šie page
PARYŽIUS, birž. 24. —
MADRIDAS, birž. 24. —
neatsttumus nuo savęs.
vienuolių kaltinimai už "nusi k i a i s ^metimSi]&
rėjimai: Ūkių kainos pakilo Prancūzijoist premjero socialis Casa Viejas- miestelio (Va- svarbus uostas.
kovoja prie|
Svarbus taip p a t klausimas į
Perkasus kasa pavergtieji kaitime- dorovei- yra pači% Katalikų Bažnyčią i r kataTil ^ f t ^ ^ ^ ^ t y O A į f e J3ftia- pto Blum vyriausybe paskelbė lencia p i * * v i u ^ > ) . taryba
ir pramonių darbininkai. No
1 •_!.
mos — 53 nuoš.; ūkininkų pir savo nusistatymą taikos ir paskelbė suvaržymus vietos gyveikojai• ce*»S'-%£enftj rrao- jime^'43g»4w4i-k?. teinritasei Icus,
rima ir Šiuo» patenkinti, kad
latinėje aštrioje priežiūroje. [visoki prieš 'kaltinamuosius juos pavergus.
kimo jėga — 40 nuoš.; fabri karo reikale.
parapijos kunigams.
jie neatskiltų nuo demokratų
Šie vergai sunkiai dirba, kas- statomi įrodymai stačiai sukų išmokėjimai darbininkams
1
Ši
nacių
nauja
atkakli
it
ir pasilikti] ištikimi.
Reikalauja,
kad
T.
Sąjun
Taryba
paskyrė
didelius
dien jų šimtai miršta nuo [klastoti, kad tuo būdu išliejus
— 59 nuoš.; darbininkų pirki
Kai kurie suvažiavimo ats mo jėga — 50 nuoš.; darbai goje būtų padarytos
refor mokesčius už varpavimus, už persidirbimo. Žuvusiųjų vie savo pagiežą prieš kunigus pikta kampanija prieš katali
tovai yra nepatenkinti ir pro- fabrikuose — 33 nuoš.; pramo mos, taip kad Sąjungai pri laikomas Mišias ir kunigams ton statomi prie darbo nauji ir vienuolius, kurie atsisako kus gal ir daugeliui pačių pro
hibicijos atšaukimu. O sen. nių pajamos — 35 nuoš.; šėrų klausančios valstybių grupės už dėvėjimą sutanų.
vergai i r taip toliau. Bolševi- pataikauti Hitlerini ir jo pa taujančių nacių pagaliau atiUfpsbaw iš Oa. valstybės rei kainos — 40 nuoš.; bankuose galėtų su ginklais pakilti
Dar daugiau.
Nusprendė, kai nė kiek nebrangina žmo-1 kalikams ir katalikų jaunimą darvs akis, kad išvvdus šiuos
kalauja, kad prohibicijos kon indėliai — 33 nuoš.; trafikas j prieš bile vieną užpuolike kad kunigai prieš sakysiant gaus gyvasties.
gina nuo dvasiško pavergimo. purvinus ir smerktinus jų.
darbus ir žygius prieš tuos
stitucini atšaukimą reikalinga geležinkeliais — 16 nuoš.; au valstybę. Šiandien tas žygis pamokslus iš vakaro autorite
Susidūrę su tais ir kitais
Komunistų tarpe ši baisi
atšaukti kitu konstituciniu at tomobilių gamyba 39 nuoš.1; varžomas, nes sąjungos nuo tams pristatytų pamokslų nuo verguvė vadinama darbinin- nepasisekimais kovoti prieš visus, kurie atsisako lenkti sa
vo galVas prieš apsimetusį
šaukimu, taip kad ir vėl grą statybai leidimai — 50 nuoš.; statai reikalauja visų valsty rašus, kad turinius cenzūra-1 kų " rojum >>
katalikus, nacių vadai dabar
tautos ir valstybės gelbėtoją
žinus probibiciją.
į pradeda naują ir jau aštres
vus.
*
gamyba pramonėse — 50 bių vienbalsio sutarimo.
gudruolį Hitlerį, kurs pasis
Sen. Upsbaw nurodo, kad nuoš.; nacionalių bankų pelPrem. Blumo reikalavimo
Tarybą sudaro tamsuoliai NUBAUDĖ DU KUNIGUS nę kampaniją prieš Katalikų
kelbęs Vokietijos autokratu.
visoj šaly grąžinta senovės sa nijimai — 100 nuoš.; komer pagrinde yra t a s : pav. jei Vo radikalai.
Bažnyčią. Jie dabar per spau
DAUGIAU
liūnai tik su viena išimtimi, ciniai nepasisekimai sumažė kieti j a kėsintųsi pulti Pran
dą jau aiškiau pasisako, ko
Katalikų Bažnyčia Vokieti
VACHA,
Vokietija,
birž.
kad seniau bartenderiais bu jo — 66 nuoš.; nacionalės pa cūziją, tuokart pastaroji su
jie nori ir ko sdekia.
NACIAI PAGERBĖ
joj gyvena nepaprastai sun
24.
—
Nacių
teismas
nubaudė
vo vyrai, o šiandien — jaunos jamos padidėjo — 50 nuoš.
savo sąjungininkėmis tuoj pa
Šj kartą jie jau atvirai rei kius laikus. Praeities istorija
STUDENTUS
du
katalikų
kunigus
už
taria
moterys. Anot jo, apie pusė
kiltų prieš užpuolike nelau
kalauja, kad visos katalikų liudija, kad Bažnyčia yra lai
J
i
s
pasakojo
dar
ilgiau
apie
mąjį
pinigų
"šmugcliavimą"
milijono moterų šiandien tar
kiant m T. Sąjungos valstybių
įstaigos Vokietijoje arba turi mėjusi kovas su didesniais
BERLYNAS, birž. 24. —
demokratų
partijos
vyriausy
j
užsienį.
nauja saliūnuose.
vienbalsio nuosprendžio, kad Propagandos ministeris Goebūti uždarytos, arba paduo- žmonijos tironais. J i laimės
bės
padarytas
pažangas
gero
Suprantama, kad kiti atsto
tuo būdu gavus leidimą vesti bbels su kitais naciais valdi
valstybes (žinoma, nacių) kon ir šį kartą su naciais. Hitlerio
vės
grąžinimui.
GAISRAS,
KURIS
GALĖJO
vai neturi nė kantrybės klau
karą.
trolei. Reikalauja
panaikinti vadovybėje esamos nacių po
ninkais pagerbė vokiečius stu
TURĖTI
DIDELIŲ
PASĖKŲ
syti " s a u s ų j ų " tų išvedžioji
Anot jo, būrų buvę atsiekta
visas katalikų jaunimo organi zicijos
dentus, kurie 1919 m. čia su
bus
sutriuškintos.
mų.
dar tcdi daugiau, jei ne vy- ANGLIJOS PARLAMENTO degino prancūzų kariškas vė
JURBARKAS. — Pirklio zacijas ir, ant galo, kunigų ir Prieš Kryžių sutrupės visi
Rytoj suvažiavimo sesijoje, riausiojo teismo keisti konstiliavas, paimtas 1870-71 m. ka Paco krautuvėje per neatsar vienuolių celibatą.
PASITIKĖJIMAS VY
iškeliami nacių dievukai.
bus svarstoma partijos pro- turiniai aiškinimai ir sprendire. Vokietija buvo žadėjusi gumą užsidegė benzino indas.
RIAUSYBE
grama.
1 mai.
grąžinti Prancūzijai tas vėlia Liepsna staiga apėmė krautu- NĖRA KAS SUTVARKO
BOLŠEVIKAI UŽ DARDA
Nurodė, kad sėkmingai vyk
KARIŲ KAPUS
LONDONAS, birž. 24. — vas.
NELIŲ ATIDARYMĄ
(vės būsto dalį, užsidegė pre
KATALIKŲ VYSKUPAS domą atstatymo darbą turi Anglijos parlamentas daugu
kės.
Gerai, kad šeimininkai
DEMOKRATŲ SUVA tęsti ne kas kitas, kaip tik de ma balsų pripažino vyriausy DIDINA KARIUOMENES nenusigando ir laiku pradėjo MALĖTAT. — Malėtu ka- M0NTREUX,
Šveicarija,
mokratų partija. J i pradėjo bės nusistatymą, kad sankci
ŽIAVIME
gesinti ugnį. Netrukus pasiro pmėse yra palaidoti 3 karei birž. 24. — Tarptautinėje kon
SKAIČIŲ
šį darbą ir privalo baigti. jos prieš Italiją turi būti at
dė ir ugniagesiai, kurie pade viai. Du jų 1921 mt. pradžio- ferencijoje Dardanelių klausi
PHILADELPHIA,
Pa.,'Prez. Rooseveltas dar ketve- šauktos.
reikalauja
jo gaisrą likviduoti. Užsidegę J e žuvę ties Giedraičiais nuo mu sov. Rusija
PARYŽIUS, birš. 24.
birž. 24. — Vakar atidarant rius metus turi pasilikti preTuo būdu reikštas pasitikė Prancūzijos vyriausybė, pas-j namai labai pavojingi gaisro klastingų lenkų pasienio sar Dardanelių atidarymo nar
.1
grąžinus jimas vyriausybe.
demokratų partijos nacionalį zidento ofise, kad
kelbusi savo reikalavimą dėl atžvilgiu, nes prie jų stovi gybinių kulkų. Trečiasis par dantiems laivams.
maudymasis
suvažiavimą, maldą atkalbėjo gerovę šaliai.
Chicagoj suimtas įtarimas reformų T. Sąjungoje, nus benzino tankas, o namuose vykęs atostogų
J o Eksc. vyskupas Lamb.
pinigjų dirbėjas Ch. Parr. 50 prendė padidinti kariuomenės yra dar ir valstybes monopo ežere prigėrė. Visi trys! kariai
OTTAWA, birž. 24. — Ka
Philadelphijos vyrfuipas pa- JAPONAI DARDANELIŲ m. amž.
skaičių Vokietijos pasieniais. lio krautuvė. Nusigandę gy palaidoti greta. Pagerbdami nados pasiuntiniu J . A. Val
gelbininkas.
KLAUSIMU
Siunčiama ten 30,000 karių ventojai buvo jau pradėję garbingų karių atminimą ma- stybėms paskirtas Sir HerPASIBAIGĖ PRANCŪZŲ daugiau. Iš viso ten bus turi kraustyti savo daiktus, bet lėtišikiai jų kapus atitinkamai bert Marler.
PARYŽIUS, birž. 24. —
KANADOS PARLAMEN
pamatę, kad gaisras energin sutvarkė ir pastatė pilkus ce
JŪRININKŲ STREIKAS ma apie 110,000 karių.
TAS NUTRAUKĖ SESIJĄ Japonai pareiškia, kad jei
gai gesinamas, nusiramino. mentinius kryžius.
sovietų Rusijai
turėtų būti
Visa laimė, kad įvykis buvo
PARYŽIUS, .birž. 24. —
MIRĖ JAVŲ GRŪDŲ
Karių kapai šį pavasarį vi
OTTAWA, Kanada, birž. atidaryti Dardaneliai, tai ir Marsely ir kituose Prancūzi
dieną, kada krautuvė buvo siškai apleisti, apaugę piktaSPEKULIANTAS
CHICAGO SRITIS. — Sian
24. Kanados parlamentas nu japonų karo laiviai turi gau jos uostuose pasibaigė jūriniu
atidaryta.
Jei
tai
būtų
atsiti
žolėmis.
Chicagoj mirė javų grūdų
dien numatoma giedra ir šiltraukė pirmąją sesiją, kuri ti teisę naudotis Dardane- kų streikas. Streikininkai lai spekuliantas turtuolis A. W. kę naktį, būtume susilaukę
i liais.
vyko apie 4 meuesius.
mėjo.
vėl didelio gaisro.
PLATINKITE '' DRAUGĄ" čiau.
Cutten, 65 m. amž.
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DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ DIENOS

"Mūsų parapijose dabar yra daugiau
įvairių organizacijų negu praeity, tik
kiekviena kažin kodėl ko laukia. Atro
do, kad senesnieji ir jaunesnieji laukia
darbo. Tat pasistengkime surasti jiems
darbo ir atsiras organizacijų darbuotė".
Visai teisingai kalbama. Nesuradęs jau
mmas darbo p a ė m u s , nueina kitur. Bet darbo pas mus netrūksta, tik, matyt, nemoka
me j jį įkinkyti jaunimą. Del to apie darbo
paskirstymą jaunimui priemones daugiausia
reiktų sukti galvas, kalbėti ir rašyti. Tame
pačiame rašinyje " V y t i s " pastebi ir kitą
svarbų dalyką, būtent:

Ketvirtadienis, birž. 25," 1938

Kunigo Paaiškinimai

KLAUSĖJAS: — Paaiškinkisdamas, j a u negali eiti prie
man, kunigėli, dėl ko žmonės, Komunijos, bet jeigu tik abe
kai atsistoja laike šv. Mišių joji, ar nurijai, ar ne, tuomet
P e r Evangeliją, daro su nykš- galima drąsiai eiti.
čiu ant kaktos, ant lūpų ir
KLAUSĖJAS: — Bet kaip
krūtinės mažus kryželius! Aš tada,, pavyzdžiui, jeigu atsi
irgi darau, bet nežinau, ką bundi nakčia, o čia tave bai
reižkia.
siai troškina gerti, nepažiūri
KUNIGAS. — Labai gerai, nė į laikrodi ir išgeri van
kad užklausei. Ir aš girdėjau, dens, paskui iš ryto abejoji,
" I t i n būtų sveika, jei visuomenes va kad daugelis žmonių nežino, ar galėjo būti po- dvylikos na
dai pradėtų daugiau įdomautis mūsų pa ką tai reiškia. Ant kaktos kties ar n e !
dėtimi šioje šalyje. Kada pradėsime dau kryželis reiškia, kad savo pro
KUNIGAS: — Jeigu aoejrgiau rūpintis savo socialės padėties ge
tu pripažįstu ir tikiu į visas ji, tai gali eiti prie Komunirinimu, tai ir jaunimas dirbs bendrai ir
tiesas, kurios Evangelijoj y- jos, bet jeigu labiau links prie
nereikės jo ieškoti: jis pats ten pribus".
tos minties, kad jau buvo po
Aišku, kad taip. Ligšiol, ar šiaip ar taip ra surašytos įr paskelbtos.
dvyliktos nakties, tada susi
kalbėsime, ta darbo sritis pas mus buvo ap- j K r y t i s ant lūpų, reiškia pa
laikyk nuo ėjimo.
leista. Keikia jon eiti ir jaunimą traukti, jsižadejimą skelbti tas Eva*
KLAUSĖJAS: — Bet, pa
Tai labai plati dirva, kurioj visiems yra pa- gelijos tiesas ir jas kur kyla
reikalas, — apginti. O kryže vyzdžiui, jeigu aš išgėriau va
kankamai darbo.
lis ant krūtinės, — reiškia, ndens pirmą nakties valandą
kad tas Evangelijos tiesas pagal pavarytus pirmyn laikBOLŠEVIKAI IR DEMOKRATIJA
klausytojas giliai dedasi į ši rodžius, o standard time rodo

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ki«/,-e vietose, iš kurių nesi
girdėtų jų — kakaryku.
Pas mus, Amerike, nerei
Bostono cicilistų
mokslo
šaltinis ir vvriausias ciciliki«- kia nei įstatymų. Čia visokie
kada
laikas
kų figerių žinovai Maikis gaidžiai žino
.Manidžiasi, tavorščiai,
savo jiems giedoti. Priklodui, Či
tėvui cicilikiškomis sosaidėmis kagoj subatvakariais gaidžiai
ir prašo jo rodos.
Mūsų sulenda į tokias vietas, kur
Ščestlyvos Smerties sosaidė, jų nei matysi, nei girdėsi.
>ako Maikis, susideda iš ma- Tjk penktą valandą jie pra
kingt] vyni, ale kaip sueina deda lįsti ir, eidami atrytais,

Naujosios Anglijos lietuviai katalikai
savo laikraštyje " D a r b i n i n k e " plačiai gar
i mitingą, tai visi labai daug visokiais
balsais
kakaryku
sina Lietuvių Dieną, kuri rengiama liepos 4
žino, vieni kitus tik durniais gieda. Kai kurie namo pa
d., Marianapolio Kolegijos parke, Tliompsovadina ir dar angelskų žodžių reina net smarkiai apipešioti
ne. Tos dienos pelnas skiriamas labai kil
prideda. Vieną nedėldienį, sa- ir kruvinom skiauterim.
niems tikslams — Kolegijai ir "Darbinin
kui".
kc\ toji sosaidė mitinge pasi
dar tik 12. Kaip tada?
stato bačkutę alaus ir pradė
HIUCKS žodžius rašančiam tokiame NaujoBrooklyno lietuvių katalikų laikraštis rdį ir jas prižada visuomet
Per vasarinės mokyklos pa
KUNIGAS:
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O
čia
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šios Anglijos parengime teko būti PJ34 m. j " A m e r i k a " taip rašo:
išlaikyti.
jo karasinką grajyti. Bet čia mokas syki mokytoja paklau
ma
laikytis
staudard
time.
Buvau sužavėtas visa dienos programa, ku- j
Įvyko neščestis; pro užrakin sė Marytės Yyjoklaitės, kas
"Bolševikai demokrate ja. Demokratėja
KLAUSIMAS:
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Labai
aKLAUSĖJAS:
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Šiaip
ria gėrėjosi keliolikos tūkstančių lietuvių
. Kiek
.„ , ten džiaugsmo,
,v.
. . . gražaus
,.„
stodami uz demokratijas
kitose šalyse.
Dė eiū, kunige. Mat, taip lengv jau po tikro laiko ar jau n , tas duris Įsilaužė policija ir tai vra dūšia
m
mima.
kiek
en. . į
*
visą sosaidę užkamandavojo į
— Dūšia yra tas, kas ma
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J „ : „ . „,.,. i mokrateja eidami i "bendrus irontus; de- suprast, o iš iki šiol nežino vhnos minutės negalima už
džėlą. Nariams pasisprečinus,
tuziazmo! Tą entuziazmą kelia dainos, spor. A ..
v , . . ,-v,
.' ,
jau. Dabar pats žinosiu ir ki- traukti!
no kūne mintija ir jį valdo,
ba bačkutė dar nebuvo išbaig
...
., • , - . , • • • • , • ... mokrateja pripažindami tautiškumą. Dabar
tas, kalbos, muzika ir kitokie įvairiausi dai A-- , -, ' -r» •• • ,
**. ..
KUNIGAS: - Čia irgi nė ta, tai tie bestijos, anot Mai- — atsakė Yyjoklaitė.
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sudemokratejo
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pradėjo blankti. Demokrati
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Et, kokia negabi, - - sa
Ivkai.
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žmones
suvažiuoja
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. ,- (tiems pasakysiu. Bet štai dai ra griežtai užbrėšta, nes yiv. AIO, UŽ savev lazdų ir valv
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ną t ryto ir nesiskirsto be vėlyvo vakaro. Is . . . . . .
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• - „ „i;,, +„ , jos keliais stengsis užkariauti mases. Demo- vLnas dalykėlis. Dėl ko kuni daug netikslumų laikrodžiu kur papuolė. Po tokio pafena- ko mokytoija. — Viską atsa
tokio Bostono vra net /0 su virs mailių, ta- f
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gas padavęs ligoniui Komuni nustatyme; vieta, kur esame, vo}im(» Ščesth"\'os Smei*ties kai knygos žodžiais. Pasakyk
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kratija
nėra
atgyvenusi
savo
dienas.
Demociau ir is ttn tūkstančiai lietuvių atvažiuoja. •
•
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.
ją, dar vandens šaukštą įpila gali būti toliau ar arčiau j sosaidė, sako Maikis, nutarė savo žodžiais, kas vra dūšia.
. . . . . .
i •• •
i .,„;., i kratija nugalės ir tautini kraštutinumą —
— Dūšia yra mano mama,
l
ligoniui į burną, gal kad g:-- rytus ar i vakarus, žodžiu. rašyti prezidentui petišjną,
suvažiuoja >peciahmais traukiniais, kurių
.J
- • ,. v .
*
žTfiftjur nurytų, ar : ką! Bet teko kad dar L") minučių stovi ai> kad būtų panaikintos polic- kuri valdo niano papą. - atv . . . . . .
.
i nacizmą bei iasizmą.
e
sakė Yyjoklaitė.
vagonai yra papuošti tautinėmis spalvomis. |
•
«««, matvti ir tiems duodant vau svyravimo i vieną ar į antrą monų lazdos.
pusę, o kai kur net pusė vaKaip yra pas mus, Chicagoj? Kodėl mes \
Kaip bolševikai gari du^tlTeTTgim) 4aisMano rokunda, prezidentas
nuri ima8 len vas
Mano kaimynas Kartidis
J
S - K a m e ' i ^ ; landos, bet visuomet patai
pijų, vyčių, chorų ir kiti piknikai. Bet vis laisve konstitucijoj. Konmniznias kovoja°kaper menka yra asaba tokiom turi penkine dukteris: viena
tina laikytis punktualumo.
dėlto neišeina taip didingai, kaip Naujosios pitalą ir tikybą iš principo. Be reikalo jie viso to dalyko prasmė?
KLAUSĖJAS: — Ačiū ni reformom daryti. Aš patariu jau ištekėjusi, o keturios dai
Anglijos organizuojamos lietuvių dienos.
akis dumia tikintiems".
' KUNIGAS: „ D a l i n a i ydn
paaiškinimus. Bet dabar dar petišiną rašyti bendram prun- ne rgau ja. Aną dien Kartulis
Jau laikas būtų pasekti to krašto savo
GLOBOJA -NEZALEŽNINKUS"
pats klausėjas davei atsaky- vienas klausimas. Kaip %v tui, kad šauktų kongresą ir pradėjo piršti savo dukteris
tautiečius ir ką nors didesnio suorganizuoti.
mą, teisingai įspėdamas, kad
Dvidešimts mailių nuo Chicagos Tėvai
Krikštu? Jeigu jokiu būdu ne pareikalautų nuo Bostono po- Jonui Snargliui.
l oni8
geriau nurytų šv. KoŠalia komunistų ir socialistų "kon«re- ^
Marijonai turi gražų ūki, ant kurio stovi
galima prisišaukti kunigo, o lieijos demokratijos Ščestly
— Tu esi jaunas, gražus,
muni
ne
ra d a u
t( ki
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S > 4 vaikas labai silpnas, ar tada vos Šmerties cicilistų sosaikunigų dvasine seminarija, reikalaujanti vi s o " Clevelande ir tautininkai su kindarievisiems patinki. Aš gi turiu
k u r i u bu
™ \* &*h gali kiekvienas žmogus krikš <lei.
suomenės paramos, nes dabar stato koplyčią čiais turėjo " t a u t i n ę konferencijai", kurioj %°nių,
tai
dar keturias netekėjusias duk
P išdžiūvę, kad be vanir auditoriją. Tai yra gana patogi vieta lie buvę apie 50 dalyvių. Ypatingai metasi į•&
tyti? tuvių dknai suorganizuoti. Šiokie tokie mė akis, kad toj konferencijoj dalyvavo ir va- ,dens jokiu būdu negalėtų nuSkaitėt, tavoršėiai, " Drau teris. Visos gražiosL Pasakyk
man atvirai, kuri iš jų tau la
KUNIGAS: - Taiį ga;
ginimai jau buvo daromi. Keliai jau pra dinamieji nezaležninkų vadai "arkivysku- 'ryti Komunikanto, o antrą ir
navyna, kad Prancijo*
g<
biausiai patinka?
minti. Tik reikia diuesnio užsimojimo, visų p a s " Geniotis ir " k u n i g a s " l i ū t a s . Iš to svarbiausią priežastį tai aš Tėvas, motina, brolis, sesuo
Marley miestelv išleistas iorganizacijų susibūrimo ir, be abejojimo, bū matyti, kad tautininkai ir sandarieičiai vis pats paaiškinsiu, būtent, ant Visi, o visi, kurie turi -r
— Jei priseina būti atviru,
statymas p r i e š
gaidžius
tų galima didelį ir naudingą dalyką įvykinti. dar tebegioboja nezaležninkus, kurie į mūsų kunigo pirštų lieka vienas ki-j«nt nciją ir nori, kad kūdikis
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giedoti — sako Kartulis, — tai pa
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Spaudoje jau pastebėjome, kad Marijo
prieįš penktą valandą ir iki sakysiu, kad toji... kuri ište
skanaus
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negražaus.
Vadinas,
tautininkai
•
^
i
.
,
.
^
^
^
#-*«;«£««.
«
nų Rėmėjų Draugija sumanė rengti lietuvių
kėjus.
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sio sakramento trupinėlis; yL-J \ r ^ . T \ ^ ,
n tuir» tam laikui jie turi tupėti todieną liepos mėn. 5 d, Marijonų ūkyje. Tai
laisvamaniai naudoja nezaležninkus akciiai'
, •,
,.
ruM%vpmvjia.
u Kaip
gražus užsimojimas. Dabar reiktų tą darbą
g&1
r e i k i a krikšt ti? Niekada
prieš katalikus. Tad, ar ne be reikalo ima-!™ fTST\
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S? džiui sniegu, ar ledu negali Lietuvos Motiny Ir
praplėsti, įtraukti į darbą daugiau jėgų, kad
mestl t a d a kunl as n u k r e c i a
ma
kalbėti apie Juk,
katalikų
tai girdėneži ma pakrikštyti?
nau ar nepasitaikė,
mokėčiau. Aš
su tautininkais.
kol bendradarbiavimą
tautininkai nesu- !!į v a n d' e n i i r d u o d8a' ligoniui iš | venime
Vaiky Globa
organizuojamoji diena būtų lietuvių diena
ertl
KUNIGAS:
Galima
tik
r a u , kad kai kurios moterys,
stos rėmę nezaležninkus, kol jie neatsisakys S pilna to žodžio prasme.
^ yaikų
nuo bedievybės skleidimo darbo, tol katali-j KLAUSĖJAS: — Bet ar ne- j nežino ką daryti, tai tik per tada, kai tavo rankose snie- j L i e t u v o s ^ ^
ka ms nebus su jais pakeliui.
'sugadina ligonis pasninko, ar- i žegnoja tris sykius ir sako: gas, ar ledas pradės tirpti, g l o b o j i m u r ū p i n a s i n e t i k a t MOKA GINTIS
ta, tuo vandeniu gali krikš- s k i r o g ^ ^
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kf^&m
'ba, kaip sako " a n t tuščios",'jau pakrikštijau,
STAMBUS LAIMĖJIMAS
jos
Respublikonų partijos konvencijoj, bu
'jeigu berydamas kartu su va-j RUNKJAS: _ . 0 ne! Per- tyti, bet tiesiog ledu ar sniegu k a o r g a n i z a d j ų > T a d a u
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vusioj Clevelande, ir didmiesčių dienrašViuo'ndeniu Komuniją, 1pirmiau
va- ,'žegnojimo neužtenka. KeikU negalima, nes tada dar nesi- V 1•S 0 S y r a
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Užvakar pranešėme malonią žinią, kad J i e - : ^ " - " ' - ^ P
" ' - - j ž e g n o j n n o neužtenka. W K « | ^
-vanduoį d a r i u s i o s atskirą
se taip smarkiai buvo atakuojama dabartinė
ndeni burnoj lr tlk
dlde 1
k u r i v a d m a s i Liet
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' V*™ vhndenį ir kartu tarti
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šio krašto vyriausybe, naudota tokie " s t i p  tuvių skyrių tarptautinėje katalikų spaudos v a r k
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Ar ta,
parodoje Romoje atidarė pats Jo Šventeny- | ff pasiseka nuryti? Kaip g i u o ' s žodžius: Aš tave krikš-!
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P - vos motinoms ir vaikams glo
r ū s " argumentai, kad, rodos, niekas nega
tada
T a i nieko
J u k čia
lai
domi
dal ku
bė Popiežius Pijus XI. Tai yra didelė mūsų
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tiju vardan Tėvo ir Sūnaus
l
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sužinojau. b o t i organizacijų sąjunga. Bi
Xa
av zdzlU1
kok
lėjo pajėgti jos apginti.
ta utai X*rt>4.
yra grynai bažnytinis sutvai- iirr šventosios
' ° P y
'
i ^y<l«- j rželio mėnesio pirmomis devŠventosios Dvasios".
Dvasios".
ka
atv6 e
.B*?t, i^n^i^ėju* tlt-mokratij partijos kon
kymas. Atsiminkime senovės
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J susigavęs pakryks- n o m j s įvyko šios sąjungos naKaip žinoma, lenkai stengėsi savo inKLAUSĖJAS: — O " A - tyėiau ir vandens pilčiau ant
vencijai, toji nuomonė pasikeitė. Pasirodė,
laikus, kada net pasivalgę ei
rių visuotinis metinis suvažia
kad pozicija labai gerai moka gintis ir su tlygomis pakenkti lietuvių skyriui parodoj.
men", ar nereikia sakyti?
galvos, ar tada būtų geras vimas, kuriam pirmininkavo
davo prie Komunijos, dėl to
geba pulti opoziciją taip stipriai, kad pasta Jiems jau buvo pavykę lietuvių prisirengi
KUNIGAS: — " A m e n " vi krikštas!
buvęs Lietuvos Prezidentas
roji atsiranda ne ofensyvėj, bet d*i'ensyvėj mo darbą sustabdyti. Taeiau nuvykusiam j dabar ligoniams, ypae kurie
KUNIGAS: — Nebūtų ge dr. Kazys Grinius.
Konu) J. E. Vyskupui Kankiniui Teofiliui silpnesni, Bažnyčia leidžia pa sai nereikia sakyti. Užbaigti,
pozicijoj.
ras, kadangi reikia vaiko, ar
Demokratų partijos pirmininko Farley Matulioniui, dalykai pakrypo geron pusėn. valgiusiems priimti Komuni kaip sakiau ir jau vaikas a p
Ir šiame suvažiavime pa
vaiko
tėvų
sutikimo,
nes
yra
krikštytas.
Lenkų
intrygavimiiį
padarytas
galas.
Lietu
ją,
arba
ėmusiems
vaistus
ir
ir svarbiausiojo kalbėtojo (keynoter) sen.
pavojus, kad tas vaikas ir darytų pranešimu matyti, kad
Barkley kalbos buvo turiningos, įtikinančios vių skyrius išstatė parodon spaudos ekspo taip toliau.
K L A U S Ė J A I . — 0 jeigu toliau pasiliks žydų tikėjime. Lietuvo motinoms ir vaikams
ir gabiai apginančios prezidento Roosevelto natus ne tik iš nepriklausomos Lietuvos, bet
KLAUSĖJAS: — Labai i- po ranka nėra vandens, ar Kas kita, jeigu vaikas mirš globoti organizacijų sąjunga
vedamą politiką. Jie įrodė, kad visi prez. ir iš lenkų pavergto Vilniaus krašto. Tai d m n h d a l v k ,
*
J sužinojau, bet galima, sakysim, arbata ar a- ta. Mirties valandoj, pavyz visoje Lietuvoje išlaiko keliasRoosevelto vykdomi planai kraštui
buvo yra didelis 'moralinis lietuvių laimėjimas B a - 1
gal neužpyksi, kunige, nes gal lum, ai* džindžirėle pakrikš džiui slaugė, gydytojas, ar dešimts sveikatos centrų. Tuo
naudingi ir būtinai reikalingi. Jie išaiškino m oje.
dabar mažmožio klausiu, bū tyti? Aš girdėjau, kad viena kitas kas pakrikštytų tą žy se centruose savo sveikatk ne
*
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»
ir tą, kad visi užmetimai, būk dabartinė vy
riausybė veda kraštą prie socializmo, prie
Krooklynieeiai J. Tamošaitis ir R. Kur- tent, ar valia eiti prie Komu moteris seilėmis patepė kak duką, tada gerai, nes tada tas mokamai tikrina ir taiso dau
diktatūros, kalbos apie laužymą valstybės dinaitis pradėjo leisti "Naują Muziką". Jau nijos, jeigu pavyzdžiui beplau tą ir pakrikštino.
vaikas eina tiesiai į Sutvėrėjo guma Lietuvos motinų ir vai
kų. Be to, sąjunga savo svei
konstitucijos dėsnių, yra niekas daugiau, kaip pasirodė ir antras numeris. Pasisako eisiąs damas burną, netyčia nuryji
KUNIGAS: — Nėra nė ka rankas.
tik paprastas muilo burbulas.
kas mėnesį. Ir vienas ir antras numeris daro kelis vandens lašus?
KLAUSĖJAS: — O iš va katos centrams paruošia gy
lbos. Nieku kitu negalima pa
Taigi, iš visko matyti, kad opozicijai gana menką įspūdį. Mums rodos, kad leidė
krikštyti, kaip vandeniu. Kas ndens pakrikštijus vaikąs ar dytojus ir kitą medicinos per
KUNIGAS:
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Taip
su
tuo
jai, nors gal ir labai yra gerų norų vyrai,
nelengva bus varyti rinkimų kampaniją.
jau yra nustojęs vandens var jau paskui nieko daugiau ne sonalą. Dabar pavasarį, kad
dalyku
yra.
Plovimas
burnos
eikvoja savo laiką ir pinigus. Vargonininkų
kiekvienas sveikatos centras
reikia
daryti!
do,
sakysim
jau
vadinasi
"'ar
yra
patartinas
prieš
Komuni
DUOKIME JAUNIMJUI DARBO
Sąjunga leidžia savo žurnalą — "Muzikos
užvestų vitaminų darželį, ku
KUNIGAS:
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reikia
nubata',
ar
"
k
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v
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ar
kitoki
jos
priėmimą,
bet
reikia
la
Žinias", prie kurių ir " N . Muzikos" lei
riuose motinos galėtų moky
&į svarbų klausimą svarsto mūsų jauni dėjams reiktų prisidėti. Mūsų manymu, tiks bai būti »ts.'»*Ti~m, kad nenu- skystimai, jau negali būti kri- vežti į bažnyėią, kad kunigas
dapildytų krikštą, atskaityda tis vaikams auginti daržoves.
mo laikraštis " V y t i s " savo vedamame strai liau yra turimas j'ėgas vienyti, bet jų np r"'', ^ vandens, nes jeigu nu kštymo medžiaga.
KLAUSĖJAS: — O pavyz- mas reikalingas maldas,
ryji nors pora lašų, tikrai jaupsnyje, kuriame tarp kitko rašo:
skaldyti(Tęsinys 4 pusi.)
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Pereitą kartą knn. J. V.
Liepos 4 d. yra vadinama
kripkns atsakė i mano klau-iPittsburghe ir visoj apylin_
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imą 1kas
link
suradimo
pa kėj "Lietuvių Diena". Tk I1I\T<I
šaukimo ir laimes gyvenime, ną S v. Pranciškaus seserų rė
et nebuvo pažymėta, kokia mėjai ir visos sesutės nuošir
Klebonas išdalino aštunto dija Takauskaitė 91, Feliksas Į rnatonis — 98, Justinas Pi
atalikiška mokykla gerian džiai kviečia gerbiamus klo dijimai už baigimą Standard j paliko sūnelį, kuriam kleboCourse in First Aid.
kun. V. T. Abromaitis skyr. vaikučiams diplomus ir Jeskevičius — 86.
nas
kutis.
čia pasiskirti!
bonus, asistentus ir visus pa
Birželio 18 d. studentės pra per šv. Krikštą suteikė Juo dovanas visų skyrių atsižy
Septintame skyriuje: EugeKetvirtame skyriuje: EdMaryte K., Dayton, Ohio rapijomis atsilankyti j Šv. Pra dėjo išvažinėti atostogoms.
zapo - Bernardo vardus. Kū mėjusiems moksle, pasielgime ne Jagmin — 91, Julija Kin- ward Navickas — 94, Kon
nciškaus vienuolyno ūkį, ku
Birželio 25 d. kun. Skrip mais buvo Vilimas Šeštokas ir karštais žodžiais prašė vai čius — 87.
Tas klausimas, gangreit, bu ris jau visiems yra gerai ži
stancija Čižauskaitė — 88.
kus ves rekolekcijas moterims ,įr Marė Šeštokienė. Vietinis kučių, ypatingai atostogų me
ų per kietas atsakyti vienu nomas.
Šeštame skyriuje: Vytautas
Trečiame skyriuje: Dolores
Apvaizdos Kalne. Rekolekct
,0(1 žiu, bet pagvildenus leng
tu, vengti ir šalintis blogos Ziaukas — 96, Dolores Ernest. Į Stankus — 98, Albertas PetTas išvažiavimas rengiamas
jos baigsis sekmadienio ,a- ] g ^ . T&& £
^ ^
vai surasi sau atsakymą.
Penktam skyriuje: Anna Be
(Tęsinys 4 pusi.)
draugijos, klausyti savo tėve
Šv. Pranciškaus seserų rėmė
karą. Kviečiamos visos Pitts
Pirmas dalykas, geriausia jų iš viso Pittsburgho. Val burgho ir apylinkės lietuvės PittsburgJio Padanges lių ir sugrįžus į mokyklą būti
gerais ir pavyzdingais. Daly
asiskirti savo tautos, tai y- dyba pirmininkauja. Visiems moterys pasinaudoti proga.
vavę šiame vakarėlyje žmo
a lietuvišką akademiją, bei bus malonu žinoti, kad Pitts
Birželio 21 d. buvo vaiku
nės, be abejonės, matė, kiek
ukštesnę mokyklą, nes lietu burgho Katalikų Federacija,
čių užbaigimo mokyklos progBridgeville, Pa.
sunkaus darbo ir nuoširdaus
viškoj, bei savojoj dvigubai kaip valdyba, taip ir nariai
ramėlis. Žmonių prisirinko pi
pasišventimo seserys Prancišasinaudosi, negu svetimtau- deda pastangų, kad padarius
lnutėlė
svetainė.
Programėlis
Birželio 21 d. į Bridgevil'o.
iškoj. Lietuviška katalikiška sėkmingesne "Lietuvių Die buvo atvažiavęs K. Onaitis iš seserų Pranciškiečių labai rū kietės įdeda vaikučių mokini
okykla mokins tikrojo tikė- ną". Prie to, dar prisideda Homestead pasitarti Vyčių o- pestingai paruoštas. Gimnas mui. Tuščios kalbos laisvama
nių ir cicilikėlių, kad sesutės
imo, meilės Dievo, meilės ar SLRKA Pittsburgho apskr.
rganizacijos reikalais. Būtij tikos, bernaičių driliai visie mokytojos tiktai poterių ir ka
Todėl, Šv. Pranciškaus se
imo, be to, dar uždegs širdį
labai gražu, jei mūsų parapi ms labai patiko. Mergaičių tekizmą mokina. Nors taip jie
i eile prie savo tautos, prie šutės ir jų rėmėjai Pittsburge,
jos jaunimas, kiek jo čionai driliai taip pat labai gražiai kalba, bet tegul įrodo, kokias
ėvvnės Lietuvos, kas vra d i- ypač valdyba, prašo visų at
yra, prisišlietų prie Vyčių ir atlikti. Veikalėlis " Užkerėta pastangas jie daro, kad lavi
rlžiai naudingas ir brangus cla s i lankyti į išvažiavimą.
sudarytų galingą ir veiklia smuiką" irgi gyvai suvaidin nti vaikučių protą ir skiepyti
look 01d \
ykas kiekvienam kilnios dvaRengėjai
vietinę kuopą. Pradžią ja a tas. Švėgžda A. ir kiti mėgė jų jaunose širdelėse meile sa
ios žmogui.
turime. Bet 14 nariais pasb jai natūraliai vaidino. Dainų vo tėvelių žemelei.
Ulhen irs So Easy
taipgi
žmonės
su
pasigerėjimu
Mokyklos
Užbaigimo
tenkinti
negalima.
Kuopą
rei
Antras dalykas, — lietnvišŠis įdomus vakarėlis baigė- /
ktų išauginti nors iki puses klausėsi. Aštuntojo skyriaus
Žinutes
'ose katalikiškose mokvklose
To Look Voung...
. .
.
I
vaikučių
atsisveikinimą
labai
šmto žmonių. Prie gerų norų
fisi ant lygaus laipsnio su
si Lietuvos himnu.
»
įspūdingai
atliko
A.
Birbilai
isais kitais mokiniais, o pas] Birželio 15 d. baigusios tu- ir trupučiukas pasiaukojimo
Šv. Vincento parapijonai
tė. Atsisveikinimo žodžiai taip
svetimtaučius būsi lygus su Irėjo savo Class Day. Visų in tas yra įmanoma. Tatgi, jau
buvo jausmingi, kad žmonė skaitlingai rengiasi dalyvauti
kitais mokesčių laipsnyje, gi tencija laikytos dvejos šv. Mi nieji, subruskite ir parodyki
biržeJi(> 2 8 d
- įvažiavime, kupirmenybėj — visuomet už šios: pirmąsias laikė gerb. ka te savo galią. Parodykite, kad ms traukė net ašaras. K a d a n - ,
U your hair grey ?
ris
įvyks
Amšiejaus
uky.
pakaly kitų.
pelionas kun. Skripkus, o ant jums energijos dar nepritrū gi ne visi vaikučiai turės pro
Is it going grey?
rasiąs kun. A. Angel, Šv. O- ko, kad jaunystės entuziaz gos prisiglausti prie kataliki
Praeitą šeštadienį
įvyko
Trečias dalykas, turi išva-,
Is it drab, faded or
streaked?
nos parapijos, Castle Shan- mas pas jus dar neišsisėmė, škos mokyklos ir tęsti aukš
žinoti iš namų visiems me
skaudus įvykis. Automobiliui
non, klebonas. Per šias šv. Mi kad sielojatės aukštais idea tesnį mokslą, tat, skirdamiesi
tams — (Boarding School)
susikūlus, ant vietos užmušta
Don't let these tell-tale marks of age rerocin.
šias visos studentės ėjo prie lais ir .suprantate organizaci nuo savo mylimų sesučių mo
anie yra didelė svarba. NaVanda Niedzinskiūte ir sun
They make you look and feel old beyond your
kytojų ir katalikiškos mokyk
šv. Komunijos. Šaunūs p a  jos galybę ir naudingumą.
uose būdama turi lankyti
kiai sužeistas Vincas Paulaus
years. Erase them quickly a n d simply with
Jaunimas, apkarpytais iep- los su širdies skausmu ne vie
ryčiai buvo paruošti trečiafsvetimtautišką mokyklą ir tukas. Velionė paliko dideliame
Ciairol which shampoos, reconditions and tints
mečių studenčių. Per pusry šystės ir pesimizmo sparnais, nas turės lankyti viešą mo
i važinėti kas rytas ir vakanuliūdime savo mylimą tėvą
your hair back to its own n a A a l - l o o k i n g color
čius visos studentės paeiliui pasidaro nebesimpatiškas • r kyklą. Graudu tai darėsi žmo
as gatvėkariais bei busais.
Petrą Niedbinskį ir brolį ir
. . . g l o w i n g with youthful hfįnlights... in.one
linkėjo kapelionui kun. Skrip tešla negardžiam " p i r a g u i " . nėms, bet, gal gerasai Dievu
er metus tas gana daug kaimažą sesutę. Laidotuvės įvyks
friple-action treatment.
lis ir prigelbės, kad trumpoje
kui — " A d multos annos 1 ',
uoja ir daug brangaus laiko
birželio 24 d. iš Šv. Vincento
•
•
•
ateityje
galima
bus
priglaus-,
nes jis minėjo penkioliktuo
Birželio
20
d.
kun.
A.
Jur
raleidžiama. Be to, nežiūrint
bažnyčios.
Ask your iemviman. Write for FREE booklet, FREE
ti vaikučius, auklėti jų protą
s m s m e t u s kuni
gutis
surišo
moterystės
ry
ad ir gerus turi namus, b e t |
g y s t e s ir deadvice on care of hair and FREE beaufy analysis.
Amžiną atilsį, duok jai, Vie
ir švelninti jų širdeles.
s i m t s
metl
šiais
Juozą
Pocių
iš
Pittsbur
amuose daug esti trukdvmo j
* darbavimosi ApAštuntąjį skyrių baigė se špatie!
Spirgutis
v a i z d o s Kalne
Not with common/<old-fashioned hair dyes but
loksle. O kuomet pastoji j '
> * įteikė dva- gho su Ona Kinkiūte, mūs g
kantieji vaikučiai: A. Birbi
mokvklą tokią, kur gyveni, ten s i n * b l l k i e t a ' P a s k u m kalbėjo parapijos sodaliete. Linkime
NATURALLY...with d u S l I ^ V M
jaunai porelei gražaus sugy laitė, A. Astrauskiūtė, L. Lugerb.
celebrantas,
duodamas
Švento
Kazimiero
r valgai ir miegi, tai neap
veninio ir visokeriopos Dieve kšiūtė, BL Seiliūtė, O. RubB«verly King, Clalrol, Ux.t 132 W»st 46th St., N«w York, N. Y.
Mokyklos Žinutes
sakomai daugiau pasinaudosi, paskutinius patarimus baigia
liauskaitė,
O.
Tamosiūniūtė,
Pleoie send FREE Ciairol bookl«», FREE advice and FREE anolyslt.
mokyklą, po jo kalbė palaimos* pradedant eiti sun
—
fokykloj yra laikas kelti, mo j nčioms*
*
K. Bujokas, R. Dudėnas, C.
ytis, valgyti, žaisti ir mie- jo kun. A. Angel, paskui vie kias ir atsakomingas motery Eismontytė, A. Lunis ir R.
Name
Addre»$
Sekantieji mokyklos moki
stės
luomo
pareigas.
V.
nos
studentės
dėdė,
pasijonisoti, tikrai paskirtas, ko ria
niai atsižymėjo aukštais laips
City
State
Pužauskas.
luose negali padaryti. Mo tas iš Kentucky, ir Cisarik iŠ
niais:
Kun.
J.
Skripkus
pasakė
iš
My Beautician is
Mahanoy
City,
kuris
taipogi
Braddock, Pa
ykloj būdama išlavini savo
Aštuntame skyriuje: Leokakilmei pritaikintą kalbą.
ūdą,
palieki
mandagesnė, turi dukrelę akademijoj. Po
i
rielankesne ir išmoksti tva- pusryčių studentėms buvo pa-f Birželio 21 d. mažutėliai iš
^ ,
4
ruoštas
programėlis,
per
kurį
kilmingai
priėmė
pirmą
šv.
kos, kas gyvenime yra biankitų studenčių Komuniją. Klebonas su tar
esnis negu pats mokslas. Bu- apdovanotos
lania namuose neturi tokio brangiomis dovanomis. Viso, nais pasitiko prie durų ir su
procesija įvedė bažnyčion, kas
ero vardo nei užuojautos įsirašė j alumnietes.
darė žmonėms didelio įspūd
aip nuo tėvelių, taip ir kaiBirželio 16 d. suloštas juo žio. Paskui pasakyta pritai
ynų, negu kad parvažiuoji
kingas veikalėlis. Žmonių at kintas pamokslas. Per šv. Mi
artą j metus.
silankė daug. Pralotas M. L. šias ir procesija choras su va
Iš Obio valstijos yra netoli Krušas su klieriku Abromavi rgonininke gražiai giedojo.
era katalikiška mokykla — čių ir Antanu Valančium taip
Po Mišių buvo pašventini
v. Pranciškaus Akademija, gi dalyvavo programelio me mas ir įrašymas į rožančių ir
tu.
škaplierius.
ittsburgh, Pa.
Klebonas ir parapijonai la
Todėl, Maryte, kreipkis seBirželio 17 d. prasidėjo mo bai dėkingi viršininkei seseančiu adresu: Principal St. kslo baigimo programa. Pra rei Alfonsai ir jos pagelbininVancis Academy, Mt. Pro7i- lotas Krušas išdalino diplo kems, kad taip puikiai ir pri
dence, R D. 9 South Hills, mus 16 studenčių baigusių 4 ruošė mažutėlius. Seserys Prametų akademijos kursą ir ke nciškietės daug gero nuveikė
Pittsburgh, Pa.
turiom 4 metų komercijos ku mūsų tarpe. Mes atsiminėm
rsą. Tarp svečių buvo kun jas aukomis.
Kiekvieno kataliko yra prie Jurgutis, kun. Misius (kalbė
derme skaityti ir remti savo tojas), kun. Abromaitis.
Garnys aplanke Juozapo ir
Studentėms suteikti paliii- Lydijos Lešoinskų namus ir į!\
katalikišką spaudą.
^
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MOTINŲ IK VAIKŲ GLO
BOS DRAUGIJA
Rūpintis medžiagine motinu
ir vaikų parama yra suorga
nizuotos mažesnes motinos ir
vaiko draugijos, kurios jau
veikia keliolikoje mažesnes
motinos ir vaiko draugijos,
kurios jau veikia koliolikoje
vietų. P< rnai sveikatos cent
rai globo d o 26,868 motinas ir
vaikus, o namuose aplanke
«>4,S67 motinas ir vaikus. Šiais
metais numatoma įsteigti dar
tris sveikatos centrus. Taip
pat bus paruošta daugiau me
dicinos personalo, ypač gydy
tojų. Sveikatos centrų darbas
bus nuolatos tobulinamas. Be
to, norima prie sveikatos cen- '
ti ii prijungti mokyklinio am
žiaus vaikų globų. Suvažiavi
me dar buvo padaryta " visa
eilė pranešimų apie motinoms
ir vaikams globoti organizaci
jų sųjungos veikimų, ir jos
santykiavimų su panašiomis
užsienio organizacijomis. Tsb.

Didelis Lietuvos Šaulių
Vady Suvažiavimas
Kaune
•

.

Septynioliktus metus gyve
nanti Lietuvos šaulių sųjunga
yra laikoma artimiausia ka
riuomenes talkininke. Del to
jvrnai buvo priimtas naujas
šaulių sąjungos įstatymas, pa
Suvėlavimą atidarius. Municipal auditorija, Philadelphia, Pa., kurioj dabar eina demokratų partijos suvažiavimas nominuoti kandidatą būsimiems prezid. rinkimams.
gal kurį visa šaulių sųjunga
yra sukarinama. Šaulių sųjun- k . i m į o M k a i m o > k u r i a m e ne _ menę su visuomene. Pavojaus kultūros srityje, iš šių darbų S . L . R . K . A . Cllicap;OS darome tai dėl to, kad būtinai delegatams ir svečiams.
gos sutvarkymas irgi pana- b f l t ų * a u | i u . S u p r a i l t a n i a > k a ( i metu šauliai turės sudaryti a- ypač paminėtini šaulių namai,
i reikalinga darant sutartį su
B. Čiiauskiene, 6831 S. R<
Kuopų
Dėmesiui
šus į kariuomenės sutvarky- ^ t Q fc g ^
s a j U I l g o s zo _
i viešbučiu. Kurie dar neįsigi- |ck\vell st., tel. Prospect 7851
ntrųjų rinitų jėgų su kuria bet kurie dabar taip smarkiai sta
mį, nes būrio ar rinktinė, va- - ^
reikšmingas.
koks priešas, besikėsinantis į tomi visoje Lietuvoje. Toliau
; jote tikėtų, malonėkite rezer- j
—:
das atsako už jo žinioje esan
Lietuvos nepriklausomybę, ne eina įvairių švenčių rengimas, j Visos kuopos ir pavieniai' v-uoti iki subatos vakaro nu-j SKAITYKITE IR PLATIN
Lietuvos
visuomenė
susido
čių šaulių veiksmus. Šiuo me
begali nesiskaityti. Žingsnis per kurias viso krašto gyven- j asmenys, kurie turite paėmę j rodytu adresu. Išimtis - daromėjusi
laukė
ir
didižiulio
šau
tu šaulių sųjunga yra didžiau
2)o žingsnio Lietuvoi šaulių tojuose gilinama 'ietuviškoji, parduoti seimo bankieto ti-ana tik iš toliau atvykusiems
lių
vadų
suvažiavimo,
kuris
sia ir stipriausia organizacija
sųjunga eina į priekį. Lietu sųmonė ir ugdomas tautos rei ketų, malonėkite gražinti pi
įvyko
Kaune
birželio
'2
d.
Ši
Lietuvoje. Beveik nėra nė vie
vos šauliui lygiai kaip ir kie kalų supratimas. Tai irgi sva nigus ir likusius tikietus že
tame
suvažiavime
dalyvavo
ano didesnio miestelio, bažnytkvienam kareiviui, krašto gy rbūs darbai, kurie kreipia Į miau nurodytu adresu ne vė
pie KKHJ šaulių vadų. Į jį bu
liau, kaip šeštadienį, birželio
nimas ir nepriklausomybė yra 1 save rinitų dėmesį.
PITTSBURGHO LIETUVIŲ vo atsilankęs ir ilgų kalbų pa
INC
27 d. Kas nesugražins ir ne
aukščiausia
pareiga.
•
Baigdami
savo
suvažiavimų,
sakė Respublikos prezidentas
ŽINIOS
3320 So. Halsted Street
,
. s v .. Į šauliai pagerbė žuvusius dėl praneš iki birželio 27 d., tų
rr . •
Antanas Smetona. Be to, da
PHONE: YARds 5215
Taigi, matome, kad saulių l
*^b .
visi tikietai bus skaitomi par
lyvavo visi m misteriai ir ka(Tęsinys iš 3 pusi.)
, • .. T .
i u • Lietuvos Laisvės. Guze prie duotais ir vėliau tikietų nega
D A B A R Skolinam ir Perkam
1
reikšmingaLietuvoje
ir visų aukštai
ve
riuointnės vadai. Suvažiavime paskirtis
yra
labai
,
.
Pirmus Morgičius
rau>ka> — 91.
lesiu priimt, tik pinigus. To
iypac svarbių, Lietuvos šaulių rtinama. Tai tikra civiUnė ka savo tiesioginių pareigų, bū
REAį
ESTATE
Antrame skyriuje: Maiga
dėl, malonėkite gražinti laiku,,
V'tMikius K u š l o liiMirance — LKIIH*>. V ie>ui.» A l i l o l l i o t l U i ų ,
I pareigas nušviečiančik kalbų riuomenė, kuriai priklauso dau įių vadai turės pertvarkyti
rėta Ziaukas — 90, Jurgis Ši
kas išvengti nemalonumo. Mes
M i k l t j I I l . 1.
. pasakė kariuomenės vadas pu gelis krašto gyventojų — vy visų šaulių sųjungk ir daroų
kšnius — 97.
l k i n i n k a s Raštikis. Iš tos kal rų ir moterų.
įstatyti į naujas vėžes.
PiniUiine skyriuje: Alenu V<?
bos matyti, kad kariuomenės
AMERIKOS
LIETUVIŲ
DAKTARŲ
DRAUGIJOS
NARIAI
Be
karinio
parengimo
i\
irbonas, Pranciškus Ziaukas — vadovybė į gerai susitvarkiu
kaių, šaulių vadai sa\o suva Ofiso Phone
Res. and Office Tel. CANal 0257
97.
sių ir gerai ginkluotę šaulių
Važiuokit j Lietuvę!
2359
S. Leavitt St.
Res. PROspect o659
žiavime aptarė ir kitus šau PROspect 1028
CANal 0706
.Mokslo metų užbaigimo pro- Isųjungų deda daug vih'ių. šau
lių darbus, kuriuos jie varo
gramą buvo tokia:
lių sųjunga yra venas stipGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1. " P r i e dangaus v a r t ų " - -.Į riaušių saitų, rišančių kariuo1821 So. Halsted Street
(ROWARSKAS)
Anl
VISŲ
LaivŲ
Septinto ir aštunto skyr. me
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Greitas Patarnavimas
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
Res. 6924 S. Talman Ave
rgaitės.
2403 W. 63rd St, Chicago
AKIŲ UVDYIOJA1

KITĘ "DRAUGĄ" i'

ŠUKYS -- I00DY - ANTONISEN

DR, J. J. K0WAR
OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointmeut

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRIKOL'IS

;
ir

1VIKUIKU s O k l b
b . ^ i ^ T . * ^ .Ir^r.
Ketvirto Skyr.

CIO
Ciai.
Q PoTiolin
O. r a n e i i ų

1 1 e - j delektra,
parodančia mažiausias klaia
K««««;
*SpecialS atyda atkreipiama J
b e r n a i - j mokyklos vaikus. Kreivoe akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
i Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
if\Li<
T v o n i n sHikimų akys atitaisomos be akiniu
SOKls — 1 1 eciO K į
pigiau kaip pirmiau.

Tei.

CANal 0402

I R , P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

Tel.

BOUlevard 7042

DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.

4645 So. Ashland Avenue

arti 47th Street
Vai.: nuo lJ iki b vakare
iSeredoj pagal sutartį

Ofiso Valandos
2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedeliomis pagal sutari j
Ofiao Telef. BOUlevard 7820
Namų TeL PROspect 1930

Kuo

TeL

CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 v
Seredomis ir Nedel. pagal sutarti
REZIDENCIJA

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2608 West 47th St.

LAFayette 1083

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14
įves. ViOtory 2343

BUICK (§r
PONTIAC

OR. A. J. 6ERTASH
Uiizu

\ a l . nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

ir

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

6631 S, California Ave.

Tel. VIRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedoliomis pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL

DR. MADRiCE KAHN

ir ketvirto skyr. mergaites, j 4712 SO ASHLAND AVE. 1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
Telefonas REPublic 7868
Utaru.,
Ketv.
ir
Pėtn.
10—9
vai.
9. " ū k i n i n k a i ' • — Penkto | Phone Boulevard 7589
Į V A I RŪS
D A K T A R A I
S147 So. Halsted St., Chicago
skyr. bernaičiai.
Pancd., Sered. ir vSubat. 2—9 vai.
30 METŲ PRITYRIMAS
10. "Šventas Kazimierai''
Akys egzaminuojamos — akiniai
pritaikomi
OFISAS
(giesmė) — Aštunto skyriaus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
4729 So. Ashland Ave.
mokiniai.
4631 So. Ashland Ave.
VIRginia 1116
4070 Archer Ave.
2 lubos
U . " K u r bakūžė samanota"
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
CHICAGO, ILL.
Tel. YARds 0994
OPTOMETRISTAS
vakare
Telefonas MIDway 2880
(daina) — Aštunto skyriaus
Rez.: TeL PLAza 2400
REZIDENCIJA
1801 S. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
mokiniai.
LATayette 3051
2519 W. 43rd S t Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki
VALANDOS:
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. vakaro. Nedeliomis cuo 10 iki 12
12 — 1:30 iki 8 vak.
12. Klebono kalba.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai!
v*L fto flį*fl ir uno 7 iki 8;30 vat. ( Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 •.vak.
Tel CANal 0523
lo\ Lietuvos himnas.
I Nedeliomia nuo 10 iki 12 diMft i
W¥»l «4t&rtj

DR. A. J. MANIKAS

B. R. PIETKE WICZ

DR. C. Z. VEZEL'IS

PHYSICIAN and SURGEON

DR. F. C. WINSKUNAS

/.

EKSKURSIJOS

6 iki 8 vai, vakaro

Res. Tel. GROvehiU 0617
Ollice Tel. HEMlock 4848

• 2. "Viens, du, t r y s " — Pi
rmo ir antro skvr. bernaičiai.
3. "Bell B o y s " — Septin
2423 YV. Marąuette Road
to ir aštunto skyr. bernaičiai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4. "Shirley Temple" (daVel. 2—4 ir 7 - 9 vak.
Ketv.
ir Nt'dėliomia susitaru.nce) — Pirmo ir antro skyr.
DR. VAITUSH, OPT.
Tel. CANal 2345
mergaitės.
LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIŲ
."). šv. Kazimiero orkestrą — '
SPECIALISTAS
Šešto skyr. bernaičiai ir mer
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Palengvins aklų įtempimą, kuris
gaitės.
etiti priežastimi ęalvos skaudSjimo,
2158 VV. Cermak Road
svaigrinio. akiu aptemimo, nervuotu(j. Vainikų drilius — Penk i mo. skaudamą akių karštį, atitaiso
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
i trumparegyste ir toliregystę. PrirenK e t v e r i a i s pa^al sutartį
to skyr. mergaitės.
i gia teisingai akinius. Visuose atsiti2305 So. Leavitt St.
7 "Rii<liilrii S ^ l r w "
T r U | kimuose egzaminavimas daromas su

OR. P. Z. ZALATORIS

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ

GENERAL MOTORS AGENTŪRA

DR, JOHN SMETANA

806 W. 31 st St. Tel. Victory 1

L

DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SĄJOITO
Bendradarbiai

I

MIO

J

etvirtadienl»p birž. '25,- 1936'

JVC-ATTO A R
"UN

West Pullmano
Naujienos

VIETINĖS ŽINIOS

I

c

5

'STRICKa

na v e

* ^u. ^ e e n m y
te-rmis r a c k c ^ B u n t v T t

Nurse J a n e
k a s it
in

tik taletingas muzikoj, bet va
Birželio 28 d., parapijos da
sario 18 d. baigė 8v. Leonar rže ir svetainėje, ŠŠ. Petro ir
Moterų Sa-gos Chicagos ap do aukštesnę mokyklą su au Pauliaus parapijos choras, ku
skrities susirinkimas įvyks bi kštais atsižymėjimads. Gradu- riam vadovauja varg. S. Bairželio 26 d., 7:30 vai. vakare, antų buvo virš 120, jų tarpe la, rengia linksma piknikėlį.
tiktai vienas lietuvis Laurai
Grieš gera muzika ir bus*
West Pullman kolonijoj.
tis,
i
daug kitokio įvairumelio. Vi
Visos kuopų atstoves malo
sus užprašome dalyvauti.
nėkite atsilankyti, nes yra Į Diplomai buvo išdalinti koPiknikėlio pelnas eis pu
svarbių reikalų svarstymui. W * W ° paskui buvo paka
siau su parapija. Įžanga tik
siame susirinkime kuopos m a l š i n i m a s Šv. Sakramentu. Da25c.
lones pranešti, kiek narių n u o m a v o daug svetuntauč4ų kukuopos dalyvaus bendroje šv. mgl)> jų tarpe pral. M. Kru
M a n o Įspūdžiai Šv.
prastos iškilmės minint paraMŪSŲ
gerb.
kleb.
kun.
A.
pi
ios dvidešimts
Komunijoje. Arba, galite pra šas, kun. A. Briška ir varg
Antano
Parapijos
<
penkių metų
Linkus, rašo iš Lietuvos, kad
nešti 20 kp. pirm. A. Statkie J. Kudirka.
%
vieši
pas
savo
seną
močiutę
Jubiliejuje
j
*
?
*
Į
g
^
^
y
nei, 4446 So. Washtenaw av.
B. Lauraitis apdovanotas d*, ir sesutes. Be to, jas savo auJ
J
•»
J. R Chicagos vyskupas O'Sųjungiečių dvasine puota į- vanomis ir sveikinimais.
.
,.,.
v_.
,,,,
_ . .
~T~^~ ,
Brien. Į bažnyčia buvo Ivdivyks birželio 28 d., Nekalto
Ieva Lukošiūte tomobiliu pavažinėja. KleboTeko ir man laimė dalyvau- ,»»
••
i •
Prasidėjimo Šv. Panelės baž
...
v , .
. . . M. I
.
.. ^
«ias procesijos, kuri susidarė
nyčioj, Brighton Pk.
nas toliau rašo, kad aplanke ti Sv. Antano parapnos, Cice- ;* • ,. • .
.
v.
f
J
l
s
Sidabrinis Jubiliejus
. .
. , . . . . ?'
vietinių ir svečių kunigu,
T. .
t<
m
Prašome visų pribūti 7:30
rštonų
ir
kitas.
Gale
pažymi,
lio
13
d.
Toji
diena
amžinai
žymesnes Lietuvos vietas: Su- ro, 111., sidabrinio Juibilieiaus seae ^i
••
* -,
min
vai. ryto, mokyklos kambary
,
,
.
.
*
....
,
.
.
.
'
'
,
,
,
r
"
a
r
i
j
o
s
studentų,
tarnaukad
rugpiūcio
2 d. Kaunu,
jau bus 0Bisu pasiliks
mano
atmintyje.
Jau- 1 dalyvavo
kun.
A.
Ežvrjkis,
valkijaj,
Žemaitija
iškilmėse,
kurios
buvo
birže;
w
i
„
-T
r
i* •
BRIGHTON
PARK.
Bi
inin
r
i
y
i
r
t
t
Q
o u ir
je. .Mišios šv. prasidės 8 vai.
- i . ^ parapijos
:- u:^„.. .......
_ * - pi-,a ciu,
« . ,o
.3 ir m„^
.,:„__ dalyvau_ v , , tpirmas
J
mokyklos
vaikučių
Kei
mumis
metiniam
kad
kiekvieno
Šv. Antano parapijos
Per pamaldas mūsų daininin-1rželio 20 d. Stanislovas ir Do
kia
primint,
kad procesijoj
knike Vytauto parke.
Rap. įančio širdyje toji iškilmių ai- klebonas. J o pasirodymai
ne
micėle
Grikšai
minėjo
laimi
kė M. Janušauskienė žadėjo
mintis liks neišdildoma. Jei vieno širdyje sukėlė brangią
pagiedoti. Po pamaldų Brigh- ngo vedybinio gyvenimo 25
gu ir buvo atšalėlių susirin atmininių.
Peoples Furtiiture
ton Pk. sųjungietės visas pa- l n e t u sukaktį. Kyto Nekalto
Kompanijos Piknikui kusiųjų tarpe, jų širdys buve Iškilmingas šv. Mišią.-: lai
vaišins pusryčiais. Teko suži Prasidėjimo Panelės Šv. baž
verčiamos garbinti Aukščiau ke kun. L Albavičius. Dijakonoti, kad 20 kuopos sajungie- nycioj įvyko iškilmės. Klebo
Praėjus
siąjį.
nu buvo kun. A. Valančius,
tės deda pastangų suruošti nas kun. A. Briška atlaikė šv.
Bažnyčios dekoracija trau subdijakonu kun. S. Pačiauš
šių iškimę tokių, kokios dar Mišias jų intencija, suteikė pa
Šiemet Peoples rakandų be
kąs, abu paeina iš Cicero. Pa
nebuvo. Tat, laikykime visos laiminimų ir pasakė įspūdin ndroves mini 20 metines su- kte traukė kiekvieno akį. Šv.
mokslą sake kun. A. Ežerskis,
gų pamokslų.
sau už pareigų dalyvauti.
kaktuves. Paminėjimui jų, be- ^ ^
b^nyemje, «• t l k " » u
Po Mišių J. E. vyskupas pra
alillftl b u v o
O. A. Nevulyte, apskr. rast.
^ ^ Bievo
^
Jubilijantai ir jų šeima, gi ndrovė birželio 21 d. Birutės «
kalbėjo į susirinkusius. Iš ka
minės ir artimieji draugai be darže buvo surengus pikniką. rbės grožį. Piešiniai ant baž- lbos buvo galima spręsti, kad
4151 ldekvie
MŪSŲ Jaunuoliai B. ndrai priėmė šv. Komunijų.
Nežiūrint, >^A.^ # A -^fN* I^Įf"?*'*^E^l*?
* apmąs" jis | % $ | ^ ę t u v i ų ka%i*k*Į vei
nauL medžiagos giliam
ha.1 , ,! • . f' '"•
j. b u į į ^ M t a š , mežirirint įjr kitą
Rtzek Mužikas,
Jubiliejįttis bankietas įvyko nepatogią aplinkyDių, kaip tymui. Ši bažnyčia yra kaipc ( kimu. Gyrė kleboną kun. 11
kyklos programoj pa rapijos salėj. Puotoj daly tai, kad daržo savininkė davė priešskonis amžinos buveinės J . Vaičūną už nenuilstantį da
Šioje puikiai išpuoštoje Šv. rbštumą Dievo garbei ir sielų
vavo kun. S. Jonelis ir dau įsakymą neleisti automobilių
išganymui.
Birželio. 17 d., Kimball H a l f svečių. Po vakarienės jubiliaį daržą, o parkyti sale daržo, Antano bažnyčioje buvo nepaįvyko p-lės B. Fitzek piano [tams sudėta širdingų linkėjiNegaliu baigt nepareiškus
prie to vandens laistymo tromokyklos mokinių metinė re- mų ir dovanų. Jubiliatai vivanų išdalinta net 35. 30 do kelių žodžių apie kun. H. J.
kai negalėjo čia pat gauti va
cital. Daugiau pasilavinusių ir,šiems nuoširdžiai dėkojo.
ndens, o iš Čikagos vesti ne vanų laimėjimo dalyvavo į- Vaičūną. Jame randame tik
gabesnių p-lės Fitzek mokinių
Jubiliatai išauklėjo dukrelę sutiko, dėl to daržas buvo sau staigo*s kostumeriai, o 5 do rai pasišventusį Kristaus tar
tarpe buvo ir keturi lietuviai:
Bronislavą ir du sūnus Joną sas ir karts nuo karto buvo vanų laimėjime dalyvavo ben ną. Jis atsidėjęs pildo Kris
&. Bručaite, «d-ro Vezelio sū
ir Jurgį. Pastarasis yra vedęs dulkių, bet suvažiavo daug drai publika. .Kurie su savim taus įsakymą: " E i k i t e ir mo
nus Kazimieras, L. DeveikiūJuzefą (Jurskaitę. Visi yra tūkstančių žmonių, linksminos | neturėjo - s t a b ų " (laimėjimo kykite visas gimines, krikšty
tė ir dain. S. Lauraitienės sū
ir linkėjo įstaigai gerų ttk- Į kuponą), tie gali kreiptis i dami juos vardan Tėvo ir Sūpavyzdingi jaunuoliai.
nus Benediktas.
Ptoples krautuves ir jas at
1
Rap. mių.
Daktaras Sako Kaip
siimti. O kurie nebuvo pikuiBručaitė pildė: "Coneerto
Programa buvo labai tur ke ir nežino, ar jų kuponai lai
Išvengti Slogų
D Minor' , — Rubenstein; K.
sveikatos specialistas yra patinga, graži ir skirtinga nuo mėjo, gali užeiti į Peoples Žymus
reiškęĄ kad 83 nuoš. šios šalies as
Vezel, " N o l a " — Arndt; Leo Rengkimes Prie Gra
menų yra paliesti slogų. Jis nurodo,
kitų panašių išvažiavimų. Su krautuves ir pasiteirauti. Tas kad
"raktas" išvengimui slogų, yra
ną Deveikiūtė — Beetlioveno žaus atstovų susipaži
palaikyti
atsparą, kuri nugali daug
sirinkusi minia žiūrėjo ir gė rodo, kad Peoples rakandų be maž pakenčiamai
U
susirgimų
prie
E " Fiat Major Coneerto
nimo valcaro
rėjosi programa ir dalinosi į- ndrovė moka kaip vesti bai- žastį.
NŲCJA-TONE
pasirodg
stebStinu
ir B. Lauraitis, " P o l l y " —
tonikų
būdavo
jim
ui
ir
palaikymui
spūdžiais iki vėlumos.
Jdų biznį, taip gi žino, kaip atsparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu
Zamecnik.
Be abejonės, visos LBKSA
sius organus.
Teikia j i e m s daugiau
suruošti
šaunius
išvažiavimus.
jSgos, Ir jie išmeta nuodus, kurie
Daržas
irgi
buvo
gražiai
iš
b ū n a priežastimi jvairių negailų. D a Jaunuolis B. Lauraitis ne kuopos, apskričiai, pavieniai
Valio,
Peoples
bendrovė!
Aš
dar laikas j u m s būdavot! atsparą,
puoštas
vėliavom
bei
spalvom.
nariai bei organizaicijos rė
i m k i t N U G A - T O N E tik trumpą lai
Kurie laimėjo brangias do ir mano draugai tikrai turė- ką ir tėmykit stebėtinus rezultatus.
mėjai jau rengiami prie gražių
Parduoda ir garantuoja visi aptie>>
Rap.
koriai.
Pinigai grąžinama, jei esat
vanas,
čia
pat
jas
ir
gavo.
Do-jonie
"good
tinie
priešseiminių šokių ir atstovų
nepatenkinti. Mėnesio trytmentas už
Vieną Dolerį. L e n g v a priimti ir pa
susipažinimo vakaro, kuris įlaiko ius tvarkoj.
N u o užkietėjimo m k l t — U G A - S O L
vyks birželio 28 d., English
— Jdealų Liuosuotoją vidurių 25c
• r 50c.
Room, Morrison viešbuty, prie
Clark ir Madison gatvių, pa
STANISLOVAS GUDAS
čiam vidurmiestyj.
Mirė birželio 23 d., 1936 m.,

Chicagos Sęjungietems

JL 1 JL

J.F.ĖUDEIKIS

4:00 vai. ryte, s u l a u k ę s 56 m e 
tų amžiaus. A. a. Stanislovas
Gudas g i m ė gruodžio 4 d., 1879
m., Lietuvoje, Teisių apskrity,
P l u n g ė s parapijoj,
Vieštovinų
sodžiuj.
A m e r i k o j išgyveno 33 metus.
P a l i k o dideliame nuliūdime
moterį Oną, po tėvais Kaubraitė, 5 s ū n u s : Stanislovą, P o v i 
lą, Edvardą, Bronislovą ir K a 
zimierą, seserį Petronėle L a u 
čiene, broI| Levoną ir ;ini
K ū n a s pašarvotas 3910 H e m lock St., Indiana Harbor. I n 
diana.
Laidotuvės įvyks penktadie
nį, birželio 26 d.
Iš n a m ų 9
vai. ryto bus atlydėtas į Šv.
Pranciškaus
parap.
bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą.
P o pa
m a l d ų bus nulydėtas i šv. K a 
zimiero kapines.
Nuoširdžiai k v i e č i a m e visus
gimines, draugus-ges ir pažys t a m u s - a s dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
N u l i ū d ę : 3Ioteris, Sūnus, Se
suo, Brolis ir Giminės.
L a i d o t u v ė m s patarnauja graborius J u l i u s Prusieckl.
Tel.
I n d i a n a Harbor 288.

LAIDOTUVIŲ

E

DIREKTORIUS

JUOZAPAS

f*

UDEIKIS
TGVAS

tmw

REPublic 8 3 4 0

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ]

Šis vakaras nepaprastas,
nes susipažinsime su svečiais
ir atstovais, kurie dalyvaus
LRKSA auksinio jubiliejaus
seime.

YARds 1741-1742

Rinktinė orkestrą grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Salė yra kuopuikiausiai
išpuošta, erdvi. Šokių tarpuo
se L. V. " D a i n o s ' ' choras,
vadovaujant muz. J. Rakaus
kui, išpildys muzikalę prog
ramą.

GARY, I N D . I J A I D O T U V I V

KELNER — PRUZIN
Geriausias
P h o n e 9000

patarnauja
6 2 0 W . l&th A v e .

Geriausias naminis ir
importuotas
granitas paminklams parsiduoda vz
žemiausias kainas, kurias galima jį
parduoti.
Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnes.
'^Jtl

Priėmimo komisija nuo pat
ryto bus viešbuty j ir kuo gra
žiausiai priims atvykusius at
stovus ir svečius. Tatgi visų
kviečiame rengtis į šį istorinį
vakarą ir užmegsti naujų pa
žinčių su atvykusiais svečiais.
Ieva Lukošiūte,
^ kiu r^nfiimo Kom, T)irni.

Moteris

DIDELIS PAMINKLŲ
IŠPARDAVIMAS

Į vakarą pakviesti žymiau
si Chicagos lietuvių profesijonalai ir biznieriai.

n

patarnavimas

3958 W. l l l t h St., prie Crawford Ave.
..

BEVeiįy 0005

(Skersai šv. Kazimiero K a p i n i ų )
žte didelis išpardavimas įvyksta dėlto, k a d a s nep&jiegiu užlaikyti
dvfieių Uamį.
M B S . AJJJVA B I T T I X
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Mrs.
Robert Hickey, Roseville,
Calif., writes: "My doctor preseribed
Kruschen Salts for me—he said they
wouldn't hurt me in the least. I've
lošt 17 lbs. in 6 weeks. Kruschen is
worth its welg-ht in g'old."
Mrs. Hickey paid no attention to
gossipers who said there was no
safe way to reduce. She wfsely fol- '
lowed her doctor's advice. Why don't
YOU?
Get a jar of Kruschen to-day Oasts
4 weeks and costs but a trine).
Simply take half teagpoonful in eup
of hot water every morning. Ali
drus-gists.

Buy gloves vvith vvhat
it savęs

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS
i

i

i

i

Į
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Nerelk mokėti 60 c.
dantų mostj. List erine
oth Pa«te g a u n a m a p o
rėtnyk. kaip s e r a i Ji
kia. •>» vartotadama*
metu* sutaupai $!.•#.

25'

ai
ToS 60.
vei
per

T coulint find my

Pt°"''

*jąyi»Wm. Senatorius Alben AV. Barkley iš Kentucky
valst., kuris demokratų partijos suvažiavime pasakė va
dinamą " k e y n o t e " kalbą.
naus ir Šv. Dvasios". Jis n e - g a i t ė stojo į eiles Kristaus kapaiso vargo, kad tik pagelbė-|ržygių, į aukštesnį luomą, Su
jus žmonėms pasiekti aukš-jnku būt aprašyt visus jo gečiausiąjį tikslą. Jo uolumas j rus darbus. Jam tinka šis prie
pasirodo pašaukimuose, ku-;žodis: "Darbai garsiau kalba,
riuos jis ugdo savo parapijoje, negu žodžiai'\
J o patarimu ir paskatinimu ;
Ciceroj Gyvenusi
ne vienas bernaitis bei mer- •

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių]
Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj]
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Radzius
T00K0FF17LBS. S. M. Skudas
OF ŪGLY FAT
I. J. Zolp
Ezerskis ir Sunūs
Lachamricz į Sanai
J. f. Eudeikis
S. C. Ladiawicz
J. LiuJevtcius
S. P. Mažeika
A.
Masalskis
LISTERINE
TOOTH PAŠTU A. Petkus
HEEDID DOCTOR'S ADVICI

J>lREKTORIAI

H;ave

668 West 18th Street
Phone CANal 6174
718 West U3th Street
Phone MONroe 3377
1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203
10734 S. Michigan Ave.
Tel. PULlman 5703
2314 West 23rd Place
Phone Canal 2515
4605-07 So. Hermitage Ave.|
Phone YABds 1741—1742
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.
42-44 E. 108th Street
r n o n e PULlman 1270
arba CANal 2515
4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Ave.
Phone YABds 1138
3307 Lituanica Ave.
Phone BOUlevard 4139
1410 So. 49th Ct., Cicero
Phone CICero 2109

H

DRAUGAS

VIETINES ŽINIOS
ANTROJI LRKSA JUBILIEJINIO
SEIMO DIENA
Vakaras Skiriamas Atstovų Poilsiui ir Apziureji
mui Lietuviški; Įstaigų ir Chicagos Įdomybių
Antrąją
Lietuvių Romos
Katalikų Susivienymo Ameri
koje jubiliejinio eimo dieną
jokios šeimines pramogos ne
bus. Tos dienos vakaras bus
paskirtas atstovų poilsiui ir
apžiūrėjimui Chicagos lietuvių
įstaigų bei Chicagos miesto
įžymybių.
O pamatyti atstovams bus
daug ko, pav., puošnusis Sv.
Kazimiero Seserų vienuolynas
ir mergaičių akademija, neto
li stovinti didinga Šv. Kry
žiaus ligoninė, Tėvų Marijonų
Dvasinė Seminarija ir pradė
toji statyti seminarijos kop
lyčia, Labdaringosios Sąjun
gos ūkis, kur neužilgo bus sta
toma našlaičiams ir seneliams
prieglauda, Cbieagos lietuvių
taip vadinama katedra — Šv.
Jurgio bažnyčia, masinanti ir
viena gražiausių Šv. Kryžiaus
bažnyčia, naujai išdekoruota

j Šv. Antano, Ciceroje, bažnyčia, kuri šiemet mini 25-kių
metų sukakties jubiliejų ir ki
tos lietuvių įstaigos; Vytauto
parkas, Šv. Kazimiero kapi
nės. Chicagos įžymybių irgi
daug, pav., puošnūs Chicagos
parkai, gėlynai, vidurmiesčio
dangoraižiai, neišdildantis iš
atminties reginys pravažiavus
Grand bulvaru vakarą,, kada
sudegama įvairiaspalvės švie
sos ir Amerikos įžymybės —
Buckingham fontanas, Fieldo
muziejus, Cliicago Meno Ins
titutas, Kareivių Laukas (Soldiers Pield), Chicago Stadium ir daug kitų.
Priežodis sako: maža reikš
mė būti Ryme ir Popiežiaus
nematyti. Taigi ir suvažiavę
iš įvairių kolonijų
atstovai
Cliicagoje turės pamatyti vi
sa, kas tik įžymiausia, įdo

miausia, nes daugeliui atsto
vų tai bus vienatinė proga.

fefrirlafiienls,

Intervnat'l Cartoon Co., N. Y.

Jubiliejiniam Seimui Atminti
Jubiliejiniam LRKSA sei
mui atminti Seimo Rengimo
Komisija ruošia reikšmingus,
simbolinius ženklelius. Be to,
kiekvienas užsiregistravęs at
stovas gaus seimo ir jo iškil
mių programą — knygą su
trumpomis Susivienymo, Chi
cago apskrities ir kuopų isto
rijomis, seimo narių - vetera
nų, profesijonalų bei biznie
rių sveikinimais ir atstovo ba
lsuojamąją kortelę. Ženkleliai,
programos viršeliai ir atstovo
balsuojamoji kortelė bus auk
sinės spalvos. Visa tai sudarys
gražią atstovui atmintį jubi
liejinio seimo, kokio daugelis didžiausių Chicagos viešbučių,
pačiam vidurmiesty. Be suva
iš mūs jau nebesulauks.
žiavusių atstovų, į posėdžių
Laukiama skaitlingo seimo salę suplauks daugybė svečių.
Jubiliejinis LRKSA seimas
Apie šį seimą rašys kasdien
domina visk Amerikos lietu
ne tik lietuvių, bet ir anglų
vių metropoliją. Ne tik kuo
pose, bet ir šiaip visur pla spauda. Jubiliejinis mūsų or
čiai apie jį kalbama; ne tik ganizacijos seimas šiemet bus
kalbama, bet ir rašoma ir per vienas didžiausių įvykių Chiradio skelbiama. Visi seimo ragoj.
laukia ir tikisi, kad jis bus
Ignotas Sakalas,
vienas skaitlingiausių. I r tu
rėtų toks būti. Jubiliejinio sei
Seimo Rengimo
mo posėdžiams paimta vienas
Komiijos Sekretorius

15irl Ž5, TSfeS

"Draugo" Radijo Programą
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30
IŠ STOTIES WEDC (1210 Klocykles)

Ar Jau Užsisaket
Istoriškam Bankiete
Vietą?

ĮSPŪDINGA VAIKŲ ŠVEN neblogiau apmokintos nž vy
rus. Komanda deda pastan
T E RAZALIME
gas, kad visuose valsčiaus, kai
PANEVĖŽYS. — Viso Ra muose būtų įsteigtos gaisriniu
žalimo valčiausi pradžios mo kų komandos.
kyklos surengė dainų ir spor
Į šią dvigubą razalimiečių
to šventę. Šventėje dalyvavo šventę buvo privažiavę žmo
9 mokyklos. I š ryto uniformuo nių iš tolimesnių parapijų.
ti šventės dalyviai organizuo
Toki p a t šventė įvyko ir
tai dalyvavo pamaldose. Po I Krekenavoje. Į kurią buvo
pamaldų, orkestro lydimi, nu nuvykęs apskr. virŠn. Staske
žygiavo į sporto aikštę. Čia vičius ir daug svečių.
sportininkų paradą priėmė ir
gražiai pasveikino I I r. pradž.
mokyklų inspektorius Sideravičius.

Norsi sportininkai buvo su
vežti iš įvairių mokyklų, taRytoj pradėsime garsinti & a u grupinę mankštą atliko
vardus tų, kurie jau turi LR labai darniai ir įspūdingai.
KSA jubiliejinio seimo ban- Vėliau, jauni dainininkai, gra
kieto, įvykstančio liepos 1 d., žiai sudainavo keletą liaudies
Morrion viešbuty, tikietus. dainelių.
Kas tikietų dar neturi, tuoj
prašom telefonuoti į "Drau
g ą " — Ganai 7790 arba čižanskienei — Prospect 7859.
Būt labai gražu, jei šiame
istoriškame i r iškilmingame
bankiete dalyvautų kuodau
giausia Chicagos ir apylinkes
lietuvių, k a d tinkamu būdu
pagerbti iš tolimų kraštų at
vykusius svečius ir 50 metų
amžiaus sulaukusią organiza
ciją bei jos veikėjus.

Šiandie Sasnausko
Choro Repeticija

Tą pačią dieną įvyko ir
priešgaisrinės
propagandos
diena. Razalimo gaisrininkų
komanda yra viena pavyzdin
giausių apskrityje. Prie ko
mandos yra nemažas būrys ir
moterų gaisrininkių,
kurios

REAL ESTATE
South Side
PASTATYSIME IR FINANSUO
SIME NAMUS ANT MŪSŲ TUŠ
ČIŲ LOTŲ ARTI ILLINOIS CEN
TRAL TRAUKINTŲ 3 blokai nuo
stoties, mokyklų ir bažnyčių. 31
minutės iki vidurmiec'io. Kol lotų
bus — po $150. — $1.00 įmokėti, ir
$1.00 i savaitę. Kreipkitės telefo
nu RAttdolph 1879.

LIETUVIAI ADVOKATAI
PARDUODAMA KAITRAI

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

Šį vakarą, 7 valandą, Dievo
Apvaizdos bažnyčioj Sasnaus
Namai: 6459 S. Rockwell St.
ko vardo vyrų choras daro
Telefonas REPabllc 9ft00
repeticiją. Kaip žinoma, tasai Telephone: BOUlevard 2800
choras giedos per iškilmingą
sias Mišias Dievo Apvaizdos
bažnyčioj atidarant LRKSA L I E T U V I S ADVOKATAS
jubiliejinį seimą, pirmad., bir 4631 South Ashland Avenue
Ree. 6515 S. Rockwe!l Stropi
želio 29 d.
TelPnhone: RTCPublic 9722

JOSEPH J. GRISH

Muz. A. Stanšauskas
Atvyksta Chicagon

VyaŲ EHenoj

Šventei vadovavo mokyto
jai: J. Grižas, Alksnienė, Kas
lavičius ir Mockaitis.

Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo 9 iki 6
PenedSlio. Seredos Ir PStnyčios
vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Visi Sasnausko choro nariai būtinai turi šį vakarą da
lyvauti repeticijoj.
J. Brazaitis

Visi, Kas Tik Gyvas,
Liepos Ketvirtę
bus
Vytauto Darže

PARDUODAMA 3 puikus American
Oriental kaurai. Puikus paternai ir
spalvos. Labai pigiai — po $15.00.
Kreipkitės: 6147 So. Mozart S t
REIKALAUJAMAS PIENO
IŠVEZIOTOJAS
Reikalaujamas
pieno
iŠvežiotoias
u nuo fvrholesaJe) išvežiojimui. Tu
ri kalbėti lietuviškai ir lenkiškai.
Pietvakarine (South west) apylinke.
Saukite
SAGinaw 8745 del susi
tarimo ketvirtadienį po 7 valandai
vakaro.
PAIEŠKOJIMAS

< •

Ou" P^urlikiene. er^vonanti Kretin-.roje. Aamenes catve, 25 n r , ieš
ko savo sūnaus JUOZO BELDIKO,
Prosneet 1012 kurs prieš aštuonis metns gvveno
?04 Penu St., Brooklvn, Xew York.

State 4fi90

KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW
6S22 So. Western A ve..
Valandos: kasdien nuo 3:30 po plet
iki 8:30 v. va k. Subatoj nuo 12 iki
6:00 vakare
188 W. Randolph St.
Valandos: kasdien nuo 9:00 rvto
iki 3:00 po piet.

PETKALTNGI

DARBININKAI

RETKAUtfGT darbininkai nric ūkio.
Tuojau 7*oikalingas patvres darbinin
kas, kuris jprates arkliais dirbti.
Atsišaukite i " D R A U G O " ofisą,

2334 So. Oakley Ave., Chicago, 11.

EMIL DENEMARK INC*

Šią savaitę iš Newark, N.
J., atvyksta į Chicagą, į LRK
SA auksinio jubiliejaus sei
mą žymus muzikas ir varg.
Antanas Stanšauskas, kuris iATSAKANTYS VARTOTI KASAI
lgus metus
vargonininkauja
Sv. Trejybes parapijoj, NeMūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra
\varke ir veda Šv. Cecilijos
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
chorą.
kite sau karą.
Muz. Stanšauskas yra narys
" S a i n t Cecilia Ouil'd of Št. R m S £ '!?' r " o 5 . S e d a n ' R a d , ° ka *P naujas
. -.^
Gregory of America" ir "The 5PZSFI !•*• 7 Sedan, tobulas, sąrant
* ™' v
34,
5 Sed{m
- *> uikiai ^O<JO •;::;;;
}£*•
Dioce San Institute of Sacred £fi?£rH£ ' 6 Town Sedan
,5
Sfft.
nf ™ M £ Z°'
?«• ~~~ K 5 ^ T ° W n S ^ n . ' - į e r a m - s t o ^ '
Mnsic".
Ieva Lukošiūte
CAmLLA^o
1t5.
CADILLAC '29, — 5 Town Sedan . .

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK - CADILLAC - LA SALLE

Pranešimai

CADILLAC '30 — R T««T« O~.
CHEVROLET '31,
2 Door Sedan, gerai bėga . . .
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, gražus mažas karas
DODGE '34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys
FORD '30, — 2 Coupe, gerai bėgantis

125.
225.
ltS.
445.
145.

BRiDGEPORT. - Bučerių[gfSSiį 0 -. 3 5 2 , s - an 55 Sedan
leTan,TobSi
^•"•'•"'••'.".".:::::::::: i•75.Š
er

275.
- * <>J tvarkoj
7 Sedan
It5.
V y k s b i r ž e l i o 2 5 d., L i e t . a " - i S S t S į J J J J ! ' ,, 2 : 4 ? ° " p ? ' g e r a s Patarnaująs karas
.'
75.'
J
J75.
„, .HUPMOBILE '31, 5 Sedan, geras karas
—
'31, 7 Limo. tobulam stovy
495.
ditorijoj, 7:30 vai. vak. Į s\ LINCOLN
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy
1175.
LINCOLN 1 1 , — Sport Phaeton, kaip naujas
4»5.
susirinkimą; prašome kuoskait- LINCOLN
'30, — 7 Town Car, labai Svarus karas
Sf5.
445.
lingiausia atsilankyti minė OLDS « '34, — 2 Door Sedan, trunk, gerai bėga
PACKARD 120 '85, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas
875.
lOf5.
tus biznierius, nes turime nau PACKARD '34, 6 Sedan, labai pulkus garant
PACKARD '80, 5 Club Sedan, trunk. geram stovy
Stft.
475.
jų dalykų aptarti.
Valdyba PONTTAC '34, 2 Coupe, tobulam stovy
PLYMOUTH '34, 5 Sedan. puikus mažas karas
. . 445.
UŽETKITE PAS LIETUVĮ PIERCE '33, 7 Sedan, labai pulkus
1075.
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl
...,.
475.
Įmainykite savo seną. karą liberališkom sąlygom, ant
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną, apdraudą, vartojant
Prieš Highway Teatrą
mažai kainuojantį O. M. A. C. planą.

ir groserninkų susirinkimas į- į * * £ į j ,'JJ- ~

PER VISĄ
DIENĄ
Chesterfields tau teiks
tikro smagumo
— jie tave patenkins
O

1*34. HOOETT * MYEtS TOBACCO CO-

PETER'S BUFFET

Tavern Pale Alus Stiklais.
Sandvičiai ir ChUe.
PETER KAZWELL. Sav.
6334 So. Western Ave.
Tel. Prospect 5086 Chicago, HL

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago
Cnavvford 4 1 0 0

?•*

DRAUGAJS

DRAUGAS

VIENATINIS T A U T I N E 8 I *
TIKYBINES MINTIES LJJfiTUVTŲ D I E N R A Š T I S A M E
RIKOJB.

E I F MOST I N F L U E N T I A L
LITIOJANIAN
CATHOUC
DAILY I N A M E R I C A .

LTTHUANIAN DAILY FRTFND
No.

" D r a u g a s " 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois
PENKTADIENIS, B l f t ž a i O - J U N E 2 6 D., 1936.
Telefonas: CANal 7790
151.
Kaina 3 c
ENTBRED AS SBCOND-CLASS MATTBR IIARCH n , m e . AT ^ g ^ o o . ĮKLOTOM ŪTOBR THB ACT OF IIARCH I . ISTI
Administratoriaus: CANal 2821

P O P I E Ž I U S RAGINA V Y S K U 
PUS KOVOTI S U PIKTU
VATIKANAS, birž. 25. — kinti Popiežių pradėjus jam
Šventasis Tėvas Popiežius. P i gyventi 80 metus, J o Švente
jus X I vakar kalbėdamas nybė nurodė
susirinkusie
kardinolams ir vyskupams siems, kad jie ištesėtų savo
pareiškė, kad šiandien visur darbe už religinio mokinimo
baisiai plinta visokio pikto ir jaunimo ir visų žmonių
papročiai. T a s piktas dažnai švietimo tobulinimus, imantis
pasireiškia prisidengęs menu, šiam tikslni įvairiausių inici
pramogomis ir naujanybėmis. atyvų.
J i s įdiegia žmonėse pavojin
Šventasis Tėvas paminėjo
guosius gemalus, kurie ima katalikų akcijos entuzijastišką
naikinti padoruosius papro demonstraciją, įvykusią per
čius, Dievo ir žmonių įstatymų iškilmes minint savo 79 metų
pildymą, šeimos šventumą i r amžiaus sukaktuves, ir ragino
vaisingumą ir jaunimo nekal prelatus dirbti su šia pasau
Kongresmonas "VVilliam Lemke, trečiosios 'IDnion' par
tumą, sake Popiežius.
liečių organizacija atsargiai
Kalbėdamas 17-ai kardino ir nuosekliai dorovės apsau tijos kandidatas į prezidentus, tariasi su savo • E t i n ė s kam
lų ir apie 250 arkivyskupų ir gai. Pažymėjo, kad tas y r a panijos manadžeriu kongresmonu U. L. Burdicl^Abu jie yra
vyskupų, kurie susirinko svei j žmonijos geroves lobių pilis. iš North Dakota valsltybės. Kandidatas Lemke Kvyfcsta Chicagon, kad čia įsteigus kampanijos vyrf*cs|ą bfttinc.

KUN. COUGHLIN NEBUS
VADU SAVO SUDARY
TOS ORGANIZACIJOS
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ITALIJA PASIUNTĖ MEMORANDUMĄ T. SĄJUNGAI
PREM BLUM RYŽTASI SUSTABDYTI
DARBININKŲ STREIKUS

PEORIA, 111., birž. 24. —
C. V. Falkenberg, National
Union for Sočiai Justice tvar
kytojas ' Illinois valstybėje,
PARYŽIUS, birž. 25. — . ROMA, birž. 25. — Rytoj
pareiškia, kad kun. C. E . Premjero socialisto Blumo va Ženevoje susirenka T. Sąjun
Coughjin, kurs šią organizaci daujama Prancūzijos vyriau gos taryba, o birželio m. 30 d.
ją sukūrė, atsisakys būti to sybė šiandien pasiūlė alyvos — įvyksta T. Sąjungos pilna
liau jos tituliariu vadu.
šakelę pramonininkams ir po ties suvažiavimas svarstyti
Etiopijos! likimo klausimą.
"Tas įvyks dėl to, kad Nalitiniams priešams taikos už
tional Union for Sočiai Jus tikrinimui viduje.
Italijos vyriausybė tad pa

tice indorsuoja trečiąją poli
jMinisterių kabinetas nus siuntė savo memorandumą T.
tinę Union partiją i r tuo bū-'prendė imtis visų priemonių, Sąjungai. Išdėsto Italijos E t i
du įžengia šalies politikos kad sustabdžius žalingus ša opijos konflikto visą stovį.
arenon. Katalikų kunigas gi liai betikslius darbininkų strei Siūlo sudaryti komisiją, šio
negali būti partijos vadu. kus ir kad nieku būdu toliau stovio svarstymui be teises
Bažnyčios įstatymai taip nu neleidus streikuojantiems dar atlankyti Etiopiją.
rodo.
bininkamą^okuopuoti fabrikų,
Tuo būdu Italija tikisi nu
'
Tas reiškia, kad,kun. Coug- kaip tas^ffc šiolei buvo daro- tolinti T. Sąjungos sprendi
hlin i r toliau bus šios organi-'l ma ir pakenčiama,
mus Etiopijos klausimu.
zacijos didis rėmėjas, bet ne
Ministerių nuosprendis sejos galva.
BUS SUDARYTI KARIŲ
kė, kai prekybos rūmų atsto
ŽENEVA, birž. 24. — Ži
KAPŲ PLANAI
vai kreipės pas premjerą rei
niomis iš Maskvos, vidurinės
GREENSBURG, Pa., birž.
P H I L A D E L P piA,
La.,
kalaudami streikų sustabdy
Azijos bedievių organizacija,
KAUNAS. — K a d galima
25. — Trečiosios politinės b l r į 25. — V a demokratų
mo.
kuri viešumon iškilo kai bol
būtų lengvai patirti, kur y r a
Union partijos kandidatas į parSjos suvažh lmo sesijoje
Be to, ministerių kabinetas palaidotas kuris nors mūsų
ševikai įsdgailėjo Kusi joje,
MEXICO CITY, (per paš prezidentus kongreso atstovas kalbėdamas sui iiavimo nuosavo " garbės nariais bedie tą). — Meksikos nacionaliam Lemke pareiškia, kad rudenį latitfs pirmininl
§en. RoVARŠUVA, birž. 25. — Lai kapituliavo [prieš nacionalistų karų dėl nepriklausomybės
viais' \ pripažino sovietų vy universitete radikalai studen per rinkimus nė viena partija bins#i iŠ Arkanįsas valstybes kraštis Gazeta Polska įspėja organizacija. "Croix de F e u " , dalyvis, karių kapams tvarky
riausybės komisarus Litvino- tai, kelių suradikalėjusių pro negaus reikalingo elektorių neginčijamais fi
atvaiz- lenkų šviesuomenę prieš sklei kurią pereitą savaitę vyriau ti komisija pasiryžo sudaryti
vą, Molotovą ir Vorošilovą.
visų žuvusiųjų sąrašus, pažy
fesorių remiami, dažnai kelia skaičiaus i r prezidento išrin davo, ką demo
tų partijos džiamą raudonosios Maskvos sybė išteisėjo.
Ministerių kabinetas pakei mint kartu jų žuvimo datą,
o 1933 m.propagandą Lenkijoje.
Kiek žinoma, nė vienas šių įvairios rūšies triukšmus i r kimą turės spręsti kongresas. adminisitracija
tė savo pirmesnį nuosprendį, žuvimo vietą ir palaidojimo
kom^arų nėra pasakęs, kad ne skandalus, kad t u o b»du pa
ne-,>
Jis nurodo, ftadr
—t<**«a 4M^&*jftfsdama* : S ^ ^ ^ K A ^ t t P W^y-'Ttt»^rfii-iaiKn "nianp" •"
pilnai
ketverius
LS
atliko.
žeidus
universiteto
rektoriaus
priima Šios piktžodžiaut ojų
negali toliau tenkintis demo
8u raudonąja literatūra sklei toliau veikti šalies politikoje, ma sudaryti ir karių kapų
vardą.
T
a
s
daroma
dėl
to,
teikiamo* jiems " p a g a r b o s . ' '
kratų, arba respublikonų vy
Minėtais metais rado atski džia propagandą ir Maskva nesiekiant privačios milicijos planus, kurie bus prijungti
kad
rektorius
Don
Luis
Chico
Xa, jei valdovai y r a pasisa
ravimu, kai šalies turtai su rų valstybių ir centro suiru šiam žygiui iškleidžia dideles
vaidmens.
prie tų sąrašų. Visa ši med
kę bedieviais, tad, supranta Goerne y r a katalikas, o Mek grobiami į keleto asmenų r a n sias vyriausybes. Milijonus pinigų sumasi.
Šis nusileidimas
reiškia, žiaga, įrišta į kietus viršelius,
ma, kad ir jų pavergtieji val sikoj juk katalikai persekio kas, o vyriausybė privalo rū bedarbių. Skurdo šešėlis buvo
kad radikalai pabūgo šios or bus padėta karo muziejuje a r
diniai y r a spaudžiami, kad ir jami i r pati vyriausybė glo pintis apie 20 milijonų žmo užslinkęs a n t visos šalies. Tas
AUTOMOBILININKAMS ganizacijos.
ba kitoje visiems prieinamoje
boja radikalus studentus triu nių šelpimu. Tas y r a aiškus
jie persiimtų jų dvasia.
buvo respublikonų palikimas.
ŽINOTINA
įstaigoje.
kšmadarius ir skandalų kėlė respublikai pavojus.
Tas gi įvyko dėl respublikonų
Anais metais komisaras Lit
AKLIEJI KARIUOMENEI
jus.
nelemtojo nusistatymo i r ne Chicagoj nuo liepos 1 d. visi GAMINA 10,000 ŠEPEČIŲ
vinovas Wasbingtone būdamas*
JAU 32,000 RADIO
Aną dieną rektorius sušauKOMUNISTAI
PUOLA
paisymo
ateities.
K
a
i
vargo
automobilininkai
privalomai
raštu užtikrino Amerikos vy
ABONENTŲ
kė studentų susirinkimą pa
ABI
PARTIJAS
spaudžiami
karo
veteranai
už
turės
paduoti
savo
automobi
riausybę, kad Kusijoje religi
KAUNAS. — Aklųjų insti
rengiamosios mokyklos amfi
plūdo sostinę, prezidentas Hoo lius patikrinimui, a r mašinos tuto auklėtiniai šepečiais aprū
nė laisvė y r a užtikrinta. I r
«i
KAUNAS. — Lietuvos rateatre.
NBW
YORK,
birž.
25.
—
veris prieš juos panaudojo yra tinkamos saugumui, a r jų j pina beveik visą mūsų kariuo- dio abonentų skaičius sparčiai
jauniausi vaikai gali numany
Kalbėdamas apie drausmės Komunistų partijos suvažiavi
karo jėgas, o paskui užsidarė mekanizmai yra tvarkoje.
ti, kaip gali būti užtikrinta
| m e n ę . Kariuomenės šios rūšies auga. Dar nepilnai prieš du
ir pavyzdingos tvarkos reika
mas atkakliai puola abi did Baltuosiuose Rūmuose, kad ne
laisvė religijai, jei jis pats ir
Automobilių
patikrinimui užsakymus galėt,ų atlikti ir metus buvo 14,000, pereitais
lingumą šioje aukštojo moks
žiąsias politines respublikonų mačius i r negirdėjus, kasi da skirta keliolika stočių (aikš privačios įmonės. Tačiau ka-Į metais priaugo ligi 25,000, o
kiti komisarai y r a Dievą bur
lo įstaigoje ir apie dalies stu
ir demokratų partijas. Tenka rosi šalyje.
nojančios! organizacijos gar
čių) įvairiose miesto dalyse. riuomenė mieliau naudojasi |šiuo metu jau yra 32,000. Ladentų bruzdėjimo motyvus,
daug prezidentui Rooseveltui,
bės nariai.
rektorius pareiškė:
EĮemokratų
administracija Nepatikrintų automobilių ne aklųjų patarnavimu. Pasiro-įbai plečiasi radio abonentų
o
respublikonų
kandidatą
Litvinovas vUiugingu būdu
energingai ėmėsi darbo, kad bus galima naudoti miesto ri do, kad jų pagaminti šepečiai j skaičius miestuose ir visur
" A š esu katalikas! Kiti ka Landoną vadina radikalų di
tad laimėjo savo vyriausybei
atstačius nukentėjusią
šalį. bose. Be kitko bus dedamos yra žymiai patvarresni. Insti- kitur, kur tik prieinamos sątalikai gal nedrįsta taip pa džiausiu priešu.
Amerikos pripažinimą.
Darbas buvo nepaprastai sun pastangos, kad išnaikinus ne tutas iš tų užsakymų turi ir lygos naudotis elektros enerreikšti. Bet aš sakau, kad esu Nuo komunistų negalima nė
kus. Bet j i s davė gražių vai pakenčiamą automobilių tra pajamų, kurios šiai neturtin- gija. Kaime d a r vis vyrauja
HITLERIS PASIRYŽĘS P A - katalikas!"
tikėtis ko geresnio.
sių, kuriais (patjys respubliko tėjimą, Lygiai kaip ir ragelių gai, bet reikšmingą darbą detetoriniai aparatai, nes lem
Šį pareiškimą gausingai su
SIMATYTl S U M U dirbančiai įstaigai yra labai piniai (batarėjiniai)
kaimui
nai gali ne tik pasigerėti, bet nereikalingą bliovimą.
sirinkusieji studentai pasvei
SSOLINIU
reikalingos. Tuo tarpu aklieji brangiai kainoja, greitai iš
CHICAGIEČIAI P A S
ir pasidžiaugti.
kino griausmingais krikštaviPOPIEŽIŲ
LABAI PALANKUS ORAS gamina kariuomenei arkliams senka akumuliatoriai, kurių
Tačiau atstatymo darbas
BERLYNAS, birž. 25. — mais ir raliavimais. Aplodis
nevisur patogus atnaujinimas
valyti 10,000 šepečių.
JAVAMS
(prikrovimas) i r brangiai kai
Vietos diplomatų sluoksniuo mentams- pasibaigus, rekto
VATIKANAS, birž. 25. —dar nebaigtas. Šalis d a r ke
reikalinga
se kalbama apie Vokietijos rius toliau sakė:
Šiandien audiencijoje Popie leriems metams
MARIJAMPOLĖ. — Aps ARKLYS NULAUŽĖ RAI- noja batarėjos. Brangoki i r
patys radio aparatai.
TELIUI KOJĄ
Italijos sąjungos galimumus.
" A š pasisakau, kad esu ka žius laimino San Alberto k a r prezidento Roosevelto ištver krityje ūkininkai džiaugiasi,
Kalbama, kad Hitleris pasi talikas. Mano mylimiausia do melitų kolegiją baigusius mo mingos vadovybės.
kad šiais metais labai palan
TRAKAI. — Žaslių vyr. RANKOMIS GAUDO ŽUVĮ
ryžes savo laivu vykti i Vi ktrina yra Dievo ir artimo kinius. Tarp j,ų buvo du chikus oras javams, sodams ir
duržemių jūrą, kad ten kurmeilė, o ši doktrina y r a pacagiečiai: Thomas Beck ir
APMOKAMOSIOS
pievoms. Žiemkenčiai ir va polic. Čižauskas Adolfas tarBrenban Gilmore.
nors asmeniškai
pasimačius ties Kristaus paskelbta".
sarojus labai gražiai auga ir nybos reikalais buvo atjojęs j PASVALY. — Tekanti per
ATOSTOGOS
su Mussoliniu.
visur gražiai atrodo. Taip pat nuosavu arkliu į Kaišedoris. Į Pasvalį Lėvens upė y r a a p Paskiau jis klausė studen
žolėm, tarp kurių y r a
Taa neįtikėtina, kadangi di tų, a r jis turi pasišalinti iš
V I E S U U O AUKOS
ŽENEVA, birž. 25. - r Tar pievose žolė diddelė ir šiena- Jam grįžtant atgal, jaunas ar j augusi
dft
ktatoriai bijo apleisti savo užimamos pozicijos? Pasigir
ptautinė darbo
konferencija piūtė bus neabejotinai der klys kažko pasibaidęs šoko J ug žuvies, kurios jokiais
valdomas šalis.
CIUDAD TRUJILLO, Do nusprendė i r rekomenduoja, linga. Soduose įvairių vaisių staiga į šalį, o kadangi šalia tinklais nepagausi. Dėl to at
do griausmingas " n e " " n e ! "
sirado
specialistų, kurie žveUniversiteto taryba daugu minikonų respublika, birž. 25. kad visoje valstybėse pramo taip pat numatoma užaugs buvo gilus griovis, tai arklys
SUSIDAUŽĖ LĖKTUVAI, ma balsų reiškė pasitikėjimo — Baisi audra ištiko šios res nių darbininkams būtų pripa daug, ypač bus daug vyšnių. į jį su raiteliu įgriuvo. Raite joja rankomis.
lis buvo prislėgtas sunkaus
rektorium i r nusprendė pa publikos pakraščius. 15 asme- žintos apmokamosios atosto
5 ŽUVO
K A N K A K E E , 111., birž. 25. arklio. J a m perlaužtas kojos
šalinti iš universiteto keletą nų nuskendo.
gos.
— "United Farmers of Illi- kaulas.
CHERBOURiG, Prancūzija, studentų ir prof. Acevedo, ku
CHICAGO
SRITIS. —
Nukentėjęs paimtas apskri
birž. 25. — P e r išbandomuo rie teršė rektoriaus vardą,
MADRIDAS, Ispanija, bir.
BUKARESTAiS, birž. 25. n o i s " nusprendė remti Lemke
Šiandien debesuota, šilta i r
sius manievrus ore susidaužė kad juo nusikračius tik dėl25. — Radikalų vykdomi strei Rumunijos žydai ginkluojasi. kandidatūrą į prezidentus. J i s ties ligoninėn.
dieną, arba vakarą numato
du jūros lėktuvai. 5 asmenys to, kad jis y r a geras katali kai ir teroras labai sunkina Bijosi galimų pasireikšti po yra trečiosios Union partijos
kas.
kandidatu.
darbininkams gyvenimą.
žuvo.
PLATINKITE
"DRAUGĄ* mas lietus.
gromų.
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