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Šiandien Chicagos piliečiai
renka teisėjus; vieną į vyriau
siąjį valstybės teisiną, dvi
dešimts į Cooko apskrities apygardos teismą, du į vyres
nįjį Cooko apskr. teismą ir
vieną į “probate” teismą.

PLANUOJAMA IR S'DABRĄ
PADĖTI VALIUTŲ
PAGRINDAN
Austrija pasirašo konkordatą
su Šventuoju Sostu
NAUJA POPIEŽIAUS
ENCIKLIKA

SIDABRAS JEINA PROGRAMON

ATIKANAS, birž. 4. —
entasis Tėvas Pijus XI iš
leido encikliką Ispanijos reika
le. Šis dokumentas adresuo
jamas j visus pasaulio katali
kų vyskupus.

PRESIDENT ROOSEVE
LT LAIVE, birž. 4. — Vyks
tanti Londonan j monetarinę
ir ekonomine konferenciją J.
Valstybių delegacija savo pro
gramos žymioj vietoj turi si
dabro klausimą. J. Valstybės
turi sumanymą valiutų pagrin
dan šalia aukso padėti ir si
dabro nustatytą kiekybę. Sa-'
ko, tuo būdu bus lengviau pa
sauliui gerovę grąžinti — blo
guosius laikus panaikinti.

Enciklika yra sąryšy su vyk
domu Ispanijoj Katalikų Baž
nyčios persekiojimu. Popie
žius pareiškia Ispanijos kraš
tui ir to krašto gyventojams
ko giliausią savo meilę. Po
draug reiškia daug liūdesio,
kad tame katalikiškame kraš
te iškilusi j priešakį nauja vy
riausybė pažeidžia Bažnyčią
ir šventuosius gyventojų jaus
mus.
Šventasis Tėvas protestuo
ja, kad ta vyriausybė nepasi
tenkina Bažnyčios persekio
jimu, bet dar paneigia ir griauja visam kultūringam pašau
ly pripažintus civilines lais
vės dėsnius.
Popiežius labai apgaili, kad
įvairios slaptos
prieškatalikišj<os organizacijos
įsigali
katalikiškam krašte ir jos vyk
do pragaištingus kraštui dar
iais.

Šio sumanymo pasisekimas
priklausys tik nuo kitų valsty
bių pritarimo.

PASIRAŠYS KONKOR
DATĄ
ROMA, birž. 3. — Lėktuvu
čia atvyko Austrijos kancle
ris Dollfuss. Jis pasirašys su
Vatikanu padarytą konkorda
tą (sutartį).
AŠTRI BOLIVIJAI NOTA

BUENOS AIRES, Argenti
na, birž. 3. — Bolivijos lakū
nai bal. 27 d. bombavo Ar
gentinos Puerto Casado.
Argentinos vyriausybė pa
ĖMĖ RADIKALAMS
siuntė aštrią notą Bolivijai.
BERNAUTI
Jei ši nenorės atsiprašyti, gręMADRIDAS, birž. 3. — Is sia diplomatinių santykių nu
panijos prezidentas Zamora, traukimas.
kurs ikišiol buvo žinomas ge
ras katalikas, pasidavė socia KOMUNISTAI NUBAUSTI
MIRTIMI
listams
radikalams ir ėmė
jiems bernauti.
ALTONA, Vokietija, birž.
Vakar jis pasirašė radikalų 3. — Dėl sukeltų kruvinų riau
9susirinkimo
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pripažintą prieš- šių liepos 17, 1932 m., teismas
žnytinį įstatymą, kuriuo nubaudė 4 komunistus mirti
robiami visi
bažnytiniai mi, o kitus šešis — sunkiųjų
’tai, o religiniams
orde- darbų kalėjimu.
nams mokytojavimo teisės pa
naikinamos.
VIZITUOJA JAPONUS
Po to įvykio viso
krašto
vyskupai paskelbė l>endrą ga
nytojišką laišką į katalikus.
Smerkia įstatymą, o katali
kus ragina į jį pasyviai atsi
nešti, ty. nei jam prieštarau
ti, nei prie jo prisitaikinti.
Vyskupai pareiškia, kad
tuo įstatymu daroma didelė
šventvagystė, neigiamos die
viškosios teisės ir gresiama
tautos taikai ir gerovei.

Visam krašte pasireiškė ne
paprastas katalikų tarpe są
jūdis prieš išdavikišką vyriau
sybę. Sujudo ir radikalai. Vi
sur parengta kariuomenė.

METAI-VOL. XVII

Kitu baliotu piliečiai balsuo
ja už atstovus, kurie suvyks
valstybės sušaukiamon konvencijon 18-jo priedo (prohibicijos) klausimu. Jei pilie
čiai išrinks Slapiuosius atsto
vus, Illinoiso valstybė ratifi
kuos priedo atšaukimą.
Visoj valstybėj yra nusis
tatymas, kad
panaikinti tą
priedą.

IS kairės į dešinę pirmoj eilėj: — p-lės F. Paulaitytė, I. Pakai
tyto, A. Kazwell, G. Nefaitė, V. Marozaitė, J. Kavalčikaitė, I. Stasnkaitytė, E. Kazmauskaitė, O. Pužauskaitė, S. Gerdvainytė, P. Zakaranskaitė, E. Miliauskaitė, S. Stankiutė, ir G. Dominaitė.

Antroj eilėj: M. Palionytė, E. Poškaitė, J. Kraučiunaitė, J. Lu‘
košėvičiūtė, J. Balčiūnaitė, B. Jodelytė, O. Jonaitytė,! B. Kisieliūtė,
A. Šiurnaitė, M. Norvainytė, J. Strikaitytė ir B. Vaišutytė.
Trečioj eilėj: E. Quinlan, I. Kazlauskaitė, O. Kibartaitė, O.-Pažemytė, O. Čepulionytė, M. Dargytė, G. Mikšaitė, O. Atkočaitytė, E.
Lesčiauskaitė ir O. Beržinaitė.

Be to dar šešios akademikės nėra šiame paveiksle, nes jos yra
kandidatės į Šv. Kazimiero vienuoles. Jų vardai: p-lės: A. Banytė,
A. Bendoravičiūtė, B. Jodvalkytė, S. Petraitytė, E. Povilaitytė ir M.
Slavinskaitė.

Apart šių, vieinos seniorietės, p-lės M. Steindel, paveikslo taipgi
nėra, nes ji sunkios ligos suimta yra ligoninėje. Visos savo draugei
reiškia širdingos užuojautos ir meldžia Dievo, kad teiktųsi ko grei
čiausiai jų pagydyti.
DVIEJŲ METŲ KOMERCIJOS KURSĄ UŽBAIGUSIOS

E. Andrėkaitė, M. Brechbiel, F. Dovydauskaitė, E. Feery, S. Giinbutaitė, L. Gudėnaitė, A. Kazmauskaitė, R. Kuenzinger, M. Lyons, V.
Misiūnaitė, S. O’Connor, I. Pleirytė, O. Pociūtė, B. Radomskytė, J.
Radvilaitė, B. Ragainytė, O. Ramoškaitė, B. Rupšliausknitė, S. Šid
lauskaitė, F. Sliwa, P. Teresaitė, M. Vasiniutė, O. Vilkelytė'.

kaitė, J. Strikaitytė, E. Balčiūnaitė, A. Bruno, F. Juciutė, R. Kuen
zinger, J. Radvilaitė, A. Šiurnaitė, O. Vilkelytė.

SEKANČIOS PELNĖ STIPENDIJAS:
M. Dargytė į St. Xavier Kolegijų dviem metam.
J. Lukoševičiutė j St. Xavier Kolegijų dviem metam.
O. Beržinaitė j De Paul Universitetų vieniems metams.
O. Pažemytė j Mundelein Kolegijų ketverienis metams.
E. Poškaitė į Mundelein Kolegijų ketveriems metams.
S. Gerdvainytė j Chicago College of Commerce.
I. Pakeltytė j Chicago College of Commerce.
I. Stasukaitytė j St. Teresa Kolegiją, Winona, Minnesota.
O. Kibartaitė j St. Francis Kolegijų, Joliet, Illinois.

Aukso sagutę už trumpų rašybų (Shorthand) laimėjo: O. Čepu
lionytė, O. Pilipavičiutė, E. Poškaitė, T. Raštutytė, A. Kulbokaitė,
T. Pleirytė, A. Pužauskaitė, B. Rupšlauskaitė, A. Šiurnaitė. Bronzo
sagutę: J. Lukoševičiutė.
Sidabro sagutę už greitų rašymų mašinėle (Typing): J. Luko
ševičiutė, T. Stasukaitytė. Bronzo sagutę: A. Agurkytė, J. Balčiū
naitė, F. Dovydauskaitė, J. Kavalčikaitė, G. Mikšaitė, A. Ramoš

Šių metų baigiančios akademikės daug kuo pasidarbavo Akade
mijos naudai, kaip privačiai taip ir viešai. Seserys mokytojos esti
jomsl labai dėkingos ir jei ne tokie sunkūs laikai, būtų visas apdo
vanojusios aukso medaliais.
Sekančios ypatingai pasižymėjo darbštumu savo Alma Mater:
O. Čepulionytė, M. Dargytė, R. Jodelytė, O. Kvbartaitė, G. Mikšaitė,
M. Norvainytė, F. Paulaitytė, 0. Pažemytė, E. Poškaitė, J. Radvilai
tė, I. Stasukaitytė ir O. Vilkelytė.
Dovanų už pasidarbavimų orkestroje pelnė: G. Dominaitė, J.
Lukoševičiutė, O. Pažemytė, E. Poškaitė, J. Strikaitytė.

A. Agurkytė, P. Dabulskytė, A. Kulbokaitė, P. Mickevičiūtė, K.
Martinkiutė, I. Meiliūnaite, A. Pikielytė, M. Praninskaitė, B. Radom
skytė ir M. Norvainytė.

Šv. Kazimiero Seserys džiaugiasi išleisdamos tokį puiki) būrį ta
lentuotų mergelių į plačiųjų visuomenę. Jų vienas troškimas yra, kad
jos visos dirbtų Dievo garbei ir tėvynės labui.

TROCKIS PRAŠOSI J

PER 13 VALANDŲ IŠIL-

IŠNAUDOTOJAS NUBAUS-

UŽ NAUDOJAMASI TIL-

RUSIJĄ

GAI KRAŠTO

TAS

TAIS

ISTANBULAS, Turkija,
birž. 3. — Buvusis komisaras
Trockis, kurs kelinti
metai
gyvena ištrėmime, kurs serga
ir be pinigų, pripažino, kad
jis kreipės į galingąjį sovie
tų diktatorių Staliną, kad jis
leistų jam (Trockini) į Rusiją
grįžti. Trockis sakosi, kad jis
be jokių sąlygų pasiduos Sta
lino nuožiūrai ir pažiūroms.

NEW YORK, birž. 3.
—
Lakūnas kap. F. Hawks va
kar* savo greituoju lėktuvu iš
Kalifornijos atskrido į rytus
per 13 valandų. Jo lėktuvą
skridimo metu daugiausia vai
dė mechaniškas instrumentas
(giroskopas).

BERLYNAS,
birž. 3. —
Pareinio miestelio Mors vieną
didelių palūkanų ėmėją fašis
tai kareiviai pajuokimui va
kar vedžiojo gatvėmis. Ant jo
buvo prikabintas
didelėmis
raidėmis pranešimas; “Aš esu didelių palūkanų lupikas ir
žmonių kraujo čiulpėjas.”
Fašistai rado, kai tas žmo
gus nuo kai kurių skolininkų
imdavo iki 80 nuoš. palūkanų.

YOKOHAMA, birž. 3. —
Savo veliaviniu laivu čia su 440 MYLIŲ PER VALANDĄ
vizitą atvyko J. V. azijatinio
laivyno komendantas, adm. M.
ROMA, birž. 3. — Lakūnas
Taylor.
P. Augelio vakar, kaip praneš
ta, sumušė nuosavą
senesnį
KOMPANIJOS MOKĖS
rekordą, skrizdamas 440 my
MOKESČIUS
lių per valandą.
WASIIINGTON, birž. 3. —
KIEK LIETUVA TURI
Abieji kongreso rūmai pripa
žino, kad nuo rugsėjo 1 d. už
IŠMOKĖTI
sunaudojamą gazą ir elektrą 3
nuošimčių mokesčius mokės
WASHINGTON, birž. 4.—
ne vartotojai, bet kompanijos. Šio birželio 15 d. Lietuva tu
Be to, lokaliams laiškams ri išmokėti 39,705 dol. skolos
grąžinta 2 c. pašto ženklelis. ir 92,386 dol. palūkanų.

I

8 PAGROBĖJAI AREŠ

TUOTA

KANSAS CITY, Kans., bir
želio 3. — Policija paskell)ė,
kad sąryšy su pagrobta ir pa
leista už 30,000 dol. šio mies
to manadžerio McElroy duktė
rimi aštuoni pagrobėjai areš
tuota. Policija atrado šalia
šio miesto namus, kurių rūsy
pagrobtoji buvo laikoma.

Mrs. Sylvia Raymond, 24
m. amž., aną dieną automobi
liu suvažinėjo ir užmušė jau
nutę mergaitę ir nuvažiavo.
Visgi
sulaikyta ir atiduota
“grand jury.”
NUBAUSTAS KALĖJIMU

MUZIKOS SKYRIŲ UŽBAIGUSIOS
J. Lukoševičiutė, J. Praninskaitė, ir I. Stasukaitytė.

YPATINGĄ PAGYRIMĄ PELNĖ UŽ PASIDARBAVIMA
ORKESTROJE

UŽBAIGUSIOMS POŽYMIAI

ATIDUOTA “GRAND
JURY”

MIRĖ DR. ŠALKAUSKIS
Šiauliuose mirė dr. Julijo
nas
Šalkauskis, žinomas
visiems Lietuvos katalikams
prof. St. Šalkauskio tėvas.

Trys jauni plėšikai pade-''

gė vieną policijos automobi
lį. Jie sugauti ir teismo nu
bausti nuo 1 iki 3 metų kalėti
kiekvienas.
SUMAŽINTOS ALGOS

Illinoiso legislatūra 10 nuo
šimčių sumažino algos daugu
mai valstybės valdininkų ir
vyriausiojo, apygardos ir vy
resniojo teismų teisėjams.
PASKIRTAS BOARDAN

Iš Washingtono pranešta,
kad Chicagos miesto kontrolie
rius Szymczakas paskirtas at
sargos boardan Chicagos dis-

NEW YORK, birž. 3. —
trikte.
Pranešta, kad už visus automo
bilius, kurie naudojasi tiltais,
NORI FONDĄ GAUTI
bus imami didesni mokesčiai.
Iš šių didesnių mokesčių išim
Cooko apskrities komisijoti taxicab.

nierių boardas
nusprendė iš
vyriausybės gauti viešiesiems
APVOGĖ KRYŽIŲ
darbams fondą. Šis fondas ySiraičių km. nuo prie vieške pač reikalingas patiltėms po
lio esančio kryžiaus —pamin geležinkeliais, kur daug žmo
klo, kuris priklauso L. Andri nių žūva.

jauskui, nežinomi piktadariai
nuplėšė Kristaus
mūką. Šį
kryžių pastatė L. Andrijaus
ko tėvas. Jis dalyvavo 1863 m.
sukilime, už tai buvo nuteis
tas pakarti, bet visai netikė
tai nuo to išsigelbėjo ir todėl
pasižadėjo pastatyti šį pamin
klą. Jam tada rusų valdžia ne
leido, tad jis pastatė šį kry
žių 1905 m. Kryžius buvo ga
na gražus, iš šlifuoto akmens,
Kristaus mūka nikelinė, pa
auksuota.

Velionis turėjo 74 m. Moks
lus buvo išėjęs Rusijoj ir dar
senai prieš karą apsigyveno
Šauliuose. Ilgus metus buvo
VIENAS SUGAUTAS
miesto valdybos nariu ir kurį
SILOAM SPRINGS, Ark., laiką miesto burmistru.
Velionis Šiaulių visuomenėj
birž. 3. — Pabėgusiu jų
iš
Kansas valstybės kalėjimo 11 buvo nusipelnęs gražų vardą.
kalinių vienas sugautas.
Palaidotas Šiaulių kapinėse. PLATINKITE “DRAUGĄ”

RASTAS NUŽUDYTAS
Carl Verdoni, 28 m.
amž.
rastas nužudytas ties 46 gat.
ir Cicero avė. Matyt, smurti
ninkų auka.

VYSKUPAS VALSTYBĖS
ŠVIETIMO BOARDE
OKLAHOMA CITY, Okla.,
Oklahomos gubernatorius Murray paskyrė valstybinį spėria
lų švietimo boardą, į kurį na
riu pakvietė ir Oklaboma City
vyskupą P. C. Kelley.
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vadovybėje bemaž nėra. 1929 m. Italijos fa
šistai ėmė leisti laikraštį “Anti-Europa”,
kuris atvirai kovoja su krikščionybe ir puo
Išeina kasdien, į'šskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Tu
la modernišką kultūrą. (Plg. Eschmann, ibid.
lei metų — $3.50; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
mėnesiui — 7 5c. Eurupoję — Metams $7.00; Pusei me
50 p.). Nacijonalizmo santykiai su krikščio
tų — $4.00. Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųnimis nekatalikais bemaž patenkinami: pro
ilna, jei neprašoma tai padaryti ir ueprisiuučiama tam
tikslui pašto ženklų.
testantizmas sugyvena bemaž su visais reži
Rędaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.
mais, išskyrus bolševizmą; jis be kovos pa
Skelbimų . kainos prisiunči'ainos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
siduoda vyriausybei diktuojamas ir paver
5 vai. po piet.
giamas, virsdamas skurdžiu valstybės Įran
kiu. Tas pat yra ir su Rytų schizma. Kur
tik krikščionybė virto tautiška, ji visur nu
“DRAUGAS”
stoja savo visuotinumo dvasios ir virto po
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Exeept Sunday.
litiniu valdovų įnagiu. Autentiška krikščio
SUBSCRIPT1ONS: One Year — $G.00; Six Months
— $3.50; Three Months — $2.00: One Month — 7 5c.
nybė — tai katolicizmas; autentiška Kristaus
Europe — Oue Year — $7.00; Six Months — $4.00;
Bažnyčia — tai Romos Kat. Bažnyčia, todėl
Copy — ,03c.
Advertising in "DRAUGAS” brings best results.
mums, lietuviams, svarbu žinoti, kokią pozi
Advertising rates on application.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago ciją moderniškas nacionalizmas užima Kat.
Bažnyčios atžvilgiu.

“DRAUGAS”

DIENOS KLAUSIM/U
NACIONALIZMAS IR BAŽNYČIA

Romaniško tipo nacijonalistai paprastai Į
katalikybę žiūri, kaip į istorijos davinį, kaip
į organizaciją ir moralinės jėgos faktorių,
bet paneigia ar bent abejingai žiūri į meta
fizinį katalikybės turinį, į jos tikėjimą.

Pirmadienis, birželio 5, 1933

DRAUGAS
KUN. LEONAS J. PRASPALIUS

ifiUI
Sv. Pranciškaus seminarijoje per dvyliką ar Telšiuose. Jeigu gerai ap
metų jau išimtinai mokslui atsidavus nuo dirbtas ir prižiūrėtas žemės
latos sunkiai darbuotis. Nė nepasijuto, ūkis duoda nuo 2-jų iki ketu
kaip išsisėmė taupmenų apie keturis tūk
rių procentų gryno pelno, tai
stančius dolerių! Tad prisėjo jam ieškoti
namai
mieste duoda gryno pe
nemažos iš šalies paramos, kurios beveik
kita tiek reikėjo iki galutinai kunigui rei lno vidutiniai nuo 6-šių iki
8-nių procentų.
kalingą mokslą jmsiekė.
Leonas J. l’raspalius, 43 metų am Pirmoje eilėje rekomenduo
žiaus, tvirtos sveikatos ir gražaus sudė čiau pirkti nuosavybes mies
jimo vyras, birželio 10 d. iš rankų J. E.
Vyskupo Jono Juozapo McCort, D. D., Šv. teliuose, nes tautiniu atžvil
kunigystės šventinimus gauna Švč. Sak giu labai svarbu, kad mūsų
miestai pasidarytų lietuviškeramento katedroje Altoona, Pa.
Su primicijomis birželio 18 d. jį už sni, be to miesteliuose nuosa
kvietė didžiai gerb. kun. Pr. Juškaitis, vybės namai ar žemė duoda
lietuvių parapijos klebonas, Canibridge, geresnį pelną ir lengviau pri
Mass., švč. Marijos Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje, ten kur kun. Leonas per žiūrima. Kas gali ir turi iŠ
devynis metus, parapijonų būdamas, pa ko, tegul perkasi namus mie
steliuose, kur galės įsitaisyti
šaukimo į kunigus susilaukė.
Kun. Leonas Praspalius dabar yra patogesnį gyvenimą ir prie
Detroit, Mieli., \ yskupijos kunigu ir toje miestelių ne toliau 2-3 kilo
vyskupijoje priseis jam sielų išganymui metrų žemės sklypą — ūkį,
darbuotis.
kurį ir mieste gyvenant nebus
Kuo ilgesnis ir sunkesnis prie tiks
Iš kum Leono jaunystės turime tik sunku prižiūrėti. Kiek aš esu
lo veda kelias, tuo malonesnis ir branges
sias žinias: gimė vasario 11 d. 1899 m. prisižiūrėjęs, tai galiu tvirti
nis patsai atsiektasiš tikslas!
Žemaitijoje, Norvidų kaime, Egirdžių fil., nti, kad visuomet grįžusieji iš
Gal jau paskutinis 1912 m. rusų sle
Telšių parap. Tėvai Marcijona ir Flori- *
. . .
giamosios Lietuvos išeivis Leonas Prasjonas Praspaliauskai amžiaus virš 99-ties I Amerikos lietuviai geriau jaupaliauskas, vengdamas
besiartinančios
metų da ir dabar sveiki ir stiprūs; gyvena ciasi apsigyvenę mieste negu
jam svetimųjų nemalonios kariuomenės
nuosavame 8 lia ūkyje, Jonaičių kaime kaime, nes mieste jie turi pa
tarnybos, Amerikon pas savo brolį Joną,
prie pat Egirdžių bažnytkiemio. Jų šei našias gyvenimo sąlygas į
Cambrid'ge, Mass. laimės ieškoti atkelia
myna skaitlinga — viso 12 vaikų. Sulyg merikos — elektros apšviet
vo ir sunkiai dirbtuvėse devynetą metų
gimimo vyriausias sūnus
Florijonas, mą, telefoną, geresnius kelius
dirbdamas, vakarais ir naktimis mokėsi,
Antanas, Jonas (Canibridge), Marijona
rinko ir taupė aukštiems mokslams eiti
(mirus), Leonas (kunigas), Kazimieras, ir visą kitą kas civilizuotam
centus ir dolerius.
Juozas (miręs), Marijona, Konstantinas žmogui yra būtina, tuom tar
1920 metais atvyko pas Tėvus Mari
(miręs), per karą žuvę Vladislovas ir pu, kad tie kurie, apsigyvena
jonus prašyti į kunigus išmokyti, liet Ma
Stanislovas, jauniausias Adomas.
gilumoje kaimo viso to neturi.
rijonams tuomet neturint da kolegijos,
Kun. Leonui linkime Kristaus Šv. Gal romantiška atrodo grįžus
priverstas buvo svetimtaučių mokyklose:
Bažnyčioje garbingos darbuotės, geros Į Lietuvą apsigyventi kaime,
Valparaiso, Ind., New Yorko šv. Boneven
geros sveikatos ir ilgo amžiaus.
vaikščioti žaliu, žydinčiu sodu,
turo kolegijoje ir galutinai Loretto, Pa.
M. J. Vaitekūnai
laukus, atsitolinus nuo miesto
patarimais savo tautiečiams, triukšmo, dulkių ir kitų mie
kaip su nedidele pinigų suma stuose pasitaikančių nesmagu
pakenčiamai Lietuvoje įsikur mų, bet tos žalios lankos ir tas
žydintis pavasaris praeina, a(Ką turi žinoti Amerikos lie- Ką tik po karo iš Ameri- ti.
Šįmet Lietuvoje visokios teina ruduo ir žiema, su tam
tuviai grįžtantieji į Lie- ,kos grįžusieji lietuviai ir pasiomis naktimis, biauriais pu
tuvą ir norintieji įsi
darė tą klaidą, nuo kurios aš nuosavybės nepaprastai atpi- rvynais ir giliu sniegu. Tada
kurti Lietuvoje)
dabar Jus perspėju, kad jie ^°‘ -^°hau nuo miestelių ir
kaimietis lyg atskiriamas nuo
neištyrę visų gyveninio apy- į Se^helių galima pirkti iš 20
(Tęsinys)
viso civilizuoto pasaulio ir
stovų, neperpratę tų visų rei- dešimtinių ūkį su trobesiais už
toks gyvenimas papratusiam
Turint gaivoje visas čia nu-' kalavimų kokius statė savo penkis šimtus dolerių, o ar
1
gyventi
čiau prie miestų ir gerų kelių |
....... geresnėse gyvenimo

Šis klausimas pasidarė labai aktualus,
Nacijonalistai katalikų kraštuose savo
kaip Hitleris paėmė i savo rankas Vokieti
dvasia paprastai yra areligiški, indiferentai.
jos vairą. Dienraštis “Rytas” rašo:
Toks nereligingas katalikybės teigimas vadi
Nacijonalistų nuotaikoj, yra savotiško namas pragmatišku katalicizmu. Palaikyti
misticizmo, todėl jie nėra tokie griežti Baž religines formas, tradicijas ir Bažnyčios or
nyčios ir religijos priešai, kaip kad komu ganizaciją, bet ignoruoti jos turinį — tai ve
nistai. Bet kadangi nacijonalistų autoritetai damasis nacionalistų devizas. Ta kryptimi ei
mėgsta kalbėti griežtomis ir paradoksališko- na ir Lietuvos tautininkai, kaip tai ryškiai
mis frazėmis (nes tik griežtos frazės minias matyt iš prof. Iz. Tamošaičio brošiūros “Lie
žavi ir vilioja), tad tos frazės savo esme ma tuvių mokytojų tautininkų Dr. Basanavičiaus
žai tesiskiria nuo marksistiško ateizmo. Štai vardo sąjungos ideologijos pagrindai”. Tai
Adolfas Hitleris rėkia: “Mes nenorime kitą gi nacijonalistai Dievą pripažįsta praktikos
Dievą turėti, kaip tik vieną Vokietiją”, (plg. sumetimais, kaip Dostojevskio SmerdiakoJ. Noetges op. cit. 145 pusk), bet atsidūręs vas. K. Bažnyčia 1926 m. garsiąją “Action
kanclerio krėsle iškilmingai pažada laisvę francaise”, vedamąją rašytojo Maurras, pa
kaip protestantizmui, taip ir Kat. Bažnyčiai smerkė ir ekskomunikavo to laikraščio ben
sudaryti tokias sąlygas, kad vokiečiai galė dradarbius ir šalininkus ir tuo būdu griežtai
tų būti giliai religingi. Religingam žmogui nusikratė tokiais pavojingais draugais. Našitokia aukščiau pacituota frazė aiškiai pa cijonalistams katalikybė nesudaro religinio
goniška, bet praktikoj ji nudyla ir virsta “credo”, bet tik politinį kompromisą: jie
savotišku sacharinu patrijotiškiems jaus nori, kad Bažnyčia savo autoritetu palaikytų
mams saldyti. B. Mussolini irgi panašiai pa jų žygius, jų režimus, jų agresingąjį patriotiz
sakė: “Mūsų tauta su fašizmu ne vien per mą ir kad vergiškai tarnautų etatizmui, to
Italijos dievinimą pažengė iki paties Dievo; dėl su ryškiais ir tipingais nacionalistais Ba
^jj išmoko paveldėtos pozityvinės religijos,
žnyčiai sunku sugyventi. Su Vokietijos nakatolicizmo, vertę iš naujo suprasti”. (Plg. cionalistais dar blogiau, nes ten katalikybė Paštas Lietuvos gyveninio sų- piliečiams besikurianti valstyEschmann, op. cit. 65 p.). Fašizmas Italijoj nekenčiama ne vien nacionalistiškais, bet ir lygas, kiekvienas, kuris va- bė ėmėsi darbo, kuris baigėsi iuž
Pati ūki reikia mokėti i
, “^osta, ypač
jaunimui,
kad
jie tą kaimo
įeligiškumą laiko valstybės funkciją. Mus- protestantiškais sumetimais. Gen. Ludendor- žiuoja į Lietuvą ir mano ten nepasisekimu.
1 tūkstantį dolerių.
soliniui, matyt, atrodo, kad faktiškai Kat. f’as, tas tipingas vokiškas nacionalistas, se apsigyventi turi suprasti, kad
J’ Nusipirkus 20 dešimtinių gyvenimą laiko savo rūšies ka
Bažnyčia esanti taip pat suvalstybinta, kaip niai ir visiems žinomas savo ypatinga neapy jis važiuoja ne į vaišes, ne Taip daugelis pražudė visą žemės arčiau didesnio mieste torga, nors randasi iš Ameri
turtą, davėsi apgaunami
ir italų tautos dvasia. Fašistai pageidauja, kanta katalikybei, bet užtat protestantizmą poilsiui, bet sunkaus krašto savo
.„
, . . . v.
lio viena šeimyna gali neblo kos grįžusių kuriems toks gy
atstatymo ir didelio kūrybos l’s'naudo-|ami ,r slandlen
’ gai pragyventi. Patarčiau ve venimas visai patinka.
kad religija stiprintų jų tautos politinę ga jis myli.
darbo dirbti. Mums reikalin-|A’nerl'!k»
P““181^1 bij° «- ngti pirkti didelius ūkius, nes Turint galvoje, kad mūsų
lybės valią, kad dekoruotų politinius Įvy
y. .
. pie Lietuva,
Hitlerio partijos statuto 24 parag. skam ga svietą mačiusių
kius ir tikslus, pav., kad kunigai šventintų
už juos reik sumokėti daug pi miesteliai nedideli, kad per 10
žmonių, r
fašistų šautuvus, kad šv. Bernardas figūruo ba šitaip: “Mes reikalaujame valstybėje lais turinčių patyrimą, prekyboje Dabar daugelis lietuvių pa nigų ir trūkstant sąžiningų minučių kelio gali atsidurti
tų korporacijij patrono rolėje, kad italų ka vės visoms konfesijoms, kiek jos neina prieš pramonėje ir kitose gyveni liekančių Ameriką ir vyks darbininkų sunku juos apdir laukuose ir paupyje ir naudo
tis gamtos teikiamais malonu
talikų misionieriai Rytuose būtų laikomi po germanų rasės padorumo ir moralės jaus mo srityse, prašome kviečia tančių į Lietuvą dėl ištiku bti ir prižiūrėti.
litiniais Italijos pionieriais. (Plg. Eschmann, mą”. Šitame nacionalsocialistų partijos sta me važiuokite į Lietuvą, bet sių juos Amerikoje nedarbo ir
Kas turi daugiau pinigų, mais, o ekonominiu atžvilgiu
ibid. 66 p.). Šitos užgaidos rodo, kad fašis tuto paragrafe Bažnyčia įžiūri norą pavergti pirm pradėję ką nors veikti bankų kracho, mažai beparsi- geriau pirkti namus didesniuo neabejotinai naudingiau apsi
tai mielai pa vei stų Bažnyčią savo politikos krikščionybę neaiškiems rasistų tikslams ir gerai apsižiūrėkite ištirkite veža pinigų, su kuriais mano se Lietuvos prekybos centruo gyventi amerikiečiui miestely
priemone, kas visiškai nesuderinama nei su pagaliau patį Kristaus religijos nebrangini visas gyvenimo sąlygas tada Lietuvoje šiaip-taip įsikurti. se: Kaune, Klaipėdoje, Šiau je ir tai kiek galima didesnia
Taigi aš ir noriu ateiti su liuose, Ukmergėje, Panevėžy me.
K. Bažnyčios suverenitetu jai priklausomoj mą, be to, rasistai varo smarkią propagandą tiktai imkitės darbo.
Kas turi gabumų, gyvenda
srity, nei su jos dogmų dvasia. Esclnnannas prieš Senąjį Testamentą kaltindami jį žydiš
teisingai sako, kad fašizmas katalikybę tei kumu. Hitleris ir jo artimesnieji bendradar ateičiai nesvarbu, ar protestantai katalikus , šališkumo ir taiprasiškumo idėja. Pagaliau mas mieste pageidautina, kad
gia, bet tas teigimas yra areligiškas, nes iš biai savo frazėmis nuolat įžeidinėja kataliky ar katalikai protestantus įveiks, bet svarbu Bažnyčia, turėdama galvoj E. Mann’o ir Ro- užsiimtų prekyba ir pramone
tiesų su fašizmu puikiausiai sugyvena agnos bę ir krikščionišką moralę, pav., sako: “Na tai, ar ariškas žmogus bus jai (žemei) išlai senbergo puolimus krikščioniškos moralės pa pradėdamas iš pradžių nuo
grindų ir rasistų partijos kovos metodus, nei mažos apyvartos, o kaip įpras,
ticizmas ir ateizmas. Fašistų partijos viršū cionalsocialistiniam sąjūdžiui religija jokios kytas ar jis išmirs”.
Šita Hitlerio frazė nori Kristų paversti giamai nusistatė jų ideologijos atžvilgiu ir tai tada suspės leistis į preky
nėse ir apačioje yra visa eilė žmonių, kurie reikšmės neturi, aukščiau už ją yra vokiečių
atvirai sako, kad jie “non credante” (“neti nacionalsocialistų darbininkų partijos tikslas, speciaiine ariškos rasės nuosavybe, o tai vi katalikams uždraudė dalyvauti nacionalso bines rizikas.
Kur tik Lietuvoje įsikūri
kėliai”). Praktikuojančių katalikų partijos programa ir pasauližiūra”. Arba vėl “Žemės siškai nesuderinama su krikščionybės univer- cialistų partijoj.
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į pietus, tai kerštingieji indijonai vieni
josi su liolandais New Yorko valstybėje
ir su anglais Naujojoj Anglijoj ir pasto
jo prancūzams kelią. Prancūzai, sutikę
griežtą pasipriešinimą pietuose, plėtėsi į
(Tęsinys,
vakarus, pasiekdami didžiuosius ežerus,
Champlain su savo draugingais indi- Michigano, Wisconsino ir Illinois valsty
jonais pagalios pasiekė tariamąjį ežerą, bes ir pagalios Mississippi upę.

tautų tarpe dedasi pagal lietuvių prie
žodį: kas pirmesnis, tas geresnis, tai yra
kas pirmesnis rasdavo naują žemę, tas ir
likdavo jos savininkas. Taigi nors anglai
pirmutiniai pasiekė Nevvfoundland ir tą
žemę pasisavino, bet prancūzai aplenkė
anglus, pirmutiniai įsirengė į Kanadą ir
todėl ją pasisavino.
Anglai naujame pasaulyje
knrs dabar jo vardą nešioja. Randasi New
Anglijos progresas Amerikoj susitrukdė
dėl jos karaliaus Henry VIII. Tai
Yorko valstybėje.
Penkiems metams praslinkus po to,
Tarp Champlain indijonų ir paežeri- kai Kolumbas rado Ameriką, Anglijos buvo pilnas puikybės ir išdidumo dikta
nių indijonų įvyko kova. Champlaino in- ekspediciją, kuriai vadovavo Cabot, per torius. Tąsyk Anglija buvo katalikiška.
dijonai jau buvo beįveikiami. Tada Cham plaukė per Atlantiką ir pasiekė salą, ku Henry buvo užsimanęs persiskirti su sa
plain pavartojo šautuvą ir keletą paeže- ri dabar vadinasi Newfoundland. Ta an vo moterim. Popiežius perskirų nedavė.
rinių indijonų nušovė. Išgąsdinti indijo- glų ekspedicija neplaukė toliau į vaka Kaip sykis tuo tarpu Vokietijoj Liuteris
nai baltųjų žmonių galybe, išlakstė į vi rus ir nesiekė Kanados pakrančių. Vėliau buvo pradėjęs savo erezijas skelbti ir
sas puses. Įveiktieji indijonai buvo viena prancūzai anglus aplenkė ir jie pirmuti agituoti už atsiskyrimą nuo Rymo. Ne
iš karingų genčių. Jie apsakė apie tai niai pasiekė Kanados pakrančių ir pran viskas, ką Liuteris skelbė, patiko Angli
kitoms gentims ir visi prisiekė amžiną cūzų laivai buvo pirmutiniai įplaukti j jos karaliui. Bet jam patiko mintis atsi
prancūzams kerštą daryti. Vėliau, kuo didžiulę St. Lavvrence upę. Tai prancū mesti nuo Rymo. Karalius Henry VIII
met prancūzai bandė plėstis iš Kanados zai ir pasisavino Kanadą. Mat nuo seno sumanė paimti į sayo rankas ir tikybinių
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reikalų tvarkymą ir atsimetė nuo Rymo.
Jisai vedė šešias pačias, su dviem iš jų
persiskyrė, o kitom dviem nukirto gal
vas. Tokiam karaliui karaliaujant ne lai
kas buvo varyti kolonizavimą ir žemių
grobimą Amerikoj. Tik tam karaliui mi
rus, anglai įsisiūbavo stiprintis Ameri
koj.
į
Didelės imtynės

Tatai anglai pasivėlino kolonizuoti
Ameriką. Prancūzai ir ispanai buvo pir
mesni. Šios nbi tautos buvo anglams di
delės konkurentės. Ypač Ispanija tada bu
vo galinga. Atėjo laikas, kada tos dvi
tautos turėjo persiimti. Tos imtynės įvy
ko jūroje. Anglijoj tada viešpatavo kara
lienė Elzbieta. Abi tautos pramatė, kad
imtynės neišvengiamos ir abi rengėsi. Is
panija išrengė tokį laivyną, kokio iki to
laiko nebuvo pasaulyje.
Vieną gražią dieną Anglijos vyriau

sybė sužinojo, kad ispanų milžiniškas lai
vynas artinosi prie Anglijos kanalo. Sa
koma, kad kai toji žinia buvo gauta, tai
Anglijos vyriausysis karinis vadas Drake
žaidęs “bovvls”. Tasai vadas, gavęs ži
nią apie ispanus, pasakęs: “Yra dar lai
ko pabaigti žaidimą ir supliekti ispanus”.
Ispanijos laivynas istorijoj yra vadi
namas “Nepergalimoji Armada”. Kova įvyko 1Ū38 metais.
Kai Ispanijos Armada majestotiškai
plaukė į Anglijos kanalą, tai Anglijos lai
vai iš visų uostų skubiai rinkosi į paskir
tą vietą. Pati karalienė raita lankė ka
riuomenės dalis, kurios turėjo lipti į lai
vus ir stoti į kovą su ispanais. Ji kariuo
menei pareiškė: “Aš žinau, kad turiu kū
ną silpnos ir menkos moteriškės, bet tu
riu karaliaus širdį ir tai Anglijos kara
liaus”.
, .
.(Daugiau bus} ‘
‘
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DRAUGAS
8
sąžiningi lietuviai prekybiniu- sinėti, pasitarti su ištikimais rų, kuriom popiežiai suteikt nimų, puslapių 4)3, kaina tik gimams, piknikams, išvažiavi-1
LIETUVIAI DAKTARA
kai, visi gerai prasigyvena. I gerai dalykus žinančiais žmo- d laidus. Nors visos maldos ge 10c., užmokestį galite siųsti manis, vestuvėms, krikšty- •
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
os, bet už vis geriausios yra markėmis (stamps).
nes žmonių susipratimas žv- nėinis, tada tiktai pirkite.
noins, baliams.
j
Ofiso: Tel. Calumet 4039
miai auga ir pas svetimtau Aš mačiau Klaipėdoje pas tos, kurioms suteikti atlaidai.
Su užsakymais kreipkitės Kės.: Tel. Uetulock #280
notarą lietuvių, atplaukusiu Ši knygelė turėtų būti visų ka
čius nelabai nori pirkti.
pas Būtos daržo komisiją '
DENTISTAS
1446 SO. 4»th CT., CICERO, ILL.
buti
la
^
nu
‘
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os
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ką
^k
išlipusių
talikų
rankoso.
Kaina
su
ap
2334
SO.
OAKLEY
AVE.,
2334
So.
Oakley
Avė.,
ChicaĮ
Su pramone reikia
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
šstid’
laivo jau perkančių namus,} taisais 65c.
CHICAGO, ILL.
3147 bO. HALSTED ST., CHICAGO
3147 So. Halsted St.
bai atsargiems, gerai
go, Ilk

“DRAUGAS” PUB, GO.
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dvarus ar kitas nuosavybes. Ir

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue,

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. ATKOČIŪNAS

Ofiso valandos: 1-4 lr 4-8 vai. vak. Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.
Rezidencijos Ofisas: 2050 W. 99U» bt. -------------------------Valandos: 10—12 ryto
Office Phone
Rea. and Otttoe
Seredomls lr Nedėllomla pagal sutarti Proapect 1028
1868 So. Leavltt St
Canal 6706

,
kaip vėliau patyriau, kad tie,
LIETUVIAI DAKTARAI:
steigti kokį fabrikėlį, kuris
*
.
1
.
kurie taip skubėjo ką nors įreikia turėti galvoje galės įįga- 
t«i. lafayettk »»67
1
si; ryti, visuomet vėliau gailėTel. LAFAYETTE 7650
minti tik tokias prekes ir tiek,
DR. A. RACKUS
ir griaužėsi, kam davėsi
Vasaros piknikų rengimo
kokios vra reikalaujamos LitGYDYTOJAS, CHIRURGAS
l\ą
tik
iš
spaudos
išėjo
nau

PHYSICIAN AND BURUEON
.
.
...... neiaižistainiems, nežinomiems
Komisijoms
tuvoje, nes eksportuoti labri-, 1 1
X
—
SPINDULIAI
2403
W. 63rd St., Chicagv
ja knygutė vardu Dangiška
..... ------- apgaunamas
agentams
Gydytojas
ir
Chirurgas
katus iš Lietuvos šiais laikais
OFFICE HOURU.
3051 W. 43rd. St
Lietuvoje yra įsteigtas ame sis Dvaras arba Šv. Liuitgar4140 Archer Avė.
RŪTOS
SALDAINĖS
iš
S to 4 and 7 to 9 P. M
(Prie JLrcher ava netoli Kedsle)
nėra jokios vilties.
buuaay o» Appoiuimam
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
rikiečių informacijos biuras sa dos Malda, parašė Karmelitas Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- j Valandos: nuo a Iki S vaL vakaro
UereOmuls lr nedėliotais pūga,
tnutbuck 81
Res. 2136 W. 24th St
Pas mus gali laikytis tik to kontoromis Kaune ir Klaipė J. B. R.
sutarties
bystės lašiniai, palengvicos, i
TEL. CANAL 04U2
kia pramonė, kuri gamina vi doje, kuris teikia žinių apie
OROVEHILL 6027
Viršminėta knygutė patar įvairios dešros, kumpiai iš, PHONE
Valandos: 2-4; 7-# P. M.
daus rinkai, arba dar šiek parduodamą Lietuvoje turtą, tina visiems įsigyti, tenai ra Kauno. Šie lietuviški produk- į Trečiadieniais
t Nary suokos)
lr sekmad susitarus
GYDYTOJAS ir chirurgas
tiek turi pasisekimo linų, me- bet geriausia norint ką nors sįįe daug naudingų pamoki- tai labai tinka vasaros paren-1
>429 Weot Marųuette Road
džio ir maisto produktų ap- pirkti užeiti pas visuomenei
VALANDOS:
Moterų ir Vaikų ligų
9 Iki 19 ryto: 7 Iki 9 vakare
Lietuvis
Gydytojas
lr
Chirurgas
dirbimo pramonė.
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
Specialistė
žinomą ir teisingą inteligentą,
GRABORIAI:
(858 SO. WESTERN AVB.
Rea 4464 8. MAPLEWOO£> J VJO,
Chicago, 111.
4145 ARCHER AVE.
Dar porą žodžių noriu pa agronomą, inžinierių, kunigą,
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Tel. Lafayette 5793
sakyti dėl pinigų skolinimo advokatą ar gydytoją nusima- i
Boulevard 7689
Telefonas
Yards
1138
Ofiso
vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
LACHAVICH
Rea.
Hemlock
7491
Lietuvoje. Atvažiavus ameri nanti apie ūkį, fabriką ar na
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkals
kiečiui į Lietuvą, apstoja gi mus, kuris jums duos patari
IR SŪNŪS
lr Ketvergais
.Vai.: 2 iki b popiet, 7 iki 9 vak.
minės, kaimynai, pažįstamie- mų dėl turto vertės, jo pelniLIETUVIS GRABORIUS
Rez. Tel. Hyde Park 3305
DENTISTAS
Office: 4459 S. California Avė.
laidotuvėse kuopigiausia. Graboriua ir Balsamuotojas
ji ir prašo paskolinti pinigų ilgumo, dokumentų sudarymo Patarnauju
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
4712 So. Ashland Avenue
Nedėliojo pagal sutartį
darbu busite užganėdinti
ūlydami po &—10 procentų, ir šiaip duos daug naudingų
Vai.: Nuo 10 ryto iki t vakare
Turiu
automubilius
visokiems
Tel. Canal 2515 arba 2614
už trumpo laiko paskolos pa tarimų, kaip geriau Jums 2314 W. 23rd PI., Chicago
lai. Ofiso ir Rea. Grovehill 0617
reikalams. Kaina prieinama.
6917 S. Wasnteuaw Ava
DR. MARGEIUO
r daugiau. Broliai, seserys, ar bus įsikurti Lietuvoje. Mūsų
3319 AUBUBN AVENUE
PRANEŠIMAS
šiaip artimi giminaičiai siūlys Lietuvos inteligentai, manau, 1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
Persikėliau 1 erdvesnę lr patogesnt
Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
perleisti savo ūkius, ar tėviš neatsisakys savo užsienio bro
TEL. CICERO 4927
vieta
(M. D.)
2428 Weat Marųuette Road
3325 SO. HALSTED ST.
Vai.:
a-« lr 7-9 vok. Ketv. 8-i2 ryto
kės ten, kur esate užaugę, už liams patarnauti.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii
SUGRĮŽIMĄ
Nedalioj nusitarus
Phone Boulevard 4139
nuo 4 Iki 8 vakare
ką nedaug tereikalaus apmo Nuosavybių Lietuvoje įgiji
4645 So. Ashland Avė.
Šventadieniais nuo 14 Iki 12
Ine.
Phone Canal 6122
Phone BOULEVARD 8488
Ofiso valandos:
kėti visas ant ūkio užtrauktas mo klausimu norintieji sku
LIETUVIŲ GRABORIUS
X—RAY Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. DR. S. BIEŽIS
Ael. Cicero A2«e
Palaidoja už $2 5.00 ir aukščiau
skolas ir dar po vieną kitą biai dar šią vasarą ar ant ru
Moderniška koplyčia dykai.
Nedėliomis pagal sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GRABORIUS
668 W. 18th S|.
Tel. Canal 6174
šimtą dolerių dalies perleid dens gauti kokių nors infor
Chicago, III.
2201 W. Ceimak Road
Ofiso telef. Boulevard 7820
Musų patarnavimas
žiamo ūkio šeimos nariams. macijų prieš išvažiuojant į
LIETUVIS DENTISTAS
visuomet sąžiningas ir
Valandos: 1—8 lr 7— o >-Jfc
Namų telef. Prospeet 1930
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Dėl visų tų kombinacijų per Lietuvą prašomi kreiptis į nebrangus, nes neturi
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
valandai
vakare
me išlaidų užlaikymui
REZIDENCIJA:
Nedėllomla ir Seredomie Busltarua
spėju, kad būtumėt atsargūs, “Draugo” redakciją,
Phone Boulevard 7042
kuri skyrių.
4847
W.
14th
St
Cicero,
III.
6631
S.
California Ava.
LIETUVIS GRABORIUS
nes dažniausiai siūlomi tokie Jums neatsisakys nurodyti pa
Nauja, graži ko
Didelė graži koplyčia dykai
Telefonas Republic 7868
ūkiai, kurie daugiau skolomis tikimus Lietuvoje asmenis, į
DENTISTAS
Tei. Canal 0257 Res. Prospeet 6659
718 WEST 18th STREET
yra apkrauti negu pats ūkis kuriuos grįžusieji į Lietuvą plyčia dykai.
4645 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Roosevelt 7532
3307 Auburn Avenue
arti 47 th Street
vertas, o dar reikalaujama ir amerikiečiai galėtumėt kreip
VaL: nuo 9 Iki 8 vakare
dalys išmokėti.
Seredoj pagal sutarti
tis.
Gydytojas ir Chirurgas
Kas turi daugiau pinigų la Šįmet vasarą bus iš Lietu
1821 SOG'iri HALSTED STREET
TEL. REPUBLIC 8 340
Tel. Canal 6111
Rezidencija 66 00 Bo. Artetnon Avės.
bai gražu, kad padeda savo vos nemaža svečių, kurie galės
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Seniausi Lietuvių Graborial Chicagoje
Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
6 iki 8:30 vakare
giminėms, bet kada grįžęs iš suteikti daug reikalingų žinių
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
Amerikos mūsų tautietis suki norintiems važiuoti į Lietuvą.
DENTISTAS
LIETUVIS AKINIŲ
NAUJA ŽEMESNĘ KAINA.
DR. I. DUNDULIS
2201 W. Cermak Road
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
ša visą savo turtą į tėviškę
SPECIALISTAS
Būdamas šią vasarą Ameri
dykai’. Nubudimo valandoje nepamirškite
(Kampaa Leavltt St)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
mus pašaukti. REPCBLIC 8340, musų
ir nebepasilieka pinigų to ri koj stengsiuos čia suminėtuo
Valandos: Nuo 9 tkl 12 ryto
patarnavimu busite patenkinti.
Palengvins akių Įtempimą, kuris
4142 ARCHER AVBMUJl
Nuo 1 Iki I vakare
esti priežastim galvos skaudėjimo,
kio pagerinimui manydamas se reikaluose savo tautiečiams
Seredoj pagal sutarti
svaigimo, akių aptenn'mo. nervuotuTek Virginia UŪ36
nio, skaudamą akių karštį. Atitai
prasigyventi, tai tokiam grę patarnauti. Plačiau visais čia
sau trumpą regystę ir tolimą re
5340 SO. KEDZIE AVE.
gystę.
Tel. Grovehill 1595
sia neišvengiamas bankrotas. šiame straipsnelyje klausimais
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
Dr.
C.K.
Kliauga
j
Prirengiu
teisingai
akinius
visuose
Dar labiau apsigauna tie, gal teks padaryti parodos me
DENTISTAS
atsitiki'muose,
egzaminavimas da.roI mas su elektra, parodančia mažiaukurie išskolina pinigus ant tu Chicagoje informacinė pas
2420
W.
Marųuette Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 sias klaidas.
i
!
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
procentų ūkininkams, nes da kaita.
arti
Western
Avė.
Specialė atyda atkreipiama moky
Seredomis po pietų ir Nedėldisnlais
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088 klos vaikučiams.
Valandos: nuo 9 iki 9
tik susitarus
bar pas mus Lietuvoje išleisti
Stasys Gabaliauskas
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Phone Hemlock 7828
3422 W. MAKCIOTE ROAD
Pilnas
Laidotuvių
Patarnavimas
nuo
$75.00
ir
aug.
nauji įstatymai, kurie suvar Šiauliai, Lietuva.
ro. Nedėliomis pagal sutarti.
ĮVAIRŪS D A K T A R A I
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
žo skolų išieškojimą, pavyzd
mos be akinių. Dabar kainos perpus
plgesuės, negu buvo. Musų
žiui negalima už skolą par
Tel. Ofiso Boulevard 6911-14
Ofiso: Tel. Victory 6893
pigesnės, kaip kitų.
Rez.
Victory 2343
duoti tam tikro skaičiaus gy
Rez.: Tel. Drexel 9191
INCORPORATED
4712 S. ASHLAND AVE.
Išėjo iš spaudos maldaknyvulių praskolinto ūkio arba
Henry W. Becker
TeL Boulevard 7589
Atlaidų Šaltinis. Paruošė
patį ūkį tada tik galima už
(Licensed Embalmer)
756 W. 35th STREET
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
skolą parduoti, kada prisire įą ir išvertė T. Kazimieras
3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
Ofiso
vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:29
Tel.
Yards
1829
nka skolos daugiau pusės par kapucinas, išleido seserys kotOfisas 3102 So. Halsted St,
Kampas Slst Street
rin ietės. Maldaknygėje yra pa
duodamo ūkio vertės.
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—Jv.t
Žinau daug žmonių, kurie aiškinimas apie atlaidus ii
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Nedėliomis fr šventadieniais 10—13
negali išieškoti paskolintų pi daugiau, kaip 300 įvairių niaiPerkėlė savo ofi'są po numeriu
Rea Phone
Office Phone
nigų ir turi daug didelių nuo
Wentw»rth 199*
4729 SO. ASHLAND AVE. Englevrood 6641
stolių, o kai kuriems ir vargo
SPECUALISTAS
tenka dėl to paragauti.
GRABORIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas fr Akintų Dirbtuvė
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
LIETUVIŲ
Pagaliau žemė yra taip atKoplyčia Dykai
756 WEST 35th STREET Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2^-4 po 7850 S. HALSTED STREET
igusi, kad retai pakanka pa- 4830 WEST 15th STREET
pietų: 7—8:30 vai. vakare
į
ROOM 310
Kampas Halsted St.
GRABORIŲ
{STAIGA
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare
Nedėliomis
10
iki
12
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
uodamo turto visoms sko
Cicero, Illinois
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12
Telefonas Midway 2880
EUDEIKIS
ir
vėl
nustebino
publikų
su
savo
nupigin

loms apmokėti. Jeigu jau kas Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
skolintumėt Lietuvoje savo gi
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Gydytojas ir Chirurgas
Office;
Res.:
įninėms pinigus, tai reikalau TeL Lnrayette 8871
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Victory 2284
Beverly 0081 4631 SO. ASHLAND AVE
J. Liulevičius
kit pirmojo įkaito ant ūkio
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Pritaikyme akinių dėl visokių
Tel. Yards 0994
Graborius
namus ir atveš j mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
kaip amerikiečiai vadina molr
akių. Ekspertas tyrimo akių Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
įtaisą niiiolojas
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
Rezidencijos Tel. Plaza 320C
rgičio nes turint pirmą įkai
ir pritaikymo akinių.
3046
Wentworth Avenue
patarnavimų
jums
visai
nieko
nereikės
mokėti,
nežiū
Patarnauja Chi
VALANDOS:
tą suėjus terminui galima vi
cagoje lr aplellnVai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
rint
į
tai,
ar
jūs
kų
pirksite,
ar
ne.
Nuo
10
tkl 12 dienų
kėje.
Ketv. lr Sekmad. pagal sutarti
suomet pinigus atgauti pilną
Nuo 2 Iki 8 po pietų
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj
EUDEIKIS
yra
vienatinis
lietuvių
graborius,
kuris
Didelė ir graži
Chicago, III.
Nuo 7 Iki 9 vakare
sumą nežiūrint, kad būtų už
Koplyčia dykai
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
Phone: Hemiook 6746
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
traukta ant įkeisto turto ir
4092 Archer Ava
Dėl termenų. Palaukite BUDUKĮ pirm negu krelpdaugiau skolų.
•ttės kur kftv.
Užtaras
Ką nedarysit sugrįžę į Lie
tuvą, pirksit ūkį, namus, fabri
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
OPTOMETRISTAS
Kapitonas
Specialistai U
ką, ar ką kitą visuomet gerai
VEDBJAS
Pasauliniame kare
RusliM
apsižiūrėkit ir nesiskubinkit. 1646 WEST 46th STREET
1801 S. ASHLAND AVENUE
Tai.
Boulevard
1141
—
9418
LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS YK1IUMOT
Išlipus iš laivo, jus apstos aPlatt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank GYDO VISAS
KAIP VžSISENfcJCSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA
JŪSŲ
GRABORIUS
Tel.
CICERO
894
gentai ir siūlys parduoti vištas. Pastebėkit mano iškabas. Speclallškai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų lr pūslės, užnuodUlme kekųDidyste Ofisas
jo, od-os. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuau
sokų gerybių, niekad tuoj ne
SYFtEVVICZE
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr paslaptingas liga*. Jeigu kiti u*,
Valandos
nuo
9:30
ryto
iki
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite ką jis jums gali pada
GRABORIUS
4605-07
South
Hermitage
Avenue
pirkit, geriau atvažiavus į Li > Laidotuvėms pilnos patarnavimas
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patenmas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki t
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742
galimas ui 186.00
tuvą pusmetį palaukti, taip
skirtų valandų. Room 8.
valandai ir nuo i—8 valandai vakare. Nedėliomis tuo 11 ryte iki 1 vąk
KOPLYČIA DYKAI
4300 WE8T Mtk ST,
kempes
A»«.
Tei. Cravrford KTI
pagyventi, apžiūrėti, apsiklau- 1344 S. 50th Ave^ Cicero, Dl
Phone Canal 0523

DANGIŠKASIS DVARAS

PRANEŠIMAS

DR. F. G. WINSKUN AS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. V. S. NARES

DR. J. W. KADZEWICK DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. A. J. JAVOIŠ

STANLEY P. MAŽEIKA DR. A. P. KAZLAUSKAS

į

PRANEŠU

DR. M. T. STRIKU, DR. J. J. SIMONAITIS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

DR. GUSSEN

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. G. Z. VEZELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. L BLOŽIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DR. A. L. YUŠKA į

NAUJOS KNY6ELĖS

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

DR. A. J. BERTASH

DR. G. SERNER

ANTANAS PETKUS

Seniausia ir Didžiausia

DR. JOHN SMETANA,

Eudeikis

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. R. McCRADIE

25 METy PAFYRIMD

I.J.ZOLP

DR. A. A. ROTH

Ir. maurice kahn

O

IKISSIfi,

įlįeiųa, birželio 5, 1933

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS
C. BROOKLYN, N, Y
ŠV. JURGIO PARAP.
CHORAS

Taigi visai nuoseklu, kad drgijos remia vajų Kambario
Fondo naudai. Piknikas įvyks
sekmadienį, birželio 11 dienų.
Tikimasi daug žmonių atvyksiant į šį pažmonį. Tatai ir
galima pavadinti vajumi Lie
tuvi!) Kambario naudai, nes
be žmonių, be lietuvių-žmo*
nių nebūtų įkurtas lietuvių ku
ltūros paminklas.

Nors ši žinutė ir kiek suvė
luota, visgi negalima praleis
ti nepažymėjus šio choro dar
buotės.
Gegužės 7 d. milžiniškoje
Klaščiaus svetainėje įvyko iš
leistuvių koncertas ir hankie- Taipogi tikimasi, kad ir ki
tas pagerbimui mūsų lakūnu tų miešti) lietuvių draugijos
kapt. S. Dariaus ir S. Girėno. surengs vienų kitų piknikų
Pakviestas Šv. Jurgio parap. Liet. Kambario naudai. Tokiu
choras, J. Brundzos vedamas, būdu greitai susirinks reika
sudainavo žavėtinai visų eilę linga suma tam, kad gautu
gražių dainų. Choras žymiai me mūsų kambario planus; ki
fmdidėjęs ir gerai išlavintas. taip sakant, kad būtų lietu
Tikrai darė labai malonų įspū viai pripažinti kaipo savo ka
dį. Už tai garbė chorui ir taip mbario steigėjai. Kas turi
gi jo vadui varg. J. Brundzai, mus pripažinti? Universiteto
kuris nenuilstančiai darbuoja valdyba, susidedanti iš Penn
sylvanijos gubernatoriaus, Pi
si.
ttsburgho miesto majoro, Pitt.
Bendra šv. Komunija
Universiteto kanclerio ir ke
Gegužės 28 d., per 9 vai. liolikos kiti) trustees’ų.
mišias Šv. Jurgio parap. cho
ras, pirmų kartų bendrai ėjo Ši valdyba mums prielanki.
prie Dievo stalo. Prieš pat šv. Buvo jos nustatyta suma virš
mišias choristai suėjo į sve tūkstančio (apie tai jau ra
tainę ir gražiai susitvarkę atė šėme); dabargi gavome žinių,
jo poromis į bažnyčių ir užė kad kuomet bus surinkta vie
mė paskirtas vietas. Per mi nas tūkstantis dolerių, mes
šias gražiai giedojo. Tas darė gausime minimus planus. La
labai gražų įspūdį. Ne vieno bai svarbu, kad tas pirmas tū
choristo motutei ir tėveliui, iš kstantis dolerių būtų surink
tas šį pavasarį, taip, kad va
spaudė ašarų.
Linkėtina, kad šis paprotys saros laiku būtų galima tuos
planus pristatyti Lietuvai odažniau įvyktų.
Kun. J. Laurinaitis pasakė ficialiu keliu. Nuo tada, kaip
gražų pamokslų pritaikintų jau žinoma, prasidės tikras
Liet. Kambario darbas.
šioms iškilmėms.
Taigi kiekvieno miesto ir
Šiomis dienomis Šv. Jurgio miestelio lietuviai, dabar dir
parap. susilaukė vikaro kun. bkime tikrų savo darbų, tikrų
J. Laurinaičio asmeny. Yra vajų, rengkime piknikus ir dė
jaunas, idealus ir patrijotas. kime aukas L. Kambario nau
Įšventintas praeitais metais dai. (Čekius siųskit: V. Zamgegužės mėn. Gimęs ir augęs blauskas, 31 Minooka Str.,
Pittsburgb, (10) Pa.).
Brooklyn’e.
Linkėtina jaunam kunigė
liui sėkmingai darbuotis šioje
kolonijoj, ypatingai jaunimo
tarpe.
KoreSp.

L. K. Fondo Spaudos
Komisija. B.

1

.y

1

dvi* puikius radijo programas
iš stoties "VVCFL, 8 vai. ryto
ir 1 vai. popiet. Ryte buvo
VAIKŲ SVEIKATINGUMO graži reprodukcijos muzika ir
dainos, o popiet programoje
KONTESTAS
dalyvavo žinomas dainininkas
Šių savaitę Lietuvių Dakta S Rimkus, muzikas J. Sauris,
rų Draugijos nariai vaikus ek- kuris keletu numeri) išpildė
zaminuos Šv. Kryžiaus ligoni vargonais ir Budriko akordionėj (antradieniais, ketvirta nistų duetas su šaunia muzi
dieniais, šeštadieniais) nuo 4 ka. Taip gi buvo pranešta,
iki 6 vai. vakare. Vaikai ir kad Budriko krautuvėje, 3417
mergaitės, turintieji tarp 12 S. Halsted st., dabar eina di
ir 16 metų amžiaus, kviečia delis “remodeliavimo” išpar
mi atvykti ir stoti į sveikati davimas radijų, skalbiamųjų
ngumo kontestų. Kaip žinoma, mašinų, elektrikinių šaldytuvų
šis kontestas daroma tam, kad ir kitokių rakandų nupiginto
L. M.
išrinkti sveikiausį berniukų ir mis kainomis.
mergaitę Lietuvių Dienai Pa
5000 DIENRAŠČIO “DRAU
saulinėj Parodoj Chicagoj.

CHICAGOJE
MŪSŲ LIGONIAI IR
LIGONINĖ

Liga yra kūnui nelaimė, bet
sielai išganymas. Kada žmo
gus suserga, labai dažnai už
miršta, kad liga yra Dievo
malonėj o, gal, jau ir pasku
tinė, šaukianti ligonį prie at
gailos ir pataisymo jo gyveni
mo. Tiesa, ligoje žmogus ne
turi daug jėgos gailėtis už
savo kaltes, bet, su Dievo ma
lonės pagalba, kiekvienas li
gonis gali susitaikyti su Die
vu ir baigti savo gyvenimų
laimingai.
Simpatija, be abejo, ligo
niams yra begaliniai svarbus
dalykas.
Chicagos lietuviams yra di
delė laimė turint Šv. Kryžiaus
ligoninę. Kaip gražiai Šv. Ka
zimiero Seserys prižiūri ligo
nius, tai net malonu prisižiū
rėti. Kiek simpatijos, kiek su
sirūpinimo kūno ir sielos svei
kata, tai sunku žodžiais apsa
kyti. Sesutėms rūpi tiek kūno
sveikata, kiek sielos išgany
mas. Kiek žmonių ilgus metus,
visų amžių nebuvę prie Sakra
mentų, — čia sulaukia tų bra
ngių Dievo malonių. Jei kiek
,
viena bažnyčia yra brangiu
Dievo malonių šaltiniu, tai ka
talikiškoji ligoninė yra did
žiausia Dievo pasigailėjimo so
stinė. Kas patenka į katali
kiškųjų ligoninę, gali būti ra
mus, kad jo mirtis bus daug
laimingesnė, negu kur kitur.

Lietuvių visuomenė užimta
šimtais kitų gyvenimo reikalų
labai retai atsimena Šv. Kry
žiaus ligoninę. Bet kiekvienas
lietuvis katalikas, gyvenantis
Chicagoje, turi kuo nors paremt Šv. Kryžiaus ligoninę,
kad jam pačiam, atėjus rei
kalui, ji suteiktų atatinkamų
patarnavimų.

NAUJIENOS Iš VISĮI
ŠVENTŲJŲ PARAP.,
ROSELAND
Lietuviai Kumštininkai,;
T ournarnente

GO” PIKNIKO TIKIETŲ
BUS PARDUOTA PRIEŠ
PIKNIKĄ

Draugijos Šv. Petronėlės
pusmetinis susirinkimas įvyks
pirmadienį birželio 5 d., 7:30
vai. vakare, Šv. Jurgio parap.
svet. Narės malonėkite suseiti, nes yra labai daug svarbų
reikalų svarstyti. Taip pat
bus renkamos darbininkės iš
važiavimui, kuris įvyks sekm.,
birželio 11 d., Kučinsko vieto
je, Justiee Park, III.
O. Kliučinskaite, rast.

Pastatėme ligoninę, dabar
naudokimės ja ir kitus įtikin
kime, kad ligoje važiuotų į
IEŠKOMI:
Šv. Kryžiaus ligoninę, kur ti
Žukauskienė - Jonauskaitė, krai susilauks gražiausio pa Pereitų sekmadienį Jos. F.
Petronėlė, kilusi iš Alsėdžių tarnavimo kūnui ir sielai.
(Budriko korporacija vėl davė
v., Telšių apskr., Amerikon
atvykusi ,1913 m., turinti bro
TIKRAS VAJUS
lį Kazį, gyv. Mass. šteite.
Lietuvių Kambario naudai Puodžiukas-Padzulis Kazys,
YRA GERIAUSI
yra rengiamas didelis pikni gvv. 125 Wall St., Elizabėth, Pagedėliais, Utarninkais ir Seredomi
kas Pittsburgho Lietuvių ti N. J., kilęs iš Reistinių km.,
Mes duodam $5.00 vertės Perma-i
kės Klubo Sodne, AVillock, Pa. Tauragnų v., Utenos apskr.
nent Wave už $1.40. Pats geriausia
Piknikas tokiam gražiam tiks Patrimėkas-Petrika Jonas, už visus Permanent, padarys prof.
lui rengiamas yra tai tikras tarnavęs kariuomenėje Fort Danis, be pešimo, be degimo, už $3.50
į;, '
'*** * /■*■*
*
W
vajus šiuomi sezonu. Žmonės McKinley, Maine, vėliau apsi
Finger Wave su išplovimu .. 35c
visoj?apylinkėj laukia tik pro gyvenęs Barre Plains, Mass.,
Geriausis plaukų nudažymas $2.50
gos suvažiuoti kur maž-daug. kilęs iš Naumiesčio, Šakių a.p.
ULTRA BEAUTY SHOP S
Aleksandras,
pusiaukelėje,- pasimątyti ru Markevičius
3147
WEST 59th STR.
Telefonu REPUBLIC 4816
savo senais'draugais ir gimi gyv. Portland, Maine.
nėmis. Tuo pačiu sykiu jie at Paltanavičius Antanas, kilęs
liks gražų’ visuomenės darbą: iš Marijampolės apsk r.gyv.
PERKAM
parems steigimų lietuvių kul 555 Metropolitan Avė. ir 63 INSURANCE
tūros ir dailės paminklo. Tuo Stagg St., Brooklyn, N. Y. '
Lietuviškus
NOTARY
paminklu bus Lietuvių Kam- Petraška Antanas, kilęs iš
BONUS
PUBLIC
fbarys Pittsburgho Universite Anykščių v., Utenos apskr.,
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
te.
seniau gyvenęs 266 Front St.,
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Šį piknikų su sportais, ristv Brooklyn, N. Y.
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
’ nėmis. kumštynėmis, laimėji Jovaišas Povilas, Antano b.,
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
mais rengia Liet. Vaizbos Bu- gyvenęs Meiliu, Wis.
2608 WEST 47th STR. .
Tel. LAPAYETTE 1083
'tas su prisidėjimu visų Pitts
Mikulis-Mitchell Leonas-Ziburgho ir apylinkės draugijų. gmas, kilęs iš Alytaus apskr.
Phone CANAL 4124
FIRST CLASS WORK
Viskas labai tinkamai, nes Muraškienė - Mikulevičifitė
Liet. Kambario- sumanymų a- Ona, gyv. Binghamton, N. Y.
JULIUS J. STORGUL
nąis metais Vaizbos Butas pri ir Nanticoke, Pa.
OVERHAULING and REPAIRING
Plumblmg — Heating — Rewer*ge — Gan Work
ėmė, padavė visoms draugi Consulate Gener. of Lithuoniaz
CONTRACTOR
joms, kurios per savo atsto- 11 Waverly Place Ea3t,
2240 W. 22nd STREET
CHIGAGO, ILLINOIS
New York, N. Y.
.vus-de,legatus išrinko Lietuvių
Estltnatce fiimJ.*dM*<I on reąnest
No Job too large — No Job too emali
Lietuvos Gen. Konsulatas
Kambario Fondo Komitetų.

RADIO

NAUJOS

LIAUDIES DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO
STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c

3. Ko liūdi mergužėlėf-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui)
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ...............
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę,(Chorui) ..............
4. Ant ežero krantelio-Atvažduoja piršlys (Chorui) ..
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakštovanagėlis (Chorui)
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ..............
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) .................
Daugiau perkant duodame nuošimtį.
Reikalaukite tuojau

(

MbJritame

30c
30c
30c
30c
30c
30c
30c
30c
30c

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

JOHN B. BORDEN

STATO MOKYKLA

ADVOKATAS
PLUNGE. — Gražų gegu
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
žės 1 d. rytų iškilmingai su
Telefonas Stat« 7660
Valand-os 9 ryte Iki 5 popiet
procesija buvo
pašventinta
vieta, ant kurios bus pastaty
2201 W. Cermak Road
Panedėllo,
Seredos l'r Pėtnyčlos
ta nauji kapucinų mokyklai,
vakarais 6 iki 9
Telefonas Canal 6122
mažajai seminarijai,
rūmai.

Tikietai išanksto platinami
ir pigiau parduodami. Dabar
kaina 25 c., o prie vartų bus
35 c.
“Draugas” žada gražių do
vanų duoti tam, katras dau
giausia pikniko tikietų išpla
tins.

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 iki 9

NUBAUSTOS KALĖTI

Telefonas

Rerniblie

9600

TUOJAU REIKALINGAS

Po penkis mėnesius kalėti
teismo nubaustos mergiščios
M. S. Garast ir Ruth Šass, abi
18 m. amž., už gelbėjimų vie
nai gaujai plėšime. Jų ašaros
nesujaudino teisėjo.

Duonos Kepėjas, mokantis
kepti baltų ir juodų duonų ir
keiksus.
Taipgi reikalingas
Draiveris-išvežiotojas duonai.
Bile kokiomis išlygomis sutik
sime. Atsišaukite:
3357 So. Auburn Avė.
“Sausasis” profesijonalas
Chicago, III.
Daniel Gilday, Uurs prieš pu

santrų metų būdamas girtas
pašovė vienų vaikinų ir tam
vaikinui teismas iš jo, Gilday,
pripažino 12,000 dol. atlygini
mo, paspruko iš Chicagos. Net
laido neužstatęs.

AN RENDOS

AIRIOGALA. — Apylinkės
ūkininkai pradėjo pardavinėti
ūkius. Už gautus pinigus kai
kurie perkasi arba nuomuojasi namus miestely ir atidaro
kavines, arbatines, traktyrius.
Ar Jūs Esate Supančiotas
Kiti perkasi autobusus. Apsi tr au “suirusiais” nervais — jaučia
tės silpnas ir pavargęs — tik pusiau
gyvenę miestely ir nepažinda žmogus.
Jeigu taip. štai yra geras
mi jo gyvenimo, dažniausia pa tonikas, sutelkiantis geresnes dienas.
tenka į įvairių apgavikų ran
kas ir pastebi tik, kad kišenės
jau tuščios. Ne vienas toksai yar užvardlnimas TONIKO, kur} Gy
Specialistas išrado, ir kuris
šiandien vaikščioja be duonos dytojas
dabar parduodamas visose vaistinė
NUGA-TONE yra kombinacija
kųsnio. Kiti, nors ir mato, kų se.
tam tikrų tonikų alterativų, kurios
atgaivina visus organas,
sulaukė jų pirmtakūnai, ta stimuliuoja,
valgysite geriau, — miegosite sal
Tūkstančiams vyrų lr moterų
čiau seka jų pėdomis. Panašūs džiau.
tapo pagelbėta. Trisdešimties d.lenų
treatmentas už Vieną. Dolerį — gau
dalykai vis dar kartojasi.
kite tikrąjį—garantuotas.

7 kamb. flatas, 4 miegamieji
kamb. Galima turėti virtuvę
apačioje. Visi patogumai,
garadžius. Gera vieta dviem
šeimynom.
Atsišaukite
1639 S. 50th Avė.
Cicero, III.

Nusa-Tone

PARSIDUODA 9 kam. iy2 au
kštu namas (eottage). 6 miegami
kamb. visi šviesūs ir erdvingi. Ga
ru apšildomi. Geras didelei šei
mynai ar burdingieriams. Verta
pamatyti. Mainysiu ant mažesnio
Bridgeporte ar Brighton Parke.
2830 W. 39th Place

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pfglausias kainas. Pašaukit Lafayette
8980

PITTSBURGH, PA,

ULIRA PERMANENT WAVES

ALNOS

Dabar visose Chicagos
ir apielinkių parapijose eina
tikietų platintojų mobilizaci
ja ir tikietų platinimas. Bus
indomu pamatyti, kam teks ta
dovana.
: C

Šį vakarų, K of P salėje,
llOth St., ir Michigan Avė., įvyksta South End Boxing
Tournamentas po vadovyste
Johnny Kopp. šituose rung
tynėse dalyvauja ir keletas Vi
sų Šventųjų parapijos kumštininku, kaip Kaz. Šedvilas,
Bobby Mack ir kiti. Geriau Tikietų pardavinėtojų yra
visose kolonijose. Norintieji
sio jiems pasisekimo.
pasidarbuoti katalikiškai spau
dai, prašomi atsišaukti.

PRANEŠIMAI

111 _

“ THOR

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

M

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

SKALBIAMA
MASINA

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
gičius, Namus, Farmas lr Blsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu btsnyje tr teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO.

Sutaupys Jums. pinigus,
drabužius ir laikų. Kaina

6755 S. Western Avenue
Cbicago. 111.
Tel. GROVEHILL 1018

$37.50
ir ‘ aukščiau

CHRYSLER IR PLYMOUTH
Parsiduoda
tai po

mokant, tik

$1.00
j savaitę.

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti .Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

Budriko Krautuvė duoda gražius lietuvių Radio
Programus

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.

Nedėliomis: W CF L 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų

Ketvergais: W H F C 7 :30 valandų vnkare

Tel. Lafayette 2082

1

lSeB

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

