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KATALIKU VYSKUPU KOMITETAS 
DUODA Tį PROGA

Pripažinta nauja procedūra 
■' filmų cenzūrai

PADORUMO SĄJUNGAI PASKIRTA 
VADOVYBĖ•

CINCINNATI, O., birž. 23. minimą ir jų rodymą, teatruo- 
— Katalikų vyskupų komite- se.
tas kputomųjų vaizdų reikale Vyskupų komitetas reiškia
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GRIUVO NAMAI, 
T SUŽEISTA

FILMŲ CENZŪRA 
KITUR

VOKIEČIŲ ŠNIPU 
DARBAS

KELIOLIKA VAIKŲ SUSPE- VATIKANO LAIKRAŠTIS JIE NUSKANDINĘ LAIVA

pirmininkaujant Cincinnati 
arkivyskupui J. T. McNichol- 
us nusprendė duoti paskutinės 
progos Hollywoodo filmų ga
mintojams, kad jie gamintų 
filmas švarias ir žmonėms duo 
tų tai, kas yra padoru ir nau
dinga.

Vyskupai nusprendė imtis 
naujos procedūros filmų cen
zūrai. Nuo liepos mėn. 1 d. 
iš pačių filmų gamintojų su
darytas veikęs apeliacinis tei
smas, kurs dažnai sugriauda
vo gamintojų ir distributorių 
organizacijos cenzūrą, bus pa
neigtas. Nuo to laiko šios or
ganizacijos ofisas, kurio vir- 
šinihku yra Will Hays, ims 
kontroliuoti visas gaminamas

vilties, kad nauja filmų patik
rinimo tvarka duos gerų vai
sių ir tuo būdu paliuosuos ka
talikų vyskupus nuo šios kam
panijos. Priešingai gi kampa
nija bus atnaujinta visu griež
tumu iki kol nebus sulaukta 
geistinų sėkmių. - .

Lapkričio mėnesį YVashing- 
tone įvyks visų krašto katali
kų vyskupų suvažiavimas ir 
šis vyskupų komitetas praneš 
apie visą dalykų stovį. Tiki
masi, kad iki to laiko naujos 
filmos bus apšvarintos..A . (Tt .

Vyskupų komitetas šioje 
konferencijoje turėjo popie
žiaus valstybės sekretoriaus 
kardinolo Pacelli rašytą laišką

JO PASPRUKTI

Sugriuvo seni apleisti meili
niai namai, 2618 Luther gat., 
kuriuose vaikai turėjo žaismu- 
vietę.

Katastrofos metu apie 18 
vaikų buvo namų viduje. 7 jų 
pakliuvo į griuvėsius ir sužei
sti. Kiti visi kaž kaip suspėjo 
pasprukti.

Ugniagesiai ir policija pa
siuntė sužeistuosius j ligoninę.

Tos rūšies namų Chicagoj 
yra daugybė.

SVEIKINA AMERIKOS 
KATALIKUSl -

LONDONAS, birž. 22. — 
Anglijoj sėkmingai vykdoma 
griežta filmoms cenzūra. Tai 
daro Anglijos vyriausybės 
skirtas boardas. Manoma, kad 
privati kampanija prieš fil
mas, kai kad Amerikoj, Angli
jai šį kartą nereikalinga.

SU LORDU KITCHENERIU

HALIFiAX, N. S., birž. 22. 
— Karo metu, 1916 m.,* birže
lio 5 dieną, Žiemių jūroje su 
visa įgula nuskendo Anglijos 
karo laivas Hampshire, ku
riuo į Rusiją vyko Anglijos 
fieldmaršalas lordas Kitchen- 
er.

Laivo nuskendimo priežastis 
nežinoma. Yra faktas, kad tai 
nepadarė vokiečių nardantieji 
laivai.

VOKIETIJOS PREKYBA SO UŽSIENIU 
SMUNKA

Nuginčijamas markės vertės 
kritimas

KLAIPĖDOJ SUIMTI TRYS 
MOKYTOJAI

KODAS TURI BOT 
VYKDOMAS

PARYŽIUS, birž. 22. —
Prancūzijos vyriausias filmų 
cenzorius ir Bažnyčios virši-
ninkai karštai remia Amerikoj Atvvkusifl ,,ia vien0 ,enk 
vedam, kampanijų prieš nepa-,,^ į, įton„ dabar p^.
.Sūrias filmas. Cenzor.ua pa-| kad Hampahire nu-
vaiskia, kad Prancūzijoje ht- skand.no dū

BERLYNAS, biri 22. — 
Vokietijos 'nacių vyriausybė 
garsiai visam krašte šūkauja 
prieš tai, kad Amerikoj if ki
tuose kraštuose vokiečių pre
kės boikotuojamos, o pati daug 
dirba už mažinimą importo, 
ypač iš J. Valstybių.

Kai kurie Vokietijos valdi-

filmas. .Visi gamintojai turės , 6v<,"toj° Tėvo Pijaus XI var-
pasiduoti Siu ofiso nuospren- i*1“ fUm’ reitalu' lj,iSkas ra' 
džiui. Nv,.orimieji pasiduoti! kanauninkui Brohes, ka- 
turės progos apeliuoti į čirek- ,allkų vinemato-
torių Išardų New Yorke, kurs!«raf,"io ofi9o> Brie>juj. Pre‘ 
bus galutinu autoritetu, ftį
Isrardų sudaro didžiųjų filmų i Šventasis Tėvas pageidauja, 
gamybos kompanijų prezirien- kat' v*80 pasaulio geros valios

Drabužių valymo ir dažymo 
pramonės vedėjai atmetė NRA 
kodą, atsisakydami pildyti jo 
sąlygas.».

administratorlus Illinois val
stybėje J. E. Cassidy įspėjo 
šiuos pramonininkus, kad ko
das turi būt vykdomas. Ki
taip gi pramonininkai bus pa
traukti tieson.

mos cenzūruojamos ir kol kas 
negaunama nusiskundimu.

kurie kartu su įgula žuvę. Ka
pitonas apie tai patyręs iš 

Prancūzijos katalikų drau- ; vieno vokiečių*kapitono, 
gijos, kuri budi dėl filmų,
spaudos ir radijo padorumo, 
viršininkai pageidauja, kad 
kampanija 'ptiėft r nepadorias! 
filmas turėtų būt sutarptau-
“Ilka- Cooko apskritis susilaukė

naujo triukšmo ryšium su ko- 
lektuojamais mokesčiais. Le-

. «t. *-.V» v> v.,„* •

gislaturos pravestu įstatymu 
apskrities teismas skyrė likvi-

I

NAUJAS TRIUKŠMAS 
COOKO APSKRITY

TRAUKINY APIPLĖŠTAS

RjYMAS, birž. 22. — Vati
kano laikraštis Osservatoro 
Romano sveikina Amerikos ka 
talikus dėl jų kampanijos 
prieš nepadorias filmas.

KLAIPEDA. — Birželio 6 
d. Šiaulių apygardos tardyto
jas ištardė visą eilę mokyto
jų, priklausiusių priešvalsty
binių tikslų siekusioms užda
rytoms “Sozialistiselie Volks- ninkai tačiau neslepia šių žy 
gemeinschaft” ir Christliehso-, gių. Atvirai pripažįsta, kad' iš 
ziale Arbeitsgemeinschatt” (Amerikos importo mažinimas 
partijoms. Ištardžius, tardf- j yra didesnis reikalas, negu iŠ 
tojo nutarimu, buvo suimti ir kitŲ kurįŲ kragtų. Tai, esą, 
pasodinti į kalėjimą šie asine-j dėl to, kad amerikoniškos pre- 
nys: Martin Kurmys — Klai
pėdos krašto direktorijos mo-
kyklų referentas; Jahann Sch 
iermann — Plikių pradžios' ’ f ' * .
mokyklos mokytojas ir Eritz 
Blose — Piktaičių pradžios 
mokyklos mokytojas. Visi su

kės yra brangesnės ir dar dėl 
to, kad Amerikoj kaskart vis 
daugiau nesiskaitoma su vo
kiečių prekių importu.

Vokiečių markės vertė smun 
ka tarptautinėje pinigų tnainy-

imtieji kaltinami priklausę M- lwė- be‘ ‘Vokietijoz vaistyto 
ganizadjai, turėjoaiai tiksi, ’w"ka8 tai »»»»«>• 
ginkluotu būdu sukilti prieš ’ “ ■
esamą teisėtą valstybės san- j TEXAS£ NULINCIULAS
tvarką. Schiermann buvo “Soi . ___

i
vog ’’ eelės vadas, o Blose bu
vo aktyvus “Sovog” grupė3

tai. Šis boardas ims ant sa
vęs atsakomybę už filmų ka- 
rakterį.

Sulyg šios procedūros filmų 
švarumas, kaip*rodosi, būtų 
užtikrintas. Tačiau filmų ga
rny! |>je dar vienas klausimas 
yra atviras, būtent, “meno 
laisvė.” Šis klausimas palie- 
amas taip, kaip buvęs.
Savo keliu vyskupų komite

tas patvirtino organizuojamą 
“Padorumo sąjungą” nepado
rių filmų boikotui ir šios kam-

katalikai privalo imtis visų 
priemonių, kad bendromis pa
jėgomis pakeitus filmų ka- 
rakterį taip, kad jos tarnautų 
žmonijai padoruoju švietimu. 
Filmos yra naujovinė žmonių

Chicago ir North YV«stern 
traukiny, tarp Irving Park ir 
Wilson avė. dienos metu už
pultas ir apiplėštas M. Geb-

IMS NAGAN KARO 
DEPARTAMENTA

hardt, namų statymo kontrak- ( YVASHINGTON, birž. 22. - 
torius. j Kalbama, kad kongreso vienas

Iš vidumie8Čio su 2,200 dol. Į komitetų planuoja tyrinėti ka-
jis vyko į Wilmette, kur turė-

švietimui priemonė ir jų įtaka j0 apmokėti darbininkus, 
į žmones šiandien darosi ga-! piktadariai jį apdaužė,
lingesnė už pačią spaudą. Tad1 atgmė pinigus ir netoli YVilson 
jose neturėtų būt nė šešėlio,1 ave stoties iššoko iš trauki-'
kas galėtų užgauti krikščio
nies jausmus. Įvairios rūšies 
mokslo išradimai yra Dievo 
dovana. Visi išradimai tad tu-

uio.

NUBAUSTI IKI GYVOS 
GALVOS

panijos vadovybei paskyrė iš I™ būt panaudojami didesniai 
kunigų komitetą. Komitetan | Ievo garbei ir Jo karalystes 
skirti: mons.
D.D., Pbiladelphios arkivysku 
pijos kancleris; kun. E. R.
M oore, I’h.D., New Yorko ar
kivyskupijos katalikų labdary - 
bių socialės akcijos divizijos 
viršininkas; knn. G. F. John
son, Amerikos Katalikų uni
versiteto profesorius; kun. F.
G. Dineen, S. J., Šv. Ignatį- 
jaus bažnyčios Chicagoj rek
torius, ir kun. J. J. Devlin,
ftv. Viktoro bažnyčios HoHy- mą. ftios gumos dirbimui var

Nuo vienerių metų iki gy- 
H. L. I.»amb, ’ praplėtimui, bet ne nepadoru- V0R gaĮVos kalėti teismas nu-

7 • • V 2 k S • • kmams ir ištvirkimui.

wood'e rektorius.
Vyskupų komitetas dar kar

tą skelbia viešąjį pareiškimą, 
kad ši kampanija nėra nukreip
ta prieš filmų pramonę, bet ralios gumos 
tik prieš nepadorių filmų ga- brangesni.

ro departamento veiklą. Sa
koma, šiame departamente pa
sireiškus eilė įvairių neteisė
tų darbų ir favoritizmo.

, , ... ,. J vadas. Visi suimtieji pasodin-
duotojua daugeliai nekilnoja-tol j.^
mų turtų, uz kuriuos savinin-| . . . , . .. . _• . . ’ . . 'skirta kardomoji priemonė —
•v. . .11. T., ,v \ • • besąlyginis kalėjimas,ciai mokesčių. Likviduotojai

i KAMPANIJA UŽ MEL. ARĄ

YVASHINGTON, birž. 22.- 
NRA administratorius John
son ateinantį mėnesį leisis ke
lionėn per vakarines valsty
bes. Jis ves kampanijų už, me

lų
tad rinko mokesčius apskri
čiai. Jų priešakyje buvo pats 
apskrities iždininkas.

Anų dieną valstybės vyriau
sias teismas nusprendė, kad 
apskrities teismas neturi auto
riteto skirti likviduothjus. Da
bar gi turtų savininkai pla
nuoja kreiptis teisman ir at
gauti iškolektuotas sumas, ku
rios sudaro milijonus dol. Ap
skrities autoritetai nusprendė 
kreiptis vyriausiajin teisman, 
kad šį svarbų klausimą per
svarstytų. Mokesčių kolekta- 
vimas vėl supatąližiuotas.

Papildomai pranešama, kad 
direktorijos mokyklų referen
tas Kurmys buvo aktyvus ir 
veiklus priešvalstybinės “So
vog” partijos narys ir vedė 
nacišką propagandą mokyklo
se. Tokiam darbui jis išnau
dojo savo aukštą vihtą direk
torijoje.

NEGRAS
ĮCIRBYVILLE, Tex., birž. 

22. — Šerifas Hughes iš Nes
tori areštavo negrą’ J. <Griggs, 
30 m., už tai, kad jis drauga
vusi su baltode mergina.

Minia baltųjų atėmė a ri
tą j į ir nulinčiavo.

Kaip paprastai, kaltininkai 
neidentifikuojami.

ATGAIVINAMAS KLA

baudė tris plėšikus, kurie api-1 lynojo aro palaikymą. Tik su
plėšė ftv. Kolumhano klebeni 
ją 1933 m., spal. tn. 29 d.

PRIEŠ NEPADORIAS 
FILMAS

Vyskupų komitetas šiandien 
nutraukia savo konferenciją.

SINTETINE GUMA

YVTLMTNjGTON, Del., birž.
22. — Du Pont kompanija pa
skelbė, kad pagaliau pasise-1 rų organizacijos skyriai Chi- 
kė išrasti sintetinės gumos ’ cagoj pranešė, kad šiame mie- 
(priemoniškos gumos) dirbi- tste apie 50,000 katalikų šeimų 

pasižadėjo nelankyti teatrų, 
kur rodomos nepadorios fil
mos.

tojama acetylenas, druska ir 
vanduo. Iš šios gumos pada
lyti automobiliams lankai sa
vo stiprumu yra lygūs natu- 

lankams. Tik

PRIVISO ARKLIAVAGIŲ

BUV. KAIZERIS NEGRĮŠ

DOORN, Olandija, birž. 22. 
— Londono laikraščiai prane
šė, kad buvęs kaizeris pasiry
žęs grįžti Vokietijon. Iš kai
zerio pilies šis pranešimas nu
ginčytas.

ATLANTA, Ga., birž. 22.— 
Dr. H. YV. Evans pran<- ' 
jis imasi gaivinti Klu Klux 
klano organizaciją. Esą i 
kartą klanas raobilifcuojamas 
“ginti krašto konstituciją.”

Per ilgus metus ši slapta 
gudruolių fanatikų vadovauja
ma organizacija buvo nustelb
ta.

šia emblema bus atsiekta kra
šte ekonominė gerovė.

PAKVAIŠĖLIO DARBAS

MIDDLETOVVN, O., birž. 
Amerikos Katalikių Duktė- 22. — American Rolling Mills 

komp. viceprezblentas S. R. 
Rectarms, 46 m. amL, staiga 
pakvaišo. Nužudė savo žmo
nų, pašovė dukterį ir uošvę ir 
pats nusižudė.

X

LONDONAS, birž. 22. — 
Serga Anglijos premjeras 
Mac Donaldas.

BERLYNAS, birž. 22. — 
Paskleista žinia, kad norėta 
nužudyti kanclerį Hitlerį. Po- 

1 licija ieško tos žinios sugalvo-

SEDA. — Apylinkėje čia 
priviso arkliavagių, kurie tri
juose gretimuose kaimuose 
kas naktį paeiliui pavogė ūki
ninkams 3 gerus arklius.

Vakar žaibas užmušė stovė
jusį per lietų po medžiu A. 
Clemmensen, 44 m. amž., 7318 
I/ifayette ave.

ORAS ”

CHBCAGG IR APYLIN
KES. — ftiandien nepastovu; 
kiek šilčiau.

100 Stipnioliii trauks «rw “Draugo 
metniam piknike

Visos Chicagos lietuvių pa-lteamo (tymo) vadu ir jei at- 
rapijos subruzdo ir pradėjo si ras dar toki kaip jis, tai 
smarkiai ruoštis prie “Drau-Į vargu kuris pajėgs patraukti 
go” pikniko, kurs įvyks sekm., poną LakaviČių. 
liepos 1 d. Birutės darže. Kiek ■ Kitose parapijose taip pat 
viena parapija renka po 8 stip yra nemaža judėjimo ir vadui
riausius vyrus prie virvės 
traukimo. Kuri parapija liks 
čiampijonuf Vyrai, parodyki
te savo galią 1

•Graborius S. D. Izakavičius 
išrinktas Aušros Vartų par.

M

ir teamai renkami.
Jau lieka tik viena savaitė

iki didžiojo “Draugo” pikni
ko. Vyrai, aišku, turės gražios 
progos išbandyt savo jėgas 
prie virvės traukimo.

J.Į-, z. .. ..a. J.’,, i. * u _

Cenzor.ua
skand.no
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I DIENOS KLAUSIMAI

L R. K. 3. A SEIMO PROGA

tia dėl menkiausių smulkmenų ir laikų gai
linti, .jis turėtų nustatyti planus tokiam Sus
ino vajui, kuris plačiai apimtų visų visuo 
menę, draugijas uždegtų noru in corpore dė- į 

tis prie Sus-mo ir tuo būdu išsigelbėti nuo 
išnykimo; jaunimų pritrauktų ir jj j darbą 
užkinkytų.

Tokiam milžiniškam vajui, kurį galima 
būtų pavadinti lietuvybės vajum, neužteks 
vien tik gerų planų. Keiks sudaryti tinkamų

TIKĖTI AR NE! KARŽYGIO KAPAS

Kiekvienas pamanysite ir į valdo tvirtos valios, nepainu- 
atsakysite: “Keistas tai klau-jžiamų principų, tvirtų įsitiki- 
simas. — Aišku, kad reikia nimų, drausmingi asmens. Oi 
tikėti!” Bet ne visi taip gal-į tvirtus įsitikinimus ir prinei- 

oja. Daugelis dėl įvairių prie pus palaiko vien tikėjimas ' į

ant kapo, ieškojo ko nors gur
kleliui ir, mėtydamas smailių 

i uodegaitę, iš reto čirškėjo. 
Kaž kur dejavo žemė...(lš 1919 — 1921 metų)

Rausva saulelė leidosi už to- žmonių piktumu sukurtas. Jis 
limų kalnų, auksuodama po į Nesenai buvo čia pragaras 
laukų išmėtytų pusių viršūnes; j viskų be pasigailėjimo vertė 
pušys savo ilgomis ir skaro-, ir naikino, kas tik jam pake- 

mis viršūnėmis metė ilgus, ly stovėjo. Ir iš žydinčių so-Dievo apreikštas ir Bažnyčios tomis
» mas, sako jie, varžo žmogų, paduotas tiesas, o drausmę pa-' Pačius šešėlius ant smėliuotų ( dybų su vaisingais sodais ir 

aparatų, kad jis sugebėtų ne tik kasdieninius 1 draudžią daryti bloga, įsako laiko uolus pildymas Dievo ir kaPM> kuriU dau« buv° lauke, medeliais apsodintų kelelių, 
• i |jr jau blizgėjo vakaro rasa liko lik aprūkęs, nuo karščio

žasčių meta tikėjimų. Tikėji-

Pirmadienį prasideda Lietuvių lt K. Su- 
mvienymo Amerikoje 46 seimas, kuris įvyks 

},6v. Trejybės parap. salėj, Nc\vark, N. J. Sei- 
;mas tęsis per keturias dienas. Seimo dieno- 
tvarkė plati, iškilmės žada būti įdomios ir į- 

’ vairios. Z
L. Ii. K. S. A. yra gausingiausia ir savo 

/iždu stipriausia organizacija. Praeityje ji
• svarbų vaidmenį yra suvaidinusi Amerikos 
' lietuvių tautiniame ir religiniame gyvenime.
Jos vaidmuo ir šiandien nėra sumažėjęs, bet 
jfedidėjęs. Ateityje iš mūsų Sus-mo dar dau
giau tikimės ir laukiame.

> Vargu kas galės užginčyti faktų, kad 
Amerikos lietuvių tautinis veikimas metai iš 

-ihetų eina mažyn. Tai visi aiškiai matome 
-ir dažnai padejuojame, pasiskundžianie. Mū- 

S.ų tautinis judėjimas mažėja dėl to, kad lie
* tuvių lokalūs draugijos mažiau gvvumo bėro

nes jų narių skaičius šuoliais retėja. Se
nieji išmiršta, bet jų vietų nėra kam beuž- 

, Imti, nes jaunimas kažkodėl į vadinamąsias, 
pašalpines draugijas nesideda. Jį gaudo ki
tataučių fratemalinės organizacijos, arba ap- 

- draudos kompanijos. Jei tokiu tempu ir to
liau eis mūsų draugijų-, smukiuos,igreit. pa
jusime viso lietuvių tautiškojo veikimo nyki
mų.

Šiuo atveju L. K. K. S. A. galės didžiau- 
peį vaidmenį suvaidinti. Jo kuopos turės už
gimti bent daugumos lokalinių draugijų vie- 
į tų- Jis gali priglausti daug draugijų su jų vi

sais nariais ir jų gyvybę išgelbėti. Be to,
; StIS -imas patrauks prie savęs lietuvių jauni- 
Tnų, nes jis turi jam pritaikintus skyrius, su- 
'tvarkytus sulig vėliausių valstybių ap<lcau-J T
. dos departamentų parodinių.

Tik čia kįla klausimas, ar L. R. K. S. A. 
-vadovybė yra pasirengusi, kad ir draugijas 
it jaunimų pritraukti. Juk ir dabar vedamas 

‘vajus, tačiau kažkodėl taip negyvai, be tin
stamo plano, lyg ir be noro. Taip dirbant, 

;u, kad nei Sus-mo išauginsime, nei drau- 
gyvyhę išgelbėsime, nei jaunimų pri-

lukrime.
Mūsų manymu, tų svarbų klausimų sei

mas turės nuodugniai aptarti. Vietoj fcinčy-

organizaeijos reikalus aprūpinti, seimo su
darytus planus visoje pilnumoje įvykinti, bet 
ir vajų pasekmingai pravesti.

Dirva labai plati. Mes turime tiek daug 
parapijų, mokyklų, lokalinių draugijų, kad 
tiesiog sarmata prisipažinti, kad ligšiol mūsa 
Susivienymas teturi vos keliolikų tūkstančių 
narių ir tik apie milijonų dolerių savo ižde. 
Vadinas, ligšiol kažko laukėme, snaudėme ir 
leidome savo idėjos priešams stiprinti savo 
pozicijas mūsų suskaitom

Gerai, gyvai veikius L. R. K. S. A. cen
tras su veikliomis kuopų ir apskričių valdy
bomis, gavęs dvasininkų pritarimų ir para-

susivaldyti nuo daugelio savo Bažnyčios įsakymų, 
geismų. Todėl teisingai teisi- O kiek gi mes turime silpna- 
ninkai sako, kad žmogus yru) valių, nedrausmingų žmonių, 
tokia bestija, kuris būtinai ' kurie nepripąžįsta jokio auto- 
reikia uždaryti į teisių narvų, ritėto, kurie niekina visa, kas 
Tai, aišku, žmogaus žemajai yra šventa ir kilnu, eina prieš 
prigimčiai labai nepatinka. Jis savo sąžinę. Tačiau ir juose

ant rudenio voratinklių, išdrai suplyšęs akmenų ir kelmų vai
kytų tarp pageltusių žolelių, Į zdas.
kur-ne-kur gavusių prieglaudų' Kur kadaise buvo suoleliai 
ant įdubusių smėlio krūvelių. [P° obelimis, ant kurių galėjai

Vienas kapas nebuvo atsie-1 ramiai po dienos darbo pasil- 
ktas plataus pušų šešėlio, ii sėti, dabar tik gilios duobės su

, . ....... ,. .» j ... • ui- i • savo ulonu iš šakų sukaltu išverstomis velėnomis.stengiasi išsilaisvinti iš visų, vos tik ištiko kokia nelaime, 1HUUU 18 ... .1 * . 1* . I * *1 V _ V • 1 * ? J » le* T f klT ZA Ir • lr •» »» -
varžtų ir siekia neribotos lai-J vargas, prisiaudė liga ar lai
svės. Kad tų neribotos laisvės rtis, tuoj atbunda sųžinė, rei-
troskimų suvaldytų, valstybė kalaujanti grįžti prie Dievo,
leidžia įstatymus, Įjūrio žmogų prie religijos. Štai pavyzdėlis.
suvaržo.

Tačiau pastebėta, kad vien
mų, rodos, netruktų šios organizacijos narių išorinė prievarta neįstengia
skaičių padvigubinti ir jos iždų išauginti.

Mes manom, kad šis klausimas yra pats 
svarbiausias, seimas jį nuodugniai apsvarstys 
ir suras kelius, kuriais einant L. R. K. S. A 
išaugs į galingų organizacijų ir išjudins visų 
mūsų, Amerikos lietuvių katalikų tautinį vei-

« Bnnzeliai is 9 pešt. L K. 
Vytelio Pilko Istorijos

Ir.
9-t.as pėstininkų pulkas išsivystė iš 

^m>io partizanų — savanorių būrio.
• Dar tebesiaučiant Lietuvoj žiauriem- 
rytų nt» .pinam rtsų bolSevikams Jo-
Zliškėlii, iipskrityj pragulėjo slaptas orgn- 
nizaci.ios darbus tuip žmonių, buvo ta 

inasi l..!iji iiiciki ntyti rusų okupacijos
itin. dar rnsRUis tebisiaučiant, sunku 

iVo i ižu m ny mus vykdinti. todėl iš pra 
os atsirado visai nedaug drąsuolių — 
rtizanų. ir tie veikė tik atskirais būre 

po kelis žmienes, bet matyda-
kn I prie gero noro ir ištvermės galės 

ro atsi<;kti partizanai ėma do/yti ir 
esniii žygiui an? nišų - bolševikų, iš

Jos da giuusia s'aptn nžpuMiaėjant, 
. toliau n visai atvirai kovodami. Taip 
Mi partizmi buvo paėmę Pi saloto miea-

kryželiu plojo ilgų šešėlį, it j L- teko kai kuriems tame 
kartį, skersai dulkėto kelio, | pragare savo galvas padėti, ir 

jų kapai dabar margina savo 
kryžiais duobėtų laukų.

O gi tas kapas, metantis il
gų šešėlį skersai dulkėto kelio! 
Kodėl jis mums taip artimas 
ir brangus!

..Ant jo skersinio stovi, nuo 
lietaus ir laiko išplūkęs, ne
pratusiu ranka parašytas už
rašas: už Lietuvų’ mini”.
Vardas ir laikas mirimo buvo 
neišskaitomi.

Tai štai kas užgauna sielos 
jausmus, sukelia gailesio ir 
neapykantos ugnį!

Kiek giliausios prasmės tn
ri tie Žodžiai, išbraižyti nemo
kyta, prie žagrės sutrinta ra
nka. Kryželis gi taip menkas, 
bet tokios reikšmės.

prie kurio jis buvo.

Iš visko matėsi, kad jau kai
I Kartę vienas malūnininkas!kurj laik« ““ ”iekas “eardS

tinkamai žmogaus suvaldyti 
Reikia dar vidujinės prievar
tos, kurių uždeda žmogui ti
kėjimas. Ta vidujinė prievarta 
yra tai sųžinė, kuri verčia da
ryti gera, o nedaryti, kas blo- 
;a. Taigi, tik tikėjimas į viekimų, kuris, kaip jau minėjom, visais žvilgs- .... ...’ nų Dievų ir į sielos nemirtm-niais pradėjo mažėti. _ . ,. . ...1 J gumų tegali žmogų sulaikyti

nuo blogo.
Čia prof. Emil de lovely1

sako: “Jei aš šių dviejų tiesų 
nesilaikau, tai nelieka nieko, 
kas mane sulaikytų nuo sma
gumų ir naudos ieškojimo sve

NRA RĖMĖJAI IR PRIEŠAI

viešpataujančios tylos, nes gi 
lios arklių ir žmonių pėdos ke
lio smėlyj buvo tankiu vora 

Įtinkliu pripainiotos. Dabar 
ant jų kabojo smulkūs rasot 
lašai, tartum ledo krisleliai. 
Jei tik koks nežinia išgųsdin- 
tas kuo kiškelis kai kuomet 
perbėgo per laukų, šokinėda
mas per granatų duobes, ap
kasų griovius ir aštrias, iš
draikytas vielas; arba vėl — 
rudens jiaukštelis, nusileidęs

ginčijosi: “Nėra nė Dievo, nė 
velnio, nė dangaus, nė praga
ro” — visa kunigų išmislas. 
Bet netikėtai pakilo baisi au
dra. Sparnus pagavo smarkiai 
sukti. Malūnininkas keikda
mas puola prie meškos. Jau 
ir atsirado velnias. Meška ne
išlaikė, sparnai tik zvimbia, 
šeštemės braška, girnos žai
buoja, žarijos byra, dūmų pil
nas malūnas. Dabar malūnini
nkas, viskų pametęs, klaupia
si lauke ir poterius kalba. Štai ' 
jau ir Dievas atsirado, kurio 
sakė nėra. Pirma jo tvirtini
mas, kad Dievo nėra. buvo ne

galo neramus. Pagaliau sako: 
“AŠ jaučiu nežinomų ranką 
ant savęs, kuri traukia mane

. »• j m • • i • prie Dievo sosto!” Ir taip su-tnnon saskaiton... Jei aš gabu nuoširdus, laip yra ir su kie- 1 . . \
. . „ • . ■ v j- • t- nkiai blaskydamasis ir haidv-praturtėti ir Baudžiamojo Ko- kvienu tariamu bedieviu. Jis . .. .. ,

griežtai yra nusistatę prieš vadinam,ji NRA 'deks0 is ti, tai kada taip tol juokiasi iš Dievo, kol jo k'"! ka”kinamas ”“«*» v°l- 
. . . i , ■ • i- • * • tane be kunigo pagalbos.Prezidentų Rooseveltų remianti spauda j nepadaryti? Aukso žibėjimas gyvenimo malūnas rimtai r.e-

nuolat rašo apie NRA laimėjimus. Ji kviečia greitai paskatim^įįyuones pa- subraška.
porinančiųjų visuomenę rero^ ttfc tA-Ętievų. aJ^$ųzinėj’e..w Kaip -su- tuo malūnininku, 
kūrios turi priėmę NRA kodą: Tos^stiTigos, Į AŠ iiėmatau jok«'5&nito'rei- taip įvyko ir su bedievių va- 
kurios moka didesnes darbininkams algas ir kalo susilaikyti nuo įtinka- dais. Bedievių tėvas Roussean 
trumpina darbo valandas, yra vertos didžiau- mo elgesio, nuo pažadų sulau- (sk. Ruso), gulėdamas mirties 
sios paramos. Toji spauda NRA kritikams žynio, nuo vagystes, jei painiu patale, šaukė: “Mano Dievo,
atsako, kad NRA per metus laiko tiek pada- dos bus išvengta,<o man tas'mano Dievel” — “Gi pagal1 prigimtis prie Jo linksta, ne
rū dar’no žmonių gerovei, kiek jokiu laiku nė- naudinga... Garbė! Kų tas rū-itavo filosofijų nėra Dievo” — bekalbant jau apie religijos
ra buvę padaryta per dešimts metų. Panai- pi smaguriui žmogui? Sųžinė! jam atsakyta. “Skausmuose

Be Dievo nėra sąžinės!...” j mokslo be Dievo nepakanka,
Tiesa, šiandienų daugelis kad dar pasveikčiau, kitaip

Prezidento Roosevelto krašto gerovės gai
vinimo planas (NRA) padalino Amerikos 
spaudų į dvi dali: viena tų planų gina, kita 
— griežtai prieš jį kovoja. Pastarųjų spaudų 
palaiko didieji kapitalistai, kiyie taip pat

Tuose žodžiuose jaučiasi tau 
tos dvasia. Perskaičius juos, 
niekaip nesinori tikėti, kad 
taip brangi auka, tėvynės au- 

1 ie pavyzdžiai parodo: ai' kurui padėta, nueitų niekais,
reikia tikėti, ar ne. Iš jų kie 1 Kiek'džiaugsmo gailesio su- 
kvienas matome, kad be tikė- ^e]įa krūtinėje ta smėlio krū- 
jimo negalima gyventi, nei gc- veig įv įniestas į jų mažas kry- 
rai numirti. Pati žmogaus sų želis! Ir norisi taip pat gulti
žinė Dievo reikalauja. Pati

kinta vaikų darbas, moterims uždrausta dirbt 
dirbtuvėse naktimis, sutrumpinta darbo va
landos, nustatyta žmoniška, minimalė alga.
Atsižvelgiant į NRA praeities nuopelnus, da
rbininkai gali žiūrėti į savo ateitį drųsiai ir 
apie savo gerovę neabejodami.

Duok, Dieve, kad taip būtų.
• i <. •

/ . . , į
Daug katalikų nusistatė visai nelankyti1 mta valstybė tegali būti drau 

teatrų, kol nebus išvalytos filmos. Su tokiu sminga, vieninga ir išsilaikyti 
nusistatymu labiausia skaitosi filmų garniu prieš visas neigiamas moder-

valstybės įstatymų laikosi,
nors policija už nugaros ir ne- senu.
stovi, bet užtat stovi viduji
nis, nematomas policininkas 
— sųžinė, kuri remiasi tikėji
mu. Todėl tik tikėjimu pare

tojai ir teatrų savininkai. Tuo būdu jie bus 
priversti valyti filmas nno visokio brudo, ku
ris nuodija jaunuomenę.

niškųsias įtakas.
Toliau, kasdieninis gyveni 

mas mums rodo, kad pasaulį

gyvenciau atsakė Rous-

Panašiai atsitiko ir su Vol- 
taire (Volteriu), kuris visų 
gyvenimų kovojo prieš Dievą 
ir Jo įsteigtų Bažnyčių, šaky-

smėliu, bet tik gelbėti kiek 
tėvynei, bet tik galėtum duo
ti nors mažų jėgos dalelę jos 
sėkmingam gyvenimui, bet tik 
žinotum, kad sena močiutė ir 
jauna sesutė lies žemčiūgų a-

vertę, kuri yra labai didelė 
žmonių gyvenime. O jei reli
gija yra vertinga gyvenimui, 
tai negalima jos mesti. “Nie-' §arėles ne iš priespaudos, ne 
kuomet žmogus nemeta religi- įg vargų bei vergystės kančių, 
jos, kada jis jų pažįsta, kaip į bet iš džiaugsmo ir laimės, 
tikrų gyvenimo vertę, kaip Į jOg jos sūnelis ar bernelis pa- 
galingų gyvenimo pagalbų, • dėjo tėvynę iŠ amžių vergu- 
kaip tikrųjį džiaugsmo šalti- Į vės išvaduoti ir gultum po to

darnas “sutriuškinkite tų nie- nį; kada jis jų giliai pergy- ’kryželiu, žinodamas, jog jos 
kšę!” (suprask Bažnyčių), ta- vena, kaip pirmos rūšies dva-' savo maldose i f sapnuose tave 
čiau mirties valandoje šaukia- rinę gyvenimo jėgų”. (EmiU minės ir kad Lietuvos vardas 
si kunigo. Bet jo draugai ku- F iedler, Defensyva ar ofensy Į bus gerbiamas pasaulio tautų 
nigo neprileidžia. Artinasi pa-Į va, I, p. 8). * tarpe dėlei jos sūnų narsumo,
skulinė valanda, ligonis be ; J. Rožanskas “P. B."i Vargo Poetą.

galiios, o vokiečiai vis tik darė kaip jiems kovos krikštų, kur buvo pergalėti, ir pa- 
tinkaniiau buvo, ir svarbesnis darbas vi- i tys pergalėdavo, kur kiekvienas žemės
suomet buvo pačių partizanų atliekamas.

Luominė partizanų sąstatą buvo įvai
ri, bet daugiausia — bežemiai ir maža
žemiai. Todėl ir kovos gerai sekėsi, kad 
žmonės visa širdimi buvo priešingi rusų 
veidmainingiems laisvės ir gerovės kovo
tojams. >

Visi veikiantieji fiartizanų būreliai 
buvo finvadinti “Joniškėlio apskrities ap
sauga”, ir ilgai kovojo negaudami jokių 
žinių iš Kauno ir iš kitų Lietuvos dalių. 
Tik vėliau juos ėmė pasiekti gandai, kad 
visa Lietuva bruzda, kad kiekvienam ka
mpeliui brangi tėvynės nepriklausomybė, 
kai! Lietuvoj jan steigiama kariuomenė, 
kuri tų nepriklausomybę gintų nuo visų 
priešų.

Buvo susižinota ir su Kaunu ir Joniš- 
kė,iečiai partizanai buvo pakviesti būti 
kariuomenės dalimi. Dėl to iš jų buvo 
reikalauta pereiti į kitas \4Has. Susido
mėjo partizanai, gaila jiems buvo palikti

Kfi <«dangi pačių .jėgos buvo gana silp- j savo gimtas vietaa, knr tiek kovojo, kur 
tai prisiėjo prašytis ir vokiečių pa- gynė gimtuosius namus, kur gavo pirmą

gabalėlis jiems buvo atmintinas. Susirū
pino ir visi žmonės, — sako, kas mumis 
begins, kad mūsų gynėjai išeis, palikę 
mus sauvalei, sako, geriau tegul daro mo
bilizaciją ir stiprina gynėjų skaičių. Ir 
nepersiskvrė.

Vyriausias Lietuvos kariuomenės va
das žinodamas Joniškėliečių narsius žy
gius, suteikė jiems “Atskiro Partizanų 
Mirties Batnlijono” vąrdą.

'i . . '
Nuo to laiko prasidėjo naujas, orga

nizacinis gyvenimas, nes “Joniškėlio aps
kričio apsauga” jau Jurėjo pareigą ne 
vien savo apskritį, bot jau Tėvynę — Lie
tuvų nuo užpuolikų ginti.

Atskiras Partizanų .Mirties Batalijo
mis ėmė sparčiai augti, nes daug savano
rių plaukė į jj, ir mobilizacija daug bn- 
talijonų padidino.

Krašto Apsaugos Ministerijos įsaky
mu, to batalijono vadu buvo paskirtas ka
rininkas Htapulionis.

Batalijonas klestėjo įr žadėjo bflti

stipri Lietuvos jėga, smarki atspara Lie
tuvos grobikams.

Atskiro Partizanų Mirties Batalijono 
kariai nešiojo .kepurėje ženklelį — mir
ties galvų, su kryžiuotais katilais.

Batalijonas, išgyvavęs gegužio ir 
birželio mėnesius 1919 m. ir gerokai su
stiprėjęs, Vyriausio Karo Vado įsakymu 
buvo pavadintas “Joniškėlio Batajijonu”.

Nuo 13 dienos liepos Joniškėlio Ba
talijono vadu buvo paskirtas majoras Ja
kaitis, prie kurio batalijonas galutinai su
stiprėjęs išvyko j bolševikų frontą — gi
nti Lietuvos nepriklausomybės.

Fronte Joniškėlio Batalijonas ėmė 
veikti nno Alielių ir veikė iki pat Dau
guvos ir Daugpilio, keliose vietose pasižy
mėdamas kovose.

Dauguvos krante stovėdamas Joniš
kėlio Batalijonas ilgų laikų gynė Lietu
vos ramumų, ir čia pra raito keletą senų 
batalijono kariautojų — buvusių parti
zanų. Pirmus didelius žygius Joniškėlio 
Batalijonas išlaikė, ir daug prisidėjo prie 
laisvos Lietuvos pamatų stiprinimo.

(Daugiau bus)

A* . 'fc. r

William Lyom Phelps

Motinos ir Sūnūs

Vertė Matutis 

(Pabaiga)
Suprantama, skaudu yra tėvams, jei 

vaikai nerealizuoja, kiek jie yra skolingi 
tėvams, kurie laimi juos myli; skaudu ir 
vaikams, kai tėvai miršta ir vaikai jų 
netenka. Betgi taip jau dedasi žmonės-■ 
ir daugelis žmonių nesupranta, kokia lai
mė yra būti sveikam, kol praranda savo 
sveikatų. Tėvai visgi turį rūpintis, kad 
vaikams užtikrinti ateitį ir, kai jų nebus 
čia, žemėje, kad jų vaikai, atsiminę savo 
tėvelius, imtųsi gyventi *jų dvasia ir sekti 
jų gyveninio pavyzdžiu.

Kaipo mokytojas kolegijoje, pasitai 
kius kiekvienai progai, aš visada prime
nu studentams, kaip motinos jais rūpina
si ir kaip juos myli; ir kaip lengva yra 
motinoms suteikti džiaugsmą ir laimę, 
kad po laiko nesisieloti ir nesigailėti.
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MOTINOS MALDA
Baigėsi mišparai ir gegužinės pamaldos. 

Maldingi žmonės apleido bažnyčių. Pasiliko 
tik du. Ties Viešpaties Vartais klūpojo se
nutė, nuoširdžiai sudėjusi rankas ir maldin
gai žiūrėdama į Tabernakulų, kuriame ji ži
nojo esant Nuliūdusiųjų Suramintoje, Ap
leistųjų Bičiulį ir Amžipųjį Palinksmintųjų. 
Tauriu ir drąsiu tikėjimu, įžiūrinčiu visas 
paslaptis ir stebuklus, kaipo Dievo meilės 
sėkmės, be mažiausio abejojimo ji atvėrė sa
vo širdį į paslėptos Dievybės misterijų. Tik-

greičiausiai skubėtis iš čia išeiti, — jiems 
šiurkščiai pratarė jaunuolis. (

Ir jis išėjo. Kai pasijuto vienas, jis te-, 
kinas bėg-o gatvėmis, lyg kieno gujumas. Nuo 
ko jis norėjo ir troško pabėgti, jis negalėjo, 
nes gyvenimo įspūdžiai, atminimai ir savęs 
pasmerkimas kartu su juomi bėgo. Neabejo
jama, kad meniškas tapytojo arkipaveikslas 
tikrumoje buvo jo motinos vaizdas, atvaiz
duojąs visų jos sopulingumų. Tai taip ji 
kentėjo dėl jo, kurs nesirūpino ir jų pamiršo

ATVIRAS LAIŠKAS DĖL KAI KURIŲ IMIGRACIJOS 
1 (STATYMŲ projektų

Pulkininkas McCormack ir. kvotinio arba rinktinės kvo- 
J. A. V. Imigracijos ir Natų-Į tos stovio, ir kuris pageidau- 
ralizacijps Tarnyba ragina: ja nuolat pasilikti čionai, su- 
Kongresų šitoje sesijoje pri-, tvarkyti stovį be apleidimo 
imti sekančius penkis jstaty- šalies.
mų projektus, kurie House

priimti pirm negu Kongresas 
pertrauks savo sesijas.

Kaip tik bile kuris iš šitų 
projektų bus Buto užgirtaa, , K 
parašykite, arba tlegrafuokit

legramus lai siunčia su para
šais savo vyriausybės arba ki 
tų įtakingų žmonių.

Svarbu, kad Rules Commit
tee pravestų nutarimų, jog A-
tstovų Butas balsuotų už: savo senatoriams ir taipgi Se 
šiuos įstatymų projektus. Pa- nator Marcus A. Coolidge, 
geidaujama ne tik rašyti, ar
ba telegrafuoti, kongrsmonui 
Bankhead, bet kaip nors susi
nešti ir su kitais nariais to

rai, iš tokių yra Dievo Karalystė čia, žemėje, nuo to laiko, kai ji rašė jam, kad pasitaisy-
— Viešpatie, — ji meldėsi, — tik Tu vie

nas žinai, kaip esu susirūpinusi ir kokius 
jaučiu skausmus, kad vienintelis mano sū
nus, atsitolinęs nuo manęs ir išvykęs, pra
rado kūdikystės nekaltumų, pamiršo namų 
židinį ir atsižadėję savo tikėjimo. Savo gy- 
venime, Viešpatie, aš nieko nebeturiu, tik tų 
vienintelį savo sūnų; dėl to nuoširdžiai mal
dauju Tavęs sugrųžinti jį atgal, vėl jį priim
ti ir priglausti pas save, kad amžinai nepra
žūtų. Viešpatie, užslėptas Tabernakule, Tu 
meldteisi į Dangiškųjį Tėvų už nusidėjėlius, 
kad žmoniją išlaisvinti iš skurdo ir nelaimių. 

^Pasigailėk manęs vargšės ir susimilk ant 
įano sūnaus! Tačiau, ne mano valia, bet 

Tavo vaJia tebūnie.
Bažnyčioje buvo nebylė tyluma. Sute

mos šešėliai pradėjo skverbtis į vidų. Vy
ras sėdynėje įtemptu žvilgsniu žiūrėjo į bė
ki upiančių senutę, paskendusių nuolankioje 
ir nuoširdžioje maldoje.

Kai ji apleido bažnyčių, jis jų sekė ir 
pasveikino, kai išėjo pro bažnyčios duris.

— Atleisk man, — jis tarė, — kad aš, 
svetimas, tamstų užkalbinu ir drįstu dar 
prašyti vienos malonės. Aš vadinuos Fritzas 
Kessleris ir esu tapytojas universitete.

Kol jos vyras dar gyveno, jis buvo mo
kytojas ir karštai pamylės menų. Iš jo lūpų 
ji dažnai girdėdavo garsaus dailininko ir ta
pytojo, Friteo Kesslerio, vardų. Bet, kų gi 
toks garsus menininkas reikalautų iš jos, 
našlės paprasto mokytojo, kurs nepajėgė 
aukščiau iškilti šiajne pasaulyje.

Tų atmintiną gegužės vakarų juodu dar 
stovėjo prieš bažnyčios duris. Oras atrodė 
prislėgtas žmonių aimanavimais ir viltimis.
Ir šviesos ir žiburiai pasirodė, o vėjelis sklei
dė žolynų ir gėlių kvapų ir malonumu pri
pildė krūtinę.

— Bekeiiaudųmas, netikėtai aš čia at
vykau, — tęsė menininkas, — ir įėjau į šių 
bažnyčių su viltimi, kad gauti įkvėpimo iš « 
Sopulingosios Motinos paveikslo, kokį aš tu
riu tapyti Metropolitano Meno Parodai. Kaip 
tik aš pamačiau tamstų, tuojau pasiryžau i 
garbingąjį paveikslų tapyti tamstos pavv- 
dalu. Todėl, prašau tamstos sutikimo po- : 
zuoti tam paveikslui. O Dievas tamstai at
lygins, jei neatsakysi mano prašymui.

Senutė nežinojo kų atsakyti. Kiekviena 
jos esmės dalelė virpėjo priešingumu daili
ninko pasiryžimui. Tada garsus tapytojas 
tarė:

— Dievo keliai yra neribuoti ir Rtebėti- 
ni, tačiau, mes, silpni savo protu, galime 
įžvelgti Dievo Apvaizdos atspindį. Daug 
yra atsitikimų, kuriais vykdosi Visagalio 
Dievo valia. Šiandien gal Dievo Apvaizda

tų,- kad mestų nuodėmingų gyvenimų, kad 
sugrįštų į Bažnyčių ir vykdytų Dievo įsaky
mus. Savo išdidume jis užsirūstino ant mo
tinos, kuri jam velijo vien tik gera ir troško, 
kad Dievui būtų ištikimas; po to, lyg apsvai
gęs, jis pasinėrė pasaulio linksmybių verpe- 
tan, norėdamas užmiršti meilingos motinos 
balsų, paskandinti kūniškojo nekaltumo atmi
nimų ir sąžinės griaužimų.

Nūngi sopulingosios motinos paveik-

H. R. 9366. Šis įstatymo 
Committee on Immigratičn projektas uždeda bausmę, ku-
and Naturalization palankiai rių Imigracijos Aktas iš 1917 komiteto. Tie nariai yra se
raportuoti.

H. R. 9725. Šis įstatymo 
projektas liečia deportavimų. 
Darbo Sekrtorei duodama tei
sė nedeportuoti kai kurių atei 
vių, jei jų deportavimas per
skirtų šeimynas arba būtų 
priežastimi sunkių vargų ir

m. uždeda, dėl slapto įgabe
namo ateivių į J. A. Valst

kautieji: John J. O’Connor, 
E. E. Cox, Harry C. Ransley,

nukentėjimų. Projektas taip-
slas atidarė sielos žaizdas ir namučių išsiil
gimas tapo nenumalšinamas. Jis turi maty
ti savo motinų. Tuos motinos ruožus, ku
riuos veide pagamino, jis turi nubučiuoti, 
nuimti. /

Buvo gan vėlu, kai jaunuolis atvyko į 
savo gimtinę. Nuo geležinkelio stoties, ilgas 
vieškelis prieš jį stojo tamsumoje ir šalto
kas vėjas kliudė jo žinksniams. Nors ir dau
gelis metų praslinko, kai apleido savo gim
tinę, tačiau, žinojo kelių į namučius, kur jo 
motina, tapusi našlė, pati viena gyveno. Na
mučiai tūnojo tarp dviejų kalnų ir apie va
landų ėmė laiko juos pasiekti. Eidamas pro 
bažnyčių, jis pamatė senyvų kunigų, pasiren
gusį ligoniui nešti Šv. Viatikų. Tarnas, kurs 
vienoje rankoje laikė elektros švyturėlį, o 
kitoje rankoje varpelį, atrodė per jautrus ir 
jo rankos susipainiojo, o švyturėlis iškrito ir 
sudužo.

Tada jaunuolis išsiėmė savo švyturėlį ir 
prisiartinęs prie klebono, jam tarė:

—.Jei einame vienu keliu, tai aš nušvie
siu kelių.

Ir šviesoje jis pažino senąjį savo kate
chetų, o klebonas jame pažino panašumų bu
vusio vieno jauno ir pamaldaus vaiko, kurs 
klebonui tarnaudavo Šv. Mišioms.

— Jei neklystu, tai einame tuo pačiu 
keliu, — tarė klebonas. — Jei gerasis Pranu
lis patarnaus man, tai mano palydovas ga
lės atgal grišti.

— Aš vykstu pas savo motinų, — atsi
liepė Pranas, kuriam šiurpuliai perėmė visų 
kūnų.

— Aš taip pat vykstu pas jų, — atsakė 
klebonas...

Skubiai pagriebęs varpelį, Pranas be žo
džio ėjo į jo motinos namučius. Tai didelis 
pergyvenimas jausti Patį Dievų šalia savęs. 
Juk Pranas žinojo, kad klebonas neša Eu- 
charistiškųjį Išgelbėtojų, Visažinantį Visa
tos Teisėjų. Kų jis manė, kad buvo jau se
nai pamiršęs, dabar viskas iš naujo atgimė. 
Jame atgimė šventasis kūdikio tikėjimas ir 
Dievo baimė! Jis troško, kad tik kunigas kų 
nors prakalbėtų, kad palengvintų tų baisų 
tylėjimų, pripildytų baime ir išmetinėjimais. 
Betgi tolygiose apystovose kunigas negali be

gi aprūpina deportavimų bile 
ateivio, kuris sykį, arba dau
giau, prasižengia prieš doro
vę, jeigu tik Sekretorė randa, 
jog toks deportavimas bus vi
suomeniškas labas. Yra ir ki
tų aprūpinimų, bet šie yra 
svarbiausi.

H. R. 9760. Šis įstatymo 
projektas duoda teisę ateiviui 
legalizuoti rezidencijų, jJgu 
jis nuolat gyveno J. A. v. per 
penkis metus laikų, jeigu jis 
gerų dorų ypatybių ir nėra 
išstatytas deportavimui. Šis 
projektas teiks privilegiją 
gauti užregistravimo certifi- 
katus tiems, kurie atvyko 
prieš liepos 1 d., 1924 m.

H. R. 8312. Šis įstatymo 
projektas leistų ateivį, įleis
tų kaipo neimigrantų arba 
kaipo studentų, reikalauti ne-

mane siuntė į šių bažnyčių vien tik dėl to svarbaus reikalo kalbėti. Kunigas turi mel- 
garbingo paveikslo, kurs būtų tapytas tam- stis. Pranas būtų meiliai sutikęs melstis, bet 
stos pavydalu, kad per jį koks paklydęs sū- maldos žodžiai neišėjo iš jo lūpų, nes bal
nus grištų atgal pas Dievų, jo Kūrėjų.- Tam- Riai buvo susirūpinęs apie savo motinų, 
sta gerai supranti, kokis palaiminimas gali Menkoje grįtelėje mirštančioji motina
nužengti iš Sopulingosios Motinos paveikslo, rūpestingai laukė ateinant kunigo, kurs pa- 
Aš netikiu, kad tamsta atsisakytum pozuoti skutinį kartų jai atneštų Dievo Kūnų, kad
okiam kilniam' paveikslui. \

Ir senutė nuolankiai linkterėjo sutikimui.
* * • , * 

Metropolitano Meno Parodos rengėjai
tais metais pirmutinę dovanų pripažino Frit- 
zui Kegsleriui už meniškų kūrybinį jo paveik
slų: “Sopulingoji Motina.” Tai buvo tikrai 
žavėjantis ir tikrai ,dievingas arkipaveikslas. 
Žiūrovų minios apnyko apvainikuotąjį meni
ninkų, gere j&miesi didingu jo arkiveikalu ir 
siekdami šventosios pamokos iš meilingos 
motinos, paskendusios sopuliuose ir skau
smus/ Niekas taip neatjautė to sopulingu- 
mo, kurį vaizdavo arkipaveikslas, kaip vie
nas jaunuolis su linksmais bičiuliais atėjęs 
į paveikslų galerijų. Visas jo linksmumas 
staiga pranyko. Ir jis, mirtinai nubalęs, šird- 
gėlingai įsižiūrėjo į meniškų tapytų garsaus 
menininko arkiveikalu ir jautėsi lyg stabo 
ištiktas.

— Kas tau pasidarė t Kas atsitiko? — 
klausė nustebę linksmi jo bičiuliai.

Ir daug kitų klausinių jain duota.
Bet, jis tik atsakė;
— Aš manau, kad rūmų šiluma truputį 

apsvaigino mane.
Bičiuliai tik nusikvatojo iš tokio jo neva 

pasiteisinimo ir tarė:
— Taip gali kitiems sakyti, bet be mums. 
— Visa, kų aš žinau, tai aš turiu kuo-

bendroje Komunijoje su Eucharistijos Vieš
pačiu ji galėtų melstis už. savo sūnų. Ji buvo 
palikta viena, nes lankytoja turėjo skubėti 
prie mažų savo vaikų; tačiau, apleisdama 
ligonę, ji viskų prirengė dėl kunigo atsilan
kymo. Nūngi, varpelio graudintas jai aprei
škė Viešpaties atėjimų. Vidujinis džiaugsmo 
pajutimas pradžiugino jor sielų. Ir ji tarė:

— Visagalis Dievas tikrai susimils ant 
mano vaikelio. Jis ateis pas mane, kad nors 
dar kartų galėčiau jį prašyti, kad grįštų pas 
Dievą ir vykdvtų Jo valių čia, žemėje.

Kunigas įžengė į vidų, o su juo išbalęs 
jaunuolis, kurs keliais puolė prieš ligonės 
motinos lovų ir apsiašarojęs griaudžiomis 
ašaromis, prabilo.-

— Meilingoji motule, atleisk man už, tų 
viskų. kų bloga esu padaręs. Mano nusižen
gimai ir prasikaltimai tave padarė sopulin
gųjų motinų. Tavo ligoje aš palikau tave 
vienų. Jei ne prietikis, aš būčiau tave pali
kęs vienų vienų mirti.

— Tai nebuvo prietikis, mylimas Pranu
li. Viskas yra iš Dievo malonės, — tarė mir
štančioji motina. — Tai visa įvyksta taip 
vien dėl to, kad Visagalis Dievas išklausė 
nuolankios mano maldos. Tave Dievas man 
sugrąžino atgal. Tr Visagalis Dievas telai
mina tave, meilingas mano Prannti! 
z . A. Matutis-Sanuita.

* tiems, kurie paslepia bile a- '.Erederick R. Leblbach, Ado- 
teivį nelegaliai atvykusį. Uph J- Sabath, William J. Dri 

H. R. 9367. Šis įstatymo Į ver> Joseph W. Martin, Jr-, 
projektas uždeda bausmę lai- ’jArthur H. Greenwood, How- 
vams, atvykstantiems į J. A- ar(I Smith, Carl E. Mapes. 
\ alst. su pasislėpusiais. į Parašykite kongresmonui 

Kaip matote, pirmieji trys Samuel Dickstein, Chairman
projektai, itin svarbūs. Kai. of the Committee on Natura- 

and Immigration, 
of Representatives, 

prašant jog projektai būtų

kurie jų buvo rekomenduoti lization 
Ellis Island komiteto ir užgi- House 
rti tų, kurie tik interesuojasi 
imigranto gerbūviu ir asimi
liacija.

Bet ar tie projektai bus 
priimti prieš Kongreso per- j 
traukų, priklausys nuo susi- i 
domėjimo ir paramos, kieki 
bus galima sukelti jų naudai. Į 
Visi gali prisidėti prie to, jei- j 
gu tik nori.. Reikia rašyti.

1. savam kongresmonui, 2) I 
Williaro- B. Bankhead, Chair- ■ 
man of the Rules Committee,
3) Henry T. Rainey, Speaker 
of the House, 4) Joseph B.- 
Byrns, Majority Leader of 
the House, raginant priimti Į 
projektus prieš Kongreso pe
rtraukų. Kur galima, organi-Į 
zacijos tokius laiškus arba te-

VISA KELIONĖ JUROMIS
I jūsų tautinį: Klaipėdą

(per Copenhagą)
IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO

S. S. FREDERIK VIII .. Birželio 30 
S. S. “UNITED STATES” .. liepos 21 
S. S. FREDERIK VIII . Rugpiūčio 11

Chairman of the Senate Com 
mittee on Imniigration, ragi
nant, kiul Senatas priimtų.

• • i 1 bVeikite kol projektai bus 
priimti arba kol Kongresas 
pertrauks sesijas. Patys vei
kite ir gaukite kitų paramų.

Read Leu'is, Direktorius
Foreign Language Infor

mation Service

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška spauda, 
kad ji pasiektų visus tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spauda b*itą iėinesta iŠ ka
talikų tarpo.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA
x ypatiškai vadovaujama Juozo Januah’o, Jr. 

laivu “FREDERIK VUI“ 
iš New‘ Yorko Birželio 30 d.

Dėl informacijų kreipkitės pas vietini agentą arba į
“DRAUGAS”

2334 Se. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St. — Chicago, Dl.

DIDŽIAUSIOS
REFRtGERATORIŲ

VERTYBES

PROGRESS FURNITURE CO. KRAUTUVĖJ
Šie naujos mados, stand- f 

ard padarymo refrigerato
riai, pilnos šeimyniškos 
mieros, už negirdėtai su
mažintų kainų, tik

50

Peoples Krautuvėse
* DABAR TĘSIASI DIDIS

Išpardavimas
PUIKIAUSIŲ RAKANDŲ MAŽIAUSIOMIS 

KAINOMIS MIESTE!

Tik mažai tereikia įmokė
ti, o liekančius pinigus ga
lima išmokėti mėnesiniais 
mokesčiais, biskutį palūkų 
pridėjus, kad pareitų be
veik tik 15 ar 20 centų į 
dienų, tai dar mažiau, ne
gu kad kaštuoja ledas pirk
ti.

•Skaičius šių refrigeratorių už tų kainų yra aprilmo- 
tas. Todėl paskubinkite šia proga pasinaudoti!

Progress krautuvė užlaiko labai didelį pasirinkimų 
visų Standard išdirbysčių refrigeratorius ir parduoda 
mažiausiomis kainomis mieste. Kaip tai: General Mo
tors FRIGIDAIRE, NORGE, CROSLEY, SPARTON, 
WESTINGHOUSE, GRUN0W, LEONARD, GIBSON 
ir kitus.

Didelė nuolaida už sinas ledaunes į mainus ant 
naujų refrigeratorių.

u-v]

J. Kaledinskas, vedėjas 
Tel. Victory 4226

Sis 3-jų dalių naujos mados modemistic miegamo kam
bario setas, lengvai vertas $100.00, mūsų maža kaina
tik ......  ................. ............. *57.50
$85.00 Puikūs Parlor Setai .............po C> (»Q
$75.00 Gražieji Valgyklų Setai ........ po $3 m ~7 S
$45.00 Naujausi Breakfast Setai.........po ’ >O
$40.00 9x12 puikūs KAURAI.............po $-|

REFRIGERATORIŲ
FRIGIDAIRE. WESTINGHOUSE, NOK 
GE. CROSLEY, LEONARD. GRUWOW,
SPARTON, GIBSON, MAJE8TIC ir kitą,

N e kuri e jų par- C 
siduoda ui labai’’’1 
sumažintas kai
nas, tik po.........

3222-26So. Halsted St.

Duodame gražius lietuviškus radio programns kas 
nedėldienį, 11-tų vai. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 k.

Ix*nm’il*« iAmok-ėJInial pritaikomi ililrm- Maa ilki
vertybių k i (..Huto. dabar. Ir ii»od. kiiėx linijų MtAėdiJtonalii

MANUfACTUBINO

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400Tel. Lafayette 3171

1
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Šventasis Jonas Krikštytojas
Šventasis Jonas Krikštytojas, Išganyto

ji' i' unatakūnas, tjųn) apvalytas nuo pirnin- 
radės nuodėmės ir gavo Dievo malonių gau- 

. n dar tebebūdamas savo Motinos, , Šv. 
I? n tos \ šėloje. Jo gimimo diena yra šven

io na birželio 24 d.
Dievo JSūnui įsikūnijus šv. Panelės yš- 

o je, ir Mūrijai sužinojus iš Arkangelo, kad 
Elzbieta aavo senatvėje tapo nėščia, jų ap- 
ankė. Marijai sveikinant Šv. Elzbietą, kū 
liK' lis, Šv. Jonas iš džiaugsmo šoktelėjo bu

vo motinus \šėioje, nes Kūdikėlis Jėzus, liu
la nas savo ,Motinos Marijos yščioje, suteikė 

ja it pašvenčiamųjų malonę, apvalydamas jį 
m; pirmapradės nuodėmės. Šios malonės 
gavimu, jo siela tapo skaisčia, nekalta. Šv. 
Jonas šių nekaltybę, prie Dievo malonės pa
galbos, per visų savo gyvenimų ištikimai iž
ai kė.

Kuomet arkangtdas Gabrielius apreiškė
.Jono Krikštytojo gimimų jo tėvui Zakarijui, 
pasakė: “Bus didis Viešpaties akyse; jis eis 
f- i'M Atpirkėjo, Elijo dvasia ir galybe. ” Za
karijui saabejojus, jis tampa nebylys, kaipo 
ž.. aklas Arkangelo žodžių išsijiildymui. Ža
kai įjas atgavo kalbų tik jo sūneliui kūdikė
li m teikiant Jono vardų ir tuomet, Šv. Dva
si. įkvėptas, užgiedojo didelės reikšmės him
ną “Benedictus - Palaimintas Izraelio Die-

Jonas Kr. paaugęs, Dvasios įkvėpimu, 
apleido pasaulį, nusišalino į tyrus, kad tenai 
galėtų geriau Aukščiausiajam tarnauti. gy
vendamas tyruose dvasioje buvo nuolatinia
me su Dievu susivieiiyjime, tat jis kasdien 
tobulėjo, šventėje. Jis buvo angelas darybė- 
se. Nors buvo dideliai šventas, vienok aštriai 
atgailavo. Jis dėvėjo kupranugario kailį, jo i

KAIP BUVO ATVADUOTAS 
z PANEVĖŽYS
Gegužės 19 — 21 dienomis 

Panevėžiu miesto ir apskri
ties visuomenė labai iškilmin
gai paminėjo savo issivadavi-

rajone visu frontu pradėjo bo-j žinkelio linijų. 10 valandų ry- 
Uevikų puolimų. Prasidėjo la- tų Lietuvos kariuomenė kai
tai smarkios kautynės — Pa- riajame- sjiame jaiėmė Upytės
nevėžio atvadavimo pradžia. * m'., šilaičius, Uksus, Kabelius. 'O ikras atsitikimas iš sava- 
Tada bolševikai laikė užėmę' Bolševikai visu frontu trau-' nor*° užrašų), 
šių kovos linijų: larnogaia - kėši atgul, atsišaudydami iš Demarkacijos linijoj mūsų 
Rajūnai, Radikonių dvaras — artilerijos ir kulkosvaidžių sargybiniai įsitaisė priedangų 
kariškiai - Užukalniai - Jotai- Lietuvių artilerija tuo laiku (uuo vėjo. ir saulės. Prie tos 
liūliai. Gegužės 18 dienos rytų smarkiai apšaudė Panevėžį. 17 priedangos būdavo nuolat pir-

GLAUDŽIASI PRIE 

GYNĖJŲ

valgis laukiniai žiogai ir medus, jo buveinė & bolševikų kariuomenės J>ietu^oj. aviacija septynis ka ! valandų Panevėžys buvo pa-1 nio j i sargyba. Po kurio laik
— tai atviras laukas. Taip jis ruošės prie 15 motų sukaktuves. Ta pro- 
didelės misijos — priruošti pasaulio Atpir- ga, labai įdomu arčiau nors
kėjui kelių. , trumpai susipažinti su tomis

Pilim,- Dievo meilės, savo' iškalbingais I unkiomis kovo,„is kurio,
pamokslais ragino žmones tinkama atgaila1 >. . . . .
už savo prasikaltimus, sutikti Mesij,. Jis Ueluvo's Jnu,“‘l kaouo.uene, ____
nurodė Mesiją, kaipo Dievo Avinėli, kursai iteko pakelti bekariaujant su pirmyū pa,tūniėj0.
naikina pasaulio nuodėmės, o save statė j daugybe anuolaikinių Laetu-

imtųs.
Bolševikai pradėjo bėgti link 

žiais. 12 valandų dienų lietu- 1 Pumpėnų, Vabalninko ir Su
bačiaus. Ukmergės fronte tų

v;i- »»

1 rtus apmėtė Panevėžį bombo
mis ir apšaudė kulkosvųid- .

viai išmušė bolševikus iš mi
nėtos linijos ir savo kovos fro-

esant nevertu atrišti Jo kurpių dirželio. Šv. 
Jonas gavo nepaprastų Dangaus malonę — 
pačiam Jėzui įsakant, Jį pakrikštyti.

Jonas savo mokytinius pasiuntė pas Kri
stų, kad Jį jmžintų, pamylėtų ir taptų Jo 
mokytiniais. Kristus išadkstino Šv. Jonų ir 
jojo pasiuntinystę išgirė, sakydamas, kad Šv. 
Jonas yra didesnis už pranašus ir garbinge
snis už karalius, nes “nesikėlė tarp užyimu-

vos priešų.
Panevėžio paėmimas yra žy- J 

miausias Lietuvos kariuome-1 
nės laimėjimas kovose su bol
ševikais 1919 metų gegužės vi
duryje. Pasiruošimas pulti Pa- Į 
nevėžį Lietuvos kariuomenės 
buvo pradėtas gegužės 12 die
nų, sutraukiant kariuomenę 

ra-

kareiviai pastebėjo, kad ant 
medžio šakos, kuri siekė prie
dangos, jiaukštutė susisuko 
lizdelį. Kareiviui žiūrėjo, kas 
bus toliau. Paukštutė ramiau
siai išperėjo paukštyčius ir n-i 
kiek nesibijojo kareivių sargy
binių kaimynystės, nors lizde
lį buvo galima raiika pasiek
ti.

lr nekaltoji paukštutė jau 
čia, kmi gali ramiai sau gy
venti, nes Lietuvos darbinin
kas kareivio rūbais jų apsau
gos drauge su visa tėvyne.

d r ė jas Vitkų uskas. 
9 pėst. pulkas.
1921 mt.

dienų buvo paimti: Raguvos. 
Kovarsko, Kurklių ir Aluntos 
miesteliai. Gegužės 20 dienę 
lietuvių oro eskadrilė bombar
davo Vilkapievę, KorsakiSkį, 
Palaukę ir geležinkelio linijų 
į rytus nuo Panevėžio. Gele
žinkelis buvo sugadintas ir 
ties Panevėžiu nuo bėgių nu 
ėjo bolševikų traukinys. B 
šio traukinio lietuvių kuriuo 
menė paėmė didesnę dalė vež

Per šias kuutynes lietuviai pa
ėmė daug grobio: 9 kulkosvai
džius, kelias dešimtis šautuvų, 
daug šovinių, keletu arklių, 
vežimų ir kitokio turto. Lygi
nant su anais laikais Lietu
vos kariuomenės turima gin
klų atsarga, toks grobis buvo 
labui didelis. Per šias kovas 
iš lietuvių pusės žuvo kuopos 
vadas karininkas Nastopka ii 
keli kareiviai buvo nukauti 
bei sužeisti.

sinjif iš moterų didesnis už Joną Krikštyto
- _ x .. . .. . I ouu auniam nauuuilją.” Šv. Jonas pilnas Dievo meilės ir uolumo K, , ,- ,1 v.- - - , i - • • • Ramygalos - Krekenavossavo pasaukime, mirė kankinio mirtimi — 

galvos nukirtimu. None* Bolševikų dėmesiui nu
kreipti kita linkme sustipri-

tos karo medžiagos. Tsb.

sumažėjo. Lygiai sumažėjo ir plentas jau nutiestas, šiemet 
kiaušinių eksportas. Javų, sė
menų ir( dobilų šiemet Lietuva

LIETUVOS PREKYBA 
SU UŽSIENIAIS

- a daugiau eksportavo negu per-
Kas met Lietuvos prekyba ‘“° Pa5lu laiku> kaiP ui

-n užsieniais vis daugiaus ple- 1 milijonų litų. Sviesto, sūrio.
čiaai. Anksčiau, kol Lietuvoj..I lu™°’ Kvietines, Ir k«'l 
pagaminti žemės ūkio ar ^JpreM ^žinias pasiliko maž
iuli, ūkio produktai nelaba,!dau* I'ats> kaiP ir Pcr 
telikdavo užsienio rinkai, tuo.1.““ ~ ^'"t’esnių pakeitimų 
met ir gyvesnis prekybos ne- Detv’,ka Tik iiek tiek |,a'l"l,i 
galėdavo būti. Pastaraisiais !(° ml5ko eksP°rtas-

no savo veikimų Lietuvos par- 
numatoma atlikti žemės dar- itizanai Pasvalio apylinkėse, 
bus ir tiltų statybų ligi Bali , nuolatos puldinėdami raudon
ių. Vietinės firmos siūlo t,, annieėius. Ja.ne rajone gegu 
plentų iškarto tiesti ligi Ra
seinių. Jų pasiūlymai svarsto-
mi. Be to, švedai pasiūlė nu
tiesti Kauno - Klaipėdos plen-

Tų pačių, dienų Ukmergės 
fronte lietuviai paėmė Balni 

| nkų miestelį ir nemaža karo 
žės 15 dienų partizanai iš bol- į medžiagos: 1 patrankų, 7 kul- 
ševikų atėmė 3 kulkosvaidžius, Į kosvaidžius, daug arklių, ve- 
paėmė belaisvių ir apsčiai ka- ^nul lr belaisvių bolševikų.
ro medžiagos. 

Gegužės 17 d vakare susi-
Gegužės 19 dienos rytų Lietu
vos karo aviacija vėl bonibar-

tų kreditan. Tačiau šis pasiū- grupavusi Lietuvos kariuome- davo Bunevezj, Kupiškį ir vi-
lymas tur būt bus atmestas.; nė Ramygalos - Krekenavos) sų tame rajone esančių gele-

‘ DRAUGAS”

Katalik iškasi 
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisingas!

Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai į kovų prieš tikėjimų, 
bet ir negina tikėjimo, nei 

[nesirūpina katalikų reikalais.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikon List Daktarų Draugijos Nariai

m- ' ds Lietuvoje buvo pasta 
tyti keli žemės ūkio gaminių 
fabrikai, visiškai naujoviškai 
įrengti. Tų fabrikų išdirbiniai

Gi į Lietuvų iš užsienių įve
žamų prekių šiais metais pa
didėjo tik verpalai, siūlai, au
dinių žaliava, cukrus, silkės,

NE NUSIMINKITE

Tel. CANai 0257
Res. PKOspeet 0050

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1S21 SOUTH HALSTED STREET

REFRIGERATORIAI

Jūs galite gauti pas savo vaistini'nką 
tara tikrą TONIKĄ, kuris per Ūga 
laiką buvo vieno jžymaus Gydytojaus Berfdendja 6800 So. Artchian Avė. 
preskripcija. Tai yra tikrai gera nau- ;
Jlena dėl vyrų — tik reikalaukite

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 bO. 4#lb CT., CICERO, II.L.
Utar., Ketv. jr Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. ir SVibat. 2—9 vai.

mažai kuo tesiskiria arba ir'geležis; o kitos prekės šiek 
Ai-iškai nesiskiria, o kartais tiek sumažėjo. Daugiausiai su 
re t prašoksta ir užsienio fa mažėjo trųšų, akmens anglių,

Nusa-Tone
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

6 Iki 8:30 vakare

Tet IiAFaycUe 7850

ir popieros įvežimas.luikų įrengimus bei žaliavos 
n I* Ii bimus. Savaime aišku, 
kmi Lietuvoje gerai apdirbti 
.žciii s ūkio gaminiai pradėjo 
uz-1 niuose rasti vis platesnių 
■r i 11 k

Dabar jau Lietuvos išveži
mu. į užsienį tiek jau padidė
jo, kad gautos už prekes pa
jamos sudaro Lietuvos vals-Iir Klaipėdos tiesioginio plento
lybi didžiausi, biudžeto d*. “ara- Nor'nt PaU'k'

ti iš Kauno į Klaipėdą reikia 
naudotis geležinkeliu arba 
nuo Kauno ligi Smalininkų va 
žiuoti blogesniu vieškeliu.

PRADEDAMAS TIESTI 
KAUNO - KLAIPĖDOS 

PLENTAS
Ligi šio laiko tarp Kauno

Toks kelių nenormalumas tru-

lį. Ii santykiuose su užsienio 
prekyba Lietuva vis dėlto žy
miai daugiau išveža, negu j 
m ž;i Taip, per pirmus tris 
šių metų mėnesius Lietuva j- 
vairi, piekuj 1 užsieniu, išve kdo «c tik P»Praat'l -iūsisieki.
ŽO už 3fl,IMI litu, o įvežė I“’’ bet jis labai kenkia ir 
už »,3M,7(IO litų. Tuo būdu|Prvk>'bai p,'r KlaiI"'d°« 
pirmojo melų ketvirčio Lietu- i Tai n,a,kdama Lietuvos vy.; 
vos jrekvhos bendro,', apyva- ™Kb® “““““ «“ K*““ 
r,a adarė 69,878,200 litų. *'»'!>«<*. P" Bascinius;

šiai....... . ka,,, .„atome, ir'" Vidukl*- nu4,csti «er0B rt’
sies plentų. Ši kryptis paimta 
todėl, kad plentu galės naudo
tis ne tik Panemunio gyvento
jai, bet ir Žemaičių krašto da 
lis. Ypač apie Viduklę, Rasei
nius yra blogi keliai ir todėl 

sudaro

tiesti plentų

pu I ' balansas yra akty- 
\ n daugiau, kaip devy- 
jiihi milijonais litų.

U eitų metų Lietuvos pre 
k v I- u užsieniai.- bendrosios 
ap) i siekė tuo pačiu lai-
k,, W,:!10.900 lilų ir balanos! vietos gyventojams 
buvo aktyvus daugiau, kaipĮ daa8 
1 «t ,riais milijonais litų. Tuoj Sumanymas 
būdu, išeina, kad nežiūrint vi- tarp Kauno ir Klaipėdos buvo
šame pasaulyje esančios eko į kilęs jau seniai. Tani plentui 
mu ; Lietuvos pre į tiesti buvo jairengti net 3 pro-
k vl- su užsieniais šiais me- j< ktai, iŠ kurių tarpžinybinė, 
tais buvo žymus pagerėjimas, i komisija pasirinko projektų! 

i- Žiūrint sulig atskirų prekių, plentų nurodantį jau paminėta 
LlJit'i tais metais į užsienį kryptimi. Tik dėl lėšų stokos' 
dau ii išvežė arklių, gn šio taip reikalingo plento sta-[ 
Įvijų, kiaulių, žųsų, javų ir tyba vis buvo atidėliojama 

tnušl medžiagos. Žymiai yra! Tik iiemet laimingai subalan 
,pmli- gyvų gyvulių ir žų-! savus Lietuvos bimlžeta plen | 
sų eksportas. I ž šias prekes to statybai paskirta apie 600, 
šiai' metai- Lietuva gavo be- 000 litų. Vėliau jų bus pa.-ki 

%€!ik <lu milijonu litų daugiau, rta dar daug daugiau, 
negu pernai tuo pačiu laiku Plentas pradedamas tiesti

išvežimas šiais metais nuo Kauno. Iki Raudondvario

Keletas refrigeratorių su motor 
unit motoru.
$150 vertės bus parduota po

$69.OO
* LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Budriko krautuvėje yra pilnas 
pasirinkimas naujų WEST1NG- 
HOUSE, NORGE, LEONARD, 
GIBSON eleetrikinių refrigera

torių. x . ,

Jos. F. Budrik Ine.9
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUlv. 4705-8167

W. C. F. L., 970 K., programas nedėliomis nuo 1 MX) iki 
1:30 vai. po piet.

W. II. F. C., 1420 K., ketvergais 7:30 iki 8:30 vak.

IVATtŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
npiAAM

4729 So. Ashland Avė.

2 luboa
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vai.

vakaro. Nedullomle nuo 10 lkl 12 
valandai dienų.

Te cfonaa MllHvay 2680

Ree. Phone 
ENGIcw(mm1 6641

Office Phone 
TKIangle 0044

DR. A. R. MCCRAIM
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 Bo. Halsted Street

ROOM 210
Vai.; 2-4 ir 7-1 vaL vakar#

Mėnesinis treatmentas už llolęri — 
pilnai garantuotas. Jeigujfis ■nasi- 
jausite tvirtesniu, arba jeigu' ne bū
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai 
bus j u nūs sugražinti.

Cjr.TTTVlAT DAKTARAI-

/ei. LAFsyette S067

DR. A. RAČKUS
□TDYTOJAS lr CHI RŪRO Al

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.

(Prie Arcber A.v*. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 1 Hm 8 vai vakaro

Beredomls lr nedėliomis pagal 
sutarti

’ DR? A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

OflMO Tel. CALumct 6993
Rcm. Tel. DREicr 9191

DR. A. A. ROTU
Ruaaa Gydytojas ir Chirurgaa 

Moteriškų, Vyriikų, Vaikų ir

visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampaa 3let Street 
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai vak 
Nedėliomis ir 4ventądieniafa 10—13

DR. MAURICE KAHN
OTDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVE.

Tel. YARtle 0994 
Rea.: Td. PLAza 2400

Valandoe:
Nuo 19-12 v. ryto; 1-8 lr 7-8 v. v.
Nadaldieniai# au« 18 Utį 13 diena

JT

DR. F. G. WINSKDN AS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANai 0402

Dienoms Tel. LAFsyette 5703 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office:.2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 lkl 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Oflice Phone
PROspcct 1028

Res. and Office 
235# So. Leavitt SL

CANAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS;
3 to 4 aud 7 to » P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 lkl 4 lr nuo t lkl > vak. 
Nedėliomla pagal sutarti 

Oftao telef. BOCIevard 7K20 
Namų Td. PROspcct I93O

Td. BOULcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartj

DR. J. RUSSELL

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVI*
OPTOMITTKH ALL Y AK II 

SPEClAIJST.VS
Palengvina aktų įtempimą, kurie 

•et! pnežaetlmi galvos skaudėjimo 
svaigimo aklų aptemimo, aarvuotu- 
«no. skaudamų aklų karltt), atitaiso
trumparegyste Ir tollregyst#. Prtren- ... . n , .
gis teisingai akinius Visuose atsiti- Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai 
klmuose egsam i navimas daromas su
elektra, parodančia mariausias klai- 
dss. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
talsomoa Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlfoj nuo 10 iki 12. Daugely at
itikimų akys atitaisomus be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE.

Phone Boulevard 7589

Pilone CANai 6122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS 

ir prirenka akinius 
atsakoniinga i

Vai.: nuo 10—3 v. p p.
Nedėtoje pagal sutartj

2201 W. 22nd Cermak Rd.

Office Tel. REPublie 7696
Res. Tel. GROvcliill 0617

7017 S. FA1RITELD AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. M Uiųi tTTE ROAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv; 9-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Tel. CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartj

2515 M EST 69th ST.

Of. ir Rei. Tel. HEMIock 6141

Valandos:

2-4 popiet; nuo 6 • 8 vakarais

Office Tel. Wentworth «J30
Res. Tel. Hyde Park 339S

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECLALISTS

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 lkl 4 po pfetų, 7 lkl I vak.

MaAytua saredoma

Td. CANai 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos 1 — 3 Ir 7—8 vak. 

Seredonils Tr Nedėliomis pagal sutartj 

REZIDENCIJA

G631 S. California Avė.
Telefonas REPublie 786H

OflHo: Tel. I.AFayette 4017 
Kės.: Td. HEMIock 62ft«

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidcneljoe Ofioas: 2656 W. 69th St.

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomia Ir Nedfillomla pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Td. VlRginia 0038
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Nedaliomis pagal sutarti

Tel. (Kišo BOt Iz-vard 5911 
Rea. VICSory 2343

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:30-8:80

756 W- 35tt Street
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MARIJONŲ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ DARBAI
CHKJAGO, ILL. — Birže-, mėjų 5 skyr. — $5; vestsidie-

P. Stankus, J. Kinčinas J. Da- sideda ir gerb. klebonas kun.

lio 20 d., Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų, Aušros Vartų para
pijos mokyklos kambaryje į- 
vyko Cbicagos apskrities mė
nesinis susirinkimas, vadovau 
jaut pirm. A. Bacevičiui. Su
sirinkime dalyvavo šešių ko
lonijų skyrių atstovai: 1) |A- 
štuonioliktos, 2) Brighton Pa 
rko, 3) West Sidės, 4) Mar- 
quetto Parko, 5) North Sidės, 
6) Archer Heights. Susirinko 
gražus Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų būrelis, pilnas uolu
mo, kilnių minčių bei naudin
gų pasiryžimų ir stropiai na
grinėjo bėgamuosius reikalus. 
Prieita prie pagidaujamųjų 
ir girtinųjų rezultatų.

į Dar šie aukotojai prisidėjo 
rie Tėvų Marijonų Kongre

gacijos atgaivinimo sidabro 
jubiliejaus paminėjimo savo

čiai Marijonų Kol. rėmėjai — 
$15 ir Jad. Wabal, 4434 So. 
Fairfield ave., Brighton Park 
žymių aukų suteikė produk
tais. Nuoširdžiai ačiū.

bravolskis, N. Karlavičius, A. 
šturmas, Vl. Nefas, J. Zurkau- 
skas, P. Siminas, J. Mackevi
čius, B. Kazanauskas, M. Jes-i 
nauskas, A. Aitutis, K, Tama- 
nauskas, P. Maukus, J. Judi- 
kis, S. Šimulis, A. Šinkūnas t.t.

Prie tikietų dovanos bus šių 
biznierių: - v

1-ina dovana “Draugas” ir 
“Laivas” metams. Vertės $10.

2 dovana: minkšta kėdė ve
rtės $35 (iš Roosevelt Furni-

Vaitukaitis.

Minėtame Mar. Kol. Rėmė
jų susirinkime visi vienbal
siai nutarė dėti dideles pas
tangas, organizuotai veikti,
kad kogeriausiai pavyktų re- ture Co.; M. P. Jovarauskas ir 
ngiamasis liepos 4 dienų, Ma-iJ. p. Bertulis sav., 2310 W. 
rijonų ūkyje piknikas. Mūsų Roosevelt Road. Tel. Seeley
uolieji Rėmėjų skyriai ruo
šiasi atvažiuoti j piknikų pri
sikrovę trokus žmonių ir pik
nikui reikalingų daiktų gerų 
biznį daryti, o kiti automobi
liais ir traukiniais žada su
traukti didelę minių ir parū 
pinti įvairių reikalingų
naudingų daiktų, kurie paten
kintų atsilankusius. Lai Die-

aukomis: Šv. Kaz. Akad. Rė- vas laimina jų gerus darbus.

“DRAUGAS” TURI GERŲ RĖMĖJŲ
Dienraščiui “Draugui” ren- piknikieriai galės suvafgyti. 

giant koncertus, piknikus, Chi Brangių dovanų taip pat žada 
cagos biznieriai gausiai auko-1 Jonas Pužauskas, Juozas Mon 
ja brangių dovanų, delbia sa- \ dzejevskis, Jokūbas Počiulpas, 
vo biznius ir atsilanko su sa- j Stanislovas Šambaras, Vincas 
vo draugais ir kostumeriais. , Kareiva, Antanas Prosevičius, 

Kazimieras Stasiukaitis, Ka
zimieras Morozas, Al. Šniure- 
vičia, Napoleonas Pociui pas,

Štai, rengiant metinį didelį 
“Draugo” piknikų, liepos 1 
d., Birutės darže, daugelis ge
raširdžių biznierių žada res
toranui paaukoti valgomųjų 
daiktų, štai, Kazimieras Bu-

Jau pradedama rengtis prie 
parapijos pikniko, kuris įvyks 
liepos 8 d., parapijos darže ir 
svetainėje. Svetainėje bus šo
kiai, o darže visoks biznis. Pa
rapijos daržas yra didelis ir 
žaliuojančiais medžiais apsup
tas.
• Komitetas, turėdamas vienų 
dienų liuesų savaitėje nuo’da- 
rbo — dirbdina būsiančiam pi
knikui stalus ir suolus, kurie 
bus sustatyta parapijos darže 
piknikieriams susėsti.8760).

3 dovana: deimantinis žie
das vertės $25 (iš patyrusio 
laikrodininko Rapolo Andre- 
liūno, 2650 W. 63 St., Tel. Re 
public 4932).

4 dovana: muzikališkas ins- 
bei Į trumentas vertės $15 (iš Wa

tchmaker Jeweler — dviejų 
krautuvių sav. John A. Kass, 
4216 Archer Ave., Tel. Lafa- 
yųtte (8617 ir 2049 W. 35 St. 
Tel. Lafayette 0332).

5 dovana: radijo vertės $50 
(iš Jos. Budrik, Ine., 3417-21 
S. Halsted St., Tel. Boulevard 
4705 - 8167).

Mūsų parapijos bažnyčioje, 
gerb. klebono Vaitukaičio pa
stangomis, įvesta sekmadie
niais trečios Mišios jau nuo 
gegužės mėnesio. Vienas Mi
šias laikyti atvažiuoja Tėvai 
Marijonai. Mišių tvarka yra 
sekanti: pirmos 8:30, antros 
9:30 ir trečios 10:30 suma ir 
palaiminimas Švč. Sakramen
tu.

kaip iki šiol būdavo — belės 
žaisti, bet tam, kad dirbti lie
tuvybės darbų”...

Susirinkimui baigiantis at
silankė “Vyties” anglų kal
bos redaktorius adv. K. Sa
vickas ir pasakė įdomių kal
belę.

Šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas kun. A. Skripka yra di
dis jaunimo o ypač L. Vyčių 
rėmėjas ir žada visų savo pa
rapijos jaunimų paraginti ta
pti L. Vyčiais.

Pirmasis L. V. 13 kuopos 
viešas pasirodymas bus liepos 
4 d. — Vytauto darže įvyks-' 
tančiame L. Vyčių piknike, ka 
me šios kuopos beisbolės ra
telis žais beisbolės turnamen- 
te. Naujas narys

PRANEŠIMAS
Visi skolingi už “Draugo” 

prenumeratas prašomi atsily 
ginti iki liepos 1 d.

Kurie negalės iš anksto už 
metus užsimokėti $6.00, agen
tas, arba išnešiotojas kolek- 
tuos kas savaitę po USc., arba 
kas mėnesį po 75c. Adm.

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

NESUSKAITYSI
West Side. — Kiek West 

Side Jonų, sunku būtų pasa
kyti ir ilgai imtų, kol visus 
suskaitytum. Marijonų provin- 

Parapijos choras yra skait- i čijolas kun. Jonas Jakaitis, dr. 
lingas ir gražiai per sumų gie-'Jonas Kovarskas, adv. Jonas 
da. Vadovauja varg. K. Gau- Kučinskas ir Jonas Bagdžiū-

M y kolas Miniat, New Process 
Bakery (sav. Kučinskai), Jo
nas l’adžiuvelis, Jonas Valan-

ras pažadėjo tiek vištų, kiek' tinas, J. Aleksa, F. Urbelis,

SO. CHICAGO ŽINELĖS
Šv. Juozapo parapijos sve

tainėje praeitų sekmadienį į- 
vyko bunco party. Jų surengė 
Apaštalystės Maldos draugija. 
Žmonių susirinko vidutiniškai.

Moterėlės ir merginos sykiu 
su parapijos komitetu šioje 
kolonijoje gražiai darbuojasi, 

visos darbuotės daug pri

bis. Choras neužilgo žada su
ruošti išvažiavimų, turbūt, lie
pos mėnesį. Girdėjau, kad ir 
klebonas žada prisidėti ir cho
rui surprizų’ padaryti už iš
tvermingų jo vasaros metu la
nkyli rusi į bažnyčių ir giedo
jimų per sumų. Reporteris

ATGAIVINTA L VYČIŲ 
KUOPA

nas, Metropolitan State banko 
prez. Jonas Brenza, Jonas Kro 
tkas, “Draugo” spaustuvėj di 
rba 4 Jonai. Daug Jonų yra 
namų savininkų, Jonų yra mu
zikantų, Jonų yra meistrų ge
rų darbininkų. Bet geriausiai 
bus ryt, birželio 24 d. vaka
re atsilankyti į Rūtos daržų 
ir ten pasimatyti su visais Jo
nais ir Vladislovais.

x Žingeidus

Ar Platinsim “Kristaus Karaliaus Laiva?”
Gyvename spausdinto žodžio įsigalėjimo 

laikais. Laikraščiai daug daugiau žmonių pa
siekia negu pamokslininkų, ar prakalbočių 
žodžiai. Šioje šalyje sunku būtų rasti namas 
kuriame nebūtų knygų ir laikraščių. Kaip 
žmogaus kalba veda į karčiamų ar į bažnyčių, 
į begėdiškumų ar į doringumų —.taip ir 
spauda. Mat spauda — tai užrašytos žmonių 
mintys ar kalbos. Kieno prastos kalbos to ir 
raštai prasti.

Blogi žmonės leidžia daug blogų laikra
ščių ir knygų. Begėdiškų gašlių, aprašymų, 
nuogy bių paveikslų yra pilna rinkoje. Skaito 
juos ir prisižiūri jiems pirm visa ko — tai 
doriškai supuvę, gėdos netekę 'patys platin
tojai, bet daug tų begėdiškų ir palaidos min
ties raštų patenka ir į tikinčiųjų tarpų. Ir 
kaip prastos kalbos įpratina net crcv.'ua klau 
sytojus į prastas kall>as, taip blogi raštai 
gerus žmones ilgainiui paverčia ištižėliais, 
tikybiniais ir doroviniais susmukeliais.

Geri tėvai draudžia mažiems vaikams 
gaišti pavojingais daiktais, kaip britva ar 

btukais; paaugusius sūnus ir dukteris 
įaudžia nuo blogų draugavimų, kadangi 

kasdienis gyvenimas moko, kiek daug gerų 
jaunuolių virsta šiukšlėmis, jiems susidrau
gavus su' negerais žmonėmis ar su blogais
laikraščiais.

,Mūsų gerasis Mokytojas taiposgi įspėja 
savo pasekėjus katalikus, sakydamas; *'Kas 
mėgsta pavojų — žus jaute. * f

šio laikraščio skaitytojai yra parinkti 
katalikai ir kovose su velniu ir kūno vilioji
mais jau yra užgrūdinti. Tie žmonės kurie 
parsitraukia mūsų laikraštį, beabejo nieko 
beadro neturi su tvirkinančia laisvamanių 
spauda. Žmogus, kuris su pasilgimu laukia 
ateisiant naujo numerio “Kristaus Karaliaus 
Laivo,” kuriame paduodama ne smalsumo 
dalykai (kaip aprašymai visokių skandalų, 
divorsų, papiktinimų, žmogžudžiavimų, api
plėšimų ir t. p.) bet paties Kristaus šv. Evan
gelija, Jo mokslo paaiškinimas ir žmogaus 
dvasios vedimas IHevo įsakymų keliais, — 
toki žmonės sųtnoningais būdami biaurisi 
blogomis kalbomis ir Blogais raštais.

Bet neužtenka blogų laikraščių į savo na
mus neįsileisti, reikia dar artynių gelliėti nuo 
nelaimės. Kaip šokame artynių gelbėti iš 
ugnies, ar vandeny skęstantį, — dar didesnu 
uolumu kiekvienas uolus Kristaus jmsekėjas 
privalo gelbėti artimu nuo blogų darbų.

Atremti blogų darbų — tiksliausia atsie

Birželio 18 d?fvakare, Šv. 
Kryžiaus parap. mok. kamba
ry susirinkęs gražus būrys tos 
parapijos jaunimo suorganiza 
vo L. Vyčių 13 kuopų.

Išklausius L. V. Chicagos 
apskr. pirmininko J. Poškos 
plačios kalbos apie L. Vyčių 
organizacijų, jos svarbų Ame
rikos lietuvių visuomenės ir 
jaunimo gyvenime visi susiri
nkusieji su didžiausiu entuzi
azmu stojo Vyčių eilėsna ir 
pasižadėjo dirbti tos organi
zacijos naudai savo visomis 
jėgomis.

Tų jaunimo entuziazmų gal 
suprasite iš vieno jaunuolio su 
šuktų žodžių: “Mes dabar sto

j skas, M. I. C. Pus,. 55; kaina 

10c.
Švenč. Jėzaus širdies Troš

kimai. Parašė kun. Pr. Vaitu
kaitis. Pusi. 32; kaina 10c.

“DRAUGO” KNYGYNE
DRAUOAS PUB. CO., 

2334 So. Oakley Ave.

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo- J 
nais popieriniais aptaisais kai- j 

na $3.00.
Šventasis Raštas, Senojo ir 

Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny 
ga, patarlių knyga, Eklezias 
tikas, Izajo pranašystė. Verte 
ir Komentorių pridėjo vysku
pas Juozapas Skvireckas, plo 
nais popieriniais aptaisais kai
na $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi 
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro 
kas. Kaina $1.50.

Naujas Testamentas. Verte 
Juozapas Skvireckas. PusL 
620; kaina $1.25.

Jėzaus širdis ir Jaunimas. 
Laisvai vertė kun. Zajančkau-

Kų tik išėjo iŠ spaudos nauja 

Kun. A. Petrausko, M. I. 0.

labai įdomi knyga

Praeities Pabyros
Atsiminimai įš 1905 — 1914 

pergyventų laikų
I dalis pūsi. 95

II dalis pusi. 192

UŽ ABIDVI DALIS 25c. 

Prisiuntimui 5c.

“DRAUGAS” PUB. CO., 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, III.

kiama geromis kalbomis; sutrukdyti laisva
manių spaudos žalingų įtekmę visuomenei, 
nėra geresnio įrankio kaip kad platinti ka
talikų laikraščius.

, Kas privalo katalikų laikraščius platin
ti? Į tokį klausinių atsakyčiau, kuris kata
likas neprivalo jų platinti? Katalikas nega
li būti tikru kataliku be gerų darbų. Šventam 
jame Rašte yra pasakyta, kad tikėjimas be 
gerų darbų yra miręs. Todėl katalikas al
kanų maitina, nuogų pridengia, ligonį prižiū
ri, klystantį į tikrų kelių atveda ir t. t. Ka
talikas be gerų darbų tik kataliko vardų tene- 
šiotų. Katalikiškų laikraščių platininiu gali
ma ne tik daug klystančių gražinti į tiesos 
kelių, bet dar galima daug žmonių išgelbėti 
nuo paklydimo.

, Laikraščio “Kristaus Karaliaus Laivo” 
užduotis — aiškinti tikėjimo tiesas, tvirtinti 
skaitytojus tikėjime, kelti juos vis į didesnį jame L. V. orgfcnizacijon ne 
atsidavimų Viešpačiui Dievui, aukštesne do

JEI JŪS BENT KIEK SEKATE šių dienų biznio gy

venimų — nereikia nei aiškinti, kaip įvairių prekių kraa. 

nos kylu.

Ir juo Jūs ilgiau lauksite — tuo brangiau mokėsite.

KODĖL NEPIRKTI DABAR IR SUTAUPYTI PINIGŲ, 
kurie Jums taip reikalingi.
Roosevelt Fumiture Oo., Ine. dar turi savo stake prekių, 
kurios buvo nupirktos prieš kuinu pakilimų ir todėl dar 
galime jas pardavinėti SENOMIS KAINOMIS.

Tik pagalvokite
2-jų gabalų SEKLYČIOS (Parlor) Setas ^0^9,00

rovė ir gausesniu gerų darbų atlikimu. Daug 
katalikų šio laikraščio skaitymu geriau Die
vų pažino, savo gyvenimų kilnesniu padarė 
ir savo gyvenimą gerais darbais papuošė.

Kad “Kristaus Karaliaus Laivu” galė
tų daugiau žmonių pasinaudoti, idant sykiu 
su mumis luitų Kristaus Bažnyčios klusniais 
vaikais, tai kiekvieno šio laikraščio skųityto- 
jaus privalumas.

Čionai klausime tavęs skaitytojau, ar 
iš Dievo ir artymo meilės platinai katalikiškų 
spaudų? Ar tavo broliai, seserys, kaimynai, 
draugai skaito katalikiškus laikraščius? Per 
savo gyveninių keliems žmonėms patsai esi 
užrašęs katalikiškų laikraštį? Ar savo gimi
nėms Lietuvoje esi užrašęs “Kristaus Kara
liaus Laivų,” ar kitų katalikiškų laikraštį? 
Kiek naujų skaitytojų jau esi gavęs “Kri
staus Karaliaus Laivui? Mes ir tave skaity
tojau kviečiame j talkų — platinti Kristaus 
karalystę. Dirbk jai žodžiu, darbu ir auka. 
Kalbink kitus užsirašyti šį laikraštį. Savo 
jierskaitytuosius duokie kitiems pasiskaityti.

fiio laikraščio leidėjai per tris savaites 
siųs šį laikraštį dovanai tieniR žmonėms, ku
rių adresus Įiriaiųsi, jei tik yra viltis, kad
jie pažinę šį laikraštį jį užsisakys.

Tai gi visi skaitytojai į bendrų darbų 
platinti “Kristaus Karaliaus I^aivų” tarp tų, 
kurie dar lgišiol negauna 1 Pradėkime darbų 
nuo šiandien.

Ar platinsime “Kristaus Karaliaus Lai-

'i

VIENINTELIS LIETUVIS 

KVIETKŲ AUGINTOJAS

Auginu žydinčias ir kvepia
nčias gėles dėl namų ir darže
lių, ir dėl kapų, taipgi apsodi
nu kapus sulig jūsų noro, už 
prieinamų kainų. Užprašau vi
sus gerb. lietuvius atsilankyti

A. B. SELEMONAVICIA, 

3840 West lllth Street 

Phone Oedarcrest 0855

Vienas blokas į rytus nuo 

fev. Kazimiero kapinių

Trijų dalių Bedroom setas ... ...............$49.00
. i .

Vėliausių modelių, plačiausiame pasirinkime, gesiniai 
pečiai (Gas stovės) kitur parsiduoda už $69.00, o mes 
dabar kol jų turime — atiduosime Jums už $39.50

SPECIALIAI BARGENAI TIK ŠIĄ SAVAITĘ 
Patiesimai po karpetomis (Rug Pads).... $1.95
Linoleuniai 6x12 ........ ............................. $2.95
Lempos, pastatomos ant grindų .. $2.95
Lempoms gaubtuvai (Lamp Shades).........

Maži staliukai (End Tables) ......................

Roosevelt Fornitore Co,
M.

/

INCORPORATED 
(įpėdiniai City Fumiture Co.)

P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phooe: 8EBLKY 8780

Atminkime kad rūpinimasis 
gera spauda ir platinimas jos 
yra vienas iš geriausių darbų, 
Tik visas savo pareigas, ypaŽ 
spaudos atžvilgiu, atlikdami 
pasieksime ir sielos išganymą

1

’ ŠVEDŲ •
AMERIKOS

LINIJA
B Yorko 
KLAIPĖDĄ

"’er Cothenburgf

GREITA
______________KELIONĖ
j LIETUVĄ p<, ŠVEDIJĄ,

Didelė Ekskursija
Rengiama

Liet. L. A. Sųj. Amerikoje

Modernišku baltu motorlaiviu
“GRIPSHOLM”

Išplaukia iš New Yorko

Liepos (July) 3, 1934
Kilt Išplauktam!:

Drottninglioliii, .. Liepos 17

Gripsholm, ......... Liepos 25

Kungsholin, .. Rugpiūčio 18 

Drottningholm . Rugpiūčio 25 

K.rei'pkitė8 j vietini agentą,, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Ave.

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIV

te SĄSKAIDAS

ŲllĄI?<iiaKAs 
l vllll AS

HALSTED EXCHAMGE 
NATIONAL BANK

Halsted St, ir lttth IT.
|fh Narys

I - t R A (yipic'H-.i .(< I ‘t liJACUOO“.kPite: te '

8 8 8 8 8 8

^1

■ ■

REUMATIZMAS ■ 
SAUSGELE J

Neatkankykite aavęa akaua- 
mals. Reumatlsmu, Hausgšie, _ 
Kaulu LH-limu, arba MMIun- M 
glu — raumenų sunkumu: nea ■ 
skaudėjimai naikina kOno gy- ™ 
vybę tr dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo B

CAP8IOO COMI’OI NU m<W»8 
tis lengvai prašalina vlršmlnš- M 
tas ligas: mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padCkn 8 
nes pasveikę. Kaina 5<lc. PM 
paštą 5&c, arba dvi ut |1.0S. ■
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- g 
TOS" augalais gydytis, kaina 
S0 centtp ’

Justin Kulis ■
3249 80. HALSTED ST. ■

Chiea n •8888888888IB.
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> ŠOKIAMS AT’ METRICKS’ OI

vieniems metams

n n a ĮT 0 X 8

PASAULI MES BE
■ * ** *’ * 1 • t . • • I .

VISU JO RENGIAMA PIKNIKĄ ATVYKSIM I
Piknikui Diena Paskirta Pačiam Vasaros Vidury, Būtent

VISIEMS ŽINOMAM

, A

79th ir Archer Avė.

Tai bus metinis, didelis piknikas, kuris sutrauks visus lietuviu 

tautinio judėjimo šalininkus, rėmėjus ir veikėjus, nes visi jie žino, 

kad ‘‘Draugas’’ yra kasdieninis tautiškos minties skleidėjas ir jos 

palaikytojas. Tai bus lyg ir Chicagos lietuviu spaudos šventė, į ku-

rią suplauks lietuvių minios, kad sveikinti “Draugą”, pradėjusį 26

/ ; ’ >
metus nuo savo įsisteigimo. Tai bus Jubiliejaus minėjimo pradžia.

v .

Pradžia 11.-00 vai. Įžanga: 25c iš anksto; 35c prie vartų

Pirma dovana: “Draugas” ir “I
VERTĖS $10.00.

> t,’ .

Antra dovana: Krės
las, vertės $35 — ROO
SEVELT FURNITU- 
RE CO. 2310 W. Roo
sevelt Rd. Tel. SEE
Iey 8760.

V ~

Tremia dovana: Deimanti
nis žiedas, vertės apie $25 
-- RAPOLAS ANDRELIŪ
NAS, 2650 W. 63rd St. Tel. 
REPublic 4932.

Ketvirta dovana: Muzikališ-A, ,
kas Instrumentas, vertės a- 
pie $15 — JOHN A. KASS, 
4216 Archer Avė. Tel. LAF
ayette 8617.

PIK NIRO PROGRA MA:
Muzika,

Šokiai, . /
Dainos,

Žaidimai,

Virvės traukimas,

Dovanos,

Gardūs pietūs ir

Kitokie įvairumą 
Taigi, nuoširdžiai kviečiame visus į metinę f 

šventę!

Penkta dovana: Radio 
vertės apie $50 — JOS. 
F. BUDRIK, Ine., 3417 
S. Halsted St. Tel. BO- 
Vlevard^ 4705.

ŠOKSIM, TRYPSIM 
LINKSMI BŪSIM 
“DRAUGO” Didžiuliam 
PIKNIKE



Šeštadienis, birželio 23, 1934 

r i

MYKOLAS
JANUŠONIS

MlrS blrtello 22, 1934 m., 2.80 
v u-l. ryto. aulaukęa puttSu am
žiaus- Kilo IS Kauno RSd.. Pa
nevėžio Apekr. Panevėžio par. 
Karužlšktų kaimo. Amerikoje 
išgyveno apie 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolj Krank, kuri* gyvena Pt- 
ttaburgh, Pa., sesorj lr Jos 
vaikus: James ir Michael Ya- 
nuSku* ir gimines; o Lietuvoje

sese r j Viktę Abromavičiene. 
Kūnas pažarvotas koplyčioj

2123 W. Cermak Rd. Apie lai
dotuves bus pranešta vėliau.

Nuottrdžiai kviečiame vtsue 
gimine* draugus ir pažysta
mus dalyvauti Šermenyse.

Nuliūdę bridis. sesuo, se
sers sūnai ir gimines. <

laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Petkun. Tel. Clcem
2109. į.,

■Mb

sv . KAZIMIERO AKAD.
RĖMĖJŲ DR-JOS XV 
SEIMO PROTOKOLAS

ro. Jaunųjų draugijos k. t. | & 
ministrantų, mokyklos merg, 
Sodalicijos, Angelo Sargo ir 
Marijos Vaikelių sveikino iš

(šių kolouijų; Dievo Apv. pa j 
rap., VVest Pullman, Roseland. j 
Marųuette Park, Town of; 
Lake, North Side ir Cicero.

Pasibaigus sveikinimams, Ce 
ntro raštininkė, V. A. Galnai
tė, perskaitė seimo nutarimus, 
kurie vienbalsiai priimti.

Seimo dalyviai

, Town of Lake — Šv. Kaa.
Į A. Rėmėjų 1 sky r.: O. Ogin 
f tienė, Bi, Ogintaitė, M. Lau- 
| rinskaitė, P. Šimkienė, J. Raz- 
badauskaitė, J. Gedvilas. A- 
pašt. Maldos: E. Gedvilienė,
A. Bagdonienė, O. M askaitie
nė, P. Dorša, J. Nomeika. Me
rgaičių Sodalicijos: B. Šedai- 
tė, A. Rumšaitė. Šv. Agotos 
dr-ja: 0. Bajoripienė, J. Vec- 
kienė, A. Kušleikaitė. Labd.

D R A Ū G A
asam*—r- »m «sai

i skui pastatyta platforma, bu- Ramygalos vyrai prie salto gė- 
fetai ir kitos būdos bei pato- rimo jms Rūtos šulinį.

Aušros Vartų parapijos “Rūtos” daržas, kuris jau 5 metai kai atidarytas. Jame parapija 
bei draugijos rengia pramogas. Tų sukaktuvių proga, birželio 24 d., tame darže bus linksmas 

Sųj. 1 kp.: T. Bielskaitė, B. piknikėlis. Prie šokių paviljono matyt kalbasi du dzūkeliai apie metinį “Draugo” piknikų, 
' Kalvaitė, M. Sudeikienė. Mo- j kaip geriau prie jo prisirengus ir sutraukus minias žmonių, išplatinus tikietus po visas ko- 
kyklos Merg. Sodalicijos: B. l°nUa!S, taip Pat ir aP^e metinį parapijos piknikų, kuris įvyks liepos 15 d., Vytauto darže. 
Kumpikyti, B. Šalnaitė. Mini į jjartįnj<įcnį gv. Mykolo Ar- nė, M. Svenciskielė. Šv. Tere-, 5 METŲ ATMINTIS
strantų dr-jos: 

1 B. Šimanis.
Akademijos Rėmėjų Draugi-• Bridgeport —

jos 15 seimas įvyko gegužės lt kp.: B. Bytautienė, O. Eže- 
on i<v>< n a_ i__

U^araS’į kangelo No. 2 dr-jos: K. Lu 
j košaitis, V. Dumbliauskas, A. 

Moterų Sųj. Dikanis. Labd. Sųj. 6 kp.: V. 
Srioga, J. Berkelis.

gumai utsilankusiems; atlikta 
įvairūs pagražinimai ir vieta 

1 pavadinta “Rūtos” daržu.
Pirmieji darbai (medžių so

dinimas, pastatymas platfor
mos) buvo baigti birželio mė
nesį, 1930 metais.

Kadangi sumanytojai, para
pijos daržo steigėjai ir vadai 
buvo Vladislovai, tat pirmuti
nis piknikas daržo — atida
rymas buvo surengtas West 
Sidės Vladislovams. Tame gra 
žiai pasižymėjo talkininkai: A- 
ntanai, Petrai, Povilai, Jonai 
ir kiti. Todėl Vladislovai ii 
rengia jiems tinkamų piknikė- 
lį birželio 24 'd., Rūtos darže. 
Bas smagi muzika. Gražiausiai 
šokantieji bus apdovanoti 
Taipgi bus bingo žaidimas. 
Visi galės laimėt dovanų. Bus 
skanaus užkandžio, patarnaus 
šeimininkės iš Panevėžio, o

Svečių bus ir iš kitų kolo
nijų. Pradžia 4 vai. jiopiet.

Rengėjai

Bonifacas Jovaišas, Vytau
to daržo prižiūrėtojas, sveiki
na Vladislovus ir. Jonus su 
vardinėmis ir piknikėliui “Rū
tos darže siunčia dovanėlę 
vertės $15. (

Brighton Park biznierius J. 
Manikas sveikina visus West 
SidieČius ir‘ aukoja piknikė
liui gėlę vertės $10.

Vaclovas ir M. Brazauskai 
prisiuntė piknikėliui porų sū
rių. Ačiū visiems.

Mirė*
Mykolas Janušonis mirė Šv.

Kryžiaus ligoninėje, birželio 
22 d., 2 vai. ryte. Buvo neve
dęs. Gyveno 2352 S. Oakley 
avė. ' f. Rep. »

sės dr-jos: O. Žylienė, B. Ba- 
nlytė. Šv. Vardo dr-jos: B. Mu- Wųst Side. — Aušros Vartų 
steikis, U. Levickis. Merg. So- parapijoj • klebonaujant kun 
dalieijos: E. Jueiūtė, E. Sa- Vladislovui Draugeliui, pri?.

20, 1934, Marijos Lingino pa-.rskienė, B. Ambrosienė. Rėmė- _ dauskaitė. Ministrantų dr-jos: klebonijos, ant tuščių parapi !
rapijM salėj, Chicago. III. jų 2 skyr.: M. Talakauskienė,I K°’ela"d . 4 • (l)aogiaAus) jos lotų pasodinta medžių, po-1

:vičienė, C. Petraitie- M- W •“•I“*“'. C. Manmtioiue-j --------  X , , J » P" ;Seimas pradėtas iškilmingai O. Budreviči
nė, T. Stankevičienė, I. Ežere-ln$’ ^*deaė, E. J lekavičiū- 
kienė, A. Mačiulienė, S. Wood ^aJeekienė, A. Genienė,
menaitė, J. Šaltenienė, O. Jo-! Norvaišienė, O. Jonelienė,

šv. Mišiomis 10 vai. ryto, Vie
nuolyno koplyčioje, kurias lai
kė gerb. kun. B. Urba ir pa- 

sakė pamokslų.
Po pamaldų atstovai ir sve-

čiai susirinko į Akademijos Burbienė I • Adomaitienė. Sv. Vincento n
auditorijų, kur gerb. seserys A Auksutiem., r. Burbmm•, J.

lnnlrė iu Tii«tnmis Pukelienė. Mergaičių Sodalici- au ° ( r JOh • ' ^n- *• 'Idealių
' ios - C Knistautaitė O Kaz-1 Moterų Meno klfibo: P. Sir- iAntrų vai. popiet gerb. Ce- JOfi- Kmhtautaite> U. n r, i

naitienė, Apašt. Maldos: U. &v* ^nos dr-jos. E. Čepuiio- 
Bartuvienė, O. Sellvinienė, O. njen®» Bukauskienė, Rubi- 
Sekleckienė. Šv. Onos dr-jos: n*ienĖ Babelienė, Banevk-ieęė,

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

ntro pirm. Antanina E. Nau 
' sėdienė, atidarė seimų širdin
ga sveikinimo kalba ir kvietė 
gerb. kun. prof. B. Urbų, dr- 
gijos kapelionų, sukalbėti ma
ldų.

Seimo prezidijumas

Seimo vedėja;— A. E. Nau-

lauskaitė, R. Cerkauskaitė, O. paupenė, B. Kareskienė, 
Adoinaitė, E. Jokūbaitė, Vera ' h'kavicienė.
Vaitkiūtė. Šv. Petronėlėj dr«
jos: P. Pretikaitė, P. Staražin-

F.

Apvaradonerpąj'^ •—
Rėmėjų 5 sky r.: U. Jucienė,

sėdienė pagelhininkčs _ O- lchor>8: U 8utl<i«fi’ S- P'P»
Reikauskienė, M. Šedienė, se 
kretorės — V. A. Galnaitė, M. 
L. Gurinskaitė, rezoliucijų ko
misijon — gerb. kun. B. Ur
ba, Waichienė, Prosevičiūtė, 
Mandatų ir įnešimų komisijon 
— M. Dobrovolskienė, V. Mo
ckienė, F. Burbienė, V. Jasin- 
skaitė, E. Plekavičiūtė. Kny
gų revizijos komisijon — Z. 
Bartkaitė, B. Abromaitė, B. 
BytautieiK!. Ženklelius prisegė

skaitė, A. Antanavičienė. I,ab. P. Ivanauskienė, A. Kalias, O. 
Sųj. 5 kp., J. Dimša, J. Garu- Zdanevičiūtė, T. Zincntaitė. 
ckas, S. Trumputis, A. Rokas, j Jaunamečių: O. Paulikaitė, K. 
U. Gudienė. Šv. Jurgio parap. Į Abromaitis, balni. Sųj. 4 kp.:

P. Valuckis, M. Česnavičius. 
Ministrantų dr-jos: B. Cesna- 
vičius, A. Čepulevičius. Mer-

raitė.
North Side — Rėmėjų 3 sk.

V. Daugirdienė, M. Tamoševi gaičių Sodalicijos: O. Bružai-
čienė. Šv. Cecilijos dr-jos: E. 
Vilkelienė, F. Stankus, H. Ru
tkauskaitė. Šv. Juozapo dr-jos: 
F. Vaikūnas, F. Tamoševičius. 
Moterų Sųj. 4 kp.: M. Rugie
nė, F. Tamoševičius. Motinos 
Dievo Aušros Vartų dr-jos: A 
Parkauskas, F. Tamoševičius. 
Federacijos 23 skyr.: F. Dum

tė, K Žvinakaitė. Apašt. Mal
dos dr-jos: O. Stašelienė, P. 
Litvinienė, B. Juzelienė, A. 
Pocienė, A. Grikšienė, V. Ze- 
buraitė. Tretininkų dr-jos: J. 
Lukoševičifitė, T. Čepulionie- 
nė.

Brighton Park — Rėmėjų 6 
skyr.: E. Paulienė, J. Stankiū-

E. Paulienė, J. šaltenienė ?)1*auskienė, A. Rėkuvienė. Šv. tė, J. Rudienė, O. Šakūniene, 
M. Kulikauskienė, B. Lindžie-; 
nė, B. Rudokienė, O. Graibie

U. Gudienė, I. Ežerskienė. Na- 
dalyvavusios 1 A. Rėmė-

^^Binie, pakviestos būti gar- 
vice-pirm. 15 seimo: V. 

Galnaitė, M. Šedienė, A. Nau
sėdienė, M. Gurinskaitė, B. 
Sekleckienė, B. Abromaitė, Z. 
Bartkaitė, O. Prosevičiena, A. 
Kairaitė.

Seimų sveikina 

Telegramais: J. E. vyskupas 
Petras P. Bnčvs, gerb. Moti
na Maria. Žodžiu gerb. kun. 
B.“ Urba, nuo Šv. Kazimiero 
Seserų Kongregacijos, gerb. 
kun. A. Baltutis, gerb. kun. F. 
Vaitukaitis su $5.00 auka ir 
jo naujas skyrius su $5.00 an
ka. B. Bytautienė nuo Moterų 
Sų-gos C bieagos apskr.. O. Pri 
hodskienė nuo Šv. Kryžiaus 
Ligoninės Rėmėjų. V.' Jasina- 
kaitė nuo Akademijos Alum
nų. J. Šliogeris nno Bernai 
čių Kolegijos Rėmėjų. B. Ab 
romą itė ir S. Bartkaitė. su an 
ka $5.00, P. I*ratapienė nuo 

•Marijos Gimimo parap. cho-

Ražančiaus dr-jos: M. Karec- 
kienė, >E. Andruškevičienė, A.

Cicero 2109

ANTANAS 
PETKUS
ORABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

1. Simpatiškas, mandagus, pri- 
imntis, ir asmeniškas patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šermenų 
S. Dėl užganėdinto darbą
4. Teikia geriausį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią 
kainą.

5. Patarnauja Cicero, Chica
goj, ir apielinkėje. 

kreipkitės pne grab. Petkaus.

A. PETKUS
1410 S. 49th Ct., Cicero, III.

CICEEO 2109

Išdirbėjai tuk^tcsnėi rūAtaa FiinJullt] 
ir Grabnamių

IRdžiausla paminklų dirbtuvėpamink Ii,
Chicagoj
■tf .. .........

Suvirš 50 metų prityrimo
---------- O---------

Pirkite tiesiai Iž dirbtuvė* ir 
taupykite piniguti

(le* atlikome '“Ttijf fĮįrC"“"1 iytiana- 
alų Chicagos Liežuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė. /

Telefonas SEEley 6103 
Chicago, Illinois

G R ABO R i~A I :

GRABORIAI:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAJUHELV DIEBEJAI

Speclallatai Ukailm* tr įdirbi
me visokių rūdų paminklus tr

Minų Šeimyna spectallmoja (la
me darb* per (e&lae kartas.

Veskite paminklų reikalus de< 
•tai su pačiais ifidlrbėjal*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vlera-t blokas | rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PEfiSAOOLA 9011 
BĖLMONT 3485

Office: HILLSIDE 3805
Alfred ftoseUI, pre*. Vincent Roselll, secr.

Visi Telefonai:

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI OEABOEIAI
Patarnauja laidotuvėm knoplglaunl* 
Raikai* meldžiu atalžaukti. o mano

darbu būsit* užganėdfntl • 
Tel. OANal 9516 arba 8&1C

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ot Cicero, HL 
th. mmnto m*7

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Lr BAJLSAMUOTOJAS 

Patamavlaias geras lr nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MONroc 3877 
f

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už (ji5.00 Ir aukAčIau

Moder>tžka koplyčia dykai 
•«H W. ISil. .HL Tel. CANai «174

Chicago. ni., , ...a.

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobiliu* visokiems 

reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
Cbicago, 11L

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. 101P
GRABORIVS Lr LAltJOTUVIŲ

VEI>ĖJAef

1646 Weat 46th Street 
Tel. nOUIcvard 5303—8119

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšiu su firmą

tuo pačiu vardu)

r, c

TcL CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už (25.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, UI.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

TcL LAė'aycUc 9379

J. Liulevičius
Graborius

Ir
n*Hsmuoh)J*s

Patarnauja Chica
goj* lr apyllnklj*.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4019 Araber Ava.

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius.

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

PASAUKITE:

REPublic3100
2506 VVest 63r>d Street



NEKALTO PRASIDĖJIMO PAR. METINIS PIKNIKAS
SEKMADIENY, BIR2ELI0 JUNE 24,1934

VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv. tarpe So. Crawford ir Cicero Avės

Atvažiuokite, kad linksmai ir smagiai laiką praleisti gražiam Vytauto Parke. Valgių U namų 

nesivežkite, nėr gaspadinta žada priruošti visokių skanių valgių. Taipgi bus visokių gėrimų, 

žaidimų ir GERA MUZIKA. » , , Visus kviečia,

KLEBONAS IR KOMITETAI.

, Spaičio darže, 2 mylios į va-. Dalyvaus keletas žymių daiBAIGIAMA SUPIRKTI {TAISOS “LITUANICA ĮĮ”
MOTORAS BUS 650 AR

KLIO JtGŲ

Nupirkta arba užsakyta 
instrumentų už $1,558

t tuos veikiausia apie tūkstantį motorą, gazolino tankas ir ki- 
dolerių, ir turės dar būti nu- irisas ir instrumentus. 
pirktas radijo aparatas —’ Aukas prašoma siųsti
‘Sending and Receiving Sėt’, ALTASS iždininkui Justinui . . .
ni kuri tek., užmokėti, turbūt Markevičiui, 2324 S. Leavift' P'attntojat, dar,

KVIEČIAMI
Visi “Draugo” agentai, pi-dau duota kompanijai dcpozi 

Į tas.
N upirkta i nstrumentai

Nupirkta šie instrumentai: 
Naujas Earth Tnductor Co-

----------- impass.
Netrukus “Lituanica Antro-! Kollsman Sensative Altiine- 

ji” bus pilnai įrengta transat-'ter (toks, kokį vartojo Wiley 
lentinei kelionei. Šį mėnesį, be Post).
lankydamas rytines kolonijas,
Įeit. Feliksas Vaitkus suderė. 
jo ir nupirko naują motorą ae
roplanui ir reikalinguosius to
limam sklidimui instrumentus.
Už motoru ir už daugumą in
strumentą duota firmoms de
pozitai (už kai kuriuos jų jau 
užmokėta visa kaina).

apie $500.
Didieji gazo bakai (tankos) 

jau yra užsakyti prieš treje
tu savaičių laiko ir yra dir

st., Chicago; Illinois.

SVARBU
barni.

Tuo budu neilgai truks, 
“Lituanica II” bus galutinai 
paruošta. Su tomis įtaisomi.?, 
kokias jai duoda ALTASS ji 
bus geriausiai įrengtas lėktie 

sk r i11

Aperiodic Straigbt Fliglit 
Coinpass (tiesaus skridimo ko
mpasas). x

Sperry Artifieial Horizon 
and Direetional* Gyro with il-*vas, koks kada nors
luminated ALLbank Ice War- per okeaną, 
ning Indieator (kombinacija Darbas turi būti sėkmingai 
instrumentų skridimo kryp-i z užbaigtas

! čiai kontroliuoti ir ledo signa-

Vykstantiems į Dariaus - 
Girėno Paminklo Statymo Ko 

•1 miteto pikniką, kuris rengia
mas rytoj, birželio 24 d. Oaks 
darže.

bininkai, kviesliai, dovanų ri 
likėjai ir norintieji pasidar
buoti katalikiškai -spaudai, 
kviečiami sekmadienį, birželio 

į 24 d., 5 vai. vakare, atsilan
kyti į Aušros Vartą parapijos 
salę svarbiam pasitarimui kas 
link metinio “Draugo” pikni
ko. Komisija

karus nuo Kean Avė., priešais 
“Oh Henry Park”. Visi pra 
šomi dalyvauti.

Dr<ija Pal. Liet.

nininkų, muzikų ir kalbėtojų. 
Todėl, kas norite turėti tik
rai smagią valandėlę, nepa
mirškite pasiklausyti. Iiep.

Chicago and Joliet Bus Li-į IŠVAŽIUOJA Į L. R. K. S.
ne stotis randasi prie Archer 
ir Cicero Avės. Bušai kas 
pusvalandį eis nuo 11 vai. ry
to iki 3 vai. popiet. Bilietas

A. SEIMĄ

‘Lituanica TT’ turės WASP lo prietaisa).
motorą, t. y. tokios pat rūšies Manifold Pusber Guafce; Į iankų piim laiko. Dabar kaip 
kaip dabartinis jos motoras,! Fuel Pressure Guide Intake;! tik reikia sukrusti smarkinu-

L. šimutis, “Draugo” re
daktorius, rytoj ryte išvažiuo 
ja į L. R. K. S. A. 48 seimą, 

25 —
Mūsų darbas bus užbaigtas.' j vieną pusę 35c.; round trip

bet mes neprivalome nuleisti _  60c X'ow.l^UI^8 inkstą birželio
'____________ 28 dd., Newark, N. J. Rytuo-

RADIO
BUDRIKO RADIJO PRO

GRAMA iš stoties WCFL, 
970 k., nuo 1 vai. iki 1:30 v. 
popiet. Dalyvaujant geriems 
dainininkams ir muzikantams. 
Išgirsite gražių liaudies dai
nelių ir lietuviškų šokių mu
zikos.

Programo leidėjai, taip 
kaip ir visados stengsis vi
sus palinksminti oro bangomis.

, J. Budrik

Marąuette Park. — Lietuvių 
Amerikos Piliečių klūbo pus
metinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, birželio 24 d. Į, Šį 
susirinkimą visi nariai privu- 
lo būtinai atsilankyti. Bus 
svarbių pranešimų. Komisija, 
kuri lankėsi pas aldermoną it 
vardo cominitteemaną, išduos 
įdomų raportą. Susirinkimas 

l bus 2 vai. popiet parapijos sa
lėje. ' Sek.

bet tik visiškai naują .ir pas- 
kiausiojo modelio, būtent: 
SIDI. Jisai išvysto 650 “ar-

temperature Guage
Two Tnstrument Vacuuni

Pumps; American Boseli Ge-
klio jėgų” ties jūros pavir- į nerator; 
šium, tuo larpu kai šonesny-1 pįlot.
sis modelio SICT išvysto tik šituos instrumentus pavyko 
545 “arklio jėgas”.

šiai,kad būtų sukelta visi pi 
nigai užmokėti už aukščiaus 
paminėtuosius lėktuvo įtaisus

L. V. “DAINOS” CHORO 
NARiy DĖMESIUI

se išbus savaitę laiko.

DR-JOS PALAIMINTOS 
LIETUVOS PIKNIKAS

Rytoj, 11 vai. prieš piet,'

Electrically Heated' Taigi visi ALTASS skyriai
Amerikos lietuvių kolonijose,
visos draugijos ir asmenys,J rengiamam piknike rytoj (se- 

nupirkti už $1,558, sutaupant! kurie geidžia pasisekimo mū-j lAnadienį), birželio 24 d. To 
Tas motoras kaštuoja $7,- ALTASS-gai tarpe pusantro su lakūnui Feliksui Vaitkui,' dėl visi nariai prašomi būti

260. Įkeičiant “Lituanicos II”, ir dviejų tūkstančių dolerių, kviečiami pasidarbuoti. Ne rė Į pikniko rengimo vietoje: Oaks

L. V. “Dainos” choras dai
nuos Dariaus - Girėno fondo Draugijos “Palaimintos Lie 

tuvos” metinis išvažiavimas 
įvyksta rytoj, birž. 24 d., J.

senąjį motorą, už kurį kompa-i Be šitų įtaisų “Lituanica Uau, kaip iki liepos mėnesio 
nija duoda $1,260, reikės už II”, derama dar “Variable 15* dienos ALTASS ižde turės
motorą užmokėti lygiai $6,000. Pitch” propeleris, kuris kaš- būti visi pinigai užmokėti už piet.

Parke ne vėliai! 4:30 vai. p. p 
Dainuosime 5 valandą po-

-Ar moteris kurios ruko realizuoja ka
* • ■ *

OldQold lengvumas grekiej reiškia?

klausia

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu, visus Chi 

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa 

, Žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirih&inlą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
deins.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

MATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 0801

ProgresR Furniture Go. krau
tuvė, 3224 So. Halsted Str., 
iš stoties WGES leis gražią 
ir įdomią radijo programą.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 

Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčios
vakarafs 6 iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. RockweU St.

Telefonas REPublic »OOO

Residence Phone 
Engicwood 5840

P. CONRAD

Busfness Phone 
Rngleivood 58M

MODERN PHOTO 
STUDIO 
{rengta

llollywood ftvleeomta
AUKflTOS RŪŠIES 

PAVEIKSLAI 
Nutraukiame dieną ar 

vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAOO

" ! * \

*

Av**

©P. LonlludCo., Ik.

----- r m r\ fc.ll 1000 1 f[RUKO OLD GOLD NUO 19331

U*

I

Maloni P-lė Stanvvyck:—
Faktas, kad Old Gold yra lengvas ant, gerklės yra 

svarbu Žinoti kiekvienam rūkytojui, vyrui ir moterei. 
Tai reiškia, kad galima rūkyti Old Gęlds nuo saulės 
užtekėjimo iki saules nusileidimui, be jokio nesma
gumo gerkle).

Bet Old Gold’s Švelnumas turi dar ir kitą patrau
kimą moterims. Stoka artificialio paskaninimo Old 
Gold ne tik padaro juos Švelnesnius rūkymui... bet 
ir ivaresni tukimą . . . mažiau paliekanti dėmią ant 
dantų arba nesmagų kvapą jos rūbuose arba kvė
pavime.

Mes ne sakome, kad Old Gold yra vienintelis 
geras cigaretas dėl neįtinkamų rūkytojų. Bet mes 
sakome, kad nėra tyresnio ir puikesnio cigareto.

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC. 

ISTBGTA 1760

prasmė yra tame, p-le Stanvvyck: 
įbako neauga kaip kad vartojam

P. S.—Visa
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

Barbara StanwyO( dalyvauta Wamer Bm, ateinančiame paveiksle, 
"THE I.OST LADY^

AMERIKOS CIGARETAI

Bridgeport
Hardvvare <& Paint Corp.

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir 
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kuru turime 500 
skirtingi} rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Varnish, galionas........................... O S
ir auk&rjau.
ALIVINFS maliavos galionas ... 98c
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

LIEPOS 7 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

l
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
‘ILE DE FRANCE’ 

Express 

Laivas

I
Platerate* InformaeljaN teikiam Ir 

Padarome vtnokliis
taeljaa teikiam Ir parduodam laivakorte*, 
popieriau Ir doko menturi Shioė-tam itiitlffiin 

b I E T IT V 4

INSURANC
NOTARY

PERKAM 
LIETUVIS 
KUS BONUS

12 metr) If4>lngal pamatuota* liltnl«. 
SUSIPAŽINKITE IR REMKITE LIETUVI.

ESTATE

2608 W. 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

DIDELĖ ŽINIA
Iikrau8tome visą savo modelių 

aukfitą Ir sandėl} po % kainos. 
125,000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvais Išmokėjimais' ar cash. 

1150.00 Seklyčfų setai

£2945
$145.00 Valgomų kamlmrtų setai

>S29 45
$08.00 Seklyčioms kaurai

Si 9-50
$150.00 Miegamų kamb. setai

S29 85
Skalbimui mašinos

?39 5O
* z

Elektrikinės ledoonės

089-50
•» > '♦.«/' < V

Geležinės lovos; visų dydžių

$3 95
Pilnos vatos matrasal

04.95
. < >

vklnlal kaurai

03-98
8x12 vallokiniai kaurai virtuvėms

$50.00 gesintai pečiai

. 028-75
$21.00 Inner sprlng matrasal

08-95
•- -• •• • ' . . (
šimtai kitų bargenų Siame di

džiuliame ISpardavlme. Atsfmlnkl-
te dklilasislą Ir puikiausią rakandų 
krautuvę Brldgeporte.

P-nas Joseph Joiaitls. vedėjas. .

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad.. ketvlrtad. Ir 
fteAtadlenfo vakarais iki 10 vai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. lll.

Katrie perkate anglis IS 
draiverių, siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, ui mažiau 
plnfgų. Poeahontns M. R. 
tiktai $7.00 tonas.

POPIERLOJAM Ir PENTITOJAM
Atliekame visus namų dabinfmo 

darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1934 m. popleros rolė — 5e.

JOSEPH AUGAITTS 
1808 S. 5fltb Am Cicero. III.

Tel. I^fayette 0718

Phnne Prospcct 1854

EDWARD TROST
Paimtino and decoratino 

HARDWARF. and PAINT STORE 
8111 W. «Srd Str.. (Mcagn


