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REICHO VYRIAUSYBE 
NUSITRAUKIA KAUKĘ

Atvirai pakyla kovon prieš 
Katalikų Bažnyčią

IKIŠIOL JI PRIEŠ KATALIKUS SIUNDĖ 
TIK KITUS

BERLYNAS, liepos 18. -y- 
Yokietijos hitlerinė vyriausy
bė senai kovojo prieš katali
kus ir Katalikų Bažnyčių, ta 
čiau ji to nedarė atvirai. JI 
buvo užsimovus kaukę ir pr
ieš katalikus ir Bažnyčių siun 
dė žemesniubsius autoritetus. 
Tik retkarčiais prieš katali
kus prabihfavo vidaus reika
lų ir švietimo ministeriai. Iš 
pradžių spėta, kad, rasi, že
mesnieji valdininkai savaran
kiai veda kovų prieš katali
kus.

Taip nebūta. Tas buvo da
roma aukščiausių vyriausybės 
viršūnių įkvėpimu ir įsaky
mu. l’ati vyriausybė dabar 
jau nusimovė kaukę ir stoja 
atviron kovon prieš Katalikų 
Bažnyčių.

Prūsijos premjeras ir rei
cho aviacijos ministeris gen. 
H. Goeringas viešai paskel
bė, kad reicho vyriausybė įsa
kė viso krašto policijai, kad 
ji imtųsi griežtų priemonių 
prieš katalikus pasaulininkus 
ir dvasiškius, kurie yra opo
zicijoje prieš nacių valstybę.

Ministeris kritikuoja ir

puola katalikus, kurie atsisa 
ko dirbti bendrų darbų su na 
ciais. Jis saiko, kad jie visi 
turi būt suimti, pasiųsti į 
koncentracijos stovyklas, ar
ba patraukti atsakomybėn. 
Tai, girdi, nepakenčiama, kad 
katalikai taip smarkiai prie
šintųsi nacių režimui ir jų 
vykdomai tvarkai.

Ši katalikų opozicija na- ! 
ciams, sako min. Groering, iki 
šiol buvo kiek pakenčiama. 
Bet, girdi, dabar į tai turi įsi 
kišti valstybė. Anot jo, kata
likų tarpe turi būt platinami 
Macių idealai. Šio platininiu 
pareiga pirmiausia priklauso 
nacių jaunimo organizacijai. 
Tuo tarpu tiesa yra ta, kad 
katalikai nekovoja prieš na
rių valstybę. Katalikai kiek
vienam žingsny puolami. Jie 
ginasi ir taip daryti turi tei
sę. Katalikai nesikiša j kraš
to politikų, bet nepritaria na 
cių pagoniškai tvarkai. Na
ciai pageidauja, kad ir kata
likai Hitlerį glorifikuotų, 
kaip jie tai daro. Katalikai 
to nedarys ir ginsis.

TRAUKINIO KATASTROFA OHIO VALSTYBĖJE

Tas įvyko Upper Sandusky, Ohio, miestelyje. Pennsylvania geležinkelio ke
leivinis traukinys sudaužė per bėgius važiavusio troko trailerį (prikabintų ga
lų). Garvežys nušoko nuo bėgių ir paskui save nutempė keletu vagonų. Atsi
kabinęs garvežys pravažiavo gatve, apvirto ir susprogo. Keliolika keleivių šu
žeista katastrofoje. (Acme Photo.)

REIKALAUJA PAŠALINTI ANGLIJA NORI TALKON 
ŽYDUS IŠ RERLYNO į PATRAUKTI AMERIKĄ

BERLYNAS, liepos 18. — 
‘‘Kelias į Berlyną turi būt 
uždarytas žydams,” rašo dik 
tatoriaus Hitlerio sargybos 
organas Siphwarzes Corps.

“Mažuose provincijiniuose 
miestuose ir miesteliuose vo
kiečiai atgavo germanišką dva 
šią ir nenori turėti nieko 
bendra su svetimšaliais žy-f 
kinis,” rašo toliau laikraštis. • 
“Tad žydai iš provincijos 
plūsta Berlynan. Šis miestas' 
yra kosmopoliškas ir žy-j 
dams įsimaišyti nėra sunku
mų.” įg

Laikraštis pažymi, kad per 
paskutinį pusmetį apie 20,000 
žydų suvyko Berlynan, nepar 
sant to, kad nacių nusistaty
mas yra žydams patarti, kad 
jie apleistų šį miestą.

Paskutiniuoju laikn jvairio 
se Vokietijos dalyse naciai 
paėmė savo “globon” keletą 
žydų, kurie buvo susituokę, 
arba draugavę su arijų jau
nomis moterimis. Jie suimti 
ir pasiųsti į koncentracijos 
stovyklas, sako naciai, kad 
juos apsaugojus nuo minių 
užpuolimų. Podraug areštuo
ta keliolika arijų kilmės mo
terų už draugavimą su žy
dais.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

KINU AUTORITETAI DA
LYVAVO KUNIGO 

LAIDOTUVĖSE

NACIŲ SPAUDA TYLI 
APIE VATIKANO

PROTESTĄ

MEKSIKOS PREZIDEN
TAS ORGANIZUOS 

VALSTIEČIUS

VERA CRUZ VALSTYBĖJE NĖRA NĖ 
VIENO KUNIGO

Suvaržyti daugiau kaip vienas 
milijonas katalikų

MEXICO CITY, liepos 18. kanauninkas Jose Maria Flo
— Nenutraukiami, nė nesu
mažinami religiniai persekio
jimai įVera Cruz valstybėje. 
Valstybės autoritetai atsisako 
įregistruoti kad ir vienų ka
talikų kunigų, kurs galėtų 
eiti savo pašaukimo pareigas. 
Daugiau kaip 1,200,000 kata
likų neturi kunigų, bažnyčios 
uždarytos. Taip yra jau tre
ji metai. Nors valstybės le
gislatūros pravestas įstato
mas leidžia 14-ai katalikų ku 
nigų darbuotis valstybėje, ta 
čiau gubernatorius atsisako 
įregistruoti kunigus ir nepa-

res už laikymų šv. Mišių pri
vačiuose namuose. ,Jis pa
trauktas teisman ir apkaltin
tas. Veltui kreiptasi pas kra
što prezidentų Cardenas, kad 
areštuotąjį išlaisvinus.

Minatitlane, Vera .Cruz vai 
st., uždarytos dvi privačios 
mokyklos. Priežastis nepaduo 
ta. O tos mokyklos turėjo vy 
riausybės nustatytų pamokų 
programų.

Vyriausybė uždarė ir pasi
savino katalikiškų įstaigų ša
lia jMexico City. Tai Gerojo 
Ganytojo našlaičių prieglau-

duoda priežasčių. O katalikai da l>erniukams, kurių vedė se 
gyventojai dažnai tuo reika- serys vienuolės. Savastis pri-
lu kreipias pas guberntaorių, 
bet visados nieko gera ne
laimi.

Orizaba mieste areštuotas

klauso M. Cruzui, kurs gy
vena La rėdo, Tex. To nepai
syta. Teismas ignoruoja to 
žmogaus protestų.

PURVŲ RASEINE RASTAS 
MOTERIŠKĖS LAVONAS

ETIOPIJOS VALDOVAS 
PASIRYŽĘS MIRTI UŽ 

KRAŠTĄŠelpiamieji bedarbiai vakar 1 
valydami purvų nubėgimo lm j 
seinų ties 68 gatve ir Wash- į 
tenaw avė. rado nežinomos 
moteriškės gerokai apipuvusi 
lavonų. Policija spėja, kad

ADDIS ABABA, liepos 18. 
— Susirinko sesijon Etiopi
jos parlamentas. Imperato
rius Haile Selassie atidarė se 
siją ir pasakė prakalbą. Kai 
bėjo apie gręsiantį pavojų 
Etiopijos nepriklausomybei.

Imperatorius kvietė visus 
krašto vadus rengtis atkak- 
lion kovon su Italija. Jis sa
kė, kad ir jis pats pasiryžęs 

įvykti kovų laukan ir ten žūti 
ginant krašto nepriklauso

BERLYNAS, liepos 18. —
(per paštų). Spėjama, Nacių spauda nepaduoda jo- 
Šveicaras misijonierius kjų žinių ftpie Vatikano pr0.

testų prješ Vokietijų sterili
zacijos klausimu. Tai daryti 
neleidžia cenzūra. Bet vidaus 
reikalų ministerijos steriliza
cijos viršininkas dr. A. Guett'

TSITSIKARAS, Mandžiu-
kas 
kad
kun. A. Joerg, kurį banditai 
nužudė, mirtį sutiko Dangun 
Žengimo dienų popiet, gegu
žės mėn. 30 d.

LONDONAS, liepos 18. — 
Anglija nerazdama jokių prie 
monių, kad sustabdžius Itali
jos žygius prieš Etiopiją, Af
rikoj, pagaliau pasiryžo sau 
talkon kviesti Ameriką.

I
Tuo tikslu čia užmegsti' 

diplomatiniai pasitarimai su‘! 
U. S. atstovais. Sužinoma,'! 
kad Amerika sutinka skirti! 
savo tėmytoją specialiam T. 
Sąjungos tarybos posėdžiui, 
kurs bus sušauktas artimiau
siomis dienomis.

Čia kalbamai, kad Washing 
tono vyriausybė ir gi ne ma
žai interesuojasi Etiopijos 
klausimu.

ETIOPIJA NORI TEI
SINGUMO

ADDIS ABABA, liepos 18. 
— Etiopijos imperatorius Hai 
Te Selassie turėjo pasitarimų 
su Anglijos pasiuntiniu Sir 
Sidney Barton.

Imperatorius skundėsi, kad 
Europos valstybės, kurių tar 
pe yra ir Anglija, draudžia 
parduoti ir siųsti ginklus ir 
amuniciją Etiopijon.

Imperatorius pareiškė, kad 
tuo būdu daroma didelė skr
iauda Etiopijai, o etiopieciai 
nieko kita nepageidauja iš 
pasaulio, kaip tik teisingumo.

Tsitsikaro apaštališkas pre 
fektas mons. P. Hugentobler 
gavo žinių, kad1 kun. Joerg 
pagrobtas Mongudatuine, ge
gužės m. 29 d., ir paimtas į 
kalnus. Mandžiuko ir japonų 
kareiviai vijosi piktadarius 
ir praėjus porai dienų atrado 
misionieriaus kūną. Jis buvo 
peršautas.

/Vietos civiliniai ir karo au 
toritetai dalyvavo laidotuvė
se, o kareivių kuopa nulydė
jo karstą į kapus, arti kata
likų misijos. Velionis misio
nierius buvo 35 m. amž., pri
klausė Betlejemo užsienių mi. 
sijai Immensee, Šveicarijoj. 
Nuo 1929 metų misionieria- 
vo Mandžiuke.

NUŠAUTAS ŽUDIKAS

MEXIC0 CITY, liepos 18.
— Prezidentas Cardenas pra-;lavonas keletu mėnesių išgu- 
nešė agrarų susirinkime, kad į^J?8 baseino purvuose, 
jis planuoja sudaryti “vai-Į Lavono identifikavimas kol 
stiečių armijos atsargas” iš 'kas negalimas ir dar nepa- 
900,000 vyrų. Tas, anot jo, tirta, kaip jis ten pakliuvo, 
reikalinga “išlaikyti taiką ”, Spėjama, kad1 tai žmogžu- 
kaimų distriktuose. idystė.

. , . i Žinovai pareiškia, kad tas1 'Vienuolė Deotila iš Šv. Kry ~___
pareiškia, kad, girdi, rasių kug fiaroma politiniais sume- žiaus ligoninės pasakoja poli my|ję 
susimaišymas sukėlė niežėji- timais. Raud'onajai vyriausy- |CijaL kad prieš maždaug tris ( 

elemen- hpj vrn reikalino-a valstiečiu mėnesius jai teko su motina 
viršininke išeiti anksti rytą

mus nepastoviems 
tams.”

bei yra reikalinga 
ignorancija.

Naciai bijo šviesos ir teisy
bės. Vatikano protestas kiek 
teisingas, tiek energingas. 
Tas slepiama.

NURAUSTI KUNIGO ŽU
DIKAI ISPANIJOJE

pasivaikščiotų. Jos pastebė
jo, kad netoli to baseino de
ga matrasas ir keletas pagal-

PER 800 METŲ NEBŪTA 
TOKIO POTVYNIO

HANKOAVAS, Kinija, lie
pos 18. — Žinovai tvirtina,

PAS GRAIKUS PERKA
LAIVUS
----------- kams karo teisme Oviedo mie

ATĖNAI, liepos 18. — Ita sfe. Byla buvo nagrinėjama' 
lija nupirko pas graikus 12 viešai. ' '
laivų, tarp kurių du yra di-

vių. Pamanė, kad tai napa- • ka<1 Kinija -ian(lj(,n pergyTe_
_______ Praatas ,laiktaR tai.P ankatl i na taip didnliua potvynius, ko

rytą deginti tuos daiktus, bet , .MADRIDAS, liepos 18. - ” np|irpip, o taa |M neimta per 9M> metų.
Pasibaigė byla revoliucinin-1® • aišku, turėjo ryšio su

tai nekreipė domės. O tas, 
rastu

dabar moteriškės lavonu.

i deli keleiviniai laivai. Daugu! 
ma šių laivų bus sugriauta, *
ir gelžgaliai bus panaudoti. į / m 
municijos dirbimui.

Vakar Chicagoj pasalingai 
nušautas L. Alterie, butlege- 
ris, rakieteris ir kt. vardais 
policijai žinomas.

Jį nušovė jo priešai, su ku 
riais jis per ilgus metus ko- 
vojo.

šilimos rekordas

Teisme išaiškinta, kad 1934 
spalių mėn. 9 d. anksti

j stely Turon revoliueininkai' 
_____________ 'nužudė vieną pasionistą ku- |

TVA AKTUI PRIPAŽINO ir aStaoni.s krikščionių, 
brolius. i3o to, jio buvo Atlikę *

Vėliau pranešta, kad1 tai, 
rasi, bus gruodžio mėnesį žu 
vusi ir nesurasta Marion, 
Cozzo, 18 m. amž., 6420 So. 
Oakley avė.

Choleros epidemija ima 
reikštis nukentėjusiose sri
tyse.

DAUG ŽMONIŪ SUSIRIN
KO TEISMAN

Vyresniojo teismo teisėjas 
Kelly vakar toliau klausėsi 
argumentų Soldier field sta- 
dijumo reikale. Daug žmonių 
suplūdo teisman pasiklausyti

ŽUVO 9 DARBININKAI 
KASYKLOJE

.v . . . ... • , | VAN LEAR, Ky., liepos , _
kitų žudynių ir piktųjų dar , jg _ įvyko vie- kun. Cougblino ir piliečių ad

NEW ORLEANS, La., lie-į”4' . ,. . noj anglių kasykloj. Trys su
pos 18. — U. S. penktosios' e,1.Rm.°. 8P[en ‘j™1 e nrl žeisti darbininkai turėjo pa- 
apygardos apeliacijų teismas |1PVn’ucinin a* anS 1 n?’’**'jSgų išsigelbėti. Devyni kiti 
paskelbė sprendimą, kad TVAį1,1?8 ausma’ • 1 1 “ a ptl į pasiliko ir paskiau išimti jų

vokato ir parkų boardo 
vokato argumentavimų.

ad-

(Tennessee 
ly) aktas 
lūs).

Vaiky Authori-Į™* Pvenimų, I -• kalėti po 
yra tekėtas (lega-!dn J’’'*" k,fkv,™a’’ 0 18 l5‘

Vakar Chicagoj įvyko šili 
mos rekordas — apie 4:00 po > neria išvyko vasaroti į
piet buvo 94 1. šilimos.

visų lavonai.

teisinta- į ^TUNSTER, Ind., liepos
Be kitako bylos laiku išsl-| 18. — Šalia šio miestelio ra- 

aiškino, kairi1 kareiviai nekan- Į sta dėžė su žmogaus kojomis.
bus Chiea

SPRTNGFTELD, TU., lie
pos 18. — Gubernatorius Hor kino nei civilinių, nei revoliu-' Spėjama, kad tai

Chicagoje suimtas seniai 
ieškomas liankų plėšikas J. 
Guerin.

ORAS

! consiną.
Wis- cionininkų, kaip tai tvirtino goj nužudyto Ervino 

komunistai. kojos.

CHTCAGO TR APYLIN- 
Lango KĖS. — šiandien debesuota; 

nepastovus oras; šilta.
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šiais metais ruošiamų jo 60 m. mirties su
kaktuvių minėjimu programos. Kiek praneša 
spauda arba kiek tenka dalyvauti pačiuose 
minėjimuose, norima kalbėti ir kalbama apie 
Valančių, kaip Vyskupų, lietuvį, veikėją ir 
t.t., bet Valančius blaiviųinkas arba mažai 
minimas, arba ir visai nutylimas.

Iš tikrųjų, kalbėti apie Valančių ir nu
tylėti jo nuveiktieji darbai Lietuvos blaivini-1 lingi kapsų, dzūkų ir zanavy
ke, tai reiškia nepažinti Valančiaus ir kai- kų pulkai. Važiavo trauki- 
bėti tik apie mažųjų Jo dalį. Todėl, norint 
tinkamai pagerbti mūsų Didžio Lietuvio 60 
m. mirties sukaktuves, reikia iškelti ir Jo 
garbingąjį Lietuvos blaivinimo darbą.

MurctiK Kongresas Marijampolėje
Birželio 28, 29 ir 30 dieno- ntinė adorantų eisena, su do

mis Marijampolėje įvyko di- gančiomis žvakėmis rankose, 
dingas Eucharistinis Kongre- palydėjo Švenčiausiąjį į blu
sas. Jau birželio 28 d. rytą į ; nyč’.ą. Tokios eisenos Marija- 
miestą pradėjo plaukti skait- nipolės miestas dar nebuvo 

matęs. Ji nustebino ir sužavė-

REIKŠMINGAS PREZIDENTO ŽODIS

NUSIBODO LAUKTI

JLietuvos žmonės laukia lakūno \mtkaus 
nuo pernai. Bet ypač šiemet jie laukė, nes 
žadėta, kad jis į Lietuvų atskris pavasarį. 
Nesulaukė gegužės mėn., buvo tikri, kad bir
želio mėn. tikrai atskris. Spauda buvus pa
informuota, kad birž. 16 d. tai jau, be abe
jojimo bus Kąune. Vėliau buvo pranešta, kad 
10 dienų skridimas atidėta. Mat, reikėję dau
giau pinigų. Bet šiandien turime liepos 19 
d., tačiau lakūnas Vaitkus dar tebėra New 
Yorke. Dėl to jau ir Lietuvos laikraščiams 
nusibodo skelbti apie skridinių. Skaitytojai 
pradėjo pykti, nes per daug kartų jie buvo 
suvilti. Štai “P. B.” Nr. 21 rašo:

‘‘Laikraščiai rašo apie Vaitkaus skri
dimų tomis dienomis, bet žmonės kalba, 
kad dar nesą ko laukti: juk dar būsią 
1936 metai, juk pradėjęs skristi jau nebe 
šiemet”...
“Sekmadienis” įdėjo Karikatūrą, kurioj 

vaizduoja prof. Žemaitį, buriantį Vaitkaus 
išskridimo laikų. Nekantraujantieji klausia: 
“Kada gi jis atskris?” Atsakymas: “Palauk, 
tuojaus profesorius išburs”. Virš karikatū
ros taip parašyta:

“Visuomenė tiesiog "atakuoja Lietuvos 
aeroklubo pirmininkų profesorių Žemai
tį paklausimais dėl Įeit. Vaitkaus trans
atlantinio skridinio tikro laiko”.
Ir verta atakuoti. Bet dėl to ne vienas

Žemaitis kaltas. Daugiausia kaltas ALTASS 
komitetas, kuris klaidingai Žemaitį infor
muoju. Žinant, kad dar nei lėktuvas nepa
ruošti s, nei lakūnas neprisirengęs, skelbia, 
kad juu tada ir tada Vaitkus atskris. Iš
tikro tai yra visuomenės suviliojimas. Kam 
to klaidinimo, kad ir be jo būtų buvę ga
lima apsieiti. Reikėjo nenustatyti išskridi
mo laiko tol, kol lėktuvas nebuvo prireng
tas. Dabar, rengė išleistuves, skelbė, kad 
jau tuoj Vaitkus pasikels skristi, bet jis ir 
šiandien dar nėra išskridęs. Dėl to visuo
menė turi pagrindo įtarinėti ir savotiškas 
išvadas daryti.

Leit. Vaitkaus visuomenė nekaltina, nes 
jis ALTASS komitetui dirba už algą. Dėl 
to jis turi klausyti bosų, nes kitaip darbo 
netektų.

VYSK. VALANČIUS IR BLAIVYBĖ

Ne tik katalikai, bet visi tikintieji su 
džiaugsmu pasitiko Prezidento Roosevelto 
pareiškimą dėl tikinčiųjų persekiojimo Mek
sikoje.

jo net svetimtaučius ir kita- 
kramentą. Paskui daugtūksta- 
tikius.

Prikelsime Lietuvą!

Paskutinės kongreso dienos 
rytą visais plentais ir vieške
liais pasipylė nesuskaitomos 
žmonių minios iš gretimųjų ir 
tolimesnių parapijų. Plaukė 
gausingos procesijos su baž
nytinėmis vėliavomis ir įvai
riais plakatais, kuriuose bu
vo įrašyti kilnūs šūkiai ir o- 
balsiai. Giesmės skambėjo mie-

senelį Vilkaviškio Vyskupą. Į g^e jr apylinkėje. Visi skubė- 
Sutikime dalyvavo miesto
burmistras ir vietos valdžios 
atstovai. Prie parapijos baž-

niais, autobusais, vežimais, jo
jo raiti ir ėjo pėsti, pavieniai 
žmonės ir organizacijos. Pa
kelėse į miestą stovėjo garbės; 
vartai, išpuošti gėlėmis, žalu 
mynais, tautiškomis ir baltai 
geltonomis Popiežiaus vėlia
vomis. Abi bažnyčios buvo iš
puoštos tiesiog nuostabiai. 

Žmonių ir vėliavų jūra 
17 vai. organizacijos su vė-

ORGANIZUOKIM EKSKUR tai strošnas cūdas cici- 
SINĄ J NIO JORKĄ I listų pabudavotas Lietuvos

Dabar ekskuršinų čėsai. Oi- 
ganizuojama visokie ekskurši 
nai: į seną k rajų, į byčus, į 
leikas, į mares ir kitokie.

Užėjo ant mano delno inis-

unarui

Ir senam krajuj žmonės 
jau fones krečia iš mūsų ci
cilistų rūnijamo skrajaus per 
marės. Kauno gazietoj “Sek

lė, kad reikia suorganizuoti madienis” ant pirmo peidž į- 
ekskuršinas į Niū Jorką, ba,' dėta toks pikčeris: pievoj

nyčios Ganytoją pasitiko Eks
celencijos arkivyskupas Kare
vičius, vyskupas Būčys, vysk. 
Reinys ir skaitlingas kunigų 
bei vienuolių marijonų būre
lis. 21 vai. prasidėjo religinės

Kaip vakar pranešėme, kongreso atsto- Lavomis ir karo orkestras iš- 
vų grupė lankėsi pas Prezidentą ir įteikė kilmingai pasitiko Ganytojų, 
jam peticiją dėl tikėjimo persekiojimų Mek
sikoje. Tą peticiją pasirašė 250 kongreso at
stovų katalikų, protestantų ir žydų.

Į atsilankiusiųjų kalbas Prezidentas at
sakė, kad ir jis pats reiškia gilios užuojau
tos persekiojamiems meksikiečiams. Jungti
nių Valstybių gyventojai ir vyriausybė sto
vi už religinę laisvę namie ir pageidauja, 
kad ta laisvė būtų visuose kraštuose.

Tai yra tikrai reikšmingi Roosevelto žo
džiai. Tik reikėtų daryti viską, kad tie žo-į muzikos valandą. Po to vys- 
džiai nebūtų tušti, kad šio krašto vyriausy-. kūpąs Reinys pasakė gražų 
bė darytų žygių sustabdymui baisių kata-1 pamokslą, 
likų persekiojimų Meksikoje. Ligšiol tuo at-j Marijampolė didžiavosi 
žvilgiu nieko nebuvo daroma. Meksikoje te- į svečiais
belaikomas šio krašto ambasadorius Joseph,
Daniels, kuris užgiriu Meksikos bedieviškos, Į Kongrese dalyvavo dai Ek-
socialistiškos valdžios programą, kuria no-| Hce^enc^os VXS^*
rimą išnaikinti viską, kas religiška. rpas! Paltarokas, Kaišiadorių vysk 
žmogus iš Meksikos tuoj turėtų būti atšauk-

ANGLIJOJ KATALIKAI STIPRĖJA

“Š-nio” žiniomis, kas uiėnub, beveik kas 
savaitė Anglijos katalikai apima vis naujas 
pozicijas. Kur seniau ilgus metus nebuvo ka
talikų kunigo, šiandie kuriama koplyčios, šv. 
Mišių centrai, katalikiškos organizacijos, ap
gyvendinamas kat. kunigas.

400 metų prabėgo, kai Walsingliame ne
buvo katalikų kunigo. Bet nuo šių metų Sek
minių ten apsigyveno atsivertęs iš angliko
nų kun. Bruno Scott - James. Jis įsikurdinoI
arti seno apleisto vienuolyno, įsirengė koply
tėlę ir skelbia Dievo žodį tiesos ištrošku- 
siems žmonėms. Į klaidas įvesti žmones buvo 
nesunku, bet klaidingus įsitikinimus atitai
syti begalo įkyrus darbas.

Anglijos kunigai uoliai imasi apaštala
vimo darbo ir laimi Kristui daug sielų.

____________ I
KIENO TIE “PURVINI NAGAI”?

Kukta ir Šv. Tėvo atstovas 
Monsijoras Arata. Daug aukš 
tų dvasininfrų buvo atvykę iš 
Kauno. O šiaip žymių svečių 
buvo ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš AmerUjos. Ištiesų, kon- 

. gresas buvo didingas, nes va
karinėj procesijoj dalyvavo 
apie 10,000, naktinėj adoraci
joj 5000, o -iškilmių stadijone 
apie 20,000 žąnonių. Kongreso 
dalyviai turėjo kuo pasigrožė
ti. Visas miestas buvo gražiai 
išpuoštas, bažnyčios bokštai 
nakties metų spindėjo elek
tros šviesa ir žavėjo jų žvilg
snius.

jo į didžiųjų Eucharistinio 
Kongreso dienų užbaigiamą
sias iškilmes. 8 vai. rytą iškil
mių aikštėj pamaldas ir pro!'.
P. Dambrausko pamokslą iš
klausė vyrai pavasarininkai,
Kat Vyrų S-gos nariai ir kiti.
Mergaitėms pamaldos buvo 
atlaikytos ir prel. V. Borise- 
vičius pasakė pamokslą para
pijos bažnyčioj. 9 vai. Šv. Vi
ncento bažnyčioj šv. Mišias ji 

konferenciją išklausė ateitini
nkai sendraugiai, kariškiai ir 
šiaip inteligentai.

Giesmės 500 žmonių cnoro 
Dar gerokai prieš Ponf i ka

lines Mišias iškilmių aikštę 
užtvenkė marios žmonių, Ku
rio bangavo nuo Basanavi
čiaus aikštės per visą miestą. į matyti ir 
Eisenas tvarkė studentai atei
tininkai, policija ir kariuome
nė. Pontifikalinės Mišias lai
kė J. E. vyskupas Kukta, a- 
sisluojamas Vilkaviškio Kuni
gų Seminarijos vicerektoriaus 
prof. Dailidės. Pamaldose da
lyvavo J. E. vysk. Paltarokas, 
vysk. Reinys ir 6v. Tėvo at
stovus mons. Arata. Svečių 
suoluose sėdėjo prel. Borise- 
vičius, prel. Penkauskas, prof.
Česnys, prof. Kuraitis ir daug į 
kitų aukštų dvasininkų. Iš au
kštų pasauliečių svečių buvo

navynų šnekos, 
nepraeina diena, kad 
Jorką nepribūtų pavienių ir 
grupių ekskuršinai pamatyti 
Lituaniką, pikcerį su ja nu
sitraukti ir paklausti: “Ka
da Vaitkus lėks?”

Jeigu ekskuršinus daro to
kie šelmiai, kurie, kaip na
vynos pašnekėjo, Vaitkų va
gilio, žiopliu, bailiu laikė, o 
dabar pikčerius su juo ir Li
tuanika imasi, tai ką jau be
šnekėti mums, kurie tą skra- 
,įu rėmėin ir Vaitkui ščėsties

sulig dabar prie vandens, kurio anoj pu- 
į Niū|s®j matos Niū Jorkas, sėdi

Liet. Aero Kl. prez. prof.Že
maitis laikydamas rankoj 
dėlę ramunę; sale jo guli gn 
(iusninkas, dziegoris ir žiū
ronas. Užpakaly du žmonės 
vaizduoja Lietuvos gyvento
jus, laukiančius Vaitkaus. 
“Kada Vaitkus atskris?” 
klausia vienas. “Palauk, tuo
jau profesorius išburs,” at
sako kitas. O profesorius ski
na ramunės lapelius, ant ku
rių pažymėta dhtos, kada 
Vaitkus (sulig navynų kalen-

Mažųjų angelaičių balsai
Antrąją kongreso dieną di- Pro^- Dovydaitis, prof. Eretas, 

dingą įspūdį padarė mažųjų '^uv* Respublikos Prezidentas 
kongreso dalyvių eisenos —
angelaičių, Eucharistijos kar
žygių ir Marijos vaikų. Mažų
jų giedojimas sužavėjo net šal
čiausias širdis. 11 vai. atvira
me ore .L E. vysk. Reinvs at-

per mares perlėkti vėlinom. doriaus) turėjo išlėkti iš 
Dėl tų cicilikiškų dumblų Či- Niū Jorko. Džiūniaus 16 ir 
kagoj per gudbai pasaky- 29 d. dienų lapeliai jau nus
iims mes čia nei Lituanikos kinti ir žemėn numesti;'nekst 
nematėm, jos eūdų neregė- skina lapelį su data Džiula- 
jom, nei lakūnui delno nepa- jaus 15 d. Kiti ramunės la- 
spaudėm. Taigi nors Niū Jor poliai dar be datų.
ke galėsim tą baltą gull)ę pa ______

jos cūdaunus ins- Tikras balsavikas yra ne
trumentus apčiupinėti, kaip Andriulis, Bimba, Pruseika, 
kiti kad daro. Ba kas žino, ale Pasvalio žydelis Turmo- 
gal, Lituanika II ir pabuda- nas. Jis sugautas bekabinant 
vota tik tam, kad dabar eks-! ant stulpo raudoną “vėlia-
kuršininkai 
ir dyvitųsi

pas ją lankytųsi 
sakydami, koks

vą.” Teismo metu prašė, kad 
jį nubaustų.

“P. B.” daro tokių pastabą:
Didysis Lietuvis, Vyskupas Motiejus Va

lančius, 1875 m. vasario 24 d. šventė savo 
25 m. vyskupavimo sukaktuves, apie kurias 
jis taip rašo: “Sumą laikė pralotas ofieiolas 
Beresnevičius. Pasibaigus pagiedojo “Te 
Deum laudamus”, palaiminau ir parėjau na
mo. Niekas nieko nepasakė. 15 viso sveikino 
šaltai, nes tiek tebuvau vertas” (“Pastabos 
pačiam sau”, 144 psl.).

Taip atsimokėjo tauta Didžiajam Lietu
viui — vysk. M. Valančiui tais laikais, bet 
nė kiek negeriau atsimoka ir yra Jam (Va
lančiui) dėkinga ir dabar.

Vysk. M. Valančius savo testamente pa
rašė šiuos žodž'us: “Norėčiau ir numiręs; 
būti jums naudingas”. Taip, Jis norėjo bū
ti naudingas, bet lik tiems, kurie gyvena ir 
skleidžia Vysk. M. Valančiaus idėjas — blai
vybę ir abstienciją; tiems, kurie toleruoja ir 
net tarnauja Bachui, jis yra nenaudingas ir 
net žalingas.

Kad tai neperdėtas pasakymas, rodo ir (

Al. Stulginskis ir kiti. Per 
šv. Mišias darniai giedojo ju
ngtinis 500 žmonių choras, p. 
Kavecko paruoštas ir veda
mas.
Dviejų kilometrų ilgio eisena

Po pamaldų per miestą pra
sidėjo didžioji eisena, kuri už
truko net 2 valandas. Eiseno
je dalyvavo apie 350 vėliavų 
ir tūkstančiai organizuotos ir 
neorganizuotos visuomenės. 
Pasibaigus procesijai, švento-

Brooklyno “V-bė” rašo, kad socialistai 
buvusį “Tėvynės redaktoriaus padėjėją jaįĮcg iškilmingas Pontifikali- 
l’raną Bajorą žada išmesti iš SLA tarnybos nes gv kurių metu gie-
dėl to, kati jis “nerėmęs antiojo skridimo ... dojo jungtinis aštuoniolikos 
P- Bajoras dirbęs SLA dvidešimts metų, o parapijų choras. Čia pat J. 
dabar meta jį lauk. Dėl to “.V.” klausia: , E panevėžid vysk. Paltaro- 

“Visuomenei būtų įdomu žinoti, kampas pasakė kongreso dalyvia-
priklauso tie purvini nagai, kurie dabar mK gražų ir turiningų pamok-
terorizuoja rašytoją Praną Bajorą” ? j Nors protarpiais ir mai-'riuje prieš išstatytą Šv. Sa
Mat, prie ko priėjo socialistai, užvaldę ^ ,ietug> bet didingų iSUn.kramentą įvyko visos Vvsku- 

mių jis nesutrukdė ir nepalau- PU08 iškilmingas Šv. Jėzau*SLA. “V.” redaktorius teisingai klausia, 
argi ALTASS reikalai yra SLA reikalai?

GRĮŽTA Į SENĄJĄ RAŠYBĄ

Lietuvoje jau buvo įvesta nauja rašyba, 
kurią buvo nustačiusi specialiai sudaryta 
kalbininkų komisija. Komisija dirbo ilgoką 
laiką, paskelbė naują rašybą, kuri būt bu
vus privaloma visiems laikraščiams ir kny
gų leidėjams Lietuvoje. Dėl .to spaudoje kį- 
lo daug ginčų. Dabar Lietuvos laikraščiai 
jau praneša, kad nuo liepos 1 d. Elta vėl 
grįžo į senąją oficialiąją rafiybąi. “P. B.” 
pažymi, kad Eltos alionentai ir skaitytojai 
tuo bus patenkinti. Šiam patenkinimui yra 
daug pagrindo, nes nustatytoji “naujoji ra
šyba” ne visai buvo vyktfsi. •

žė dalyvių ištvermės. Tiktai 
prof. Ereto paskaita dėl lie
taus negalėjo įvykti.

Spinduliai nakties tamsoje
Nors naktį temdė juodi lie

taus debesys, bet naktinė Šv. 
Sakramento adoracija praėjo 
taip sėkmingai ir didingai, 
kad visiems dalyviams paliko 
neišdildomą įspūdį. Nakties 
tamsoje švitėjo gausiai elek
tros lemputėmis apšviesaas al
torius ir didingai virš jo spi
ndėjo kryžius. Čia J. Eksce
lencija vyskupas Būčys pasa
kė pamokslą apie Atgailos sa-

širdžiai pasiaukojimo aktas. 
Tai buvo pati didingiausio.ji 
kongreso iškilmių dalis, ku
rios padaryto įspūdžio tikrai 
nepamirš nė vienas kongreso 
dalyvis. Perskaičius pasiauko
jimo aktą, sugiedota “Te De
um”, suteiktas palaiminimas 
Šv. Sakramentu, ir J. E. vysk. 
M. Reinys tarė užbaigos žo
dį. Pagerbę Eucharistijos Kri
stų, atsigaivinę dvasioje Vil
kaviškio vyskupijos tikintieji 
išsiskirstė prie kasdieninio 
darbo ir pareigų, bet su nau 
ja dvasia, su pasiryžimu, Au
kščiausiam padedant, kruopš

čiai ir ištvermingai dirbti — 
prikelti Šventųjų Lietuvą nau
jam gyvenimui.

Didžių darbų organizatoriai

Šitam kongresui surengti 
labai daug nudirbo, daug triū
so ir rūpesčių padėjo rengimo 
komitetas, kurį sudarė: pir
mininkas — J. Ii vysk. M. Rei 
nys, vice pirm. prof. kun. A- 
leksa, ižd. prof. kan. A. Dai 
lidė, sekr. kun. A. Šilingas, 
vyr. procesijos organizatorius 
kun. Aug. Vaitiekaitis ir gie 
dojiinų sekcijos vedėjas pro1' 
kun. M. Ražaitis. Kongreso 
komiteto garbės prezidijumą 
sudarė J. E. ark. P. Karevi-

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
TARYBOS NARIŲ

— DĖMESIUI - -
Šiomis dienomis Federaci

jos Tarybos nariai gauna o- 
ficialius pakvietimus laiškais 
atvykti į Tarybos suvažiavi
mą, kuris bus š. m. liepos 30 
d., 10 vai. ryto Apreiškimo 
parapijos salėj, 259 No. 5tli 
Str., Brooklyn, N. Y.

Jei kurie iš Tarybos narių 
asmeniškai negalės suvažiavi
me dalyvauti, į savo vietą go_ 
lės įgalioti ką kitą, arba k 
k u savo nusistatymą šių 
nų visuomeniniais klausiniais

čius, vysk. A. Karosas ir vysk. prisiųsti.
P. Būčys. Kongreso garbės ! p0 Tarybos suvažiavimo, |- 
pmidijumą sudarė J. E. arki vyks lietuvių katalikų laikui- 
Pr Karevičius, J. E. vysk. A 'šfių redaktorių pasitarimas. 
Karosas ir J. E. vysk. Būčys. A.L.R.K.F. Sekretorių-:

Kingu Vnfcs Šamas
Įvyks rugpiūčio 20 dieną, 

Philadelpbia, Pa. Prasidės de
vintą valandą Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, 324 Wha 
rton St., iškilmingomis šven
tomis Mišioinis, kurias laikys 
J. E. vyskupas T. Matulionis.

Gyvename begalo audrin
gais laikais. Tikybinis ir tau
tinis indiferentizmas skatina 
mus sudaryti stipresnę, gali
ngesnę Kunigų Vienybę. Tad 
į šį Seimą kviečiame ne vien 
narius, bet ir nepriklausan
čius prie Kunigų Vienybės 
dvasiškius.

Gerb. kun. Emil. Paukštis 
yra paruošęs Seimui labai 
rimtų aktualiais klausimais 
paskaitą.

Posėdžiams numatyta viela 
— Adelphia viešbutvj, tuoj 
po pamaldų.

Sumanymus bei įnešimus 
prašome iš anksto siųsti Ce- 
ątro raštininkui kun. P. M. 
Jurui, 94 Bradford St., La\v- 
rence. Mass.

Kun. J. Karalius, pirm. 
Kun. Pr. M. Juru, rašt.



Penktadieni?, liepos 19, 1935

Po 10 Meto | Pacifika Maudytis ',90,218 akrų! Jame ne vien nežinoma iš kurio pasviečio' 
medžiai, bet ir visoki augme-: jie čia atsirito. Vieta, kurio-

Rašo A. V.

(Tęsinys)

Gražioji Arizona

Įvažiavus į Arizoną, tuojau 
radom geresnį kelią ir akme
nynus bei molynus. Tarytum 
kita šalis, kita žemė.

Arizona valst. ribuojasi pie
tuose su Mexico, vakaruose su 
California, žiemiuose su Utall 
ir rytuose su New Mexico. Plo 
tas — 113,956 kv. myl. Gyve
ntoji} — 435.833. Sostinė — 
Phoenix, suvirs šimtą tūksta
nčių gyv. Miestas prieš deši
mtį metų tik su keliasdešimts 
tūkstančių, dabar išaugo j di
dmiestį ir Arizona valst. gali 
didžiuotis tokia sostine. Dide
snio miesto už Phoenix nėra 
Arizona valst. Kiti miestai; 
?uscon — 40,000 gyv., Pres-
)tt — 8,000, Brisbee — 8,000,

liau keliu 260, linkui Petri- 
fied Forest (suakmenėjusio 
miško). Vieta būtų lig pažį
stama, bet viskas pakitėję: 
nauji budinkai, geresni keliai 
ir nėra tos vietos, kur būtų 
galima pasirinkti tų akmen- 
medžių.

Mus pirmiausia sutiko val
džios žmogus, užregistravo

nys: mineralai ir metalai. Y- 
patingai randama daug įvai
riaspalvio smėlio. Toji vieta 
vadinasi Painted Desert. Mes

X I

je randami tie medžiai, uži
ma virš šimto kvadratinių my
lių. Išilgai* mes važiuosim marmuras 
virš 20 mylių. Štai ir tas “A- ;neima...

Į (Bus daugiau)

nors pielyčia pielyk, stebėjo- ir pasilinksminti, taipgi pa
si “Dėdytė”.

jų privažiuosime. Suaknienė- 'gotos Tiltas”. ’ į
jusiu medžių nėra išlikusių _ Va<e> vaje koks i|gas ak. j

simatyti su visais pažįstamais. 
— Norėjau žievės gabaliu- Grieš gera lietuviška orkes- 

kų nusiplėšti, ale negali. Kaip į tra. Bus visokių žaidimų.
kietas. Nei peilis j Rengimo komitetų sudaro:

. A. Šalna — pirm., M. Stirna

čielybėj. Jų rasime tik vieną, 
kurio ilgis šimtų vienuolika 
pėdų. Tai vadinsis Agate 
Bridge (Agotos Tiltas), kurį 
neužilgo privažiuosime.

Kiti medžiai sutrūkę į ga-
auto, įdavė literatūros ir pra- ' balus. Kas do priežastis —
šė ties anuo nameliu sustoti 
dėl tolesnio užsirekomendavi- 
mo. Viskų padarėm, kaip bu
vo įsakyta.

Po erdvę salę bevaikščio
jant, bežiūrinėjant ir besi
klausant aiškinimų apie tų 
suakmenėjusį miškų, “Tety
tė” negalėjo atsipeikėti kur 
besiranda.

— Man galva apsisuko nuo 
to žiūrėjimo. Nežinau nei kur

Douglas, Miami, Yuma ir ki- esu jjg pasakoj., 
ti. Bet didesnio negu 10,000| — Matai kur aš tave atsi-
g.vv., jau nerasi. i vežiau, — džiaugėsi “Dėdy-

Arizona garsi gamtos gro-,■(§»>. Tokios cūdaunos vietos 
žybėmis, galvijų bandomis, že- įu gav0 gyvenime ne tik nesi 
mes turtais ir sveiku oru. Nie- dešimts penki milijonai metų 
kur kitur pasauly nerasite to- [mačiusi, bet ir knygoj neskai- ' 
kio giažaus gamtos kurinio j(-.jusi Pamislyk! Šimtą šešias-i 
kaip Grand Canvon. O suak- lį.un atgal, tie mediniai me-*
menėjęs miškas ! tižiai pavirto akmeniniais!...
Forest! Painted Desert! lndi-\ Ig kur jau tu žinai> _
joaų didžiausios kolonijos atkirto “ Tėty tė —Kas tuos 
rezervacijos!... O kiek kalnų! | lnelus skaitė?...
Kiek miškų! Kiek tyrų! Ko
kios irrigacijos! Koki tvenki
niai!...

Nuo šalčiausio, iki karščiau- 
sio klimato! Apie Flagstaff, 
kalnynuose jūs drebėsit naktį 
nuo šalčio, o apie Phoenix, 
Yuma — vartaliositės šilumoj 
(Flafstaff šiais metais 3 lie
pos, buvo naktis su 39 “gru- 
dusais”!...)

Roosevelt, Coolidge tvenki
niai, maitina keliasdešimts tū
kstančių gyventojų. O kiek 
mažųjų tvenkinių!

Didieji vasaros karščiai, ku
rie siekia iki-120 “gradiusų”, 
viskų išdegintų, jeigu ne vė
sios naktys ir tvenkinių van
duo. 5 •

Įeiti į artesnę pažintį su 
Arizona valstybe ir išstudijuo 
ti jų, imtų labai daug laiko. 
Aš pasistengsiu bent paviršu
tiniai supažindinti su gražiąja 
Arizona.

Keliu 60 bevažiuojant, kaip 
jau pirmiau minėjau, mes jsi- 
ritom į Arizona. Pirmas “di
dmiestis”, tai buvo Springer- 

ille. Nuo Čia, gavom smaluo-

niekas nežino: gal nuo kait
ros, gal nuo lietaus, gal nuo

— Skaitė neskaitė, o gir
dėjai? — taip aiškino apicie- 
rius kų jis žino? Šimtas mili
jonų! Gm!.... Lengva pasakyt 
durnam. Mane jis neprigaus!..

— Taip moksliškai išskai
čiuota. Juk mokyti atvažiuo
ja čionai mokytis dar dau
giau...

— Klausyk tik tu kų tau 
mokyti sako ir rašo, tai be 
galvos pradėsi vaikščioti.

“Tetytė” apžiūrėjus meškų 
kailius, indijonų pintines, dro 
žinius, audinius, lipinius ir 
t.t., pradėjo teirautis manęs I 
apie tų “Petrovaido oraz” . 
(Petrifield Forest). Jai tas J 
žodis sunkiai tarėsi. Taigi pra •' 
dėjau suprantamai, ne moks-1 
liškai, aiškinti. j

Daug, daug milijonų ar bi- ' 
lijonų, o gal tūkstančių me
tų, įvyko vulkanų išsiliejimai, 
kurie užliejo gyvus ir negy
vus sutvėrimus, o vėlesni že
mės drebėjimai, gal būt išar
dė tuos sutvėrimus ir jie vi
sur išsiraičiojo.

— Ale jūs man pasakykit, 
kodėl ta žemė vis dreba irkelių iki Saint Johns. Iš , , . ,.. . , .v . v_ . 'dreba. Anų diena, sakėt, biskio miestelio įssivezem gražų

įspūdį. Pats miestelio vardas 
atatiko tos dienos šventei: 24 
birželio — šv. Jonas. Pirmiau' 
šiai, tai pasveikinom Jonus ir 
raštiškų pasveikinimų pasiun
čiau Jonui Grajauskui į Pitts- 
burgli, Pa.

Toji diena man gerai pažį
stama, nes 24 birželio, 1924 
m., įvažiavom trys dzimdziai 
j Amerikų — New Yorkų. Gi 
10 m. tam atgal, mes sukinė
jomės po Yelloivstone Park 
su geografiška, prof. Pakšto, 
ekskursija.

Kaip greit laikas prabėga!..
Tiek to. Bėga laikas, bėga 

ir mūsų automobilius. Visi bė
gam, vejamės viens kitų kaip 
tie keturi guminiai ratai ir 
nepnsivejam nieko, išskyrus 
amžinastį, iš kurio nei vie
nas nebegrįžtame...

IS St. Johns baidėmės to-

drebėjo Kalifornijoj, — teira
vosi “Tetytė”...

— Ot kvaila galva, nesu
pranta. Dreba iš baimės. Sū- 
dnos dienos bijo, — paerzino 
“Dėdytė”...

Man teko rimtai įsikišti į 
tokį pasikalbėjimų, nes kitaip 
“Dėdytė” gal būt praradęs 
tūkstantį savo plikės...

Žemės drebėjimai paeina 
nuo jos vidaus formavimosi. 
Vienur dreba ir skyla, kitur 
dreba ir smunka skradžiai j 
vandenynus, dar kitur — iš 
silieja lava iš vulkanų. Dėt 
mums nesvarbu nuo ko ji dre
ba. Tegul sau dreba.

Tie plotai suakmenėjusio, 
miško kų mes čia važiuodami 
matom, yra nuo neatmenamų 
amžių. Juos valdė indijonai, 
vėliau ispanai, dabbr valdo a- 
merikonai. Plotas to miško —

meninis medis. Ir storas, — 
stebėjosi “Tetytė”. Po apa
čia su cinientu sudrūtinta...

— Kad neįlūžtum, — pa. 
aiškino “Dėdytė”...

Ilgas, lllpėdų čielybėj iš
silaikęs medis, gulėjo išdri
kas. Tūkstančiai žingeiduolių

DIDELIS PARAPIJOS 
IŠVAŽIAVIMAS

— vice pirm., J. Vaičaitis — 
rašt., I. Noreika — kasinin
kas, P. Katilius — skelbimų.

P. Katilius

KAUNAS. — Lietuvos kon 
šului Rygoje p. Vainauskui 
ir darbo inspektoriui p. tAke-

SCRANTON, Pa. — Šv. juo 
zapo parapija rengia didelj 
išvažiavimų į Lake Aniel pa- vičiui pavesta ištirti būklę 
rkų, rugpiūeio 11 d. i Lietuvos darbininkų, nuvvku-i

turistų per jį yra perėję, o | Bus gera proga lietuviams 'šių į Latvija žemės ūkio dar- 
Šalčio, arba kito ko. Taip pat jam kaip niekas! Akmuo — liš visų apylinkių suvažiuoti bams.

AČIŪ ui ŠAUNŲ ŠOKI. 0 DA- 
BAR KĄ SAKYSITE APIE LUCKY 
IR ŽVILGSNĮ l MŠNUL1?

Dvieju draugystėje aš nekliūvu

FRESH PASTEURIZED 
MILK IS BEST 
FOR COOKINO

BETTER FLAVOR TO 
ALL FOODS

There i* no substitute for the 
pure natūrai flavor of fresh pas- 
teurued įmik—because it is pro- 
duced under the highest ųuality 
standards. That’s why women 
prefer it for every purpose. 

MUK FOOMDATIOH—Chicago
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DVIEJŲ DRAUGYSTĖJE AŠ NE
KLIŪVU. AŠ ESU JŪSŲ GERIAUSIAS 
DRAUGAS, AŠ ESU JŪSŲ LUCKY 

STRIKE.

KAS SVARBIAUSIA, TAI KOKS TABAKAS 
Niekur nėra puikesnio tabako kaip tas, kuris naudojamas Luckies

TOLOSEFATMIm M. Katner ef Brooklyn, M. T. 
trrltes: “Bare aaad Kraaehaa (ar tha 
>aat « montha and bara nat anly laat SS 
*oaoda bot (aat aa mnah bet t ar la erery 
way. Brau (ar peo yla wba dea't care ta 
radaaa, Kraaaban la vandarfal ta keep 
tha ayatam bealthy. I balne a naraa 
•beari d knoe (ar I're trlad aa mane 
thlnra bnt only Kraaehaa anavarad all 
*nr*aaaa." (May U. 1M).

TO loaa fat SAPILT and RARMUBS- 
LY, take a half toaapoonlul of Kruachan 
Balta lo a glaaa of hot vatar In tha 
morning bafora braakfaat—don't mlaa a 
morning—a bottla that ląstą t vaaka 
coata bot a trtfla—gat Kruachan Balu at 
any drugatora ln Amarlea. K not Joy- 
fully aatlafiad alte r tha flrat bottla— 
monay back.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULJ 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or 

g&ntzme paeina nuo to, kad Jisai ga 
nėtlnai nellslvalo ir todėl praplatinę 
bakterijas kurios užkrečia Jus Ilgo 
mis. susilpnina jūsų organtzma lt 
Jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo Ir t.t.

NUOA-TONE išvaro visus nuodus 
II Jūsų sistemos. Tra milijonai mote
rų Ir vyrų, kurte atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatų su Šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu Jūs Jaučiatės 
pavargus arba nesveikas, pamėginki
te NUOA-TONE.

Reikalaukite tikro NUOA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomlngose 
valstlnyčlose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-8OL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 2Sc Ir
I0o.

Copyright 1 »3S. Tbr Arserktn Tobieco Coopuir

EMIL ŪENEMARKlnT
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aDraugo
Metinis

PIKNIKAS
Įvyks

Sekmad., Liepos-July 21

79th ir Archer Ave.

Programas
Piknikas prasidės 11 vai. ryto 
Šokiai prasidės 1 valandą po piety 
Dainavimas prasidės 3 vai. po piety 
Svečiy žodis 5 valandą po piety 
Laimėjimai prasidės 7 valandą vak.

Longinas Vilutis iš šv. Pe
tro ir Povilo purap. laimėjo 
ketvirtą vietą. Daina: “Pasė
jau kanapę”.

1
Vytautas Pivarūnas iš Vi

sų Šventų ]>arap. laimėjo an
trą vietą". Daina: “Mudu du 
broliukai.”

-*t-~ r* „•

Širdingai kviečiame visus prietelius, 

rėmėjus, biznierius, profesijonalus 
ir plačiąją visuomenę atsilankyti į šį 

didžiulį pikniką paremti vienintelį 

lietuviy kataliką dienraštį Amerikoj

Cecilija Lenkarčiūtė iš Gi-
mimo Švenč. Pan. Marijos 
parap. laimėjo pirmą vietą. 
Daina: “Vasara”.

Eugenija Marcinkiūtė iš šv.
Antano parap. laimėjo treč:n 
vietą. Daina: “Aš atsikėliau 
ankstų rytelį”.

Šie penki Liet. Kataliką Mokyklos Vaikučių Dainy Kon
testo laimėtojai parodys savo gabumus dainuojant tas pa
čias dainas šiame didžiuliame “Draugo” piknike.

Florencija Poškiūtė iš Ne
kalto Prasidėjimo parap. lai 
įnėjo panktą vietą. Daina: 
“Pavasariui auštant”.

—— 1



Penktadienis, liepos 19, 1935 DRAUGAS 5

*

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS
Liepos 7 d. J. J. Kiršans- 

kiui apkrikštijo savo dukrelę 
duodami jai vardų Georgina - 
Aldonu. Krikšto tėvai buvo

I Muz. J. A. Blažys taip pat 
iš anksto rengiasi prie dide
lio vakaro - koncerto. Vaka
rus bus rudenį.

Kelios Detroito lietuvaitės 
nusipirko automobilius. Linkj 

h. Janušauskas ir V. Jano- (ina jOms pasekti Adomaičių 
zienė. Krikšto sakramentų su- į jukrults pavyzdį. Ji savo nu
teikė kun. L I. Boreišis. I-'i-1 tomobiliu daug patarnauja 
likime Kiršanskiams išaugin- pulap,jos reikalams, ar pin
ti dukreles gėlomis,. pn\\z- luOgy rengime, auką rinkinu 
dingomis lietuvaitėmis, kaip įr į t

ir jie patys.
Į krikštynų puotų susirinko Rugpiūčio 1S d. L. V. 102 

kuopa su parapija pusiau re-daug inteligentų, jų draugų:
Kiuberai, Kadžiai, Maitai, KUjnį,.u pikniką.
džiai, Barščiai, J. R. Janušau- *______
skai, Stankui, Kašilioniui, Sa-Į u Bukžuiteij pijal;o lnoUy. 
rapai, Bražinskai, Mamai, | ,ojai; „ors augllsiai Uetloį,e 
Mediniai ir daug kitų, kuriui ir „)okslt, pradžioB ir oukj„.s. 
pavardžių neteko sužinoti.

Ten buvęs

ŽINIŲ ŽINELĖS

nį išėjusiai svetimtaučių mo-
. kyklose, lietuvybės idealai y- 
ra arti širdies. Ji begalo įdo-

Paryžius garsus Įvairių ma-; 
du išradimu, o Detroitas nu -i 
tomobilių išdirbiniu. Turint į 
gerų pažįstamų, ar giminių, i 
įdomu Detroite pasiviešėti, pa j 
sigrožėti jo apylinkėmis.

O kas dėl paties lošimo, nė-' Vaikus į bažnyčių utvedė iš 
ra daug kų sakyti. Visur, kur svetainės klebonas su minis- 
tik Šv. Pranciškaus akudemi-. trantais. Altoriai buvo gražiai 
jos studentės lošia, reiklu tik gėlėmis papuošti. Mergaičių 
eiti pažiūrėti, kad salėj neli-1 choras, ved. B. Petroniūlės, 
ktų vienos tuščios vietelės. Jei ' gražiui giedojo. Viskas buvo
jos su lošimu atvyktų antru 
kartu, dar daugiau malonume 
paliktų. Antanas žiemys

METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
MOT. SA-GOS 19 KP.

labai įspūdingai.

Programas susidėjo iš 16 
dalių: kalbų, duinų, šokių iv 

‘įvairių trumpų veikalėlių. 
Nors buvo šilta, žmonių betgi

seserys gulėjo vaikus gerai 
PJTTSTON, Pa. — Moterų : išmokvti visokiu dalykų.

Sųjungos 19 kp. metinį išva
žiavimų turėjo liepos 7 d., M y- 
er’s Camp, prie ITarvey’s 
Luke. Ir šįmet su sųjungietė- 
mis važiavo nemažas skaičius 
svečių. Buvo atsilankęs kleb. 
kun. Jonas Kasakaitis su ke

lintu jo svečių.

Sąjungietės gavo kvietimų 
per kp. pirm. Juzefų Šakočie- 
ne nuo Jėzaus Nukryžiuoto

parapijos piknikus.. Iš Sioux*virš 100 mylių nuo Chicagos Visos dainos ir muzika iš 
t įty ii- Omaha lietuvius kte- Malonios dainos, įdomūs , AAF stoties buvo labai ai- 

patarimai, skelbimai praėjusį akiai girdimos. O kam nėra 
sekmadienį buvo Progress Fu-j nialonu išgirsti oro bangomis 
rniture krautuvės radio vala-, aavo gimtoje kalboje dainas? 
ndoj. Vėl dalyvavo tas šau-;Bodos, Budrikas jas leidžia

bonus kviečia į tų piknikų. 
Pelnas skiriamas bažnyčios pa 
gražinimui. Bažnyčia dabar 
gražiai muliavojama gražiais 
paveikslais piešiamu. Bus nau 
jos stacijos. Altoriui ir sto-
vylos taip put bus atnaujinti. ]aĮ,ttį 
Kada viskas bus baigta, tu
rėsime vienų gražiausių baz-

prislinko nemažai u- viri ste- ■ m“8te- 2“‘on6s
bėjusi, kad toki,, trumpu laikų , kaJ mes tokiuose

nkiuose laikuose drįsome tiek 
lėšų daryti, nes lėšos sieks

Klebonas ir parūpi jonai la
bai dėkingi seserinis už čionai 
nuveiktus darbus.

Pamatę, kų seserys gali nu
veikti, žmonės jau pradeda 
reikšti noro turėti savo mo
kyklų, kad vaikai būtų po 
seserų globa. Liepos 21 d. )- 

vyks pusmetinis parapijos su
sirinkimas ir jame bus įneš
tas mokyklos klausimas. Mo-

net du tūkstančius doleriu. 
Jeigu piknikas pasiseks, gal 
ir klebonijų šįmet bus pasta
tyta. Koresp.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS

Seserų dalyvauti seserų išva kykla būtų parapijai didžiau 
žiaviuie, gražioj vienuolyno

niauja lietuviška daina, muzi- iaSPlaeio 15 d. Kvif
ka, teatru, lietuvių kalba ii-Į tllnas Paimtas ii pasižadėta 
spauda. Linkėtina ir ateityje 're,nti išvažiavimų, nes pelnas

nesiskirti su lietuvybės ir ka
talikybės idealais.

Rugp. 19 d. Detroite įvyk: 
Lietuvių Sporto diena. Sporto 
dienų rengia Detroito profe- 
sijonalai.

Vargo V-i-a-s

PASIGERĖJOM GRAŽIU 
- LOŠIMU- - - - - -

Negalima praleisti nepara-
šia laimė. Klebonas labai pa- sius, kiek malonumo mums su- 
geidauja mokyklos. | teikė pereitų sekmadienį Bu-

Liepos 28 d. įvyks metinis driko ratlio programas, esant

nusis Progress vyrų duetas, uiu virš G metai kas sekma- 
Programo vedėjas padainavo*' dienį nuo 5 vai. popiet ir kai 

8 vai. vu
Kauniškis

jausmingai Šimkaus ketvirtadienį nuo 
arge. varge”. Jostra karo.

DOVANOS PRIE “DRAUGO” METINIO 
DIDŽIULIO PIKNIKO TIKIETŲ

Garsus Radio, vertės $59.00 iš Peoples Furniture Kom
panijos krautuvių, 253G W. G3id St., ir 4183 Archer Avė.

Knygų iš “Draugo” knygyno, “Draugo” ir “Laivo” 
prenumeratos, ir daug kitų naudingų dovanų, vertės už šim
tus dolerių.

kus palaikymui Jėzaus Nukrv 
Į žinoto Seserų
i našlaitvno.
I • . ’' rinktas komitetas iš darbščių 
sųjungiečių: pirm. J. Šakočie- 
nės, P. Juškevičienės, M. Di
lienės ir M. Markauskienės.

S-tė

globoje esamo 
Tam reikalui iš-

DŽIAUGIAMĖS SESERŲ 
DARRAIS

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

Darbai vidurvasaryje De
troite kas met dideliu nuoši
mčiu sumažėju darbai ir ne
dirbusiam čia nėra vilties gau
ti darbo. Nepatartina iš ki
tur važiuoti į Detroitu darbo 
ieškoti.

_______ l ROCllEST’ER, N. Y. — Bi-
Lietuviai visuomet rengia! 1^e^° klebonas kun. J.

daug pramogų. Pastebėta, kad j kati lytoj
piknikuose, vakaruose, ar ki-į'a^aie lošiama \ eneei- 
tose pramogose senesnėji ka-^JS nrinigaikšty te Lilia , tu
rtą lietuviškai kalba ir dai. -iT Skanių tragedija, 
nas dainuoja. Jaunimo tarpe Į ~^an ,ua^onu ia'
mažai kur išgirsti lietuviu ka- LP1U losimų dėl tiijų 

pr.ežasčių:
1. Mergaičių pavardės dul

lbų.

West Side Kv. Antano pa
rapijoje gyvuoja L. Vyčių i02 
kuopa ir visuomet gražia? vei
kia. Dabar vyčiai įvedė ir pa
šalpos skyrių. Girtina, jeigu 
darbas bus varomas pirmyn 
su energija viso jaunimo.

SIOUX CITY, lova. — Kv. Į 
Pranciškaus seserys pradėjo * 
čionai mokinti birželio 17 d. ‘ 
ir baigė liepos 7 d. Per truin-1 
pų laikų jos prirengė didelį 
būrį vaikų pirmai šv. Komu- j 
nijai ir svetainėje surengė pro j 
gramų. J

Kaip Šv. Kazimiero bažny
čia pastatyta (o jau 20 m.)

SUKYS DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimant Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arbu Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, V ėsti los, Automobilių, 

Stiklų Ir 1.1

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite j Barskis Furniture llouse nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vienų akį ant vertybių, o kitų ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Barskio kainas prieš pirksiant savo rakandus. Tai 
yra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Didr 
žiuma stako yra paleista pardavimui tokiomis žemomis 
kainomis, kad padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tu
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste. Štai 
proga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namų. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HūliSE, Ine.
1748-50 West 47th St.

Arti AVood St.
Atdara antradieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak. 

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.
žiumoje liudija, kati jos tlzū- pirma kartų iškilmingai vai
kaitės, reiškia mano viengen- kai ėjo prie šv. Komunijos.
tės. ------------------------------------------ -

2. Mokyklos vedėjos — tai
Amerikos lietuvių mokyklų 
žvaigždės, kurios erdvių be
ribėje spindi ryškesniais kul
tūros spinduliais, apšviestla-'• 

Detroite gerai veikia L. R.!11,08 Vls platesnius kolonijų
K. S. A. 3 kp. Girdėt, West I plotus. Vaidentuvėje aš mu> 
Side 2G5 kuopa rudenį žada tau, kaip tos Amerikos lietu 
rengti vakarų. Proga bus vi j V1U žvaigždės: Šv. Kazimieroj 
sų trijų kuopų nariams susi-i11" Pranciškaus sesei)s po 
eiti ir linksmai laikų pralei-, Lokių 10 metų gali apgaubti 
sti bei tampresnius ryžius už-, šviesa visų Amerikos Letuvi- 
megzti. J4-

Šis “sportas”, kuris skaitydavo visokius lai
kraščius, dabar skaito tiktai visu geriausiųjį 
“Draugų”. Matęs pranešimus apie “Draugo” di
džiulį metinį pikniką Šį sekmadienį, liepos 21 d., 
Birutės darže, tuoj nusipirko sauja tikintų sau ir 
draugams ir sakė štai ką: “Dabar tai žinau, kad 
netik pasimatysiu su visais senais draugais ir 
pažįstamais, bet dar turėsiu progos laimėti bran
gių dovanų.

VENETIAN MONUMENT C0„ INC.

ALBERTAS 
R. PULOKAS

Mirė- Iii i>os 18 d.. 1935 m., 
4 vai. ryto, Huluukęa voh 3 mė
nesių amžiau*. A. u. Albertus 
gimė Clilcugo, III.

l’uliko didi liumc nuliūdime 
motinų Kli uų, tėvų Juozai>ų. 
tetų Marcelę Kiiikūnas ir Jos 
šeimynų; o Lietuvoj bobutę Ir 
senukų, ili-lis ir

Kūnas pašalnotas 2709 West 
7 1 st Street. Laidotuvės j\yk»še- 
štadien), liepos 20 <1., iš na
mų 9 vai. iltis atlydėtus j Gi
ni Ano l’anelf-H .švenčia tįsios Ma
rijos parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, i'o pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, di-angus-ges ir pužys- 
tumus-mas duljvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Teta Ir Gi
minės,

Iziidotuvių direktorius J. 
l.iulevičliif'. Telefonas LAI-’a- 
yetle 3572.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

Udizbijal aaktoraėt rūšiai pamišk
ių Ir Ėraknamlų

o------------
Dldiiaula paniaklų dlrHnri 

OUcacoJ

Snrirš 50 metą prityrimo
--------- o — -

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

--------- o - ■ ■
Mes atlikome darbą daugeliui 
šymesnią Chicagos Lietuvią.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 

namių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 

Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbę jais.

MOUNT GARMEL

alfred Romiu,

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PENSAOOLa MII 
RKLMGNT MS5 

Offlm: HIIJ«IDB IMS 
Vlnoent Roselll, secr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skintas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp
1. F. Eudeikis

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hennitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Laclmcz ir Simus 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927

1. tinluičiis 
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis
A. Petkus
1. F. Kadžius

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCI PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

« *



fl D R A Tt O A S Penktadienis, liepos 19, 1935

VISU ŠVENTU PARAPIJOS PIKNIKAS
M

Sekmadienyje, Liepos (July) 21 diena, 1935
Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.

PRADŽIA 11 VAL. iki vėlybos nakties, nes vakare oras atvėsta ir visiems yra malonu ty
rame ore po medžiais laikę, linksmai praleisti. Baseball ir kitokio sporto žaidimai prasidės 2 
vai. po pietų. BROLIŲ METRIKŲ orkestrą, geriausia lietuvių muzika. Širdingai kviečiame vi
sus parapijomis, kaimynus, prietelius ir gerbiamus biznierius j mūsų parapijos piknikų. Skanūs 
valgiai ir gėrimai jau prirengti. Tikėdami, kad atsilankysite Į piknikų, iš kalno širdingai dėko
jame. KLEBONAS ir KOMITETAI

VIETINĖS ŽINIOS
PRANEŠIMAS TAKSU 

MOKĖTOJAMS '

Daug žmonių nukentėjo dėl 
neapsižiūrėjimo. Daug žmonių 
nusiskundžia, kad jų taksai 
didesni, negu turėtų būti.

kaus kas; J. Andriuška jauna
sis 1 dol. Labai malonu, kad 
visi parapijonai, pagal savo 
išgalės, remia kilnų parapijos 

! darba.

Liepos 21 d. parapijos dar
že, Ak. Rėm. 7 skyrius rengia

GRAŽUS L, ŠIMUČIO 

IŠLEISTUVIŲ VA

KARAS

Liepos 17 d., Gimimo P. š. 
parapijos salėje įvyko dviejų 
katalikiškų organizacijų Cine. 
apskričių rengtas L. Šimučiui 
išleistuvių vakaras. Nežiūrint

Albavičius ir Lietuvos kons. 
Kalvaitis, kurio kalba itin bu 
vo graži, reikšminga. An? ga- 

I Io L. Šimutis pasakė kalbą, 
i padėkojo visiems už atsilan-

AKADEMIJOS RĖMĖJĮI 

DRAUGIJOS PIKNIKAS

Vasarų nesinori namie bū-

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame kun. 
J. Šaulinskui už atlaikytas iš
kilmingas pamaldas ir už gra-

kymų. Programui vadovavo d-1 ti 2monės nH-,gsta išvažiuoti pamokslų skaudžiausioje
ras Rakauskas. • iaukus> parkus, miškus, iŠ

Vakarienę, už kurių viešini-1 niiesto du,kių į tyrą orQ visi 
nori pasidžiaugti gamtos gro-

ri užlaikyti savo triobėsius 
švariai, šviesiai ir gerai išvė
dintus; turi vartoti sterilizuo
tus prietaisus; turi turėti pie
ninę, kurioje pienas yra šaldo
mas.

mūsų dienoje, 17 d. liepos, 
dviejų metų sukaktuvėse nuo 
žuvinio mūsų mielo brolio St.
Girėno, taipgi ir jo draugo jakgtų 
St. Dariaus.

Ačiū visiems, kurie

KJATTNAS. — Ligi birželio 
27 d. vidaus paskolos 

buvo išpirkta už 13 
milijonų litų.

ly būt reikėję mokėti $1.50, 
paruošė marketparkietės vei
kėjos Prosevičienė ir Ramoš- 
kienė, padedant kitoms mote-

men.
žiu, pasinaudoti saulutės spi 
nduliais.

Ant laimės, pas mus įsigv-ipiknikėlį. Bus gera muzika, dušnaus, po karštos dienos, 
p Pelnas eis pusiau su parapi-vakaro, žmonių susirinko gra

Taigi, noriu paduoti faktus, į T~7 IZJ rims. mergaitėms.
kaip galima apsigint nuo 
apsunkinimų.

Kurie nesumokėjo (arba yra 
įmokėję tam tikra sumų) 1933 
taksų, galite paduot vadina
mų “objection”. Laikas yra 
nuskirtas liepos 19. Tai labai , 
trumpas laikas.

žus būrelis. Ypač skaitlingai! Liepos 31 d. L. Šimutis iš
vyksta į Lietuvų laivu “Nor- 
rnandie”. Rap.

ja. Viena dalis eis bažnyčios
remonto fondan, o kita Šv. buvo atstovaujama Chicagos 
Kazimiero vienuolynui. lietuvių profesionalų ir vei-

------------ įkėjų “klesos”.
Liepos 21 d., Birutės darže ! Programas buvo gražus. Dai 

įvyksta dienraščio “Draugo” | navo žinomi mūsų dainininkai- 
piknikas. Nėra reikalo daug į ės: M. Janušauskienė (akomp.

Jeigu tinkamai ir teisingai j raS>'ti’ n<“s katalikai gerai ži-, B. JannSnnskni, K. Sabonis 
paduosite “objection”, vįsa. n"™ >r snprantame, kad svar-^akomp. L. Sabonienei), E.
dos laimėsite. Kitais žodžiais, Ib!aufia miis užduotis yra - [Rakauskienė (akomp. Pociui) ..
nieko nenustosit o Camr aalė !rein^ katabkiškųjų spaudui ir J. Romanas (akom. Pociui).' kyje Dainos Šventės progra-1 rugp. 18 d., žinodamos, 
gįt laimėti ' ” Reikia tikėtis, kad dienraščio j Linkėjimus sudėjo visų cen- 1 me, rugp. 4 d., Vytauto parke., rėmėjų draugijų sudaro visų

MŪSŲ CHORAS PIRMOJ 
ElUfeJ

Adv. Charles P. Kai

veno piknikų paprotys, kurie' • Komunijų aukojo už jų

Gim. Pan. švenč. parapijos, irgi rengiasi prie savo meti 
didžiulis choras, vadovaujant.' nio pikniko, kuris įvyks rugp

pasikartoja kas sekmadienį ir siel&s* 
net po kelis. Tas duoda pro
gos susitikti draugus, papžįsta
mus, maloniai praleisti jų ta , --------------------
rpe dienelę ir pasinaudoti oru. NUO ŪKIO IKI SLENKSČIO 

Akademijos Rėmėjų dr-ja

S. Girėno pusseserė,
A. Gilienė

Rodos, nei vienas pasauly 
miestas nėra tiek laimingas.

varg. B. Janušauskui, visu 18 d. Marųuette Parke. Ren- | kaip Chicaga gavime aukštos
..1-.--.~~, __ — _ — Xn’iomno 1 nėilr n nt m n 1 I ti,, l/io nif. * _ _ _ . _smarkumu nori būti priešą- | giamės ir nekantriai laukiame 

kad
kokybės šviežio pasteuriznotc 
pieno, kurį gali gauti Chica
gos apylinkės gyventojai. Au-

“Draugo” piknikas ateinantį tralinių or-jų Chicagos apskr. ■ Choristai, nepaisydami va- lietuviškų parapijų parapijo- ; kgtasaį nusistatymas vra
sekmadienį bus labai sekmin- j atstovai: Federacijos — Va- saros karščių, skaitlingai la-, nai. Čia malonu bus su visai:

M MARKETPARKIEČIAI

GALVOJA

gas lančius, Rus-mo — Viekeliu 
nas, Vyčių — kun. Valančius, 
Moterų Sųjungos — Račkie- 
nė, Labdarių — Sriuhienė, Ma 
rijonų Koleg. rėmėjų — Bace
vičius, Medie. Mokslo Akad 
— dr. Rakauskas, Šv. Kaži-

Dabar, parapijos komitetas, 
visos prie parapijos gyvuoja-

" ~ 'nčvos dr-jos ir pavieniai vei-
Marketpai kiečiai - profesi- k(-,jnj su saVo dvasios vatui 

jonalai, biznieriai, draugijos, kun \ Linkum visu smnrKu-
klūbai, šeimynos ir pavieniai niu rengjasį prie parapijos pi-j uiiero Ak. R-jų — Gurinskai- 
— visi tik,galsoja ii mosiąs knjko> kuris įvyksta liepos 28 tė. Be to, kalbėjo kun. J. Ma- 
Į Draugo piknikų, Birutes d parapijos darže. Turėsime čiulionis, A.’Olšauskas, kun.
daržan sekantį sekmad., lie- gerų Pliil Palmers orkestrų.

nko repeticijas, kad tik jų susitikti. Įžangos bilietai tik- 
dainos “Laisvės daina” ir! tai po 25c. Prašome Juos jsi- 
“Vienas žodis ne šneka” ža-1 gyti ir rugp. 18 d. užsukti i 
vėtų publiką. Į rėmėjų piknikų. Tyla

Be to, kiekvienas choristas' -------------------•
pasiėmė nuo velėjo po ' ' PLATINKITE "DRAUGA"
mts bilietų ir visur pardavi- <5
nėja; norima, kad mūsų cho
ras visais atžvilgiais būtų pi
rmoj eilėj. Ieva Lukošiūtė

pos 21 d. Visus- masina tos , Reikia pažymėti, kad toji 1 AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
virš 100 dovanos, kurios teks pati orkestra ‘ grieš ir Dainos _______________ LIETUVIAI DAKTARAI:_______________
laimingiesiems. šventėj, rugpiūčio 4 d., Vy-

Jobn Jankauskio, ( oal, bo- tnufo parke. Visus nuoširdžiai 
od and Moving, G7.)0 So. C am- užprašome į mūsų parapijos | 
pbell Avė. (Tel. Rep. 6251) pjknįkq< Įžanga tik 25c. 
trokas stovės prie bažnyčios

Ofiso Phonr 
PROspect 1II2H

Re«. and Office 
2359 So. Leavitt St 

GANAI 0709

Tel. CAN ai 01*1

GARS1NKITĖS “DRAUGE” +

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

nuo 12:30 iki 1 popiet. No- ( 
ristieji troku važiuoti, prašo- į 
mi nesivėlinti. Kelionė “rou- iI
nd trip” augusiems (ir įžan
ga į daržų) — 25c., vaikams, 
kurie užims sėdynes — 10c.

Užsiregistruoti galima seka
nčiose vietose:

Balčiūnienė, 7143 So. Wash- 
tenaw Avė.

J. Gudas, 6948 So. Talman
Avė.

B. Paliliūnienė, 6810 So. A- 
rtesian Avė.

J. Jankauskis, 6750 So. Ca
mpbell Avė.

P. Gailius, 6803 So. Rock-
well St.

K. Mikšis, G8O7 So. Talman 
Avė. ir

Prie bažnyčios pas laikraš
čių pardavėjų.

‘ ‘ Draugo ’ ’ Kvieslys

AKI V GYDYTOJAI:

W. I I. KOWARSKŠS
npycTrmi VITRREON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOTTRS 

t to 4 and 7 to 9 P lf 
Sunday by Appolntment

Res. PROspect 9959

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1891 SOUTH HAI48TED STREET 
Reildeacfja 9900 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 9 popiet 
9 Iki I y. vakaro

WEST PULLMANO 

NAUJIENOS

DB. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuria 
er*.l prlcžaettml galvos skaudSJImo, 
■valgltno. akly aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama aklų kar«t). atitaiso 
trumparegyste Ir toliregystp. Prlren- 

i gįa teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpedalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NeddloJ nuo 19 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7689

DR. STRIKOL’IS
OYDYTO.TAR Ir CHIRTTRGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki g vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7890 
Namų tel. PROspect 1980

Tel. ROUlevard 7049

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vikare
Seredoj pagal sutarti

Tel CANal 9122

DR. G. I. BLOZIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki II ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartj

Praeitų savaitę bažnyčios 
remonto fondan aukojo sekan
čiai: Aleksis ir Bronislava Zu- 
hiai 37 dol. (seninu aukojo 25 
dol.); po 5 dol. aukojo: J. Do
čkus, V. Urbonaitė, Vaičius, 
Jnr. Meteišis, Julia Aminus 
kaitė, A. Stankus ir K. Šal

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 et.

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nno 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra

’* skirtų valandų. Room 8. 
Phone OANal 0523

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Res. Tel : HEMloek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgu 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 3 Iki 4 Ir 9:80 Iki 8:80 
Seredomis Ir nedAllomts pagal sutarti 
Rei. 9518 W. 99tb Rt. Pagal sutartj

Tel. Ofiso BOUIevard 5911 
Rea. vrctory 9848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofise vai. nuo 1-8: nuo 9:80-8:89

756 West S5th Street

Tel CANal 9122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAR
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

dr. t. dundulis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0088 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutart,

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Ovdytolas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlataa 

Gas X-Ray
4149 ARCHER AVĖ., Oor. Franrtsno 
Tel. offiee Laf. 1859: rea Virg. 9899

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7959

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAIS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Ree. 2136 W. 24th St

Tel. OANal 0402

Ofiao: Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tai. HEMiock 8289

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiao valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

Resldencljos Ofisas: 2656 W. 89tb Bt.
Valandoa: 19-19 lr 5-9 vai. vak. 

Seredomia lr Nedėliomis pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1445 80. 49th CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir P9tn. 19—9 vai.

5147 80. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

vi

suomet — palaikomas dažnom 
egzaminacijom ūkių, karvių, 
triohėsių, tankinių, traukinių, 
implementų, pasteurizavimo 
vietų, butelių, išvežiotoji) ve
žimų ir žmonių samdomų pie
no pramonėj.

Atsakantieji pardavėjai gau 
na pienų vien nuo tų ūkinin
kų, kurių pienas atlaikė eg- 
zaminacijas dėl aukštos koky
bės, ir kurių ūkiai yra užlai
komi pagal nustatytų taisyk
lių. Karvės egzaminuojamos 
dėl sveikatos; ūkininkas tu-

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

I Metropolltnn Stete Renk namel
Valandos kasdien nuo 9 Iki R 
Panedėlio. Seredos tr Pėtnyčioe 

vakarais * Iki P 
Telefonas U A Nai 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas RERnblIc 991)0

Telephone: BOTTlevnrd 2800

Joseph J. Grish
lr

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHT.4MD AVENUE 
Res. 6515 S. ROCKVVELL ST. 
Telephone: REPubllc 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ . CICERO 
Telephone: CICERO 5395

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 AUTOMOBILE*!

EMIL DENEMARK INC.
----Vartotu Kary Bargenai ==

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

I

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
oris AB

4729 Bo. Ashland Ava.
1 inboa

CHICAOO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nno 19 Iki 19 vai. ryta, nno 9 Iki 4 
vai. po platų Ir nno 7 Iki 1:19 vai.

vakaro. Nadėllomla nuo 19 IM II 
valandai diena 

Telefoną* MTDsvav »8«a

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAJ

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARde MM 

Reai Tel PIiAea MM 
Valandoa:

Nuo 19-19 v. ryto; t-l *r T-t v y. 
Nadėldianlals »eo 19 Iki 19 diena

Office Tel. HEMiock 4845 
Res. Tel. OROvehlll 0817

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GTDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai. 2-4 lr 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tai. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 

______ Nedėlioję pagal sutart)_______

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš
Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051
- DR. A. J. MANIKAS

Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS IR REZ.

2519 West 43rd Street
Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtale — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakara 
Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

RUTCK ’35, Club Sedan su trunk. garantuotas ...................... 9825
BUICK ’8S. 5 Sedan 47, garantuotas ......................................... *7»">
RUTCK ’SS, 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas ..............................
RUTCK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj .............................   M9R
RUTCK '30. 5 Sedan 61, mediniai ratai, gražiam stovy .... 8225
BUICK '30. 7 Limo. fteSI drnt. ratai, eina O. K....................... 8225
CADIIJ.AC '31. 7 Sedan. tobulam stovy ................................... 8«»5
CADILLAC '30, 7 Sedan. pertaisytas ......................................... fl**
CADILLAC '30, 16 cilindru 7 Sedan. labai pulkus................ 8595
CADILLAC '30, 5 Coupe, mediniai ratai, geroj tvarkoj .... 8275
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy......................... 8495
CADILLAC '29. 5 Sedan. Svarus karas........................................ 8225
C4PTT.LAC *29. 7 Sedan. gerai bėga ....................  8275
CADILLAC '28. 5 Sedan, gražiam stovv ...........................  8125
CADTT.LAC '28. 5 Sedan, gera vertenybė ................................ 8100
CHF.VROT.FT "33. 2 duru Sedan. radio. benterls. tobulas . . 8395
CHEVROLET '31. Snort Coupe, geras motoras...................... 8235
CHRYSLER '31, 6. 5 Sedan. gražini ISroslas kams ............. 8975
CHRYSLER 'SO. 6. R Sedan. 5 drnt ratai. O K......................8215
nonc.E '34. 5 Sedan. vėlaus modelio, puikiam stovv .... 8195
FORD '31, Business Coupe. Svarus .............................................. 8225
FORn '30. Snort Cnnne. gera vertenvhė . . . . ............................. 8175
T,A SALLE '31. 5 Sedan. juodas, drnt. radai ............................... 8345
LA SAT.T.E '30. 5 Sedan. 6 drat. ratai ......................................... 9315
T/NCOLN *SO. 5 Sedan. lahnl pulkus ...................................  9295
O AKT,AND '30. 2 Duru Sedan. gražiam stovy...........................9175
PACKARD '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovv .................. 9845
PACKARD '81. 7 Custom Sedan’. gerai bėgantis .................. 8395
PIERCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................... 8195
PLYMOUTH ’SS. 2 Coupe. Rumble seat. Svarus ................. 8395
PONTIAC '34. 2 Duru Sedan su trunk, kaip naujas ............ 8595
PONTIAC '34. 4 Duru Sedan'. ksln nnulas ............................... 8595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 41OO

___ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run - $7.00 J


