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VOKIETIJA ARTI PERVERSMO
BUS PASKELBTA MILI TA

RINĖ DIKTATŪRA

Prez. Hindenburgas pasitrauks 
iš užimamos vietos

MINISTERIŲ KABINETAS SKALDOSI 
I TRIS DALIS

NEW YORK, birž. 25. — 
Laikrašty New York Post ra
šo Johannes Steel, kad kancle
rio Hitlerio vyriausybė baigia 
savo dienas. Artimiausioj 
ateity nacių diktatūra tikrai 
bus pakeista militarinė dikta
tūra. _

Rašytojas paduoda šiuos 
Vokietijoj įvyksiančio perver
smo laipsnius:

Iš Hitlerio bus atimta viso
kia valdžia, galimas daiktas, 
poros savaičių bėgiu.

Hjalmar Schacht, tikrasis 
Vokietijos valdovas per pasta
ruosius (i mėnesius, pasiliks
ekonomikoB ir prekybos dikta
torium.

Prez. Hindenburgas pasi
trauks iš užimamos vietos.

Buvusis sosto įpėdinis, arba 
vienas kaizerio anūkų, arba ir 
Hitleris bus paskelbtas regen
tu, arba prezidentu.

vietą.
Jei Hitleris bus pakeltas 

prezidentu, jis neturės jokio 
ekzekutivės valdžios autorite
to — viskas bus kanclerio ži
nioje.

Jei kuris iš Hobenzollemų 
pateks į regentus, ekzekutivė 
valdžia teoretiniai bus jo ži
nioje.

POLICIJA SUGAUDĖ PA
DEGĖJŲ GAUJĄ

Cooko apskrities prokuroro’ 
policija suėmė 12 įtariamų pa
degėjų, tarp kurių yra viena 
moteriškė. Jie sukeldavo gais
rus pelno tikslais.

Vienas gaujos narys išpaži
no, kad prieš du metus jis da
lyvavo Pappas Restaurant 
Supply Co. padegime. Gaisras 
buvo padaręs apie 250,000 dol. 
nuostolių.

Kiti keli įtariamieji identi
fikuoti.

ISPANIJOS ELGETAI

MADRIDAS, birž. 25. —
Naujausiomis vyriausybės sta
tistikomis, Ispanijoj yra apie 
300,000 elgėtų ir valkatų. Per
metus jie visi surenka išmal- HYDE PARK, N. Y., birž. 
domis apie, 26 milijonus dole-■' 25. — Prez. Roseveltas šian- 
rių. * 'dien išvyko į WaBhingtoną.
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BERLYNAS, birž. 25. — 
Vokiečių kabinetas skaidosi į 
tris dalis. Viena grupė stovi 
už tai, kad Vokietijai yra rei
kalinga dar didesnė diktatūra.

1 Kita grupė remia vicekancle
rio von Papeno nusistatymą, 
kad susiaurint nacių įsivyra
vimą. Trečioji ministerių gru
pė yra nusistačius aklai sekti 
vicekanclerį Hitlerį.

Ministerių kabineto likimas 
priklausys nuo von Papeno 
konferencijos su prezidentu 
HindenbuĮgu.

VOKIETIJOJ ĮVYKS GE
DULO DIENA

BERLYNAS, birž. 25. — 
Ateinantį ketvirtadienį sukaks 
15 metų, kaip pasirašyta Ver-. 

i salio taikūs sutartis. Vokieti- 
Ijos vyriausybė paskelbė, kad

Francis von l’apen, arba H. i vokiečiai minės šias sukaktu- 
W. Goering užims kanclerio veg su gedulu. Parėdyta, kad

tą dieną visam krašte vėlia
vos liūtų nuleistos pusiau stie
bų.

Vokiečiai buvo priversti pa
sirašyti minėtą sutartį, parei
škia vyriausybė. Ketvirtadie
nio gedulu vokiečių tauta pro
testuos prieš tą prievartą ir 
tos sutarties diktatoriškas są
lygas, kuriomis užkrauta ant 
tautos neatkeliama našta.

BRITU VOKIEČIŲ PASI- 
TAMMAI

IA)NDONAS, Čia atvyksta 
Vokietijos vyriausybės delega
cija, kuri siunčiama tartis su 
britais dėl paskelbto Vokieti
jos skoloms moratųriumo.

Šią konferenciją sumanė 
Anglijos vyriausybė ir jVokie- 
tija priėmė kvietimą.

Rytoj prasidės pirmasis kon 
ferencijos posėdis.

Vokietija tarp kitų prisiun
čia kelis finansinius eksper
tus.

PREZIDENTAS GRJ2TA I 

YVASHINGTONĄ

MARIANAPOLIO HIGH SCHOOL ’34 METŲ ALUMNAI

Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi; Jonas Šaulys (AVaukegaų, III.), Stasys Misiukevi- 
čius (Kingston, Pa.), Stasys Aleksandravičius (Chicago Heights, IU.) klasės pirmi
ninkas, dr. Eugenijus Andrulionis, M.I.C,, klasės auklėtojas, Juozas Gudanėvičius - 
klasės sekretorius, Juozas Augflnas ir Vincas Parulis (visi Worcester, Mass.),

Antroje eilėje stovi: Albinas Versiackas (Lowell, Mass.), Albertas JezUkevičius 
(Brockton, Mass.), Antanas Bambalas (Cbicago, III.), Jonas Kulhis, Albinas Peckus 
,(abudu Elizabeth, N*. J.) ir Juozas Kainandulis (Brockton, Mass.).

NUŽUDYTI DU 
LIETUVIAI

POLICIJA IR PILIEČIAI 
IEŠKO ŽUDIKO

VYEIjCOTT, Conn., birž. 25. 
— John Crowe, 65 m. amž., 
kurs kiekvienos savaitės galą 
vienų vienas praleizdavo me
dinėje lūšnelėje, dli asmenis 
nužudė ir vieną sužeidė ir pat- 
sai paspruko į pašalinį brūz
gynų.

Apie 200 policmonų ir šiaip 
piliečių greitai leidosi ieškoti 
žmogžudžio. Jo lūšnelėje po
licija rado daug įvairios rū
šies ginklų.

Nužudyti yra: C. Juškis,* 22 
m. amž., ir J. Karvauskas, 40 
m. amž., Yuškių šeimos sam
dinys. Sužeista nužudyto Yu- 
škio motina.

Po atliktos žmogžudystės 
,1. Crowe paspruko į savo luš bės šakos. Jei tarp šių šakų 
nelę. Neužilgo policija apsu-jir toliau Ėms sandara, viskas 
po ją ir paleido jon apie 5001 eiR gerąją puse. Jei ne, tada 
šūvių ir keletą ašarinių bom- ikišiol padaryta pažanga tu-
bų.

žmogžudžiui nepasirodžius,
................ ... ., . , Tuo būdu piliečiams bus pa-policija įsiveržė j vidų ir ten 1 ....

.... .. sakyta, kad geroves siekimuijo nerado. Aišku, jis suspėjo f ’ ®
. .. būtinai reikalinga, kad per

pasislėpti. i , .«• - • i • v
lapkričio men. rinkimus kon-

PASPRUKO Iš KALĖJIMO

LUBBOCK, Tex., birž. 25. 
— Iš vietos kalėjimo išsilau
žė ir paspruko keturi kaliniai 
desperatai, tarp kurių yra vie 
nas žudikas. Pabėgdami jie 
pagrobė bankininką ir taikos 
teisėją. Nuvažiavę apie 75 
mylias piktadariai paleido pa
grobtuosius.

Pagrobtieji grįžę namo 
džiaugias, kad piktadariai pa
leido juos sveikus.

VYRIAUSYBES
M8MP8MIHiVWIF™Wn L

BUS VEDAMA DEL RU- 

’ DENS RINKIMŲ

AVASHINGTON, birž. 25. 
— Laikraštininkai patyrė, kad 
artimiausiomis dienomis pre
zidentas Rooseveltas su savo 
padėjėjais pradės politinę kam 
paniją tikslu įrodyti kraštui, 
kad smagenų trusto dirbami 
darbai yra naudingi darbai.

Prezidento kabineto nariai 
ir jų asistentai prieš įvyksian
čius lapkričio mėnesį rinki
mus įtikins piliečius, kad tik 
demokratų partijos vadovau
jama vyriausybė tegali sėk
mingai vesti kraštą, gerovėn. 
Tas sėkmingumas gi daugiau
sia priklausys nuo to, kokiuo
se santykiuose gyvens ekzeku
tivės ir legislativės vyriausy-

rėš eiti niekais. PROTESTANTAI DEDASI 
SU KATALIKAIS

gresas būtų papildytas vy
riausybei palankiais atstovais 
taip, kaip ikišiol būta.

Prie šios kampanijos akti- 
viai prisidės ir prezidentas.

ORAS

CHICAOO IR APYLIN
KES. — Šiandien nepastovus 
oras; gali būt daugiau lietaus; 
kiek šilčiau.

L R. K. S. A. SEIMAS PRASIDĖJO 
IŠKILMINGOMIS PAMALDOMIS

sį—■-----------
Seimas gausingas delegatais; 

pirmininkauja Aleksis
(“Draugui” telegrama). ihlą pasakė kun. J. Slmonuatiu 

NEAVARK, N. J., birž. 25. iš Elizabeth! N. J. Gražiai per
— Lietuvių R. K. Susivieni- ' Mišias giedojo kuras, vurg. A. 
jimo 48 seimas prasidėjo Šv. Stanšausko vedamas. Seimo
Trejybės par. bažnyčioj iškil
mingomis šv. Mišiomis, ku
rias laikė dvasios vadas kun. 
J. Kasakaitis. Gražų pamok-

AUSTRIJOJ NUO BOMBOS AUTOMOBILIŲ DARBI-
ŽUVO KUNIGAS

MIN. BARTHOU 
JUGOSLAVIJOJE
SERBAI KARALIŠKAI JI 

PASITIKO

VIENA, birž. 25. — Įvairio
se Austrijos dalyse smurtinin
kai su bombomis kovoja prieš 
vyriausybę ir naują krašto 
santvarką. . « ,

šeštadienį vakarą nuo spro
gusios bombos žuvo katalikų 
kunigas. Keletad asmenų s iv 
žeista. Račiam Viena mieste 
kuone k&sdien sprogdinamos 
bombos, iš namų per langus 
svaidomos į vyriausybės tar
nautojus.

Socialistų variai tuo būdu 
atsimoka vyriausybei, kuri su
griovė jų palaikomą darbinin-

BELGRADAS, Serbija, bir
želio 25. — Atvyko Prancūzi
jos užsienio ministeris L. Bar
thou. Nepaprastai iškilmingai r? . _

.... . t i •• • tarpe vergiją,pasitiktas. Jugoslavijos vy
riausybė nepagailėjo jam pom
pastiško priėmimo.

Šiandien min. Barthou,’ drau 
gaujant Jugoslavijos užsienio 
ministeriui atlankė nežinomo 
kareivio kapą. ir padėjo gėlių 
vainiką.

ŽUVO PASIŽYMĖJĘS 
LAKŪNAS

PATTERSON, La., tyrž. 25. 
— Nukrito ir sudužo nedidis 
greitasis lėktuvas, vadinamas 

Kiek žinoma, min. Barthou' “Gypsy ^oth.” Žuvo lakūnas 
čia atvyko svarbiuoju politi
niu tikslu. Jis ragins Jugo-
slaviją, kad ji prisidėtų prie

' Prancūzijos organizuojamos 
rytinės Europos valstybių są
jungos. Jir sieks, kari Jugo
slavija pripažintų sov. Rusi
jos vyriausybę.

AUTOMOBILIŲ AUKOS
COOKO APSKRITY

Šeštadienį ir sekmadienį 
Cooko apRkrityją nuo automo
bilių žuvo 14 asmenų ir kelios 
dešimtys sužeista.

Pasirodo, kari automobilių

J. R. AVedell, 34 m. amž. Su 
juo skridęs jo mokinys F. 
Sneerengen sunkiai sužeistas.

1933 metais lakūnas Wedell 
padarė greičio rekordą — 305 
mylias per valandą, tarptauti
nėse lėktuvų lenktynėse Glen- 
view, III.

Dešimties protestantų bažny 
čių federacijos, Chicagoje, ko
mitetas nusprendė, kad prote
stantai dėsis su katalikais, 
rems katalikų organizuojamą

aukų skaičius nuolat didėja. [Padorumo legioną ir bendro
Per daug automobilių, per 
siauri keliai ir per daug iŠ- 
gverimo tarp daugelio auto
mobilininkų.

Vakar per Chicagą prava
žiavo žemės ūkio departamen
to sekretoriaus asistentas 
prof. Tugwell.

mis pajėgomis kovos prieš 
nepadorias filmas.

Komitetas ragina protestan
tus eiti talkon katalikams.

SMIRNA, Turkija, birž. 26. 
— Persijos šabas čia sveeiuo 
jasi. Dalyvauja turkų kariuo
menės manevruose.
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vedėju išrinktas Aleksis, pa
dėjėju Palūpis; sekretorium 
Zujus, padėjėju Vencius. Sėl
inę dalyvauja 110 delegatų.

NINKAI BUS UNIONI- 
ZUOJAMI

DETROIT, Midi., birž. 25.
— Atvyko Amerikos Darbo 
federacijos prezidentas \V. . 
Green. Jis sakys prakalbą au
tomobilių pramonės darbinin
kų unijos (United Automobile 
Workers Federal Labor Unia* 
ns) pirmojoj nacionalėj konfe
rencijoj. Ši konferencija su
rengta, kad sustiprinti šių or
ganizuojamų darbininkų pa
jėgas. 4

Šios pramonės darbini 
unionizavimas vos pradi 
mas, pareiškia Green. Kam
panija bus energingai ve 
iki visi darbininkai bus įimti 
unijon.

Green dar nebežino, kokias 
pareigas, valdžių ir autorite
tą turės nauji prezidento 
ti boardai kongreso pr 
aktu. Bet, kaip matosi, jie 
rėš daugiau valdžios už au 
mobilių pramonės darbo boar-d 
dą- .

W. Green apgaili, kad k, 
gresas nepravedė šen. Wagne- 
nio bilių. . /'

Plieno pramonėje situacija 
išsiaiškins artimiausiomis die
nomis. Tuo reikalu dirba dar
bo departamento sekretorė 
Perkins, sako W. Green.

VIESULAS PADARĖ DIDE
LIUS NUOSTOLIUS

Naktį prieš sekmadienį siau
tęs viesulas su perkūnijomis 
ir lietum padarė didelius nuo
stolius Chcagoj ir apylinkėse. 
Penki asmenys žuvo, o nuosto
liai siekia pusę milijono dole
rių.

ŠANCHAJUS, Kinija, birž, 
25. — Devynios jaunos kinifl-j 
tės, 13 iki 19 m. amž., susiHd 
šo virve ir nusiskandino u pė- 
je, Fubien plovinei joje.
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“1933 m. gruodžio m. 29 dienų iž Mose 11 e 
(Prane ūži jo j) grįžau j Poznanių (Lenkijoj). 
Nuo to laiko esu be darbo, ko žiais laikais 
negulima gauti.

“šiandien visoj Lenkijoj apie '62 ntiožini-

PETRO SKATIKAS jo, juos laimino ir ištarė šiuos mauzoliejaus jan pradėtas sta
tyti Kauno kapinėse. Jeigu 
ateity šias kapines tektų pa
naikinti, tai Dariaus ir Girf-

reikšmingus ir neužmirštamus 
žodžius: “Gal atsiras ir kitas

Popiežius Pijus XI neseniai čios dvubiškpmis malonėnųs ir'' * dpiežlus, ^ur‘:i Lietuvo- 
Šventuosius Metus, jas duoti tiems, kurie jų pel-' (^ettab Mes vie

no arba užsitarnauja. ‘ ™ ^ena^ buvome ..
paskelbė

čiai visų žmonių yru be darbo. Paciau Po*n&-visam katalikiškam pasauliui, 
niuj yra apie 28,000 bedarbių. Nėra tų namų, i Dvasiškas naudas, gausias nia- 
kuriuose nebūtų vieno, arba dviejų bedarbių. I joneg ir atlaidus, kūrinos pra-

“Dalbų galima gauti tik sudėjus užstatų, ėjusiais metais galima, buvo 
kurs panaudojamas fabriko reikalams. Uieta- 18^*’ atsilankant į Romų, šiais 
tui išsisėmus, darbininkui atsakontas darbas metais galima juos pelnyti kie 
ir darbdaviai ieško kitų Žmonių su pinigais

Petras buvo paprast** žve- Lietuviui katalikai nepamir-

no karstai bns iš mauzoliejaus 
išimti ir padėti Tautos Pante
one prie Prisikėlimo bažny
čios, arba , prie jiems boginojas ir neturtingas, bet jis ta- bta *^° ®V®n^enybės prielanku- 

po Kristaus įpMinis, Kristau,'"10 Lietuviai visad, paminklo atitinkamame rūsy-
asmeniškas ir regimas vietini- Į 'nlV0 lr • ia duosnūs Bažny- je.

Dariui ir Girėnui paminklų,
regimas

nkas čia, žemėje. Popiežius Įs čios visiems reikalams. Jie
kviename krašte, išpildant tas jus XI yra Sv. Petro įpėdini,'.‘"'P P"1 bus <*“•"«»ir Petro; greifiousiai, statys linksma-

Lenkų spauda dažnai pajuokia Lietuvų. 
feako, kiek “Kauno” Lietuva yra maža, tiek 
tenai skurdas yra didelis. Su skurdžiais tad 
nėra reikalo nė skaitytis. Kas kita yra Len
kija. ši valstybė, gjrdi, didelė ir galinga. An
tai, Prancūzija anais metais buvo atsisakius 
Lenkijų pripažinti didžiąją valstybe. Tas la- 

. bai įžeidė lenkų tautybę. Pats diktatorius Pil
sudskis užsisuko nuo Prancūzijos. Šiandien 
Prancūzijos valstybės vyrai lanko Varšuvą. 
TuĮieioja aplink diktatorių Pilsudskį ir jo at
siprašo. Žada Lenkijų įimti didžiųjų pasaulio 
valstybių surašau. Lenkai nepasiduoda. Ir sa
ko, kad Lenkija nėra tokia nyki kai “Kan- 

• no” Lietuva. Prancūzai gali su “Kauno” Lie
tuva daųyti viskų, kas jiems tinkama.

Nieko blogu, kad lenkai didžiuojasi savo 
kraštu. Tas kiekvienai tautai yra garbingas 
daiktai. Tik nėra garbinga kitas»tautas pa
šiepti ir niekinti, tuo labiau, jei savam krašte 
nėra tos atplaukiamos gerovės. Pačioj Lenki
joj Siaučia didelis skurdas. Tas tikrai apgai
lėtina ir lietuvis katalikas neturį reikalo pa
reikšti džiaugsmo, kad lenkas katalikas varg
sta. Mūsų laikais vargas ir skurdas yra kiek
vieno darbininko neatskiriamas draugas. Pas
kui kiekvienų jis seka ir juo nusikratyti ųė- 
ra galimybės. Kas čia kaltas! Daug žmonių 
tolinasi nuo Dievo, iš visos savo širdies ne
pildo Dievo ir Bažnyčios įsakymų. Ypač- kr»« 
štų valdovai paneigia tai visa. Krikščionybė 
jiems yra niekis.

Štai kame svarbiausios žmonių t-kurdo 
priežastys. Kaip tu Dievui, taip Dievas tan. 
Šis posakis kiekvienam mūsų yra žinomas ir 
iš dalies teisingas.

Pramdizijoj gyvena dang lenkų imigran
tų ir jiems leidžiamas laikraštis vardu “Na- 
io-lowiec”. Šis laikraštis atspausdino laiškų 
grįžusio I^enkijon vieno lenko darbininko, 
km. Prancūaijoį neteko darbo. Tarp kitko 
jis ražo,:

“Lenkijoj darbininkui per savaitę mo
kama nuo 10 iki 30 zlotų atlyginimo. Gauti 
dviejų kambarių butų yra sunkus daiktas. 
Kiek lengviau galima rusti keturių kambarių 
butus, bet šie yra brangesni.

“Dang žmonių grįžta iš Prancūzijos. Grį
žusioms nėra galimybė# gauti darbų arba pa
šalpų. Tuojau atkertama: “Ko grįžai iš Pran
cūzijos!” Kurio prašymas pripažįstamas, mo
kama kuo mažiausia pašalpa ir tai tik per 
13 savaičių. Po to žmogus nors graužk žemę.

“Pasitaikius progai, mūsų kraštas vaiz
duojamas turtingu, kur, esu, visko pilna. Ta
čiau visados nutylima apie tai, kad šio “tur
tingo” krašto dauguma gyventojų gyvena va
rgų ir skurdų. Pati valdžia nesiskaito su be
darbiu. Jis neatleidžiamas nuo mokesčių. Iš .z . . . • ' . - nemokančių viskų atima ir iš varžytinių par
duoda”.

Tai ne “Kauno” Lietuvos šis aprašomas 
skurdas. Tas yra “galingosios” Lenkijos.

PREZIDENTO POPULIARUMAS

visas sųlygas, kurias Šv. Tė
vas paskyrė. Šv. Metų progra- 
nio vykinimas . šiame krašte 
bus vėliau paskelbtas visiems 
tikintiesiems.

Tačiau, kas yra Popiežius 
Pijus XI, kurs pasiryžo tikin
tiesiems teikti tokias nepa
prastas dvasiškas malones?

Štai, vienų dienų, devynio
lika šimtmečių tam atgal, kai 
vaikštinėjo su Savo apašta
lais, Viešpats Jėzus staiga į 
juos atsikreipė ir jų paklau
sė . ‘Kų žmonės sako, kuomi 
yra Žmogaus Sūnus?” Jie at
sakė: “Vieni sako, kad yra

Skatikui arba garbingai Šv., 
Tėvo pasiuntinybei, kad Dievo

kalny prie karo aerodromo, ar
ba buvusioje parodos aikštėje

Karalystė sėkmingai vyktų ir Kaune. Paminklas nmhatoinas 
plistų čiu, žemėje, ir būtų vie-' daugiau praktiško pobūdžio, 
nas Ganytojas ir viena Avidėj Reiškiama daug pageidavimų, 

Kun. A. T. (Samata) kad Dariui ir Girėnui pamink
las būtų didžiai is oro švitu- 
rys, kuriame būtų įrengtas im 
ktiniam skraidūnui lėktuvams 
rodyklis. Tai būtų simboliš
kiausias paminklas, nes did
vyriai žuvo naktį ir jiems jo
kiais švyturiais nebuvo nušvie 
stas transatlantinis kelias.

Dariui ir Girėnui paminklo 
projektas bus netrukus priim
tas ir galutinai jam vieta pa
rinkta. Paminklo kertinis ak
muo bus padėtas didvyrių žu
vinio diena — šiais metais lie
pos 17 dienų.

Pereitais metais Lietuvos vi 
suomenė plačiai kartojo gan
dus, kad Dariaus ir Girėno Ru
nai išvežti balzamuoti į už
sienį ir kad ten bus galutinai 
nustatoma jų žuvinio priežas
tis. Didvyrių palaikams apsan

DARIUI IR GIRĖNUI PA
MINKLAS PRADEDA

MAS DAR ŠIEMET 
STATYTI

ir Kristaus vietininkas tarp 
mūsų čia, žemėje. Jis yra Ro
mos vyskupus ir visos krikš 
čionijos gąfva. .Jis yra mažiau
sios valstybės žemėje — Vati
kano Miesto — žemiškasis va 
ldovas, nes visiems yra žino
ma, kad Visuotinos Bažnyčios'; 
ir Tikėjimo Vyriausioji Galva' 
negali būti kitos valstybės va 1 
Minis be skriaudos Kataliky- i 
bei, kuri reiškia V išimti n amų

Šv, Tėvas, kaipo Vyriausias
Ganytojas, skiria vyskupus va- -----------
Idyti Dievo Bažnyčių. Mes, kai Lietuvoje didvyrių Dariaus
po lojalūs ir ištikimi katali-;ir Girėno vardui įamžinti yra
kai, Šv. Tėvui turime duoti'sudarvtos dvi komisijos: vai 

Jonas Krikštytojas, kiti saka paklusnybę ir 1<igarb4 ir pa- stvbinė palaikų komisija jr jųTP.liioo n -vrAI VnJ I omni■ _ 1 . •» *v . • . ... - .ramų, kiek tik išgalėdami. Dėl paminklui statyti komisija. Pi- 
tos priežasties kas metais yra rmai komisijai vadovauja vi

daus reikalų vieeniinisteris 
Štencelis, antrajai -— Lietuvos 
aero klūbo pirmininkas prof. 
Z. Žemaitis.

Elijas, o vėl kiti, kad Jeremi
jas arba vienas iš pranašų”. 
Tada Jėzus klausė: “Kų jūs 
sakote, kuomi aš esu!”

Tada Petras žengė į prieša
kį ir padarė iškilmingų tikė
jimo išpažinimų. Petras viešai 
išpažino: “Tu esi Kristus, Gy
vojo Dievo Sūnus!”

Ir Viešpats Jėzus Petrų tuo

daroma kolekta kiekvienoje 
pasaulio Katalikų Bažnyčios 
parapijoje, kad Šv. Tėvui eiti 
į pagalbų garbingoje Jo pa
siuntinybėje, kuri Jani yra Dariaus ir Girėno palaikų

Nepaisant šio krašto galingos ir įtakin
gos respublikonų partijos spaudos, kovojan
čios prieš demokratų krašto vyriausybę, pre
zidentė Roosevelto populiarumas nepalaužia- jau paskyrė Bažnyčios Galva, 
mas. Matyt, prezidentas turi daug poptrfia- kalbėdamas: “Tu Petrai est

Dievo pavesta. Beveik visose], ... ... . ,L . komitetas pasirūpino, kad niu-
vyskupijose Amerikoje ta ko
lekta yra daroma Sekminėse 
arba Šv. Dvasios Atsiuntimo

sų transatlantinių didvyrių ir 
, Lituanikos likučiai būtų tin-

rūmo ir tarp savo politinių priešų.
Žurnalas Literarv Digest vykdo taip va

dinamą “šiaudinį” balsavimų. Šis balsavi
mas vyksta per pastų atvirutėmis, tačiau sla
ptas. Paskleistų lialsaviniuį atviručių pilie
čiai nepasirašo — tepaduoda savo pavardžių. 
Vien tik nurodytose vietose padoria kryžiuką, 
ir pritaria, ar nepritaria prezidento Roosevel- 
to vykdomai naujai tvarkai. Milžiniška dau
guma piliečių atsako, kad pritaria. Ir jie tiki 
ir turi vilties, kad prezidentui Rooseveltui 
pasiseks grąžinti gerovę, nežiūrint respublL 
kanų kapitalistų spaudos statomų vyriausy
bei kliūčių.

Didžiajai respublikonų spaudai labai ne-* 
patinka, kad prez. Rooseveltas daug rūpina
si bedarbių ir vargšų likimu, kad jo pastan
gomis kongresas skiria dideles sumas, su ku
rių pagalba visam krašte sukeliami įvairiau
si darbai. fti spauda pažymi, kad kraštui di
dinamos skolos. O labiausia prezidentas puo
lamas už jo nnsistatymų prieš turtuolius, kad 
turtuoliai privalo nešti sunkesniųjų mokesčių 
didį.

• jl----------------- ■ ... . ---------------------------

Uola, ir ant tos uolos aš pa
statysiu mano Bažnyčią, ir 
pragaro vartai jos nepeįgalės; 
aš tau duosiu Dangaus Kara
lystės raktas; ir ką nors suri
ši čia, žemėje, bus surišta dan 
guje, ir kų nors iąriši čia, že
mėje, bus išrišta danguje.”. • 

Tokiu būdu Šv. Tėvas, Po
piežius Pijus XI, yra įparei
gotas ir turi tokių galingą 
valdžių naudotis tomis Bažny-

sekmadienį, per visas mišias,' 
kolekta, vadinama, kaipo Pe 

-x,1 tro Skatikas arba kolekta Šv, 
Tėvui, yra daroma visose pa- 
rfcpijų. b^tfoof, n|.

. , kainai sutvarkyti ir ilgiems I goti valstybinė komisija tuos 
Wk«MS liki,j apsaugoti. Da-'gandus kuo griežčiausiai nu- 
kartiniu laiku didvyrių kūnai neigė. Didvyrių kūnai buvo 
jau yra galutinai baigti balza-, balzamuojami Vytauto Didžio- 
inuoti ir parengti laidojimui, jo universiteto laboratorijose. 
Didvyrių palaikų globos komi
tetas stengiasi parūpinti Da-

Tsb.

Popiežius įPijus XT lietuįriui ir Girėnui tinkamą stik- 
viarns yra artimas ir brangus linį karstų, kuriame juos bū 
asmuo. Ir, šiandien, Šv. Tėvas tų galima matyti. Be to, sten- 
nepamiršta to momento, kada giamasi jiems įrengti tinkamą 
lankėsi Lietuvoje, nes dar ne-! nors ne kapitalinį, kuklų rfr 
seniai, kai Jo Šventenybė lie sį mauzoliejų, kuriaųie jų kar- 
dnViains matdininkame kalbėAstaį būtų galima padėti. Rūsys

Krašto katalikų vyskiųiai pripažįsta, kad vyriausybės priešai ima Įiripažinti biznio ge-
prez. Rooseveltas Uirba Popiežių Leono XIII 
ir Pijaus XI nurodymais, kaip darbininkai 
turėtų būt teisingai apmokami ir vargšai glo
bojami. .

Nėra lengvas daile tas tuč tuojau pykdy
ti tas refonnas, išgriauti iki šiolei gyvavusį 
darbininkų pavergimų. Vyriausybė kiekvie
nam savo žygyje susiduria su kliūtimis, ku
rias stato šiame krašte įsigalėjusieji piniguo
čiai plutokratai. Nežiūrint to, palengva ir 
palaipsniui vykdoūios reformos ir jau patys

Kun. Dr. Fr. Sawicki, į pažinimas nėra grynai subjektyvus (as- Į ros pusės šalia bedievybės ir moralinio
meniškas). Tai yra atitrauktinis pažini
mas, tačiau atitrauktas nuo tikrenybės, 
kuri šalia individualių savybių tori ben
drų bruožų. Jeigu šalin įvairių asmeninių 
savybių kalbame apie rytų ir vakarų žmo
gaus sielų, apie lietuvio, vokiečio, anglo 
ir amerikiečio, tąi tarp pet galima bns 
nupiešti ir naujų laikų žmogaus siela. 
Privalu vienok šalia bendrų žymių, ku
riomis naujų laikų žmogus skiriasi nuo 
viduramžio ir senovės amžių, pažymėti 
tipiškas atmainas psichiniame žmogaus 
sugebėjime ir kultūroje.

Jei kalbėti apie kultūrinį foną, tai 
katalikų akcijai ypatingai svarbu yra

Nauja Laika Zmcjaas Siela
Vertė Vyt. Mankeliūnas

Įvadas

katalikų veikimas norėdamas pilnai 
aiLiekti savo tikslą tnri bfiti pritaikintas 
laiko reikalavimams, naujų laikų žmogaus 
dvasiai, laiko kultūrai. Todėl hūtrnus da
lykas yra peržvelgti kultūrinis fonas ir 
pagrindinės XX šimtmečio dvasios sro
vės.

S: * M* 4 m* * *Tni nelengvas uždavinys yra. Ne tik
sunku vra pažinti daiktų sistema, bet kv- ! T*. 1 / 7. 1 .. . , . M ’ moralu: rr religinis tonas, gi pa-auline kulla klausimas, or galima bendrai politini ... , . . . .. . .-. . ., . , . , . tfin» tik kiek ji turi įtakos moralmei irnauju nikų siek, ir kultūra, kaip bend- • ,

* . , . į rezginei kultūrai. ,- rai m ta pasaulyje Plutono žmogaus, bet •
vien tik pavieiiiosf/j^jyidnalybės, tarp' Katalikų akcijas reiknlingumaa yra

, . * i • ' remiamas religingumo ir moralumo sn-1 nerfl naujų bukų žmogaus kaipo tokio. ,
1 menki'jiniu. Tai yra aiškiai pastebima it* 

hm - r/i-tiioja vien naujų laikų žmonės, .. .*.. .. - .v-negalima to gineytt. Tariau salta dorybių 
km: ie Iflbi'i tarp skiriasi. Naujų lai- i -r pamaldumo stokos matome taip pnt
ke jnip p»it yra įvairi ir rodo dar naują etiką ir religiją, arba gerian sa- j

supuvimo yra tlaug idealizmo ir geros va
lios, esama tiesos ieškotojų, einančių prie i _
Dievo ir esama net aiškaus artėjimo į 
katalikybę. Todėl būtinai reikia išaiškin
ti dalyko stonis.

Todėl atvaizduosime atskirai morali
nį foną ir atskirai religinį. Pačioje prad
žioje nurodysime šių laikų mintis apie 
moralrns ir religinius klausimus. Atsaky
siu į klausimą, kaip naujų laiką žinogns 
trokšta tiesos pažinimo ir kaip jis susi
daro nforaliai religinį pasaulėvaiztlį.

NAUJŲ LAIKŲ MINTYS APIE MORA
LIUS IR RELIGINIUS KLAUSIMUS

Pagrindiniai naujų laikų žmogaus nu 
siąjtatymai apie moralius ir religinius da
lykus kito (keitėsi) amžių bėgyje; ir .ne
gana to net paskutiniu is d< šimtmečiais 
žymiai pasikeitėm šalia šių tuo j»f laiku 
kaitėui žirninių p«žiAros ir į kilus tlaly-
kus. Ypatingesnėu sroves ir tenka < ia 

įvairesnių krypčių. Tačiau to nežiūrint tas ' kant — naujas etikas ir religijas. Iš ant- ' suminėti.

LAIKRAŠČIŲ TIRAŽAI

Berlyne Vokietijon institu
tas laikraštininkystei išleido 
knygų, kurioje yra įdomios ži
nios apie laikraštininkijų.k

Vokietijoje dabar leidžiama 
3356 laikraščiai, taip kad vie
nas laikraštis tenka 18,700 gy
ventojų, tuo tarpu, kaip Anie-

rejnnų.
Milijoninės darbininkų minios stovi už 

prez. Rooseveltį. Jis populiarus yra tarp dir-*r^°j€ vienas laikraštis tenka 
bančiųjų ir bedarbių. Šie turi vilties gauti kiekvieniems 62,000 gyvento- 
darbus, kadangi prezidentas rūpinasi ir jais,
lygiai kaip ir visais kitais.

Tad minėto žurnalo vedamo “šiaudinio” 
niai atitinka tikrenybę. Prezidentas Roosevel- 
balsavimo dėl prezidento populiarumo rodi- 
las yra labai populiarus, t. y. gyventojų my
limas.

1. Racionalizmas

Racionalizmas vieninteliu arba ma
žiausiai svarbiausio ir aukščiausiu paži
nimo šaltiniu laiko protą. Filosofinis ra
cionalizmas yra ypač priešingas empiriz 
mui ir tvirtina, kad jiojučių pažinimas te
turi tik antraeilės reikšmės pažinime ir 
kad protas neima žinių iš patyrimo, bet 
pats iš savęs. Teologijoje racionalizmas 
stoja prieš antgamtinį apreiškimą įr jam 
nepripažįsta auktteenės reikšmės.I

Viduramžyje religinis ir moralia gy
venimas rėmėsi apreikštosios religijos pa
garba. Filosofija yra ankštai susijusi su 
teologija. Gi nnujų laikų žmogus eina 
prie to, kad savomis jėgomis sudarytų 
sau pasaulėvaizdį ir nustatytų gyveninio 
prasmę. Naujų laikų filosofija nenori bū
ti ‘ ancilla thcologiae”, bet “laisva Po
niu“. . a , *

Mūsų filosofija pradeda darbą pilnai 
pasitikėdama protu, kuris jos manymu 
galr pasiekti visokią tie.+ą. Nuo Karteai- 
jaus laikų racionalizmus tapo vyraujan
čia filosofijoje sistema. 8io laiko raciona
lizmas sukūręs aukštesnę matematiką ir

Leidinys, turįs didžiausių 
tiražų — “Berliner Morgen 
Post” (600,000 efcz.).

REMKITE KATAL1KM-
KĄJĄ SPAUDĄ

filosofijoje siekia matematinio tikrumo. 
Kartezijus ir I.eibnitzas pripažįsta tai ga
limu, o Spinoza savo mintis jau dėsto geo
metriniu metodu (modo geometrico). Pa
galiau Spirfoza buvo įsitikinęs, kad jo 
filosofija yra tikra kaip matematika: “Ži
nau, kad mano filosofija yra tikra ir tai 
tuo pačiu tikrumu, kuriuo nežinau, *kad 
trikampio kampų suma yra lygi dviem 
statkainpiam”.

ftis protu pasitikėjimas tverė visą 
švietimo laikotarpį. Hnmea skeptizimas ir 
Kanto kriticizmas buvo staigus, tačiau 
buvo kaip tik reakcija prieš tai. Tik po
kariniame laikotarpyje išbujojo spekn- 
latyvinė filosofija. Fichte, Sehelling’as, 
Hegel’ts visą savo sistemą išveda iš gry
nojo proto logišku būtinumu. Po Ilegelio 
mirties pasibaigė kraštutinvsis racionaliz
mas. Atėjo filosofijos puolimas ir į j4r- 
•ną vietą iškilo gamtos mokslai. Tačiau 
pradžioje tr gamtos moksluose matome 
pasitikėjimą žinojimu. Iš pirmų gamtos 
mokslų tyrinėjimą bandymų manyta, kad 
gamtos mokslai pakeis filosofiją ir iš
spręs giliausius esimo ir gyvybės klausi
mus.
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MARIANAPOLIO HIGH SCHOOL BAIGĖ 12 BERNAIČIU
šiais 1933-34 mokslo metais) YVoreester, Mass. Baigęs Šv. 

Marianapolio high school bai-' Kazimiero pradinę mokyklą, 
gė 12 bernaičių. Akto Diena Jojo jauuesnysis brolis Jonas 
įvyko 10 dieną birželio. Iškil- ateinančiais metais baigs vie- 
mių metu alumnams diplomus tinę šv. Jono high school; ji- 
įteikė ir Akto kalbą pasakė sai irgi ruošiasi stoti į Maria-

J r kas praėjo, ja a nebegrjš. 
Kiekviena diena neša su sa
vim ką nors naujo. Ir taip nuo 
amžių gyvenimas bėga pir
myn, nė valandėlei nesustoda
mas. Ir mes — Žemės dulkės

Šiandie jūs, Brangūs Drau
gai, su kuriais taip nemaža 
skaisčių ir taipogi liūdnų die
nų praleidom, kurių vietas 
mes po jūsų užimsime, žen
giant į_ gyvenimą. Į gyvenimą

kun. Kazimieras Urbonavičius- napolio kolegiją. Vincas turi
Jonas Kmitas, kurio keletą didelių gabumų muzikoje, 
naujų .luinų sudainavo ta pro j , A,binas Versla<.kas kilęa

___ Lowell, «• baip
į pradinę mokyklų ir komercinę 
bi’gh school. Įstojęs Mariana-1. Jonas Šaulys, gimęs She

nandoah, Ęa. Čia jisai baigė 
pradinę mokyklą. Tuo pačiu 
laiku tėvai persikėlė gyventi

kWaukegan, III. Jono vyres
nis brolis Vincas mokosi Ro

moje Angelico universitete te
ologijos. Jojo dvi seserys yra 
Marijampolėje Vargdienių Se-j 
sekų vienuolyne, kurių viena 
ateinančiais metais baigs gi
mnaziją. '

2. Stasvs Misiukevičius to

polio kolegijoje į klasinį kur
sų, turėjo mokslą iš nauja pra
dėti. Albinas atžymėtas spor
te.

8. Albertas Jezukevičiua ki
lęs iš Brockton, Mass. Čia ji

i sai baigė ir pradinį mokslą.
futbolo

sporte. Ruošiasi į gydytojus.
9. Antanas Bambalas kilęs 

iš Chicago, III. Baigęs lietu

— kosmingojo skridimo ir ne- žiaurų ir vylingą. Bet jūs 
paliaujamo judesio verpeiuo> Į džiaugkitės, nes jūs esate pasi- 
paskendę negalim sustoti. Že-1 ruošę tiems gyvenimo vyliams, 
ogiame pirmyn, ar žūstam čia antroje jūsų tėviškėje, mo- 
praeityje. Žūti nenorim. No- kykloje, įgytieji idealai ir pri
tini į priekį veržti*. Eisim pi- ncipai švies jums kelią, 
retyn, o mūsų vietas kiti nž- šiandie gyvenimas taip greit 
ims. Šiandie gal jau paskutinį keičiasi, taip daug naujų į- 
kartą žvelgiam į sį mažą, bet • spūdžių teikia, kad mes nespė-1 
taip malonų pasaulį, kur pra jame jų apčiuopti. Bet aš ne
leista tiek malonių dienų, kur abejoju, kad jūs, baigusieji 
liek svajonių prisvnĮita, tiek, Marianapolio Aukštesnės Mo 
kilnių idėjų kurta, šiandie žc-( kyklos kursą, giliau įžvelgsi- 
r-gi am iš to malonau* mokyk- te į gyvenimą ir neŠite mflsų 
los rūmo, iš godų pasaulio į tautiečiams religinės ir tauti-| 
prozą, į realų gyvenimą. Į mil- nės šviesos.

suolus sės kiti, mūsų nuS ii
vaikščiotais takais vaikščios
nauji gyvenimo vaikai. žod
žiu. koplyčioje, mokslo kamba-

Gyventi be tikslo nepridera.

lęs iš Kingston. Pa. Cia jiaat lk|w|ė9 nlokyk|,
Patinę mokyki, Pą8-įPark) pasiž,mfję8 h.

kn, kiek laiko dirbo, 8,v0 jBmori9tiniu ainiam raSy-
danias savo aenuk motin,. 1^^^
I<a,gęa higii school, parcftė Jys .,Alumnų 
noro pasilikti/broliu Tėvų Ma

viską Nekalto Prasidėjimo Šv. liuese, refektoriuje, bus nauji dar nenorite už«ikasti 
veidai, kurie kaip ir mes mo

rijonų vienuolijoje.
Stasys Aleksandravičius

skaityta Akto Dienoje.

10. Jonas Kultos kilęs iš E-
kilęs iš Chicago Heights, IM.dizabe^h, N. J. Baigęs ŠŠ. Pet 
Baigė pradinę lietuvišką Šv.iro ir Pauliaus lietuvišką mo-
Kazimiero mokyklą. Yra nuo
latinis “Draugo” dienraščio 
korespondentas. Buvęs klasės 
pirmininku.

4. Juozas Gudanavlčius ki
lęs iš YYtorcester, Mass. Baigęs 
Šv. Kazimiero pradinę mokyk
lą. Numato savo ateičiai dva
sinį luomą. Tau labai gera, nes 
Springfieldo vyskupija lietu
vių klerikų neturi. ^Juozas bu
vo “Studentų Žodžio” admi 
nistratoriunl ir savo klasės se
kretorium.

kyklą. Pirmiau mokėsi Marian 
Hills, III., high school. Metęs, 
vėliau, sugrįžo į Marianapolio 
high school. Jonas turi gražų 
balsą ir dalyvauja chore.

11. Albinas Peckus kilęs iš 
Klizabeth, N. J. Baigęs šš. 

Petro ir Pauliaus lietuvišką 
mokyklą. Pradžioje mokėsi Se- 
ton high school. Vėliau perė
jo į Marianapolio high. Turi 
didelių gabumų arražbylybije; 
iš jo reikia tikėtis gero kalbė
tojo.

šis gyvenimui, naujam skais
ti -sniam rytojui.

Gerbiami Tėvai ir Brangūs 
mokslo Draugai, tardami 
'Jums atsisveikinimo žodžius, 
pasižadame eiti tais keliais, 
kuriais Jūs, Brangūs Auklėto
jai, mus mokėte eiti ir kuriais 
jūs, Brangūs Draugai, ėjote.

Nekartą teks mums pa
žvelgti į praeitį, pasisemti jo
je įkvėpimo energijos, pasi
mokyt dabartį ir ateitį kurt.

Dabar — su DievI Mes drą
siai žvelgiam į dabartį ir, Die
vui padedant, tiesim gaires 
šviesesnei ateičiai. į

5. Juozas Augūnas kilęs iš I 12. Juozas Kari midulis kilęs 
YVoreester, Mass. Baigęs Šv. ;š Brockton, Mass. čia .jisai
Kazimiero pradinę mokyklą. 
Buvęs klasės vice pirmininku. 
Atžymėtas sporte. Jo sesuo

baigė pradinį mokslų Jojo vy
resnysis brolis yra Tėvu Ma
rijonų vienuolijo-- antro kur-

mokosi Šv. Kazimiero Akade-po tilosofijos klerikas. Juozas 
mijoj. pfgi mano sekti save brolio

G. Vincas Parulis kilęs iš pėdomis.

AUMNŲ 1934 METŲ ATSISVEIKINIMO 
, KALBA

Pasakyta stud. Stasio Alek-! pė mūsų antroji motina — Al- 
sandravičiamA tna Mater.

Tempora Mutantu?

Laikai keičias. Keturi me- 
tni, kartu taip ilgi ir taip tru
mpi, prabėgo, praūžė kaip vie
na diena, kaip vienas akimir
ksnis. Rodos tik vakar įžen
gėm į šiuos rūmus pradėti mo
kslo — šiandien jau pasiren
gę juos apleisti.

šiandie, gavę Marianapolio 
Aukštosios Mokyklos diplomą, 
kaip ir tikietą tolimesnei gy
venimo kelionei, žengiame į 
platesnį pasaulį. Žengiam ieš
kot skaistesnio rytojaus. Ką 
lininis tas rytojus lemia — nie
kas neįspės. Tai amžių paslap
tis, kuri nežinoma mirtingn- 
jam žmogui. Tačiau, drąsiai 
Žangiame į prieki, eisim skai- 
drint žmonijos buitį, nešii-i 
tais idealais, kurių irums įkvė

Gyvenimas begalinis, lieps
nojąs ir amžinai

MARIANAPOLIO HIGH SCHOOL ALUMNU 
1934 METU TESTAMENTAS

(Akto Dienoje stud. Juozo Au- iš tų lentų jisai pastatytų vai- 
gūno skaitytas) i kams gimnastikos salę.

Mes, Marianapolio M-k * Atsidėkodami savo gera-high
school, Thompson, Connecti
cut, mokiniai savo kurso su
sirinkime, kuris įvyko 8 die
ną birželio, 1934 metuose, bū-Į 
dami blaivūs ir sveiko proto,' 
nutarėme padaryti savo pas- j 
kutinį testamentą, nes jautė-1 
me, kad mums netrukus prisi
eis apleisti šį gražų Mariana
polio pasaulį.

Čia ištisai paduodame visus 
musų garbingojo kurso aukš- 
(tuosius nutarimus: *

1. Mes atiduodame ir amži 
nai nuosavybei pavedame na-

jam prefektui .Juozui Kupre-

pasagas, kad jisai geriąu ga
lėtų prižiūrėti “gas-hojise — 
gang” narius, grįštančius iš 
kaimynų vaišių.

3. Nutarta užrekorduoti am
žinam busimųjų kartų atmini
mui brolio Ignoto istorijos pa
mokas, ypatingai tą faktą, 

bet Paulvičiui', nutarėme jain atiduoti į kad ne Pilsudskis,
Jono Kulbio didžiuosius dvy- Revere prajojo ant asilo pro 
liktojo numerio batus, tiktai i raudoną lempą ir, priešų pa-
dar pridėjus naujas geležines! (Tęsinys 4 pusi.)

tai nesąmonė. Neturėti tikslo,• ,uų užveizdai broliui Uleksui 
nesiekti, idealo, tiek pat kiek' kn-,v.} supuvusių lentų, kurios 
gyvam grabe gulėti. Be| jūs • sukrautos už jojo kutenamo

su nu- j boilerio jau trečias metas, kad

Kį TIK ATEIO1$ LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

Artivyskupas Jurgis Matulevičius
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 3f0. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojaus pareikalaus.
Čia nuplėflk:

mirusiais. Jūs dar jauni esate 
dar, gyventi norite, tad ir gy- , mes dar čia pasiliekam jam 
venkite, sekdami tais idealais,' ruoštis. Eikite pirmyn! O, mū 
kurių čia Alma Mater pasisė- sų nuoširdžiausi linkėjimai ir 
mėt. Aukščiausiojo palaima lydi

Jūs dabar išeinant į visai jus.
naują ir platų gyvenimą, o j Eduardas P. Einoris ’35 
-------------- U-------------------------------------------------------------

“DRAUGAS”, 233* SO. OAKI.EY AVĖ., Chicago. I’.l.
Siunčiu »I.9O už kuriuos atsiųskite man knygą “ARKIVYSKUPAS

JURGIS MATULEVIČIUS.“

Vardas, Pavardė ...................................................................................

Mano adresas ................................... ..............................,.................. '

ATSISVEIKINIMO KALBA
MARIANAPOLIO HIGH 

SCHOOL M0KINIĮ1
(Stud. Eduardo Einorio ’35 

pasakyta Akto Dienoje
• birž. 10 d.)

Gyvenimas nepakenčia ne
pasiruošusių darbininkų. Jam 
reikia tokių darbininkų, kurie 
moka savo ir kitų gyvenimo 
kelią gerinti. Tokių darbinin
kų, kurie nori ir gali pasišvę
sti ir atsakomingai eiti savo 
pareigas ir taipogi išdrįsta 
drąsiai žengti pirmyn. Silpna 
dvasiai, nepasiruošusieji žūs
ta, nes jie turi savo vietas už
leisti tiems, kurie nori' ir gali

i kintąs. Jame j gyventi, kurių gyvenime nėra
meks nežūsta. Tik pasikeičia.. kelio be išėjimo.

tN OUR OFFICE

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, kurių turime 500 
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Varnish, galionas ........ .................. $"J 25
ir aukščiam
ALIVINfiS maliavos galionas . 98c
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

REFRIGERATOR1AI

,\Z

LIEPOS 7 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

I

LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 

'ILE DE FRANCE’

Etpress
Laivas

U

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

*69.00
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Budriko krautuvėje yra pilnas 
pasirinkimas naujų YVESTING- 
TTOUSE, NORGE, LEONAIRll),

’• , f • .h
GIBSON eleetrikinių refrigera
torių.

Platesnrs informacijas teikiam Ir parduodam laivakortes. 
Padarome visokius poplertns Ir dokumentus. Siunčiam pinigus I 

lietuvi

Jos. F. Budrik, Inc.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

■ č'B.R.’ =
-Pili Ml WICZ

MORTGAjGEBAHKERS
REAL ESTATE

12 metq teisingai pamatuotos biznis. 
SUSIPAŽINKITE IH REMKITE LIETLVJ.

PERKAM

LIETUVIŠ

KUS BONUS

3417-21 So. Halsted St.
4 'v ■ '

Tel. BOUlv. 4705-8167

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

. • ■ , »
YV. C. F. L., 970 K., programas nedėliomis nuo 1300 iki 

1:30 vai. po piet.
YV. H. F. C., 1420 K-, ketvergais 7:30 iki 8:30 vflk.
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1 Antradienis birželio 26, 1934

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS t
MARIANAPOLIO ALUMNŲ 

lilGH SCHOOL 1934 M. 

TESTAMENTAS

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
gautus ir dešimčiai dienų ka- 
lėjinian uždarytas, yru Išsa
kęs: “Duok man laisvę arba 
duok man mirtį!“

4. Norime konstatuoti luk- 
tų broliui Andrulioniui, savo 
anglų kalbos mokytojui, kad 
be Sbakespeure veikalų, dai 
yra ir kitokių, kuriais mes nau 
dojomės ir dabar jam palie
kame, būtent: Kilni Kun, iloly- 
vood Scandųls, Balyhoo etc. 
etc.

5. Norime priminti savo'lo
tynų kalbos mokytojui broliui 
Barauskui, kad mes galime iš
mokti lotynų kalbos ir be mo
kytojo pagalbos. Užtenka tik

tai šalia savęs turėti “a trot”.
6. Marianapolio kolegijai nu 

tarta paaukoti klasės grupės 
didelis paveikslas, kad paka
bintų Nemirštamųjų Didvyrių 
salėje.

7. Trečiajam metui mes už
leidžiame Vytauto parkų, tik
tai duodame aiškų įsakymų,
kad kiekvienų kartų tenai a- 

* • < • *teidami kartu atsineštų ir de
gtukų, nes šiandie juos yra su-p 
nkiau gauti negu cigaretus

sniems žmonėms; užlipu* kam 
ant kojos, neatsiprašyti; suti
kus kunigų, nenusiimti kepu
rės; kam nors užkljuvus, smo

gti atgalia ranka. Tiktai to 
kiu būdu publika sužinos, kad 
pro šalį eina atletas, sportas.

Šis Testamentas yra surašy
tas S dienų birželio mėnesio 
1934 metuose, 150 metų po pa
skelbimo Amerikos nepriklau
somybės, Alumnų Skyriaus Su 
sirinkimo patvirtintas. Šio te
stamento administratorium nu 
skirtas Marianapolio ūkio už- 
veizda ponas Jonas Tatulis. 
Šiam testamentui liūdytojais 
tarnauja Stasys Grafas ir Vin
cas Urbonas.

moję. Marianapolio kolegijos 
direktorium buvo mūsų moks 
lo draugas Stdsys Aleksandra 
vielus.

Valdžios patvirtintas ir už 
antspauduotas šio mėnesio bi 
iželio 10 dienų tūkstantis de- 

j vvni šimtai trisdešimts ketvir
tuose metuose.

PRANAŠYSTĖ

Kun. Direktorius papasako 
jo man, kad dabar kolegijoje 
yra su virš tūkstantis studen
tų. Kad ėia mokytojauja bu
vusia mūsų klasės auklėtojas 
brolis Eugenijus Andrulonis: 
dar vis dėsto anglų kalbų. E 
duardas Einoris, kuris Akto 
Dienoje pasakė mums atsisvėi 
kinimo kalbų, buvo kunigu n 
ėjo high school pirmininko pa
reigas. Marianapolio high 
school irgi turėjo apie tūks 
tantį studentų.

Išėjome pasivaikščioti po 
Marianapolio miestų. Netolie
se buvo krautuvė, kuri pri
klausė mūsų mokslo draugui 
Jonui Šauliui. Ant krautuvės 
buvo uždėtas parašas: “Don’t 
go elseivhere get trimmed. 
Give us a chance”. ,

Gatvėje sutikome augalotų 
vyrų, su dideliais ūsais. “Ai 
tu manęs nepažįsti t“ užklausė. 
Žiūru, žiūru. Nugi Juozas Au-

(Marianapolio high school A- 

kto Dienoje stud. Antano 
Bambalo skaityta)

Įsivaizduokite, Brangūs Sve
teliai, kų aš sapnavau pereitų 
naktį: Rodos, kad jau praėjo 
dvidešinitis penki metai nuo

n R A U O A s

Kompozitorius Aleksandras 

Aleksis, šv. Juozapo parap., 
Waterbury, Conn., diriguos 
Naujosios Anglijos parapijų

VALOMA KLAIPĖDOS 
KRAŠIO POLICIJA

savo policijai, kuriuo ji drau
džia padėti saugumo policijai 
jos veiklioje kovoje su prieš 

■ Valstybiniais gaivalais: “šiuo

IŠKILMINGOS PAMALDOS

įsakomu, kud krušto policija 
su politine policija, kuri yra 
lentro valdžios įstaiga, neta 
ri bendradarbiauti ir visi jos

Lietuvos teisingumo orgunų 
veikla vis daugiuu ir daugiau 
išaiškina tų kruopščiai kombi
nuotų planų sukelti Klaipėdos . . . . .
, v. - - * u i »• Iįsakymai, nežiūrint iš kur jiekrašte nerimų ir sutrukdyti J J
sparčiai žengiantį pirmyn kra
što atitautėjimų. Jeigu krašto 
mokyklose turėjo būti veikia
ma vokietininkų tikslu, paim
ti priaugančių kartų savo įta
kon, tai jau artiniesniems ba-

išeitų, neturi būti pildomi , 
sakoma viename direktorijos 
įsakyme policijai.

.Žinoma, tokios netvarkos 
pradėjo nepakęsti krašto gu 
bernutorius. Įsivėlusius į poli-

Philadelphia, Pa. — Šv. Ju
rgio bažnyčioje nuo birželio 
12 d. iki birž. 15 d. įvyko iš
kilmingos pamaldos prie Sal
džiausios Jėzaus Širdies. Jas 
laikė gerb. kun. Emilijonas 
Paukštis iš Chester, Pa. Visų 
pamokslų, rytais ir vakarais, 
tema buvo: “Katalikiškas Vei 

' kimas“, arba katalikas kas- 
, dieniniame gyvenime. Pamok
slai labai praktiški ir naudin
gi. Taip tiksliai mūsų dienų

ndymams atplėšti kraštų nuo tinę veiklų krašto policiniu- j reika,ains pritaikinti, kad 
Lietuvos buvo panaudojami ne kus jis tuojau pareikalavo * I klaugytojttm8 darė ^pūdžio 
tik aptemdyta ir politiškai ma- direktorijos, kad jie būtų at

leisti ir jų vieton'paskirti Lie 
tuvai lojalūs krašto gyvento

žai nusivokianti suaugusių da
lis, bet dar gi ir Klaipėdos

chorų chorui, kurių dainuos i krašto policininkai. jai- Tačiau krašto direktorija
Lietuvių Dienoj, liepos 4 die- i Klaipėdos vokietininkų pa-1 atvirai pasireiškė, kad 
nų, Marianapolio kolegijoj, rtijos jau seniai buvo apgal-ji priešvalstybinius gaivalus 

voję, kad policija papratusi I guboja, peš direktorija poli- 
, vartoti ginklus ir daugelis au-j chlinkll netik nepašalino, bet

menės veikėjas, praėjusį pava- tonominės policijos būdami iš- gi net*nesuspendavo kol teis- 
sarį minėjęs 20 motų sukaktį sigimėliai lietuviai, atėjus iš- nias galutinai pasisakys dėl jų 
kai naudingai darbuojasi A-
merikos lietuvių tarpe. Chica- 
giėčianrs p. Aleksis taip pat 
yra gerai pažįstamas, neg ke-

Thompson, Conn. Muz. A. Ale
ksis yra žynius mūsų visuo-

gūnas. “Tai mūsų'miesto ma/ hitų mętų vargonininkavo Die-
joras!“ sako kunigas direkto
rius. “Kaip čia viskas pas jus 
švaru!“ jam sakau. ‘Žinoma’ 
atsako majoras Augūnas, tžįū- 
rėk kas čia gatves šluoja!’ 
Nugi žinote kas jis toks buvo! 
Niekas kitas, tiktai mano mo-

■ . . . . 'Los dienos, kada aš baigiau , > . • <iL^ ,T8. Antrų jam skyriui mes pa ,, , . , , . m . iS 0 ^raugas Albinas Versiac, Marianapolio high school. Taij k
buvo 10 diena birželio, 1959 „ .
metais. j Sumaniau barzdų nusiskusti.

Aš buvau įsimylėjęs. Nore- Į Užėjome į kirpyklų. “Sveikas, 
jau vesti savo, širdies damų Antanai, seniai matėmės! ’ pa 
Zazu Pitts. Bet įvyko • nelai-' sveikino mane barzdaskutis! 
mė. Pasipainiojo kitas vyras, Nugi žiūru, niusų senas high 

kome didelę pinigų sumų, vi- i kuris turėjo geresnį biznį ne- barberys Vincas Parų
so 17 centų, kad jie galėtų nu- i gu aš. Mat, aš buvau tiktai Iš
sipirkti aukštesnes kėdes, ku-į “milkinenas“. Tasai gi vyras 
rios duotų jiems galimybės,' turėjo žuvų krautuvę. Mano 
nesistiebiant, nurašinėti per gį numylėtinė labai, mėgo sil- 
kvotimus kitų mokinių atsa- kės. Taigi, ji su juo pabėgo,

tariame, kad jie, parvykę ąto 
stogų, nusiskustų plaukus. M n 
sų nuomone tai bus geriausias 
Marianapolio kolegijai pagar
sinimas.

9. Pirniųjaiii skyriui surin-

Apsiiloroję, pakalbėję, išėjo
me. Pasukome į miesto aikštę 
Ant kertės susirinkęs didelis

vo Apvaizdos parap. Jis yra 
parašęs ir išleidęs daug dai
nų, kartas mėgsta dainuoji 
chorai ir solistai. .

nai, senai matytas!“ sako po 
liciuonas mūsų draugas Juo-

kyrnųs.

10. V įsiems kolegijos stude
ntams mes (Juodame patarimų 
laikytis sportiško mandagu
mo: važiuojant gatvėkariu, nie 
kuomet neužleisti vietos sene-

NE NUSIMINKITE

j sai naujo, nepaprasto, skirti- 
i ngo nuo iki šiol girdėtų pa 
i mokslų.

Dieve, užmokėk gerb. klebo
nui. I. Zimbliui už surengimų 
tų pamaldų ir gerb. kun. E 
Paukščiui už jo pamokslus.

Reporteris

davimo valandai galės būti į prasikaltimo dydžio. Nežiūrint 
tam darbui tinkamai panau Jokio direktorijos nusistaty- 
doti. Todėl nieko nelaukdami ,no» Klaipėdos krašto priešval

stybinėje veikloje pasižymėjn 
sius policininkus valstybės sau 
gimto organai areštuoja ir ta
rdo. ’ Tsh

ragindavo krašto policijų drų
siai įsivelti į politinį gyveni
nių, o yputingui į priešvalsty
binę veiklų. Ko gi policijai 
laukti, kud jų versdavo šia 
kryptimi eiti ir krašto direk
torija. Policijos tarnautojai vi 
sur yra tiek disciplinuoti, kad 
jie niekados nesielgia prieš

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 itų i* mesta iš ka

talikų tarpo.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikos Liet Daktarų Draugijų* Nariai

Tel. CANaI 0257
Jtes.

zas Gudąnavičius. ištikro, čia!savo viršininkų pareikštų va 
gera tame Marianapolio mies «)e’gu krašto policiniu
te. Kur nepasisuksi — visur
draugai.
- “Beveik

ų. ir jeigu grašio polici 
kai taip be jokios atodairos

PKOspcct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROĄS

1821 SOI TH HALSTED STREET

metėsi į priešvalstybinį (larbų, ' Kczidenelja «600 So. Artesian Ave.

, tai jie gerai suprato, kad kra-! valandos: ii ryto iki 4 popiet 
vist mūsų kurso v. , .. .\ . . . . 8 lkl 8;3° vakar# ., . ; sto direktorijai tas patinka ir,------------------------——---- -----draugai eta gyvena. Na, o kur ... . , i,, , Ji to nori. Geresniam direkto-1 t«>l LAFayctte 7650yra Jonas 

siau.

Kulbįs?” paklau-
V.’i-fcS•* -y • - r

rijos nusistatymui tuo klausi
mu supYastį atsi mintina nese-

O, jisai ir čia Marianapo- niai jos išleistas aplinkraštis 
lyje gyvena. Jisai yra Kire De 
partnient narys,
“Hose No. 1“,

priziurjs, 
Mat, jisai iš-

žmonių būrys. Ant statinės už moko gaidru*? gesinti dar be-
mane palikdama. Nebūtų taip silipęs vy ras rėkia, šaukia — j siniokindanias high school,
pikta, kad tai nebūtų pada p? s aiškina vyrams, kokia inostis 

* man tokių šunybę mano moks ' geriausia plikiams naujai plau 
slo draugas — Albertas Jeztt- kus atauginti. Kadangi ir aš 
kevičius. buvau plikas, susidomėjau.

Skausmo širdies suspaustas, Prieinu artyn — kas čia taip 
aš norėjau nusiskandyti. Nuė- rėkia, taip karščiuojasi. Ugi 
jau į upe. Įkišau rankų į van mano buvęs draugas Albinas

kada dcg&ųnergaičių akademi
jos barackš”. Nuvažiavome jc 
aplankyti. Jonas toks storas 
ir tvirtas, koks ir anais lai 
kais buvo. Vyras iš stuomens 
ir liemens.

Li MII Vi A*

leL LATayėtte *OB7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Ava. petoll Redai*) 
Valandoe: nuo I lkl ( vai. vakaro 

Beredomie lr nadėllomla pagal 
autartl

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANaI 0402 
-----------------1 ■ ................... ........

DENTISTAS
1446 SO. 4»lh CT., CICERO, II.L.
«Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 
*147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 

Paned. Sejred. lr Subat. 2—9 vai.

Dienoms Tel. LAFayette 5703 
Naktluila Tel. CANul 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 lkl 5 popiet, 7 lkl 9* vak. 
Nedėliojo pagal sutartį

•A'« »• -
Offlcė Tel. REPnblic 7604 
Res. Tel. GKOvehUlz06l7

7017 8. FAIRFIELD AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
Otflce Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2358 So. Leavitt SL
CANAL 0706

2423 W. MARQLETTF, ROAD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėiloj susitarus

jos galite gauti pas sa-.o vaistin»"nką denį. Buvo labai saitas, nes Peckus 
tam tikrą. TONIKĄ, kuris per ilgą ... ». , .
i ką buvo vieno Jžymaua įjydytejaus tai bUVO Z101110S laiku. N litą- 
i .ripclja. Tai
Jianadel vyrų

a Įžymaus
l yra t ikrai’g 
— tik reikalaiarukiteU~ 1 riau dar nesiskandyt — pa- 

, laukt vasaros, kad bus šilčiau 
I Atėjo vasara. Buvau jau apsi- Į 

M Alni. treatmentas u» Dotor, J . SU SUVO likimu. Kad
JaiMrtta ^vlrteJmlau’a.rba^elgu^neHbū-* KftVO Kyvemmo
bus mn«l suVra’ant?’’' Jm | tragedijų, nutariau padaryti

Nusa-Tone
jums sugrąžinti.-Ja-

TO LOSE F AT
Ml«, M. Bataer •( Bnraklyu. M. T. 

wrt<- H»re »»,« KreMben UM
put 4 tumiu u4 kare nat uty U,» M 
>««b4s ket »«el t® better ta enry
way. Bree (er «ke ėea't ure le
tetieu. Kreechcn le ereadrrfel te kee» 
(hr eyeteln ke»l»hr. I beln» s naree 
atedd keew (er Fre (riet eo rnsaf 

bet valy Kreteku aanrere< t* 
p...... see.” (M»y U. lta*).

TO tote ftt 8AMLY and HARMLKSS- 
LY, take a half tcaepoonful ot Kruechen 
delta la a (lase of hot eeter ln the 
aaorntnt before breakfaat—don't mlae a 
mnrnliiR . bottie that. laata t eeeka 
eoate bet a trifle—tet Kruaehen Salta at 
any drugatote tn America. If not >y- 
fully eetlafled after the flrat bottie— 
money back.

Mums bekalbant, pasigirdo 
i gaisro varpas, ftoko Jonas 

Sumanėme apylinkės apžiū- pric savo “Hose No. 1”. Aš
rėti. Samdomo taxi, užvardi 
ntų “One Horse Car“. Dar ko 
reikėjo! Šoferis pasirodo irgi 
mano buvęs draugas — Juo
zas Kainandulis. Kiek šnekos.

irgi pašokau. Tjk deja... tai 
nebuvo gaisro signalas, bet 
tiktai Jonas Mikelionis skam
bino šeštų valandų, raginda
mas mus keltis.

DR. A. P. GORSKIS
" DENT.ISTAS 

4204 ARCHER AVE.

eorner Sacramento 

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

DR, J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
8unday by Appolntment

i n , • • z. • . . i kiek senų atminimų. \ ažiuoja- ekskursijų (taip man, ištarei , „r. . ........ , me, lekiame. Ne nepastebciogydytojai) ir ta proga aplan- y .. .... -*i ar * me kaip sušvilpė dėdės švilpųkyti savo senųjų Alma Mater r r

‘DRAUGAS“

T ii* delicious cheese food is

Paslėptą* Veh pofa's Švel
niam skonyj yra nvnlkatą- 
saugoJanlUjl faktoriai vi
sokių maistų, Valkm'lnma 
labnl garas Vartoki t Kra- 
ll's Velveetą lankiai!

— Marianapolį.

Atvykau. Koks buvo mano 
didelis lyistebimas, kada išgi- 

j rdau, kad Thonipsono nė var- 
į do neliko. Dabar toje vietoje 
yra išaugęs didęlis miestas — 
Marianapolis. Atvažiavęs prie 
kolegijos durų, paskambinau. 
Atėjo vienas senyvas žmogus 
durų atidaryti. Prisižiūrėjęs 

i arčiau, pažinau savo'senų drau 
1 gų Stasį Misiukevičių, kuris 
čia ėjo porterio pareigas nuo 
keliolikos metų. Stasys dabar 
rūkė ne cigaretus, bet smai 
kius juodus cigarus ir vis dar 1 
mėgo ant radio klausytis Barn 
Dences.

Pasisakiau norįs matyti di 
rektorių kunigų Navickų. Sta 
sys paaiškino, kad čia direk- 

Į toriuni yra ne kunigas Navlc 
! kas, kuris dąbar buvę vienuo
lijos generolu ir fcyvėno Ro

kas: “Wliat is this! A horse 
raee?“ Nesikarščinok, Juozai! 
sako jam šoferis. “Argi tų ne 
matai, kad aš Antanų Bamba
lų vežu!“ — “Sveikas, Anta-

Katalikiškaft!
Lietuviškas I

Patriotiškas!
Teisingas!

Pamokinantis!

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue

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

I V AI B O B D A ttl 3 Al! DR. VAITUSH, OPT.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.

3 lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki »2 vai. ryte, nuo 2 lkt 4 
vai. po pietų l’r nuo 7 iki 8:30 vai.

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Telefonas MIDvray 28SO

—

Ofiso Td. CALunvet 6803
Res. Tel. DREact 0191

• DR, A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų

Ofisas 3192 So. Halsted St.

Kumpos 3lst Street 
Valandos: 3—4 popiet, 7—9 vai. vak. 
Nedėliomis tr tventadlenlaik 10—12

LIETUVI8
OPTOMETRICALLK AKIU 

SPECIALISTAS
Peslengvina akių įtempimą, kurta 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karštį, atltalao 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egtamlnavlmaa daromas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
Mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
falsomoa Valandos nuo 10 iki 8 v. 
N©dėltoJ nuo 10 lkl 12. Daugely at
sitikimų akys atlial.eongMi be akinių. 
Katnnn piginu kaip pirmiau.
4712 BO ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

DR.. STRIKOL’IS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.

OFISO VALANDOS:
Kuo 9 lkl 4 lr nuo 6 Iki 8 vak.

Nedėllomla pagal sutartį 
Ofleo telef. BOLIevard 7MM

Namų TcL PROspect 1930
X

z
Tel. ROLLevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.

arti 4"th Street 
Vai.; nuo 9 iki S vakare

' Seredoj pagal sutartį

Tel. CANaI 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt 8L) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽISt
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 
Serodomls Ir Nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas REPubiic 7666

- i
Res. Phorfe 

ENGlevvood 6641
Office Phone

TRiangle 0044

DR. A. R. MCCRADIE
OYDYTOJAH »r CHIRURGAM
7850 So. Halsted Street

ROOM 210
Vai.; 2-4 įr 7-1 vai. vakar#

DR. MAURICE KAHN
GYDIT0JA8 Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVE.

Tel. YAR4m 0894 
Res.1 Tel. PLAaa 2400

Valandoe:
Nuo 10-11 v. ryto; 2-2 lr 7-8 v. v.
Nedaiditaiaą nuo 14 U4 13 diena

Phone CANaI 6122

DR. KARL NURKAT
^GYDO AKIS

įta Ir prirenka akinius 
atsakomingal

Vai.: nuo 10—8 v. p p. 
Nedėtoje pegal sutarti

2201 W. 22nd Cermak Bd.

DR. J. ROSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai

2615 WEST 69th ST.

Of. ir Ros. TeL HEMIock 6141

V a 1 a n d o i?

2-4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

Office Tai. Wentworth <380
Rea Tel. Hyde Park 3398

DR. SUSANA A. SLAKIS

Ofiso: Tel. LAFayctte 4017 
Res.: Tel. HEMkxk 6266

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak.
Rezhlcuetjos Ofisas: 2656 W. «9th SL 

Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tct. VIRglnla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.

Nedėliomis pegal sutartį

MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTd

6900 SOUTH UĄLSTEI) ST.

Valandos: 1 Iki 4 po pietų. 7 lkl 8 vak. 

UakniA Šaradoms

Tol. Ofiso BOULevard 6913 
Rea VlCtory 2343

-14

' DR. A. J. BERTASH •
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 8:38-8:90

756 W. 35th Street
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ANTANINA 
MANKAITE .

Mirė BMMte 2t d., 1#24 m. 
4:10 vai. po pietų, aulaukua 24 
metų amžiaus. Gimusi Beloti, 
Wla.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvų Jurg), motinų Lhių po tė
vais Mockus, 2 seseris Grasil- 
dų Ir Marctjonų, Svogerį^ Jan
kaiti ir sesers du sūnūs Jero
nimų ir Jurgį, 2 pu sese res A- 
gotų Daujotienę ir Aleksandrų 
IMuėlunų lp gnninea

Kūnas paėarvotas 1905 S. 50 
Court, Cicero, III. Laidotuvės 
Jvyks ketvirtadienyje, Birželio 
28 d. lė namų 8:09 vai. bus 
atlydėta i Sv. Antano' par. baž
nyčių, kurioje |vyR gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta 1 
Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo ' visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti ėioso lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Motina, se
serys, ftvogerts ir giminės.

leidot uvėrus patarnauja gra-* į bortus Antanas Petkus, Tele-
į Cicero 2109.

"Our Little Lithuanian 

Oomin”

Jei kas skaitė anglų kalba1 
E. J. Harr^on knygų “Lith-, 
uania: Past and Presenl”,į 
daug sužinojo* apie lietnvių’ 

; tautų. Bet perskaičius Anna1 
Į C. Winlow “(Jur Little Lith
uanian Cousin”, skaitytojas

ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖMĖJŲ DR-JOS XV 
SEIMO PROTOKOLAS
KUO.PŲ ATSTOVĖS

(Tęsiny sj
. „. ' * / ’ -i Archer Heights, 111. — i»e-susipažins su musų tautos vai . .., . — ..... t „iteracijos 50 skyr.: J. Šliogeris

kucians. Knvga išleido L. C. . T . z. A
- /. .. Tr • ' East Chicago, Ind. — Sv. (J $-?b Page Co.,#Boston, Mass. Kai

na $L.

Rašo Andrius Šnipas

KAIP MAN PATINKA

PASIRYŠIMAS

Tiek žodžių sau daviau, 
Tiek įžadų tvirtų,
Ir vėl juos užmiršau,
Ir vėl grįžtu, grįžtu:
Ar-ilgai tuos pačius 
Bemindžiosiu kelius,
Kaip nūnai! Ak jaučiu 
Sieloj liepsnų audras... 
Bet kas gi be kančių?
Kas audrai žųslų ras?
Ne aušrai tekant ryt 
Tas vėtras suvaldyt...

Nutilki, prigimtie 1 
Girdžiu sieloj varpus...
Taip skardžiai skamba jie, 
Lyg žvaigždėmis dangus... 
Ir liejasi iš ją 
Galybė ant žaizdų,..

M.

Knygoje pilnai atvaizduoti 
Lietuvos vaikučiai. Vaikučių 
pobūdžiai, jų žaidimai, jų mei 
lė tėvelių ir tikėjimo, jų pri
sirišimas, prie žemės ir gyvu
lių — tai knygos temos. Kny
ga parašyta gyvai. Ir užau-'I
gęs žmogus gali tų knygų i- 
vertinti, ir mažas vaikas ja 
pasidžiaugti. .

* Knygoje randasi 
skyriai: Adventures in the 
Meadow; That Evenirg at 
Home; In the Eorest: Mit,h- 
ty Keistutis and Other Hero- 
ei?,

“The Best Otl 
Alt the Year;’’ ir Easler, and! 
d Big Surprise.

“Our Little Lithkaniau C<> 
rsin” yra apysaka. Svarbiau 
sias roles apysakoj vaidina 
Jonukas, Uršule^Jonuko ar
klys, “Baltoji Žvaigždė5’, ir 
kiti. Viskas taip* * l (Msujungta, kad, perskai*^ kny
gų, viskų žinai apie I ietuvos 
vaikučius, apie didvyrijiSį jos 
istorijų. Knygoje Įdėta anglų

nos dr-jos: Leskaųskienė, La
pinskienė.

$5.00; Sv. Onos dr-ja — $5.00;; Idos dr-ja $5.00, Merg. Sodali- • West Side —,Rėmėjų 10 sk. 
Labd. Sąj. 5 kp. — $3.00. Sy- cija $3.00, Šv. Vardo dr-ja $3 $15.00, Altoriaus Puošimo dr- 
kiu — $48.00.

North Side — Rėmėjų 3 sk,
$5,00, Šv. Juozapo dr-ja $3.00,
Šv. Cecilijos dr-ją $3.00, Šv.
Ražančiaus dr-ja $3,00, Šv. My 
kolo dr-ja $3.00, Moterą Sąj.
4 kp. $2.00, Iittbd. Sąj. 6 kp.
$2.00. Sykiu $21.00.

Rpseland — Rėmėjų 4 skyr.
$2000, Idealių Moterų Meno 
klūbas $6.00, Hv. Onos dr-ja

Labd. Sųj. 8 kp. $3.00, šv ja $5.00, ŠŠ. Panos Moterų dr-
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 2, ja $3.00, Moterų Sųj. 55 kp. 
skyr. $2.00. Viso $08.00. ($3.00, Apašt. Maldos dr-ja $3,

VVest Pullman — Rėmėjų 7 į Lietuvos Vyčių 24 kp. $3.00, 
skyr. $9.70, Šy. Veronikos dr-, Mokyklos merg. Sodalieija $2,

Katalikų Fed. .Cliic. Apskri
tys $3.00.

Bernaičių Kolegijos apskri
tys $1700.

(Daugiau bua)

ja $5.00, Atradimo Sv. Ivry 
žiaus dr-ja $5.00, Labd. Sųj. 
10 kp. $5.00, Šv. Juozapo dr- 
ja $5.00, ApaŠt. Maldos dr-ja 
$3.00, Tretininkų dr-ja $3.00, 
Mergaičių Sodalicija.^2.00. VI-

Labd. Sųj. 7 kp. $2.00. 
$36.00.

So. Chicago — Rėmėjų 
skyr. $5.00.

Indiana Harbor, Ind. —

Viso

12

Rė-

$5.00, Šv. Vincento a Paulo so $37.00.
Šv. Kazimiero Akad. aluin-l'dr $5.00, Mokyklos merg. Į Marųuette Park — Rėmėjų 

nietės/E. ProseviČiūtė, V. Ja- Sodalieija $2.00, Tarnautoji, 8 skyr. $35.00, Šv. Teresės dr
sinskaitė, O. Sloksnaitė, B. 
Paliliūnaitė.

Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė
mėjų: H. Waidotienė, J. Pet- 
raitienė, O. Prehodski.

dr-ja $2.00. Viso $39.00. 
Dievo Apvaizdos jiarap. —

Rėmėjų 5 skyr. $5.00, Mergai 
čių Sodalieija $5.00, Jauname 
čių Rėmėjų skyr. $5.00, Treti

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO 
DIENA CHICAGOJE

B. Nenartonis, P. Vaicekaus
kienė, 11. Dainkiūtė.

. | Bernaičių Kolegijos Rėmėjų 
b'P y,u apekr.: M. Varkalienė, J. Šlio 

gėris, B. Nenartonis^ F. šlic- 
gerienė.

American Legion Auxiliary
, TT . ... . (Darius - Girėnas): M. Wai-Hplidavs: Harvest Time,, J . ; ' , .. Jclnene. S. Daciohene.and • School;

Federacijos Chicagos apskr.: ninku dr-ja $3.00; Apašt. Ma

Viso 15-tam seime dalyva 
vo 95 draugijų 307 atstovai.

Skyrių raportai

Iš sekančių skyrių išklausy į 
ta raportai ir kuris kiek metų ! 
bėgyje padarė. 1 skvr. — $513 , 

1 ir parapijos naudai $73.50. 2 1

Idos dr-ja $3.00, Labd. Sųj. 4 
k p. $3.00. Tarnautojų dr-ja 
$2.00. Viso $26.00.

Brighton Park — Rėmėjų 6 
skyr. $50.00, Mokyklos Merg 
^Sodalieija $6.00, Tarnautoją 
dr-ja — $6.00, Šv. Kaz. Kara 
laičio dr-ja — $5.00, Šv. Tere
sės dr-ja $5.<X), Nekal. Prasidė
jimo P. Šv. moterų ir merg 
dr-ja $5.00. Saldžiausios Šir 
dies V. Jėzaus dr-ja $5.00, Tn?
tininkų dr-ja $5.00, Apašt. Ma'so $53.00.

ja $5.00, Mergaičių Sodalici- 
ja $5.00, Šv. Kaz. Karalaičio 
dr-ja $5.00, Mokyklos Rėmėjų 
dr-ja $5.00, Apašt. Maldos ir 
Tretininkų dr-jos $5.00, Mari
jos Gimimo parap. choras $5, 
Šv. Barboros dr-ja $5.00, Mo
kyklos merg. Sodalieija $3.00, 
Moterų Sųj. 67 kp. $3.00. Vi
so $76.00.

Cicero — Rėmėjų 9 skyr. 
$25.00, Jaunamečių skyr. $7, 
Motino? Dievo Sopulingos dr- 
ja $5.00, Apašt. Maldos dr-ja 
$5.00, Mokyklos merg. Sodali
eija $3.00, Tretininkų dr-ja 
$3.00, Ministrantų dr-ja $3.00, 
Angelo Sargo dr-ja $2.00. Vi-

mėjų 21 skyr. $10.00, Šv. Ro-,yytauto 
žančiaus Moterų dr-ja $10.00.
Viso $20.00.

Waukegan, III:— Mokyklos 
merg. Sodalieija ir Tarnauto
jų dr-jos $5.00.

East Chicago, Ind. — Šv.
Onos dr-ja $5.00.

Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė
mėjų dr-ja $10.00.

• Sulig įsigyvenusių tradicijų 
— įvyksta liepos mėn. 4 d.

PAVYKO

West Side. — Rūtos darže 
birželio 24. d. surengtas Vla
dislovų piknikėlis gražiai pa
vyko.

Ačiū visiems atsilankusiem^ 
ir parėniUbiems dovanėlėmis ir

Šv. Kazimiero Akad. Alum-! darbu. Iki pasimatymo su vi
nis $5.00. > j sais liepos 1 d., Birutės darže,

American Legion Auxiliary '/‘Draugo” didžiuliam piknike. 
Dariaus - Girėno $5.00. • - Rep.

GRABORIAI:-

Šį eilėraštį mėgiamiausiu iš 
lietuvių moderninių poetų kū
rinių pasirinko p. 8. P., chi- 
cagietis.

iSkaitytojai, ar galite sura-

, . . , skyr. — $556.33 ir parap. nan
sjrlenn a, Jaį $308a> .3 skyr _

ir parap. naudai $79.00. 4 skyr.
— $599.85 ir parap. nar.dai,
$189.00. 5 skyr. — $231.40. 6 (

_ . , . skyr. $724.40 ir paiap. naudaifc'H-a. lietuvėj damų. kurms . gkyr __ .j

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

į./rra vaiku Lietuvoje Lie
tuvos taip pat gražiai i vers
ti..-.. Amen’; lietuvių. .. . A • al'i’.ns patik?., p’fesiniai, kurie

jiarap. naudai $53.60. 8 sky». 
— $480.88 ir parap. naudai 

, $459.60 iivi^J-$212.Ul 9 sky u
; parap. naudai $234.32. 10 skyr.

tdifczduojajėf tuvos/.akus.- $2?J (X) jr parąp nalldai
lėvai, je; jums rūpi, k m, $108.00. 21 skyr. — $135.00 ir

jehų vaikai s-e;pažintų su jū
sų gimtine, padovanokite jie-

IMlrbėjal •ukšincnSs rfiAles PamtakSg 
Ir

Dldibrusin paminklų dirbtuvė 
’ Cbic««oj

------ o-------
Suvlr.4 50 metų prityrimo------ p.---- -

Pirkite th-Mlal lė dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

------ O
Mes atlikome darbų daugeliui žymes

nių Cbicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE;

GUstaitis ms “Our Little Lithuanian 
»Consiii”. Užtikrinu jie jų pa
mėgs. Kaip čiagi»niai vaiku
čiai žino i į-fekdotų np* * Ame 
riko® Jv gj Vašmgt n * ir vy- 

j žnių įbedi, taip perski tę “O- 
rur Litf.'e Lithuanian Cousi:.”

ad
sti už šį gražesnį lietuvių ka
lba eilėraštį) Atsiekite Siam?ie Bn0‘’ T"1 < "
skvrini. ! padavimĮ apie Ged'rn.no sap-
„ t, -na ir įkūrimą.Kun. Briškos knygele: Kų * 

mums duoda girtybė?“

Skaitančiai visuomenei kun.
Briškos knygutė pasirodė 1916; 

mietais. Pirmiausiai ši knygų--/ 
labai daug žmonių paska- 

priimti blaivybės įžadus.
Knygutėj be kitko labai ti

ksliai nupiešta girtuoklio iš
vaizda:

“Girtuoklio nosis mėlyna, 
kaip pasirpusi slyva; akys-) 
kaip stiklinės, veidas raudo- I 
nas, kaip vėžys; lūpos taip Į 
jau mėlynos, pasikabinę, kaip 
asilo ausys; rankos ir kojos 
iškrypę į šalis ir neveltui ei

na kaip koksai vėžys išsiskė-

parap. naudai $51.00.
Draugijų aukos

Town of Lake — Rėmėjų 1 
skyr. — $39.00; Merg. Sodali
eija — $5.00; Apašt. Maldo? 
dr-ja — $5.00; Šv. Agotos dr- 
ja — $5.00; Ministrantų dr-ja
— $5.00; Labd. Sųj. 1 kp. — 
$5.00; Mokyklos merg. Sodai?

! cija — $3.00. Sykiu $67.00.
Bridgeport — Rėmėjų 2 sk.

— $25.00; Apašt. Maldos — 
$10.00; Šv. Petronėlės dr-ja —

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoie

Populiariu Exprcss Garlaiviu

it BREMEN99
Išplauks L< New Ycrko

LIEPOS 18 d., 1934 m.
S. S. BREMEN ekskursantai, važiuodami į 

Lietuvą, bus persodinti į s. s, Stuttgart Bre- 
nierhavene.

:osMfcr£trrAi
Del Mermecijii IreiptiMe J:

1TAN TRAVBL PETM BAgTKBVICnet

arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
ro, IllinoisChicagt

—

GRABORIAI:

LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kiyopifflaugit 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdčntl 
Tel. CANai 2515 arba 2618

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.

Ti>l. (ICKRO M»_________

SIMON M. SKDDAS
GRABORIUS Ir BAE8AMUOTOJAS 

ratarnavlmaa gera-s Ir nebrangus
718 West 18th Street 

Telefonas MONroe 3377

I

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Modemiška koplyčia dykai 
868 W. I8th St. TeL CAMal 8174

Chicago. III. . ,

II.J. Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 40th Street

Tel. norictard 5203—8413

Telefonas YAKda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 

Chicago, 11L

ANTANAS PETKUS
• GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tcl. OICF.IIO 204

/ SYREVVICZE
GRABORIUS

LaidotuvCma pilnas patarnavimaa 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave.f Cicero, Hl.

Kas tokiu norėtų būti?

Knygutė 32 puslapių. Sti
lius labai lengvas. Daug viso
kių prilyginimų, kurie skaity
tojus suįdomina. Pradėjus 
skaityti, nesinori nutraukti, 
kol visom neperskaitni. Kny
gutės kaina tiktai dešimt ūkas !i 

>-»

I. AMBRAZIEJUS {•• Graed Su, BMMklra, M. Y.

A. ». TRBCTOKAS
1»7 Ad« St, N.w«e, M J.

john ssrrs
4JJ P«4 St, HmUmI, Ceen.

VIENYBE T»A\
inr - -

a a.

AVEL BURBAU 
I St, Sritim. N. Y.

KYBĄ _____
AMERIKOS Lirruvn

14 Ve iSt,

*71 N. Mete St, M<m.fln. Mm.
MR. FAUl MOLIS

I7JO—24tkSt-, f>»rrm<. Mėk.
LITHUANIAN NF4TS PUB CO. 

NAUJIENOS
1754 g. HelMd St, aUcege, PI. 

OHIO LITHUANIAN PUBLJSH-
INO CO. DJRVA 

K. S. KARPIUS 
6820 Suptrior Am, Clevtluid, O

MR. C. J. SPOSHNER 
ij r2011 St,

MR A. VARASTUS
2R6 All N«*m.. B.nA Bntl.tm, 

1200 Cemon St, Pinaburth, Pa.

Galima gauti jias 
nų.

patį anto-

ATLANTIC TRAVET SPRV1CB
K. SIDAMAS, Kįf.

542 W. BSrev. So. Bottnn, M...

HAMBURG * AMERICAN LINE 
NORfH GERMAN LLOYD

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite •••
REPublic 8340
5340 So. Kedzie Ave.
(Neturime sąryšių su firmą 

tuo pačiu vanju)

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave.
TM. Boulevard 4139

Tel. LAFaycMc BT.78

J. Liulevlčlus
Grahnrftts 

Ir
nA'.snmootojNs

Patarnauja Chlc»-~ 
goja Ir apyllnkljo. 4

DidelA ir gružlį • 
Koplyčia dykai

4OB2 Archnr Are.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIKBĖJAI

2L. < SpeclallMal iškalime Ir IšdlrM-
( / me visokių rūšių pamiuklua Ir

grabnamlua.

Mūsų šeimyna apeclallzuoja Sia
me darbo per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus Uo
siai su pačiais išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

VlcrJM blokas | rytus nuo
, didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys teleropal:

Rea. TENSACOLA 90.lt 
BELMONT 3485 '

Office: niLLSIDE 3rf«&
Vineent Roselll, secr.Alfred RoseUi, pres. 1

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.BAGDONAS
Liūdftoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius.

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

PASAUKITE: )

REPublic3100
2506 West 63rd Street



D R A r enifi birželio 26, 1934

SVARBU VISIEMS!
Cicero. — Birželio 27 d., iŠ 

vai., parapijos svetainėj ALT
ASS skyriaus susirinkimas. 
Nariai ir draugijų, klūbų at
stovai visi įnikite. Išgirsite pi
lnų atskaitų iš bendro paren
gimo; sužinosite, kiek padary
ta pelno. Toliau sužinosite ti
krų stovį centro, nuo pradžios 
iki šios dienos. Sunkusis dar- 
bas jau eina prie užbaigos. 
Leit. Feliksas Vaitkus pasiry
žęs trumpoj ateityj viskų už
baigti. Visa svarba remiasi 
ant visuomenės. Gražiai pradė
jome, tai ir baigkime išpildy
ti a. a. Dariaus - Girėno tes- 
tameutų.

Būkite visi susirinkime. Tė- 
mykite dalykų bėgį, kad ne
būtų sakoma;, “Aš to nežino
jau’’. Tad būk, žinok. O jei 
nežinai, tai klausk. Bet prisi
dėk, nes esi lietuvis. Tas da
roma visų vardu. Garbė bus 
tautai, o ne man, ne tau. D

_____________
SVEČIUOS PAS LUTKUS

svarstymui. Liepos 4 d. aps
kritis rengia didelį išvažiavi
mų Marijonų ūky. sTat ir mes 
susitarsime bendrai važiuoti.

Valdyba

Moterų Piliečių Lygos ‘pus
metinis susirinkimas įvyks bi
rželio 27 d., Fellowship house, 
831 W. 33 PI. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti, nes 
bus svarstoma daug svrirbių 
dalykų, taip pat ir apie Lygos 
konstitucijų.4 • - 7 • J • L.. * e

S. Wodman, rašt.
'1 ■ ...... a. Y/

Moterų Sų-gos. Chicagos kuo 
ponis pranešu, kad Chic. aps. 
rengias paminėti savo Globė
jos dienų, tai yra Nepaliauja 
mos Pagalbos šv. Panelės’dio- 
nų, liepos 1, 1934, bendra Ko
munija ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje, West Pullmane.

Mišios bus 9 vai. ryto. Kvie 
čiame-visas atvykti ne vėliau 
kaip 8:30 vai. ryto. Po Mišių 
parap. salėj bus pusryčiai.

Apskritis ir valdyba

PABALTIJO VALSTYBIŲ j£ 
ĮGALIOTINIŲ KONFE- I 
RENCIJA BUS KAUNE.
.Jau buvo pranešta, kad Lie 

tuvos vyriųusybė. pasiūlė Tė
vijai ir Estijai nustatyti trims 
valstybėms bendradarbiavimo 
dėsnius. I-atvių ir Estų vy
riausybės pasiūlymų priėmė. 
Tada Lietuvos vyriausybė pa
siūlė* pasitafinius pradėti ar
timiausiu laiku Kaune.

Dabar pranešama, kad trijų

Kas bus iŠ Ketų pusės tuo ta- ja ir Vokietija. Ar iŠtikrųjų Juozas Juseviėlūs. Pusi. 88}
u dar nežinoma. Kaip bus 'Eųtų ministęriai Varšuvoj taip 

susitarta dėl ^pagrindinių klan kalbėjo, tikrai nežinia, bet įei
simų, tada toliau derybas ves gu tai.būtų tiesa, tada sųjum 
patys visų trijų valstybių uK gos sudarymas virstų neįyyk- 
sienių reikalu ministęriai. domu didybių nes tada Lietu

vai tektų atsistoti kitoje po
zicijoje. Tsb

DVASIŠKOS KNYGOS
Mąstymai apie šyč. Jėzaus 

Širdį. Iš italų’kalbos vertė J. 
Vaišnoras, M. I. C. Pusi. 208; 
kaina 35c.

kaina 25c. .*•
Mizijonieriaus Užrašai. Pa

rašė kun. Richard W. Alei 
ander. Vertė Broliai Marijo
nai. Ę’usJ. 188; kaina $1.25.

Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus 

Novena. Kaina 10c.

šv. Teresė Vaikelio Jėzaus 

Parašė Dr. V. Padolskitf. Pusi. 
112; kaina 50c.

Gyvenimas Bv. Juozapo. Pu

slapių 56; kaina 15c. *
Giesmynas. Paruošė kun; J 

Tilvytis, M. I. C. Pusk 49(i| 
kaina $2.25.

Švenčiausios Jėzaus Širdies 

Introniz&cija. Parašė kun. J. 
Vaitkevičius, M. I. C. Pusi. 92; 
kaina 30c. ,

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė.

SKAITYKITE IB FLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

Daug kalby Lietuvoje sukė
lė estų užsieniu reikalų minis- 
terio neseniai įvykęs apsilan
kymas . Varšuvoje. Sakoma, 
kad estų vyriausybė norėjusi 
atsiklausti lenkų nuomonės dėl 
Lietuvos meniorandunto. Jie 
net lenkų spAudai yra pareiš
kę, kad nesidėk Pabaltijo val
stybių sųjungon, jeigu ta sų-

valstybių konferencija įvyk- junga bus tiktai iš trijų val- 
sianti artimiausiu laiku birže- stvbių: Estijos, Latvijos ir 
lio lųėnesį. latvių spauda pra- i Lietuvos. Estija eisianti tiktai 
neša, kad iš Latyių pusės da-Jtokitfc sųjungon, jeigu jų tfu- 
lyvausiųs ininisterio pirminin j darys trys minėtos valstybės 
ko pavaduotojas Skujanieks. ir, be to, dar Suomija, Lenki-

Švenčiausiojo Jėzaus Vardo 
dr-jos Įstatai. Vertė kun. P. 
Saur ūsaitis, su apdarais. Pusi 
120; kaina 60c.

Mišių Auka. Parašė

Apie Kristaus Sekimų, PusL 

384; kaina $1.20.
ų t \ ‘ i

Šv. Jėzaus Širdies frtroni- 

zaciįa. Parašė kun. S. Drau- 
kuu |gelis. Pusi. 132; kaina 60o.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bų.nk Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5 

Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Telefonas REPublic O«O()

Reabrence Pbona 
Eiųrteunori 5M4O

P, CONRAD
Baa^.ieaa Phone 
Ettglevvood 588S

Cicero. — Birželio 12 d. gra
žus būreli.-? svečių susirinko
pas pp. Lutkus, kad pagerbus' *
Antanų Lutkų ir jo sūnelį va
rdo dienos proga. Lutkai gy
vena adresu 1421 S. 49 Ct. ir 
užlaiko geležinių prekių krau 
tuvę. Yra pavyzdingi parapi
jonai ir “Draugo” rėmėjai, 
plačiai' žinomi žmonės. Augi
na tris sūnus, kurie, baigę ftv. 
Pilypo aukšt. mokyklų, dabar 
lanko Norton Junior College. 
Linkime pp. Imtkams pasise
kimo. > Ten buvusi

RADIO
DRAUGO

MODERN PHOTO 
STUD1O 
(rengta

Hnllyw<MMl Avienomis
AUKŠTOS RUS’ES 

PAVEIKSIMAI
Nutraukiame dieną ar 

vakare

<20 WEST 63rd STREET
CHICAOO

SVEIKINO

Gauta laiškelis iš Romos 
nuo kun. Draugelio sveikina 
visus Vladislovus, vardinių

Graži ir įdomi lietuvių ra 
d i jo programa. Pastangomis ir 
lėšomis Peoples Rakandų IŠ- 
dirbystės Kompanijos, šiandie 
birželio 26 d. 7 vai. vakare, 
iš stoties WGES, 1360 kilocy
kles įvyksta nuolatinė antra 
dienio radijo programa. Daly
vaus keli žymūs radio daini
ninkai; dainuos solo, duetu ir 
kvartetu daug naujų ir gra 
žiu dainelių. Kalbės dr. Poška. 
Dalyvaus juokdarys “Čalis Ke 
purė”. Bus gražios muzikos ir 
daug įdomių žinių ir praneši
mų iš sočiai io gyvenimo lr bi 
znio srities. Rep. XX$

į

•3*
n

3į&

ts

A

M

Amerikonai Liepos 4 dieną
_ v švub labai iškilmingai, bet dar
.henoje. ypaft^yests,dienus: Rū isullluinsillu 
tos d.™ pr,z,ūraoW Br. VIa- __
, tlad, Neff, su sūnum VI* diena
du, Norak, sų sūnum, Vlad, j<t
Ivanauskų su sūnum ir kitus. ' , ______  '
Linki visiems ištvermės gyve-' Ar einame su savo jaunimu? i 
nime ir darbuoi*?. Taipgi svei. Jei taip, tai būkime liepos 4; 
kiną Vladislovų piknikėlio sve <1. Vytauto parke, kad padė 
Čius, atvykusius į Rūtos dar- jus Chicagos L. Vyčiams pra 
žų ir pagiria, kad organizuo- leisti savo tradicinę dienų. ,,
tai visi veikia. Linki, kad dieJ..........-.... iii---------------------- 1
nraščio “Draugo” didžiulis pi PAKVIETIMAS 
knikas gerai liepos 1 d. Biru- J Širdingai kviečiu visus Chi 
tės darže, pavyktų, kad būtų cago*» ir apielinkinių miestelių 
tūkstantinės minios žmonių, Ketimus, draugus is senus pa
kad pikniko darbininkai via, vietoje. pžl.iknu dide-
kolonijų nepavargtų, kad biz- jį pasirinkimų. Visokių dtgti- 
nieriai, teikdami įvairias do- nių; visokių rūšių vyno lr 
vanas, laimingai gyvuotų. alaus. Pristatome aludėms.*,J
-t— T m i- j J Dovanos visiems atsuanki Kun. L. Draugelio adresas:1 BjprnH
Via Corsica 3. Roma (137), ! Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
Ttalia. Rep. j jums mandagiai. (

r' |
*---------------  1 Reikale esant, atsiminkite

į žyjelį.

ė— *. * '

»»•

DIDELE ŽINIA
I&krau8toxne visą savo modelių 

PUkAtą tr sandėl) po % kainos. 
126,000 atakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvais Išmokėjimais ar cash. 

$160.00 Seklyčfų setai

Č29 45
ft45.00 Val«omi; kambarin setai

Č2945
*08.00 Seklyčioms kaurai

M 9 50
*150.00 Miegamų kamb. setai

Č29 85
Skalbimui marinos

Č395O
> JieRlektrilUnAn ledaunės£99-50

'7* >-r/ : ’
Geležines lovos; visų dydžių^9-95

SLs.f) 1. į
Pilnos vatos matrosai

?4 95
** 12 vatlokinlal kaurai virtuvėms

Č3 98
*50.00 gesintai pečiai

028.75
*21.00 Inner <vrln< matrasal

08-95
Rimtai kitų bargenų Siame di

džiuliame Iftpardavlroe. Atsfmlnki- 
te dkMMmisių Ir puikiausių rakandų 
Krautuvę Bridgeporte.

P-uaa Joseph Jozaltls- vedėjas. .

CENTRAL 0ISTR1CT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad.. ketvlrtad. lr
Refttadlenfa vakarais IRI 10 vai.

Pranešimai
Labdarių Sąjungos centro 

susirinkimas įvyks birželio 27 
d., 8 vai. vakare, Aušros Var
tų parapijos salėj. Kviečiam 
visų kuopų atstovus skaitlin
gai susirinkti. Bus raportai pi- I 
kniko ir išvažiavimo.

Valdybe

NATHAN KANTER
<707 80. HALSTED ST. 

TeL: VARdz 0801

North Side. ■— Marijonų Ko 
legijos Rėmėjų susirinkimas J. 
vyks antradienį, birželio 26 d., 
Sv. Mykolo parapijos svetai
nėj, 8 valandų vakare. Kvle 
Čiami viru draugijų atstovai 
ir nariai atsilankyti į susirin
kimų, nes yra svarbių reikalų J

r PINIGAI DELJEIZNIO
I- . '• ->

KOMERCINES PASKOLAS 

i IIUODAMfe ĮSTAIGOMS

11018 ANTIES JŲ m<10-111)1

HALSTED EICHANGE
MTlflM t

Hafatdl SU ir 1M n
f , i-kiikk u.

tNMJRANOE KOKI‘(IKtCIJfl.H

79th ir Archer Avė.
I

Pirma dovana: “DrsLugas” ir “Laivas” vieniems metams
VERTĖS $10.00.

Antra dovana: Krės
las, vertės $35 — ROO- 
SEVELT FITRNITU- 
RE CO. 2310 W. Roo- 

rsevelt Rd. Tel. REE- 
ley 8760.

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

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

Penkta dovana: Radio 
vertės apie $50 — JOS. 
F. BUDRTK, Ine., 3417 
S. Halsted St. Tel. BO- 
Ulevard 470G.

Crane Coal Co.
5332 So. Lonff Avė.

ęblcago, UI.
TEL. REPUBI.IO 840*

Katrie perkate anglis IR 
dralverlų, siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už maliau 
bini'gų. Pocahontaa M. R. 
Ūkiai *7.00 tonas.

POPIF.RL’OJAM Ir PENTUOJAM
Atliekame visus namų dabinamo 

darbus. Darbas pigus Ir ultlkrtn 
tas. 1*24 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITTS 
1808 8. 50th Are. Cicero, UI.

Tel. Ijafayotte 8710

Pbgme Pnoapcct 1*54

EDWARD IROST
PAIMTINO and DECORATINO 

HARDWARF. and PAINT STORE 
*111 W. 08rd Str.. OUcago


