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NACIAI SIEKIA SOTINAI PAVERGTI »{««» T 40,000 ASMENŲ
KATALIKŲ JAUNIMĄ MT«™INly ŽUVĘ INDIJOJE Z,H

185 ASMENYS ŽUVĘ 
POTVYNYJE

BET TAI TUŠČIOS JŲ PASTANGOS 
IR ŽYGIAI

BERLYNAS, birž. 3. — 
Hitleris paaukštino Joakimą 
vinį Ribbentropą nepapras
tiems reikalams ambasado
riam ir pasiuntė j Londoną, 
kad .jis išaiškintų Anglijai 
Hitlerio poziciją karo laivynu 
klausimu. Sakoma, Anglija 
bus užtikrinta, kad ji ir to
liau gali turėti pirmybę jūro
se ir Vokietijai tas ne galvo
je. l’o to užtikrinimo bus at

liktos derybos su Anglija lai
vynų reikale.

iVnn Riblien.ti'opui draugau
ja viceadmirolas Schuster ir 
(iu pagelbininkai.

Spėjama, kad lie karo lai
vynų nukalu Londone bus dar 
tariamasi ir oro apsaugos 
klausimu.

Hitleris jaučiasi laimingas 
turėdamas sau Anglijos palan 
kuino.

VOKIETIJA TARSIS SU ANGLIJA 
LAIVYNŲ KLAUSIMU

HITLERIS PASIUNTĖ LONDONAN 
SPECIALŲ ATSTOVĄ

.To Emin. Kardinolas Mun
delein, Chicagos Arkivysku- 
pas, kaip kas metai, taip ir 
šiemet Sekminių dieną cele- 
bruos iškilmingąsias šv. Mi
šias Švč. Vardo kutini roję.

Šiemet tačiau šios mūsą 
Kardinolo pamaldos bus dau
giau pažymėtinos. Kardinolas 
per Sekmines minės 40 metą 
savo primicijų (pirmųjų Šv. 
Mišių) sukaktuves, taip pat 
50 metų savo Pirmosios šT 
Komunijos sukaktuves.

Kardinolo pontifikalės Mi
šios prasidės 12 valandą die
ną, o procesija j katedrą — 
11:40. Pamokslą sakys Jo 
Eksc. vyskupas W. D. O’Bri- 
en, 1). 1).

ŽEMĖS DREBĖJIMAI VIS Cooko apskrities komisio- 
DAR PASIKARTOJA nierių boardas vakar atšaukė 

STMLA, Indija, birž. 3. - ««»» nutarimų, kad
Oficialiai apakai,•iuojan,a, kad ‘,',sk,'ll','s iS,l""llk"i Swe,tzc 

apie 40,000 asmenų yra žuvę 
ištiktuose žemės dreliėjimo 'aib 

plotuose Indijoje. Apie 2(5,000

KLAIPĖDOJE RINKIMAI - 
RUGSĖJO 29 D.

riui duodama dar viena sn- 
t rūkstančios sumos grą 

j apskrities klerko

KANSAS CITY, Mo., birž. 
3. — Apie 185 asmenys žuvo 
paskiausiomis dienomis išti
kusiam potvyny šešiose vaka
rų valstybėse. Be potvynio 
dar ir viesulas (tornado) išti
ko šiuos plotus. Ko nešiu ai- 
kino vanduo, tą padarė vie
sulas.

KLAIPĖDA. — Šių metų 
gegužės 9 d. Klaipėdos kraš
to valdžios žiniose yra pa-

ysmeiių žuvę tik vienam Que- o,lsib skelbti du Klaipėdos krašto
tta mieste, kur žemės dreliė- Prokuroro Courtney pala- gubernatoriaus aktai: pirmu*) 
jimai pasikartoja. Karo au- riamas boardas nusprendė, ju aktu paskelbiama apie pa- 
toritetai tvarko ši išgriautą kad rytoj būtų grąžinti pi- sibaigusią šių metą gegužės i Nebraska valstybė, 
miestą ir apylinkes. nigai, arba jis turės pasi- 4 d. kadenciją Klaipėdos kraŠ Reiškiama baimės, kad žu-

Nukentėję plotai yra kai- traukti iš iždininko vb-t'is. to ketvirtojo seimelio, kuris vusių.jų žmonių skaičius yra
nuoti. Vienas ugniakalnis pra ------------ , buvo išrinktas 1932 m. gogu- didesnis. Daug asmenų nesu.
kinio ir ėmė veržtis lava už Cooko apskrities iždininkas žės 4 d., o antruoju aktu šių į randama.
40 mylių nuo Quctta. Šis mie- R. M. Sweitzer vakar prieš metų rugsėjo 29 d. skelbiami Medžiaginiai nuostoliai šie

Skaudžiausia nukentėjusi

stas buvo vadinamas 
“sodų miestu.”

Iii'lij os

BERLYNAS, „i,,. SAUGOTI U. S. VYRIAU'
siojo teismo romai

radi, kurio tikslas yra visą

ARKIVYSKUPAS MINĖJO 
JUBILIEJŲ

SAN ERANCISCO, Cal., 
birž. 3. — Buvęs San Francis 

co arkivyskupas E. .1. liauna

KONGRESE PUOLAMAS 
VYR. TEISMAS

\YAS1TINGTON, birž. 3.

apskrities komisionierių boar- naujam seimeliui rinkti rinki- 
dą aiškinosi dėl rastų trūku- mai, turint galvoje, kad tas 
mų apskrities klerko ofiso laikas yra patogiausias gvven- 
fonduose. Auditoriai rado, tojų daugumai — ūkininkams 
kad trūksta 414,129 dol. S\veit ir kitiems darbo žmonėms, 
zeris gi sakė, kad trūkumai v-
ra mažesni ir jis sakė, kad tai
visa gražinsiąs, tik turi būt . x . . .....

laibo Boardas tad' temimo seimeliui rink Senatorius Borah puola prez.
pareiškimą,

Tenka pastebėti, kad Klai-1 
pėdos krašto statute nėra nu- i

ks keliolika milijonų dol.

ŠEN? BORAH PUOLA 
PREZIDENTĄ

WAKHIXGTOX, birž. 3.—

vokiečių jaunimą pakeisti na
ciais, iš naujo puola Katalikų 
Bažnyčią, kuri gina katalikų 
.jaunimą nuo to pavergimo.
Stačiai nakališkai jis reikalau 
ja, kad katalikų vyskupai pa
duotų katalikų vaikus nacių 
vadų kontrolei, kad šie vaikai 
lankytų nacių mokyklas, bū
tų įrašyti j nacių organizaci- 
,bs ir išlavinti dievinti Hit
lerį.

Yon Schiraeh pareiškia, kad 
kone visi Vokietijoje vaikai 
jau įtraukti nacių organizaci
jom Girdi, tik vienų katalikų
vaikų grupės atkakliai prieši- i gaivalai, 
naši nacių žygiams. Schiraeh 
paikiai tvirtina, kad katalikui 
yra sutarę su socialistais tuo 
liūliu kovoti prieš nacių vyk
domą tvarką. ' ________

Chicagos majoras Kelly va

\YASII1NGTON, birž. 3.— [yra Romoje. Jo Ekscelencija 
Vyriausias teismas šiandien ten gegužės m. 30 d. iškilniin- 
turėjo savo paskutinę sesiją gomis pamaldomis minėjo su
simuose istoriniuose rūmuose, vo kunigvstės aukso .jubiliejų. 
Teismas nusikelia į naujai pa Arkivyskupas liauna kuni- 
statytus .jam rūmus, kur įves-' gU įšventintas 1885 m. geg. 
ta visoki patogumai. 30 d., šv. Jono Lateruno ba-

Tad policija šiandien stro- zilikoje, Romoje, 
piai saugojo senuosius rūmus, Iš San Erancisco arkivysku 
kadagį buvo pasklvdę gandų, pijos pareigų Jo Ekscelencija 
ka<l>5padikaliniai gaivalai ren- pasitraukė dėl menkos sveika 
giasi sukelti demonstracija? | tos ir senatvės šių metų pra-j 
prieš teismą, kad užprotesta- džią.
vus prieš jo nuosprendžius. 

Tačiau neįvyko ko pana
šaus. Nepasirodė raudonieji

MAJORAS KELLY IŠVYKO 
Į WASHINGTONĄ

SUŽEISTAS URUGVAJAUS
PREZIDENTAS

FILIPINŲ VYSKUPAI IŠ
LEIDO LAIŠKĄ

Kongreso žemesnieji minai * aota •|ain cj, kaj i)aįgjasį seimelio ka- Roosevelta
šiandien 220 balsu prieš 2 at- nusprendė dar vieną sa™*? - flencija 
metė sumanymą, kad visiems Palaukti. Ateinantį pirmadie- 
l'ederaliams teisėjams apri- ”* ^ur’ ffr$žinti pinigai,
buoti tarnybos terminą, bet Sweitzeris nežadėjo tai padu 
ne taip, kaip šiandien jie skt-! r>'tL Jis <lar Pareiškė, kad už 
rian.i visam gyvenimui. tai ne*a,i bf,t traukiamas tie.

Šį sumanymą kongresui jd-, son’
avė atstovas Montague, denio Įdomus buvo Svveitzerio aiš 
kratas iš Virginijos. O atsto- kinimasis lioardui. Jis sakė,

VĖL UŽDAROMOS LIETU
VIŲ MOKYKLOS

VILNIUS. — Vilniaus Ry
tojus rašo; “Šiemet kovo m.

uz
kad krašto konstitucija yra 
reikalinga pataisymų, taip 
kad teisinas negalėtų rasti ne 
teisėtumų leidžiamuose kon
greso įstatymuose, ypač tai
komuose nepaprastiems lai
kams.

Šen. Borah pareiškia, kad
vus Truux, deni. ii O., pusiu- kad 200,000 doleriu investinos'11 <L VilniaUR R>'tas ,,uv0 kra5t0 konstitucija yra pakuti
lė, kad teisėjams tarminis į „au j., jj “didžiai ' pelninga"! L'“V‘‘S mok>'k,,> kuratonjos kantai lanksti |vair...... s hu
te, -1111110, būtu „ustatvtas iki iSraditu, - i, anglies plvtė-1 ,ai,S- kad l>esiba,g,ant šiems kams ir nereikalinga pataisy.
keturių metų. lių dirbimų. .Girdi, tus plvte-į ,noksl° ""dams, uždarumus mų, arba keitimų. Kraite vai-

lietuvių mokyklos Kabeliuo- ■ dymas negali būt centralizuo- 
se, Šklėriuose, Musteikoje ir jainas, kiekviena krašto atski-

“ Yra laikas,” kalbėjo at- lės degančios geriau už ang- 
stovas Traux, “kad visiems lis -ir nesukeliančios dūmų. į
ledrraliams teisėjams, jėinus šis išradimas padarytas Salt' 
ir vyriausiojo teismo teisėjus,

MANILA, birž. 3. —
XXXIII tarptautinis Kuka- Į 
rištinis kongresas jvyks šia
me mieste 1937 metais.

Tad Eilipinų salų vyskupai
<ar ir vėl išvyko į AYasIiing- išleido bendrą ganytojišką t

MONTEVIDEO, 
jus, birž. 3. — Kongreso at
stovas nacionalistas Garcia 
lengvai pašovė šios respubli
kos prezidentą Terra. Garcia1 Tr

... „ . Jlopkins

toną, kad ten gavus 250 mili
jonų dolerių paskolos viešųjų 

T ragva- (|ar|H, projektams Chicagoje.
Majoras sakė, kad jis pasi

matysiąs su sekretorium Tek
ės, šelpimo administratorium 

ilsu ir kitais aukštai- i

laišką į tikinčiuosius, kad bū
tų vertai ir su visu nuoširdų 
mu prisirengta tau kongresam

momentaliai parblokštas ir su . . ,1 (siais valdininkais, kurie glo-

REIKALAUJA PALEISTI 
PROTESTANTŲ DVA

SIŠKIUS

Lake mieste. Sweitzeris sakė- 
būtų apribuotas tarnybos lai- si, kad išradimas užpatentuo- 
kas.” tas ir jis laukiąs didelio pel-

“Jei federaliaį teisėjai at- no. Tik vargas greitai gauti tams, uždaromos lietuvių mo 
sižvelgia tik Į legalumo kiau- į pinigus. Tai esą dėl to, kad kyklos Vieeiūnuose, Mašnvče, 
simus, o žmoniškumo klausi- patsai išradėjas jau miręs ir (Neravuose, TT Kabeliuose - 
litus ignoruoja, tokiems yra dabar vyksta varžymai dėl to , Ašašnykuose, Tiltuose, Pože- 
reikalinga apleisti užimamas palikto išradimo ir pelno. imiškyje, Krokšly ir Kania-

Margionvse. ra valstybė negali išsižadėti
Vėl geg. mėn. 11 d. Rytas aa‘°"°"’ij°s- 

gavo pranešimą, kad, besi
baigiant šiems mokslo me- BĖGA Iš LATVIJOS 

DARBININKAI

Ullbls- ! boja kongreso skirtus bilijonų j BERLYNAS, birž. 3. —-[
Užpuolimas įvyko Maronas dolerių fondus viešųjų darbų Dvi vokiečių protestantų or-

leuktviiių srityje ir tai aky- projektams. Iganizacijos kreipėsi į vyriau
sybę, kad ji paleistų iš sto
vyklų suimtus 41 protestan
tus dvasiškius.

vaizdoj Brazilijos prezidento 
Vargas, kurs čia svečiavosi.

ATMESTA FRANKO 
DEVALIUACIJA

DIDĖJA KATASTROFOS 
SU AUTOMOBILIAIS

11 asmenų žuvo ir keliolika
------------ sužeista pereitą sekmadienį ------

ŽENEVA, birž. 3. — Švei- automobilių katastrofose Coo-, ALGTERS, Algeria, birž. 3. 
carijo.j įvykdintas plebiscitas ko apskrityje. Šiemet jau dau — Du britai — vyras ir mn- 
f rauko deval i nacijos klausimu, giau kaip 3(X) asmenų žuvę teriškė, ir du prancūzai ana- 
Daugumos gyventojų balsais šiam apskrityje. dien troku iš Agadez leidosi

per Sabams tvryną Taninn- 
rasset ir dingo.

Išvyko ieškotojai ir rado 
abu britus mirusius nuo troš
kulio, o abu prancūzai atgai
vinta.

atmestas “naujosios santvar- ------------—------
kos“ sumanymas. VIENA, Austrija, birž. 3.

-------------------- Į— Geležinkelio motorinis vn-
Detektyvų biuro kalėjime, gonas kolidavo su automohi- 

pasikorė plėšikas .Terry Eaigl, bu. 5 asmenys žuvo ir 5 su- 
18 iii. amž. žeista.

DU ŽUVĘ, DU IŠGELBĖTI

vietas, arlia turi būt stačiai 
pašalinami.”

.lis palietė vyriausiojo teis
mo sprendimą ūkių morato
riumo klausimu. Tr sakė:

“Man teko skaityti suma
nymą, kad vyriausiojo teisino , 
apleidžiamus kambarius (rū
mus) padarius istorine šven
tove. Tai būtų ypatinga šven
tovė — aptaškyta ūkininkų I 
krauju.”

Toliau jis pasakojo, kad 
1(M),(XX) dol. paskolinęs savo

VO.ĮP.

Tuo būdu uždarius šias 8
politiniams bičiuliams ir tiki-1 mokyklas, Vilnimis Ryto ži- 
si paskolą atgauti artimoj 1 nioje telieka tiktai trys pra-
ateity. džios mokyklos.

BRITŲ IMPERIJOS SAU
GOS KONFERENCIJA

MIRĖ APSKRITIES 
LIGONINĖJE

IEŠKOMI GROBIKAI

ŠTAUTJAT. — Paskutinę 
savaitę teko matyti Šiauliuo
se,.jau ne vieną lietuvį darbi
ninką, paliegusį iš Latvijos. 
Pasirodo, kad tarp besisam- 
džiusiųjų į Latviją būta ir to 
kių, kurie į ten vyko ne dar
bo, liet norėdami pasitaikiu
sia proga pasinaudoti “į už
sienį išvažiuoti,” “Rygos pa
sižiūrėti,” “prieš karą ten 
gyvenusių turtingi] giminių 
paieškoti” ir t. t., o vienas

------------ PENDLETON, Ore., birž.
Petras Ragaišius, 38 m. 3. _ Policija ir krašto vv- 

amž., 901 W. Cullerton gat., riausybės agentai stropiai M «cirko artjstu tapti.” Ši-
šeštadienio vakarą ties savo ko grobėjų, kuriems išmokėta taR <<artjptag” nuvykęs i Rv-

LONDONAS, birž. 3. — 
Sužinota, kad šiemet čia bus neJe‘ 
sušaukta Britanijos imperijos 
visų dalių oro saugumo konfe 
rencija. Tuo reikalu jau pasi
tarta su įvairių imperijos da
lių vyriausybėmis.

namai, parkrito gatvėjo už- j 2110,000 dol. už 9 mrtt, vaikiu- karto „„si,nin,-.. nPS nP
kliuvus kojai už grendimo, ko George Weyerbneuser pn- ra(Jo -okio kjajojanf.
Įskelta galva. Sekmadienį mi- leidimą
rė Cooko apskrities ligoni- i

io cirko, 
ir, sužinojęs, kad “cirkas” ga 
st.roliuo.įa Šiaulių apskrityje,

PADARE GREIČIO 
REKORDĄ

KAUNAS. - Seinų apaltr. pjw,ja9 a,Mw ir ,,„w ,ak. 
apylinkėse S. m. geg. mėn. 1-2, s(„ pn apskriti„ mipstP|iu3 
d. prisnigo daug smego, kuris; i(.-k()<,a|nas ,.pirkn?,
vietomis išsilaikė 5 dienas ne
sutirpęs.

NAUJAS FEDERALINIS 
PROKURORAS

Buvusis kongresmenas M. 
L. Tgoe vakar prisiekdintas 
federnliniu prokuroru Cbica- 
eoj.

NEW YORK, birž. 3. — 
Atplaukė iš Europos naujas 
milžiniškas apie 80,000 tonų 
keleivinis prancūzų laivas 
Normandie. Per Atlantiką pa
darė greičio rekordą — 99 va 

landas 14 minutų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Taėiau tarpe grįžusiųjų y- 
ra nemaža ir tokių, kurie ne- 

KATTNAS. — Suvestais da galėjo Latvijoje dirbti dėl gy- 
viniais kasmet Lietuvoje iš venimo sąlygų sunkumo, 
viso nušaunama apie 400,000
kiekių. ORAS

BTTKARESTAS, birž. 3. CHTCAGO IR APYTTN-
Rumunijos karalius Karolis KĖS. — Numatoma giedra; 
lanko Besarabiją. vėsiau.



DRAUGAS Ant padienis, birželio 4, 1935

“DRAUGAS”
Iftclnu kusdtt-n. Išskyrus sckiiiuiltvinus 

IbNl'MKIlA 1UK KAINA: J. Aiuvrikus \al."t> l>< sc.
,'JUllH — 00 l’usvl metų — $3 5G. liuli" uniK'siuiiifa .00; Vienam tuėneHlui — 7 5c. Kito.se luI.styhėHe

HlUliierata: Metams -- >7 00; i’uaci metų — $4 Oo
>ptja — 03c.
ItedaktoriuM priima nuo 4 sal ligi 5 vai popiet 
Skelbimų kainos prisi unCianioa parelkalavua. 
Heililradariiiania Ir korespondentams raštų rCKrųžlnu,

Jei neprašoma lai padaryti Ir neprlalunCiama tam tiks
lui paAto ženklų.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

“ D RA UG AS ”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

l’ulilished Daily. Kieept Sunday. 
BUBHCItlITIONS: One Year — »6 00; Slx Months

— 33 50; Three Months — 32.00; One Moutn — 75c. 
Europe — One Year — 37.00; Six Months — 34.03: 
Copy — .03c.

Advertising in "DRAUGAS'* brings best results 
Advertising rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., C* ieugo

gramą įnirusiųjų ‘ * atsimini mi.i “. liet tu jų 
programa yra labiau panaši j politišką mi
tingą, kur susirinkę komunistai, socialistai ir 
samiai iečiai gim'ija-i, Imliojusi ir kiekviena' 
stengiasi pat raukt i j savo pusę publiką, l ai 
nėra mirusiu ju pagerbimas, bet jų išniekini
mas.

Kairiesiems neužtenka surengto joinarko 
Vainiku Kieno) kapinėse, l’o tos dienos įvy
kiu jie dar ilgai pešasi savo spaudoje ii >u. 1 P1 “ktikuoją kutulikai. Mokslo 

I vadovėliuose neturi būti nie-! 
\o, kas galėtu įžeisti katali-

Lietuvos Vyskupai Mokyklų Reikalu
(Pabaiga)

Iš tą Šv. 'l’ėvo žodžių ais- i 
kini matyt, ko reikia, kud 
mokykla būtu katalikiška. Mo 
kytojai turi būti įsitikinę ir

-iri kiniuose. 
Tą diena 

pinėse ivykst 
kiek dau

ir !n tu\ ia . Kazimiero ka- 1 
mirusiųjų pagerbimas. liet 

„ jis skiriasi nuo surengto “pagei-
ko įsitikinimus. Mokykloje vi
sa kas taip turi būti dėstoma, 

bimo” laisvamaniškose kapinėse. Čia įvvksta ! kad katalikiškoji mokiniu sų- 
v. d dingos pamaldos: šv. Mišios, giedojimai, I “10,16 ne «‘'pnėtų, tik atbulai 
pamokslai, maldos. Kiekvienas žmogus, atsi-; kus kart labiuu stipičtų. 
lankęs į katalikiškas kailines, jaučia, kari tai ! Mokyklą geią padalo

y. kurios yra atdaros ir neką 
talikams’’. Tačiau tas pats 

! kodekso paragrafas, atsižvel- 
gybė. Moteris turinti teisę mokint, kad toks lankymas ka- 
ziuiti tokias pat vietas, kaip , ,'t<iis esti Imtinas, tuoj iii ide 
kad vyrai, todėl mergaitės tu- j<la: “Vietos Vyskupui vienam 
l inėios ir lavintis tose pat mo- P'iklauso nuspręsti, prisilai- 
kyklose. kunt Apaštalu Sosto nu rody-

Tačiau visi šitie bendros moį,,,,b kuriomis aplinkybėmis ir 
kyklos gynėju tvirtinimai nie-1 kokiu laikantis atsargumų su
kilo neįrodyti, neparemti nė įvadinio pavojui išvengti, gali 
prigimt imi, nė patyrimu. j Imli pakenčiamas lokiu moky- 

Protingiausias pasaulio Kū-Ikkl lankymas (Cod. L C., 
! rėjas žmonių giminę ne be rei- |van. L»74).
kalo paskirstė i dvi lyti, kie- ■ I* šitų Bažnyčios kodekso

sitalus >u Vyskupais, Valsty
bė lūpiii'i.-, kad mokiniai pri
deramai galėtų atlikti religi
nes prievole."...

“Kai dd katalikui jaunuo
menės auklėjimo, tai Skaisty
bė pripažįsta Vyskupams tei
ses numatytas Kanono UIS1 
nuostatu, ir sutik- su teisė
tais Vyskupų nurodymais” 
(Konk. str. dili.).

Taip kamba atatinkamas 
Konkordato straipsnis, daine 
laiminėtas Bažnyčios įstatymų 
kodekso kanonas štai kų sa-

y ra šv.'iiių viela, dėl to reikalauja tinkamo ne kas kitas, tik geri moky-
maldu už mirusiuo-itu>ai- Xo ,H‘ n‘ikal° *ia,“lk‘n

STAMBUS LAIMĖJIMAS

Chicagos lietuviai gali did'-Klotis vienu 
stambiu laimėjimu.

Prieš keletą mėnesių į Illinois valstybės 
legislatūrą buvo įneštas Simietto nepilieėių 
registrą .ėjos bilius. Buvo sumany ta prav esti 
tokį įstatymą, kuris priverstų užsiregistruoti 
visus nepilieėius bėgyje Kl dienų po to Įsta
tymo pravedimo ir vėliau užsiregistravimą 
būtų turėję atnaujinti po kiekvienų 90 die
nų. Be to, įiepiliečiams būt buvę." apsunkin
tas darbo gavimas, bedarbėj pašalpa atima
ma ir visokie kitokie suvaržymai.

Prieš šį labai drastišką sumanymą su
varžyti nepilieėių laisve pirmieji pradėjo ko 
voti lietuviai. Daugiausia tilo reikalu pasi
darbavo adv. Juozas (irišius. di< pirmas pa- ' 
stebėjo spaudoje apie Simietto bilių, pranešė 
“Draugui”, kuris tuoj energingai paragino 
eiti į kovų prieš nežmonišką sumanymą at
imti iš ateivių laisvę.

Federacijos apsrities sušauktoj lietuviu 
vakarinių valstybių konferencijoj, Įvykusioj 
kovo mėn. Šv. Antano parap. salėj, Cieeroj, 
referavus adv. Grišiui, priimta griežta rezo
liucija, protestuojanti prieš Simietto bilių ir 
reikalaujanti konferencijos išrinktajai komi
sijai pasimatymo su to biliaus autorium. Ko
nferencijos reikalavimas buvo išpildytas, dos 
komisija, adv . (irisini vadovaujant, kelis ka
rtus vyko į Springfieldą. Vėlinu legislat firos 
paskirta subkomisija šį bilių .-varstė Cbiea 
goj. Adv. Grišius, adv. Vasale, adv. Borden 
ir kiti energingai varėsi, kad Simietto kiliui 
visai nusukti sprandą.

.^iarulion malonu y ra pranešti, kad sub- 
kon.'.dja ateiv ių regi") raci jos si manymą ra
dikaliai pakeitė, d i pažymėjo, kad priėmimas 
Sinnetto biliaus būtų diskriminacija ir pra
silenkta su teisingumu. Advokatai (Grisius 
ir Vasale) įrodę, kad kai kurie paragrafai, 
būtent 3 ir 4, priešinasi konstitucijos dės
niams. I)ėl to siib-komi.-ija rekomenduoja tuos 
paragrafu." visai išmesti, o kitus pataisyti.

Pataisytas kilius ta prasme, kad nepi- 
liečiai turi registruotis bėgyje (> mėnesių (ne 
11) dienu, kaip buvo originaliame sumanyme). 
Tas įstatymas nelies tų nepilieėių. kurie Illi
nois vaMybėj gyvena 20 ar daugiau imtų. 
kuru pareiškė norą tapti Šio krašto pilie
čiais, tačiau dėl mokslo stokos lo padaryti 
negalėjo.

Visas regisi racijos sumanymas žymiai su
švelnintas.

Geriau, žinoma. Imlų, kad tą Simietto bi 
visai almėsiu, liet to padaryti nei komi-

. rija nei sub-komisija negalinti. Kokia nors 
p.epilieėin registracija turinti būti. Bet, mes 
manom, jei vis- laidinė" grup'~- būt kovoję 
registracijos sumanymą, gal būt pavykę jo 
visai nusikratyti. Tačiau gaila, kad beveik 
vieni lietuviai pasipriešino.

Ir dabar dar nėra vėlu v išimi.- tautinėms 
grių>ėms stoti į darbą ir vienu frontu kovoti 
kad ir prieš sušvelninta jį ateivių registraci
jos sumanymą. Jei lietuv iai vieni galėjo tiek 
daug laimėti, visi bendrai kur kas daugiau 
laimėtų.

KAIP KAd GERBIA MIRUSIUOSIUS

Mūsų kairieji ir numirėliam" neduoda 
ramybės, Cbicngos “tautiškose” kapinėse 
i teisingiau būtų laisv amaniškose kapinėse) 
ir jie kasmet Vainikų Dienoj surengia pro-

u/.siiaii.yu.o. pagal * os n 
sius.

Taigi, kairieji “gerbia’’ savo mirusiuo
sius jaunukais, rietenomis, kuomet katalikai 
tai daro maldomis. Katalikai ne tik miru
siųjų sielas savo maldose prisimena, bet ir'gėdai kursai, saukiamos mo
ju palaidotus kūnus tinkamu būdu pagerbia. ' Lyriojų konferencijos ir t.t.

____________ i Suprantamas daly kas, kad juo
Į mokytojas bus geriau pasiruo- 

juo geriau išmokys savo

tiek rūpinamasi gerų mokyto
jų paruošimu. Kas-kart aukš
tesnio reikalaujama iš jų mo
kslo cenzo, ruošiami pedago-

I

kvieną apdovanodamas ypati
ngomis kaip kūno, taip ir dva 
sios savybėmis, nes kiekvienai 
lyčiai yra skilti tam tikri už
daviniai ir tam tikra veikimo 
sritis. Tiems Įvairiems užda
viniams atlikti turi būti vyro

žodžių matyt, kaip rūpi jai l ko: “Religinis jaunuomenės 
kat. jaunimo sielos, d ei jau ! lav inimas bet kuriose mokyk- 
katalikų vaikams negalima tu- ' Jose — yra Bažnyčios autori- 
reti atskirų katalikiškų mo- t,-to ir galios dalykas, 
kyklų, tai bent bendrose mo-i “Vyskupijų Valdytojų yra 
kyklose katalikiškojo auklėji- teisė ir pareiga budėti, kad
mo

KO SIEKIA NACIAI?

lliooklyn, N. V. išeinanti lietuvių kala- 
Amerika” šiuo

sės,

likų savaitinis laikraštis 
klausimu taip rašo:

“Santykiuose su pasauliu naciai siekia 
sustiprėti ir iškilti i prieškarinę galybę. Jie 
atmeta Lygos pasinei kimų, kad jie sulaužė 
Versalio sutarties militarę klauzulę. Vienok 
jie prižada gerbti ir užlaikyti sutarties teri- 
torijalę klauzulę; neperžengti Išmaniu pakto 
ir neiiiilitariziioti Reiiilamlo. Vokietija prisi- 
ruošusi "iti Į kolektyves derybas, pasirašyti 
pav ienius nepuolimo paktus ir Vakarų Eu
ropos oro sutartis. Daug kitų nusileidimų su
tinka priimti, 'l’ik nenusileidžia dėl šalies at- 
siginklaviiiio. Išleido naujus naujokams imti 
Įstatymus ir nori tik 11) metų ramybės su 
visais, o tada jėga o neteise kalbėti. Dėl to
kių aiškių Hitlerio siekių Europos diploma
tai labai susirūpinę ir įžiūri vokiečių gudrius 
planus ir užsimojimus, pavojingus EtiropOs 
ramybei.

“Vidujiniuose santykiuose su piliečiais
naciai griežtai kovoja srovinius ir religinius
priešus. Žydi) peisekojiinas tęsias. Protesto
nu bažuvėia nugalėta. Dabar susidūrė su ka- - • ' . . . . . .tulikais. Spaudą visiškai slopinama. Katali- 

! kų laikraščiai uždaromi. Teisiami vienuoliai 
' ir vienuolės neva dėl .pinigų išvežimo. Kai 

labdaringiems tikslams renkamos aukos, na
ciai trukdo, kaip Munielie. Mokyklos siaurina 
mos. Kalbininkai verčiami apleisti religines.

I draugijas, kad nenustotų darbo. Visi versti 
' nai rašosi į “vokiečių darbo frontą”. Viskas 
, valstybė, visi valstybei ir niekas be valstybės, 
i Tai viršina taip niekinamus viduramžius. Ka- 
; lis varoma į pagonizmą. Dievinamas Hitleris, 
j Jis valsty bė. Vokietija, Hitleris ir nardociz- 
I mas bei arianizmas, tai vokiečių idealai”.

APIE VILNIUI VADUOTI SĄJUNGĄ

' mokinius.
. Visa tai, žinoma, tinka ir

reikalai turi būti. tinka-1 jų teritorijoj esančiose bet 
ir moteries atskiras pasinio-j'"ai aprūpinti. kokiose mokyklose nieko ne
šimas todėl berniukai ir mer- | !''v- Tėvas, sudarydamas Ko- būtų mokoma ar daroma prieš I

nkordatą su Lietuvos Vyriau- I tiky bą ir dorovę, 
sybe, jKisirūpino, kad jame bū “Tiems pat V y sk upijų Vai 
tų Įdėtas šitoks straipsnis: dytojams priklauso teisė tvin 
“Visose viešose, arba Valsty- tinti religijos mokytojus ir va- 
bės šelpiamose mokyklose re- j d.evėlius; taip pat, atsižvel- 
ligi.įos mokymas yra privalo- i giant į religiją ir dorovę, rei- 
mas. Kompetetingn dvasiškoji kalanti, kad būtų iš mokyk- 

Seka išvada, kad bendros ! Vyresny bė nustatys programą los pasalinti moky tojai ir kny 
almu, lytim mokyklos yra ka-Iparinks vadovėlius. Moky- I gos” (Cod. I. C., ean. RISI).

tojų skyrimas ir tikybos mok- ; L šitii Konkordato ir Baž 
slo priežiūra, kiek tai liečia i nyčios įstatymų Kodekso nuo- 
mokslo turinį ir dėstančiųjų j statiį seka šios išvados.

gailės turi ir lavintis atskiro
se įvairiose mokyklose.

Be to, toks berniukų ir me
rgaičių suartėjimas mokyklo
je gana dažnai neapsieina be 
mažesnių ar didesnių sieloms

, religijos mokslui. Tačiau to j11U0f,^°dy 
dar neužtenka. Negana išmo
kyti religijos tiesų, reikia jau
nuolius Įpratinti religingai gy
venti. O tai tegalima padaryti 
tik gy venimo pavyzdžiu. Kad 
kapelionas per savo dv i pamo
kas ir kažin kaip įtikinančiai 
kalbės apie religijos tiesas, jei 
mokiniai savo mokytojuose 
matys kad gyvenime tų tiesų 
nežiūrima, tai ir didžiausios 
kajieliono pastangos neduos 
tiek daug laukiamų vaisių. Tik

talikams aiškiai vengtinos. 
Tad ir vedant mokyklų refor
mą, jos turėtų būti panaikin
tos. Jei dar galima liūtų lei
sti mokytis kartu berniukams 
su mergaitėmis, tai tegul pra
džios. mokyklose, liet ne auk-1 ,)(- 
■ščiau. —

.Šituos dėsnius, kulių turi 1
laikvtis inokvkla, skiriama kaI . • ’
tulikų vaikams, mes statome 
prieš akys jums, tėvai. Štai

dora, Ims atliekama laikantis 1 1. — Rūpintis visa, kas Ii
Kanonų Teisės 

“ V isosi viešose ir Valsty- 
šelpiamos,- nieky klose, s.u-

j čia religini ir dorinį jaunimo
! auklėjimu v’sose mūsų Valstv-i

(Tęsiny? 3 pusi.)

giliai tikįs ir mylįs savo tikė 
jimų mokytojas, kuris pats jums sako Bažnyčios įsta- ■ 
šventai laikosi Dievo ir Baž- įVimi knyga: “'levai yra su-, 

1 nyčios įsakynrų, sugebės mo- labai svarbia pareiga, na !
I kiniams parodyti gyvą gero Lr‘d ^ivo išgales, teikti savu ' 
kataliko pavyzdį ir patrauks ‘ vaikai»s religini, dorių), fi-! 
juo sekti. Ir iš to išeis neup-įzi"i ir visuomeninį išauklėji- 
sakoma nauda ne tik Bažny- j n|ą, o tai[» pat aprupiuti juos
•iai, bet ir visuomenei bei Va- laikinomis gėrybėmis’- (Cod.
Istybei.

Gerų mokytojų katalikų 
lininis šiandien jau, Diev ui dė
kui, netrūksta, dau gana ap
sčiai turime abiejų lyčių vie
nuolių, sugebančių naudingai 
dirbti mokyklose. Be to, turi
me ir nemaža pasaulinių mo-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS savo senai Lietuvai ir Amc- 
----------- likos lietuvių apšvietimui irI. C., can. 1113). , . ...., K Daug' lis jūsų esate girde- kitas, ir ja.- sudekit ant mano

j levams tad įsakoma duoti ję visokio kaino bedievius, o delno, visi ir be akuliorų pa
lša w, vaikams religinis ir do- ypatingai eicilistus, su stroš- matysit, kad jie šneka ir da- 
I rims išauklėjimas. Tėvai, to- niu unoru gii ianties, kavl jie m atžagariai. Taigi mūsų b<*-
del turi gerai žiūrėti, kokiai paeina iš munkčs. Kitokio da- dieviai ir eicilistai yra ne iš 
mokyklai jie paveda mokyti rodymo, sako, jie neranda, niunkės, ale iš labsterių iš-
ir auklėti savo vaikus. Jei per Apčiupinėjęs tas cicilistų šne-
tėvų apsileidimą vaikai, best- kas, jose mano delnas surado dar vienas davadas,ik^"'Or'd“nK',iJk?PS i5^b0S!'"is,<'iki»-ku''i mano Šneka vra ne iš kul

i , : pat „st arta a OaUU , ............ .imta. Mnnke ko, gyva

i turės nemaža atsakyti ir tt- Sulig mano delno rokundos, lnk,kad nesineria iš savo skfl.
daug geriau, kaip laisvesnių j vaj 
pažiūrų mokytojai. Jei moky
tojų, nuoširdžių katalikų būtų 
daugiau, tai iš to mūsų Tėvy
nė tik jM'lnytų. Jie nuims iš- 
auklėlų ne tik patikimų Baž
nyčios sūnų, bet ir dorų Val-

Niiiijas Vilniui \;,.iuoti Sąjungos pirini 
ninka-, dr. Antanas Juška, savo pasikalbėji
me >ii įnik i aš« iiĮ at stovais, padarė keletą st - I stylies pilitM’ių. 
prių i'areiškiniiĮ. Jisai pabrėžė, kad: 3. — Katalikiškoj mokykloj

Sąjunga nori kiekvieną lietuvį pada-Į v< nu'a",a -vra vatlinania koe-
ryti drąsu ir sąmoningą Vilniaus kove- j Ju^ae, l’b reiškia, kai toj pa- 

’ I eioj mokykloj kariu mokina-
i- i ii ; i .i., ii vu.: • ri berniukai ir mergaitės.Kažkas Įiu.-kb ulę- gandų, kud \ linini *

Yndimli Sąjuima keis savu taktiką. Dr. duš- Laisvamanių nuomom

.•ieilistų negalima lyginti prie I ros. O Jabsteriai neriasi kas 
niunkių. Ir va dėl ko. Munkė lniels pavasaris. Jei paimsit 
visados viską dalo taip, kaip [padidėjo ant mano delno čiū- 
mato žmogų darant, o cieilis-1pjr^tl ;.jsus |H,|ievių, eicilis
tai visados šneka ii dai o at- į,, į,. vjsll ablavukų pravady- 
žagaiiai. Kai, piiklodui, eiei-įrus, sUčiupsit, kad jie kas 
listai meluoja, žmones, pras-lln,.t ,1(l,.iasi į; savo skūrą. Iš- 
tai šnekant, menkina, tai jie gįyystę cicilistais jie buvo 
sakosi tiesų kalbą. O kai tik-marksistai, revuliuei- 

į tas mokyklas gali sutilpti ras žmogus tiesą šneka, tai jOnierįaj> kunigų korikai, svie 
toli gražu ne visi katalikų tė-Į eicilistai sako, kad jis meliio- t(> lygintojai, dolerių neprie- 
vų vaikai. Padidinti katalikis- ja. Vadinas, pas juos viskas i t,,|įaį jr kitokio parėilko ant 

1 kųjų mokyklų skaičių — ne eina atžagariai. Sulig to- £eIlk>s darvtojai. O 
<oe-i mūsų galioje. Todėl daugeliui triuiijMis rokundos ir išeina

* * *
Lietuvoje tokių mokyklų, ku 

rios galėtų vadintis katalikiš
komis, deja, turime nedaug. 
Katalikiškos mokyklos tėra 
tik vienuolių vedamos ir kai 
kurios, dar užsilikusios, kata
likiškųjų draugijų mokyklos.

sais ką
siais ce- 

matom: balšavikai,
ku ĮKiieiŠkę", kad tai netii >a. ’Auot jo, len-; dukaeija esanti labai namlin ' katalikų vaikų tenka lankyti kad eicilistai yra išrūdiję ' gklokininkai, nezaležninkai pa 

ii nori lietuviu." ir visą pasaulį įtikint i,! ga. Jei berniukai sėdėsią vie-Į mišriąsias mokyklas, skiria- iŠ monkių, ale iš labsterių, vierni kapitalo slugo",
kad okupuotoji Lietuva y ra grynai lenkiš- noj klasėje -u mergniti’mis, mas įvairių tikybų ir įvairių kurie taip pat y ra neperimu-; kojinio aliejaus spaudėįai ar
kas kraštas, kad lietuvių pretenzijos į tą kra- tai v .eni prie kitų priprasiu pažiūrų jaunimui. Kas tuomet nomi atžagareiviai. Priklodui.i jf ^una n.jsu įnfoi niato-

j štą yra niekuo nepagrįstos, liet Vilniui Va-į ir nebūsią taip jautrūs jiagun- daryti katalikams? paimkit kad ir pastarųjų čė- rįaj, 4ierį,p skrajaus ii ki-
I duoti Sn.įungo- veikimas ir jo programa yra doms. Mergaitės savo prigim-; lr šitokią būklę numato Ba- sų bmlievių bei cieilikų, nusi-

,-mielinta sū vi.-o- tautos aspiracijomis. tiuii esančios švelnesnės, todėl,; žnyčios įstatymai. skutiisių ir apželtbardžių,

’ių,
tokių ištnislų vardu, li-into- 
jai ir kitokie. ITavadyrai tie

“Tokiu pasikeiti..,., mūs,, >antvkiuos. |nuolat su jomis draugamlamic-Į Bažnyčios įstatymo kodek- šnekas; apie skridimus, npiejpatySf a|„ k((|.s (|j| vis
s.... nkais ir pačioje Vilniui Vaduoti Są! sl' "• berniuką,, sas sako: “ Katahkų vaikai te- ta,, ką katalikai y ra nuveikę, tai ,a|,- ,..ls „,Hil|ispaeiojl
jiiniio.įe netenka lankti.
niaus kraštą vaduoti, mes ūšauotume ja
vo tautą’’.

j i —- l-adi
Atsisakę yil-' gal,a" to >vikulnujantl b- nelanko mišriųjų mokyklų, ^svietui, o lietuviai katalikai ,|ia>ls saV() sk|-u.,p \ į(.n}ls

Čikagos barzdyla seniais čč- 
sais yra buvęs net. kasdieni
nis klebonijos stalo tavorŠ-

riki..,-iai. „..„.ažai rūpina,,,,", lt,-I prnuažai i,ok“ ,'', il'kl' 
bemlradarbiaiijame su Vilniui Vaduoti Sn- j p''u,”z,L» j° pikceris tiktų 
junga. Reikėtų tą bendradarbiavimą labiau I medalikui navy nų pisorianis 
išplėsti. . ant kaklo nešioti.

Vilniui Vaduoti Sąjungos skyrių, šiuo melu 
Vilniui Vaduoti Sąjunga Imi 534 skyrius 

Tai yra griežtas ir labai teisingas dr. i s:: 21,444 nariais. Net ir Klaipė,los krašte 
Juškos pareiškimas, iŠ kurio visiems aišku, esą 20 skyrių su 1070 narių, dų yra ir išei
ki! r dovi toji sąjungų ir ko ji siekia. rijoj. Daugiausia esą Jungtinėse Valstybėse.

VVS pirmininko imreiškimu, šiandien be-! Gražiai ir sėkmingai veikiąs Geležinis Vil- 
veik visuose Lietuvos kampeliuose rasime , niaus Fondas, kuriam vadovauja buvęs ame

rikietis kun. F. Kemėšis. Fondas sutraukęs 
200.00') organizuolo Lietuvos jaunimo.

Vilniaus vadavimo reikalais ir mes, aim - 
permažii

Kito.se


Ahtrndienis, Birželio 4, 1935 n k a r n a s
Kun. Jurgis S. M. čėsna

Mano Kelionės Įspūdžiai
LIETUVOJE MAŽIAU 

AUGINAMA ŽASU
LIETUVOS VYSKUPAI 
MOKYKLŲ REIKALU

nr daroma, kas galėtų kenkti mieji, baigsime Leono XIII doroves ar religijos srityje 
vaiko religijai ir dorovei. Vai-'žodžiais: “Teisingumas ir pro1 negali nei priimti, n*-i prip 

stybės įstatymai ėia pripažį-

laug teisių.
Milanas

Milanas yra vienas didžiau
siu ir turtingiausių miestų I- 
tali.jo.je. Tai dirbtuvių mies
tas. Gyventojų turi virš mili
jonų. Vidury miesto yra neap
sakomai didelė ir graži gotiš
ko stiliaus katedra. Jos ilgis 
500 pėdų , plotis 288 pėdų, a u

gyvuliai ir aukojami dievai
Baž.nvėia dabar sii.jun- u*au8jndavo pardavimui po 

500-000,000 žąsų. Jos būdavo 
lengvai parduodamos Vokieti-

c.iatns.
gta su kataliku bažnyčia. Čio
nai yra palaidoti 40 kankinių,

tas reikalauja, kad mokyklo- 
(Tęsinys nuo 2 pusi.) sta tėvams gana daug teisių, se moksleiviai rastų ne tik 

Lietuvos ūkininkai kasmet' bės mokyklose, yra Vyskupų į Žinome, kad kiekviena mo- moksliškų žinių, bet taip pat 
teisė ir šventa pareiga. Vys- , kykla turi vadinamą Tėvų Ko- ir dorovės žinių, kurios sutik
kupų yra dalykas nustatyti, mitetų. Katalikų tėvų čia šve- 
kas gali religiniam ir doriniam i nta pareiga Komiteto rinki-

ini. Bet pernai rudenį su Žu
lį- šv. Vitalis. Tai šv. Stepono I si,nis buv0 ir br‘dos ir .iuuko-
tarp kurių yra šv. Agrikula

bažnyčia.
Šv. Petro katedroje yra šv. 

Onos, Marijos Motinos galva.

! Mat, vokiečiai ir su žąsimis

jaunuotnenės auklėjimui palie
ti, kas — kenkti. Todėl nie
kas neturėtu drausti veikti

muose dalyvauti ir rinkti į jį 
tik dorus, patikimus katali
kus. Išrinkto Komiteto parei
ga stropiai budėti, kad mo
kykloj mokymas ir auklėji-

kštis 155 pėdų. Turi 135 bok.š- | Aplankiau taipgi šv. Domini- 
tus, kurių aukščiausias .360 
pėdų. Ant katedros viršaus v-
ra apie 2,000 įvairių stovylų. 
Bažnyčioj yra apie 50 stulpų 
(piliorių). Grožį ir didumų jos 
sunku nemačius suprasti.

Katedra turi nemaža labai 
įdomių dalykų. 1) Marmuro 
stovyla Šv. Baltramiejaus a- 
J^Ralo. Visi apaštalai, išsky
rus šv. Jonų, buvo nužudyti 
dėl tikėjimo. Šv. Jonų pago
nys negalėjo nužudyti net ve-

norėjo Lietuvų paspausti: jie katalikiškosioms mokslus ei- 
visai lietuviškų žąsų nepirko, ' nančio jaunimo organiz.aei.jo-
nors patys Kalėdoms žąsienų Ims, kurias palaiko ir laimina į mas eitų tais keliais, kuriuos Į du

tų su jų (moksleivių) religi
jos dėsniais... Iš čia kyla rei
kalas turėti katalikų mokyto
jų, turėti skaitymui ir moks
lui knygų, Vyskupų patvirtin
tų, ir taip pat turėti laisvę 
organizuoti mokvkla tokiu bū-

labai mėgsta... Žąsims
nko bažnyčią, kurioje yra jos i rinkų (aip staiga npbuvo su. 
šv. relikvijos. J rasta. Tada valdžia norėdama

kitų Lietuvos Vyskupai.

Čia turime pridurti, kad 
ne viskas yra bloga, kas kai

Padua
Kas nėra skaitęs šv. Anta

no gyveninio, patariu paskai-

ūkininkanis pagelbėti, paliepė 
valstybės įstaigų valdininkams 
bei tarnautojams Kalėdoms iš-

žinti jokios kitos, kuri tiem 
tų semiama iŠ pačio kataliku 
mokslo šaltinio'' (Kur. Al fa 
r i vos, V. jjū).

Baigiame šv. Pauliaus žod
žiais: “Dievo ramybė, kuri 
perviršija visokią nuovoką, lai 
saugoja jūsų širdis ir jūsų 
mintis Kristuje Jėzuje” (l’liil. 
IV, 7) Amen.

Kaunas, 19.35 m. balandžio 
16 d. Nr. 74.3.
(pas.) t Juozapas, Kauno 

Arkivyskupas, 
(pas.) f Antanas, Vilkavi

škio Vysk ūpas. 
(pas.) f Justinas, Telšių

Vyskupas 
(pas.) f Kazimieras, Pane

vėžio Vyskupas, 
(pas.) f Juozapas. Kaišia

dorių Vyskupas, 
(pas.) f Miečislovas. Vil
kaviškio Vyskupas Koad

jutorius.

kad mokymas joje sutik-'m 
nurodo mums Kristus ir Jo,tų su katalikų tikėjimu ir su I 
įsteigtoji Bažnyčia. i visomis pareigomis, kurios iš

Lai nepamiršta tėvai ir Ko-< jo seka.
mitetų nariai katalikai, kad “Taig 
jei per jų apsileidimą nuken- Į

kalanti ir kovoti, — kad mo
kytojų mokymas eitų sutarti
nai su jų (katalikų) vaikų re
ligija, tai jie naudojasi savo 
teise.

gi, kada katalikai rei- 
i kalauja, — o jų pareiga rei-

kieno laikoma nelegalu. Juk 
pirmaisiais krikščionybės am
žiais Romos imperijoje nelega
li buvo laikoma pati krikščio
nybė. Tačiau tik jos dėka mes

tvti ir ras, kad jis buvo labai 
j galingas. Jis yra vadinamas 
stebuklų darytojas. Popiežius 
Leonas XTTT pavadino jį viso

tetų jaunuomenės tikyba ir 
dorovė, tai už tas nekaltas sie
las jiems tektų

eisingiausiąjĮkvti pri* 
sėjų.

Šitas mūsų pastabas, kurias, “Katalikui tėra

pirkti didžiumų žąsų. Kad pa
rodyti vokiečiams, kad lietu
vis l>e jų malonės gali apseiti, įdžiaugiamės šiandienine mūsų 
žąsis pirko kam reikia ir kam civilizacija. Rusų laikais ne- 

pasaulio šventuoju. Ir tikrai nereikia. Daugelis nupirktas j legalios buvo lietuvių moks-
jis yra visose šalyse gerbia-!'^Qs>s aukojo biednuomenei; leivių ar studentų kuopelės, 
mas. Mažai yra šventųjų, ku-'P'-adžių šitokiems aukojimams Ne vienam šiandieniniam mū
rio būtų dar gyvendami šiame i padare pats valstybes Prezi- sų \ alstvbės vyrui dėl jų yra 

tekę gerokai nukentėti. Ta
čiau tik to slapto veikimo dė
ka mes galėjome susikurti sa
vo nepriklausomą Valstybę.

Lietuvos žąselėms nekokia te- Į Lyginai ir šiandien kai kie- 
visi ligoniai, kūne tik prisi- ko garbė: vieton pasivažinėti no laikomos nelegaliomis ka- 
lietė jo relikviją, pagijo. Vie-j pu užsienius traukiniu ir ten jtalikų moksleivių organizaci-

rdančiame aliejuje. Šv. Povi- pasaulvje tiek stebuklų padą-Plentas A. Smetona, kuriam
lui buvo galva nukirsta. Šv. 
Petras buvo nukryžiuotas ga
lva žemyn. O šv. Baltramiejui 
pagonys nulupo odų ir tokiu 
būdu nukankino. Katedroje y- 
ra jo stovyla, kuri rodo jį su 
nulupta oda, kuri kabo ant jo 
pečių. Stovyla yra neapsako- 

Bologna

Bologna miestas turi apie 
200,000 gyventojų. Jame ran
dasi garsios medicinos mokyk 
los. Čionai 14 šimtmetyje bu
vo pradėta statyti didžiausia 
pasaulyje Šv. Petronio bažny
čia. Iš keturių dalių kryžiaus 
tik viena dalis yra užbaigta 
ir ta dalis yra milžiniška. Ka
dangi neužbaigta iš lauko, ji 

. prastai atrodo, bet viduryje 
ji įdomi dėl jos nepaprasto 
didumo, dėl didelių stulpų (pi 
Uorių), dėl gražaus gotiško- 
stiliaus ir dėl gražių koplytė
lių.

Aplankiau Šv. Klaros sese
rų koplyčių. Čionai mačiau ste 
bėtinų šv. Kotrinos relikviją. 
Ji buvo seserų viršininkė. Mi
rė prieš kelis šimtus metų, bet 
jos kūnas yra visai sveikas. 
Ji sėdi soste, aprėdyta gra
žiais, brangiais drabužiais. 
Vainikas ant galvos. Ant pir
štų daug žiedų. Matyti, tik 
jos veidas ir rankos. Jos kū
nas yra pajuodęs. Kunigas ma 
ne įvedė į koplyčią, kur yra 
šv. Kotrina. Aš jo paklausiau, 

flh* galiu jos rankų pajudinti. 
Jis atsakė galiu. Pajudinau 
jos rankų. Paskui jis paėmė 
jos rankų ir pakėlė aukštyn. 
Paskui tas kunigas man atvė
rė knygų ir parodė parašus. 
Nustebau. Šv. Teresės, Mažo
sios Gėlelės, parašas. Važiuo
dama į Roma pas Šv. Tėvų 
Leonų XIIT prašyti leidimo į- 
stoti Karmelitų vienuolynam 
Ji buvo aplankius tų vietų, 
kad pasimeldus prie šv. Kot
rinos. Pasirašė Ji, jos sesuo 
Celina ir tėvas, kurs buvo sy
kiu su jomis. Nudžiugau pa
matęs Šv. Teresės pačios pa
rašą. To neužteko. Kunigas 
man parodė kitų knygų, kur 
yra pasirašęs ir šv. Jonas Bo- 
sco. Jis buvo atvažiavęs čio
nai šv. Mišių laikyti. Tose kny 
gose yra labai daug įvairių 
žmonių parašų. Tr aš pasira
šiau.

Bolognoje aplankiau pago
nių prieš Kristaus laikus baž
nyčių. Mačiau akmeninį alto
rių, ant kurio buvo piaunami

rę, kaip šv. Antanas. Ir po jo 

mirties, jo užtarymu, daug ste

teko pirkti gana daug žąsų, ir 
visas jis paaukojo senelių prie

buklų įvyko. Jis buvo laido- glaudai. Taigi ir gražiosioms 
jamas antradienį ir tą dienų

nas dvasiškas rašytojas sakė, ' patekti ant iš didžiųjų vokle- 
kad šventieji nemiršta, bet čių stalų Berlyne, jų daugel) 
mirtyje randa gyvybę. Šv. A-
ntanas lig gyvas darbuojasi 

mūsų tarpe.

Šv. Antanas gimė Lisbone,
Portugalijoje, 1155 m. Krikš
te jam buvo duotas vardas 
Ferdinandas. Jis pirma buvo 
įstojęs į Tėvų Augustinų vie
nuolyną ir ten išbuvo dešimts

jos, mūsų giliu įsitikinimu, y- 
ra naudingos ne tik jaunimui 

sudorojo vietos varguomenė, j ir Bažnyčiai, bet ir pačiai mū- 
Na, vis tiktai pernai su žąsi’.jsų Tėvynei.
mis Lietuva šiaip taip susitva
rkė. Suprantama, kad toks 
“susitvarkymas” nėra norma
lus ir pageidautinas. Kadangi 
abejojama, ar iki rudens baig
sis ūkiškas karas su Vokieti
ja ir kad išvengti naujų sun-

metų. Paskui jis įstojo į Tė- 'kūmų, šiemet Lietuvos ūkini
vii Pranciškonų vienuolynų, ga 
vo vardą Antano, ir vedė pa
vyzdingą gyvenimų. Jam labai 

Į rūpėjo keliauti į Afriką ir te
nai mirti kankinio mirtimi, 
bet Dievas kitaip norėjo. Kaip 
tik jis pribuvo į Afriką, tuo
jau apėmė jį baisi liga taip, 
kad turėjo apleisti tą stab
meldžių kraštą. Grįžtant į na
mus, laivas, kuriuo jis plau
kė, tapo audros sudaužytas ir 
galutinai pateko į Siciliją, I- 
talijoj. Šv. Pranciškus skirs
tydamas vienuolius į įvairias 
vietas, šv. Antanų pasiuntė į 
Paduą. Jis skelbė galingus pa
mokslus, darė net stebuklus.

Mes matome jo paveikslą su 
Kūdikėliu Jėzum dėl to, kad 
jam besimeldžiant pasirodė 
Kūdikėlis Jėzus, kuris šv. An
taną apkabino, o šv. Antanas 
Jį apkabino.

Į Po vienų metų nuo mirties, 
jis buvo kanonizuotas, įskai
tytas į šventųjų tarpą, dar jo 
tėvams gyviems esant ir jie 
galėjo prie savo sūnaus, šve
ntojo, melstis. Tai buvo jiems 
didelė garbė.

Man labai rūpėjo aplankyti 
jo bažnyčių ir prie jo relikvi
jų pasimelsti. Turėjau laimės 
net ir šv. Mišias atlaikyti.

Šv. Antano bazilika baigta 
statyti 1.300 m. Ji yra įvai
raus stiliaus. Turi septyniasj 
kopulas (domės). Yra aukšta, 
plati ir gana ilga. Joje ran
dasi įvairių brangenybių, kaip 
stovylų, piešinių ir kitokių j- 
domių dalykų. Skaitlingos mi
nios, iš visos Ttalijos ir kitų 
kraštų šv. Antano mylėtojų 
važiuoja prie jo karsto pasi
melsti.

Paduoje yra kita šv. Justi
nos bažnyčia, kuri tokia didu
mu, kaip ir šv. Antano. Taip
gi vadinasi bazilika.

nkai daug mažiau auginsę žą
sų. Tsb.

VYKSTANTIEMS I 
LIETUVĄ

Liepos 3 d. A. L. Kat. Stud. 
ir Prof. Sąjunga organizuoja 
didelę ekskursiją į Lietuva 
Švedų Amerikos Linijos laivu 
“Gripsholm”. Norintiems šią 
vasarų vykti į Lietuvų, pata
riame važiuoti su šia ekskur
sija. Organizatoriai šios eks
kursijos praneša, kad visiems 
vykstantiems keleiviams su 
šia ekskursija Lietuvos vyriau 
sybė suteikė nemokamas vi-' 
zas (šiaip viza kainuoja $10). 
Šios ekskursijos keleiviai da
lyvaus Liet. Kat. Jaunimo 
Stud. Ateitininkų 25 m. Jub. 
Kongrese, iškilose po įvai
rias Lietuvos vietas; Pasauli
niame Užsienio Lietuvių Kon-

Sekmadienį, apie 4:30 ryto, 
kaip pradėjo visų bažnyčių 
varpai skambinti, aš niekad 
gyvenime nebuvau nieko pa
našaus girdėjęs. Miegoti nebu
vo galima. Paduoje yra apie 
100,000 gyventojų.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint) 

DIDĮ STIPRUMĄ en GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jua atsineiti 
savo PROBLEMAS ir tavo 
BIZNĮ iionat

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted SL

eidami savo ganytojiškas pa- tikra religija, tai katalikų re- 
reigas, skelbiame jums, myli- ligija. Štai kodėl doktrinos,

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies. ve$b, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJ K

2. — Kaip iš aukščiau mi
nėtų Bažnyčios įstatymų mn- Į 
tyti, religiniu ir doriniu jau
nimo auklėjimu turi rūpintis 
ne tik Bažnyčia, bet ir vaikų 
tėvai.

Pirmoje eilėje, žinoma, tė
vai turi vaikams diegti reli
gijos dėsnius ir savo namuo
se sudaryti tokių religiniai 
dorinę aplinkumų, kad vaikų 
siela galėtų tinkamai vystytis.

Tačiau to dar negana. Tė
vai leisdami vaikų į mokyklą, 
turi rūpestingai žiūrėti, kad 
ir joje nieko nebūtų dėstoma

grėsė; parodos®, ir t.t. Kiti ga 
lės aplankyti savo draugus, 
tėviškę ir t.t. Lietuvoje galės 
išbūti kiek norės. Kelionės 
metu laive bus laikomos šv. 
M išios.

Ekskursijos vadas yra Jo
nas C. Morkūnas, 41 AV i 11 i te 
I)r., Rochester, N. Y.

Vietas užsisakykite dabar, 
nes paskui teks prastesni ka
mbariai arba ir visai gali ne
tekti.

Visi į Lietuvų su šia lietu 
viška gegužine. J. C. M.

Suv. Vh'. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Coiįi., \Yaslii ugi on, I). C. A)'drausta s 
Kiekvieno Žmogaus invcstinentas iki 
$5,000.00.

Mokam dividendus 
erį pagal uždarbį.

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji- į 
mais nuo 5 iki 20 midų.

ŠVIESI ATEITIS

*• ••

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jelpn iūsii oreanai silpni ir 
jaučiatės senu. priimkit NITiA-TUNE 

I— ta pastebėtiną vaisia, kuris pada
rė stebuklus <le| milijono moterų ir 
vvru per paskutinius 45 pietus. NIT- 
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
lr sustiprina nusilpnėiusins organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kuri kie
kvienas nusilpnėjęs arba bemistas as- 

I niuo turėtu vartoti Jie padarys kiek- 
I vieną sveiku lr tvirtu Parsiduoda 
I visose vaistinyčlose. Nepriimkite pa- 
I vaduotoju, nes joks kitas vaistas ne-
i pavaduos NI' (A -Tl IN K

Nuo užkietėjimo imkit — I'GA-SPI. 
I— Idealu T.iuosuotoją viduriu 25c ir 
| 50c

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is a Fanams Vlvanl Sėt and In- 
tludea tart* pow,|.r. $100. R.iu«e. 76c. 
Tlssuo Cream $1.00, Depilatory $1.00. 
Farlal Aslrlngent $1.75. Bath Salt 1.00. 
Tolio! tVater $1 25. Perfume >2 .75. Brll- 
lianllne 75c. Skln TVhltener 76c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce. $1 07 for all 
ten plecea to introducu this line.

Vardan ...............................
Adresu ........................
Siunčiama per paštą COl

Pinigai tratinami I*' 
nepatenkintu

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

už kiekvieną

.Turus reikalaujant atiduodam 
sutaupytus pinigus. Nf’.HA J 
STOJIMO MOKESČIŲ.

AND LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH — Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS — Raštininkė

2324 SO LEAVITT STREET Tel CANAL 1678

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

You cannot ęxpect to nrtake 
friends socially or in business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 200,000,000 gontu

EMIL DENEMARK įn£
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS Pagerbtas Liet. Atstovybėj VMingtoii 
J. E. Vyskupas T. Matulionis

įžymėjo tos dienos manevruo
se ir prie tūkstantinės minios
svečių ir 

įso medali.
dudentu gavo uuk-

SUCH IS LIFE—

Šv. Vardo dr jos bendroji 
Komunija

Kegužės 2G d. Šv. Vardo dr- 
ja bendrai ėjo prie šv. Komu
nijos. Pamoksi;) sake kun. t i ra 
deckas. Po Mišių salėj buvo 
pusryčiai ir turiningas prog
ramas. Be vietiniu svečių, ka
lbėjo kun. Skruodenis iš Ma- 
rianajMilio kolegijos, p. Ray- 
mond Eanning (NN’aterbury A- 
nieriean and Republiean re
daktorius) ir adv. Y. Seiilly 
iš NVaterbury. Programą vedė 
J. Dubauskas. Kražiai pasiro-

] pavyzdingas katalikas, Šv.
Juozapo parapijos narys, do 
vienas sūnus gabus advoka
tas, kitas gražiai gyvena ne-
tolį Nestono, o trečias lanko 
Korte Daine universitetą. Du
ktė dirba mieste.

l’avvzdinga lietuvių šeimy
na.

Klebonas išvyko Lietuvon

vi.-ų gerb. ir

Bankiete Dalyvavo Daug Žymiu Asmeny L0WELLI0 SMULKMENOS
Dr. M. Bagdonas, Lietuvos j Delegato patarėjas, pralota: 

Charge d'AlTaires, birželio 29 i Yangozzi, Amerikos Armijo 
d. do Kkse. vyskiiĮM) Matulio- pulkininkas F. linine, Lietu-j 
nio atsilankymo Į N\ ashing-' vos valdžios a|nlovanotas N’y-į 
toną proga Lietuvos Astovy- čio ordinu prof. dr. Christpp-
bej surengė iškilmingą liauk le- her dr.

(iegužės 25 t 
mylimas klebonas išvyko Lie
tuvon. Atsisveikinimas buvo 
kuklus, (imli. klebonas išvyko 
savo te\ ynėn sveikatos susti
printi. Tai patarė vyskupas,

itą. Sekantieji garbingi svečiai Į kun. 
dalvvavo iškilmėse: Šv. Tėvo' 
Nuncijus Amerikos dungt. Va- Į
lstybėnis, do Eksc. arkivy 
pas A. K. Cicognani, D.

Į Čekoslovakijos pasiuntinys E 
Nevelka, Amerikos dungt. Na 
Istybių Rytinėms Europos

11-
D.;

a-

Bražinsku.-
Končius.

Darbingi svečiai linksmai ir

L()NN ELI., MASS. — Gegu
žės 21 d. ištrauktas iš kanalo 
kūnas d. Kasparavičiaus, GI 
m. amž., kuris, sakoma, rin
kęs malkas ir Įkritęs j llamil- 

•„ ton kanalu. Paliko žmona, su- 
nų ir dukterį.

(Iegužės 19 d. lietuvių baž- 
susituokė SasnauskiI nyeioje

a' su Aleksute, V. Verseckas su

nes pereitą vasarą turėjo sli
dė Elfe ir Druni Corps po va- nki;J j;u

Laimingos kelionės ir grei
to sugrįžimo.

Klebono vietą užima galius 
Iš radio stoties W1XBS Ji' energingas jaunas darbuo-

dovyste grab. Stokos, arinoni- 
stai Degimą:, ir Markevičius 
ir kiti.

dilus departamento viršininką? 
d. M. R. Kelley; Albanijos at 
'stovas E. Konica, Airijos at , 
istovas M. McNYhite; šv. Tėvo ličiu

nuoširdžiai pasišnekučiavę
pie 11 \al. \akaie geriausioj Sadauskaite. Birželio mėn. su 
nuotaikoj išsiskirstė.

Tą pačią dieną Ajuištališkas 
Delegatas d. E. vyskuji*) Ma
tulionio pagerbimui savo vil- 
loj surengė pietus, kuriuose 
dalvvavo ir kun. dr. d. B. Ko-

Korespondentas

Lietuvių valanda iš stoties 
NN’INBS darosi vis gražesnė. 
Visiems radio programų daly
viams vadovauja komi). Alek
sis.

tojas kun. E. Kradeckas. Jam
padeda vikaras kun. Kripas 
ir vienas kunigas profesorius 
marijonas iš Marianapolio.

Musu pirmas piknikas

Pereūą savaitę .jisai gavo j Birželio 2.1 d., Linden Park, 
apie 20 pagyrimo laiškų ir dar Union City, Ims pirmas mūsų 
su dovanėlėmis. Tai rodo, kad piknikas. 4 inkamas darželis 
lietuviai pradeda daugiau į

K. \ iliniaitis iš \\ apping, 
Conn., (kur randasi daug lie
tinių ūkininkų tabako augin
tojų) gavo foreiuano dailia 
Ne\v Ilaven kompanijoj. Ka
zys yra geras lietuvis, katali
kas ir neseniai susituokė su 
.Marijona Rukyte iš NN apping. 
Sveikiname, die New 
dirba ir gvvena. Kazy

'Bee .kontesto laimėtoja Ona 
Slivkaitė. Vakaro vedėjam bu- 

I vo Mašiotukas.
i

šv. Trejybes parapijos 
vyru klūbas

šį klūbą įsteigė kun. Krade- 
ckas. Dabar narių turi iki 150. 

aven iKcgužės 2d d. moky klos salėj 
vra buvo metinis klubo vakaras

pasilinksminti. Taigi lietuviai, ekspertas automobilių ir tro- |Sui uosta vakarienė ir gražus 
top diena bus parapijos die- jkii mechanikas. Dirba (onn. programas, kuriam vadovai? 
na. \ įsi atsilankykime į Lin- Į iiolly Co., Keneral Motors kun. Kripas is NN aterbury. K) 

kad parėmus savo (kur ilgą laiką buvo vyriau- dbejokun. Ražaitis, K. Šimkui,
Aleksį ir raginame nenustoti 'parapiją. Dainuos abu chorai, jsui mechaniku), Bryant and 

rieš Young Melodians orkos- Cimpinau ir t.t.

vertinti savo tautiečių pasta 
ngaE kelti lietuvius tarp sve 
Puntančių. Sveikiname komp. P

Y. Šeigis, Astrauskas, d-ras 
Mikolainis ir S. Jesukevičius 
iš Thompsonville, Coliu. Pa
starasis užima aukštą vietą

cke, Kranby, NYoodlmry, M id- i tikrais special trolley karais pienes, gavo aukso medali nuo politikoje; priguli prie State 
dlebury ir’ kitur džiaugiasi Važiuoti. 'Sphinx Moiininkų arba Amą- Legislature, veikia prie pi

teur Magicians draugijos, dis vedimo naujų įstatymų, dau 
1934 metais Spliinv laikraštu- nas, bet gabus vaikinas ir ga 

Iš Amerikos pietų (Beau- įkui parašė geriausius triksus. li aukštai prasimušti. Lietu 
l’ort, So. Carolina) sugrįžo ha- [Juozas dirba prie tėvu dide- viškai gražiai kalba. Per va

šiais metais Connecticut va- rtfordietis kun. Plikėmis. Šv. Įliam ūky ir liuosu laiku užsi- karionę Onai Slii kaitei, kuri Į 
lstybė švęs 3<M) metu sukakti i l amo pri rengiamoj seminari- ima magija po visą Conn. vai- laimėjo Spelling Bee kontestą 
nuo įsikūrimo. NYaterburio gy l.jo.j kalbėjo studentams ir pro- stybę. Vra buvęs ir NYutcrbu- suteikta dovanėlė šios vyrų 
ventojai y patingu būdu paini- į fc.-oriams apie veiklą pietuo- ry.je. draugijos. i
nės tą sukaktį. Prie Chase •<e ir savo darbams gavo sta ! Kun. Ambotas, Hartfordo I Susituokė
Park bulvaro, tirščiausiai ap- ;!lll>ią auką. Jisai ten darbuo- lietuvių klebonas, kuris nese- Į >c.jo||lis (|į,.tloltlįs apsivedė' 
gyvento lietuviais, statoma se- .įasi keliose misijose, kur ra- 'niai išvažiavo į Lietuvą, Lie- I .j |u>tuvju p-.. p j>|j.
nųjų laikų rotušė (toįvn lial'j , nda.-i baltodžių ir juododžiu tavos valdžios apdovanotas Ke t į.-nait- įr j |»UC(.vį- jlls ^|įa. 
ir įvairių tautų namelius. Lie- katalikų, do klebonas yra ge- Įdimino ordinu 3 laipsnio. Bū- į juvG jos bro|įs kun y pu 
tuviai laikė bendrą visų drau- kas pažįstamas Brooklyno lie- idainas kuklus apie tai mums kūnas kurįs giuo [aiku daI t 
gijų susirinimą ir nutarė taip'tuvių, ypatingai kun. Balkų- nedavė žinoti. Sveikiname. i birojasi Beaufort, So. Caroli-! 
pat įrengti lietuvišką grinte- no.
lę. Liepos 4 d. bus iškilmės, Į Linkime jam, gerai pasilsė- 1 
kuriose dalyvaus miesto ma- '.jas pas tėvus ir pažįstamus, i 
joras, valst ybės leitenantas gu į laimingai grįžti į So. Carolina. 
bernatorius; sakoma, pakvies

energijos. Viso Conn. lietuviai

i šit noks d. Kasparavičius su 
Matkevičiūte.

Mūsų kolonijos kairieji ir 
“viduriniai” turį dvi draugi
jas. Jų klūbas įsitaisė saliūną 
ir jame “šviečias”. Kai kurie 
nariai su moterimis ir vaikais 
šakume dienas {iraleidžia.

Balandžio 1S d. buvo pasi- 1 1 1 
; kvietę pas save adv. Skipitį.
! Kad pasikvietė, nieko na<ijo. i 
■Bet pastebėtina štai kas; ka
da Katalikų Federacija rengia 
'prakalbas paminėjimui Vasa
rio IG d., Spaliui 9 d. parap. 
svetainėj, tai ponams iš klūbo 
perprasta vieta ateiti. Na, o 

!adv. Skipitį užsikvietė į saliū
ną. Čia mat “tautiška” vie
ta.

S. L. A. kp. čia kaip tink
las nesusipratusiems katalika
ms gaudyti. Kuopą diriguoja 
Fortūnatas iš Bostono.

■e

SS I

THAT FELL0W FEELING WHEN THE CHRISTMAS 
BILLS COME DUE

ną pasakyti lakūnui Vaitkui i ris yra keletas tunų. dų yra 
good bay . Krįžo namo nosis , dvejos rūšys, vieni iš Indijos, 
nuleidę, nes nematė Vait- kiti iš Afrikos.
kaus, nei baltos gulbės. Visi 
gaudo “Darbininką” ir skai
to, kad sužinojus teisybę.

Rumunija, kuri tajio nepri
klausoma valstybė 1877 m., 

„ I pradėjo savo istorija dar ro-
namų laikuose, kada ji buvo 
Romos kolonija.

Dramblių vidutinis augštis
yra tarp 9 ir 10 pėdų. do svo- PLATINKITE “DRAUGĄ’

Torringtone, Bristolc, Ansoni-jC'a. Bus daug “Imlių”. Kurie I 4. Lukas iš NN apping, bro- 
New Britaine, Poipiono- .neturi automobilių, galės tani ji'8 anksčiau minėtos Viliniai-joj,

prograniais.

Connecticut 300 metu su
kaktis ir mes

tas dalyvauti ir pats Ameri
kos prez. Rooseveitas. Tiems

Sugrįžo kun. A. Plikimas

Pirmoji Komunija

Apie 70-80 vaikučių priėmė

HARTFORD, CONN.
Oonn. lietuvių katalikų 

klūbas
Conn. valstybės lietuviu ka-

darbams miesto valdy ba ski- l’ll,,l!l kartą savo \ iespatį ge- ,talikų jaunimo draugija meti- 
ria pinigus. Lietuviai iŠ savo lo'užės 2G d. Tai buvo iškilmių- Įnį “Victory” bankietą suruo-

Kegužės 27 d. jie rengė avi
acijos dieną. Katalikams ne 
prisidėjus, buvo išgamomis va 

dinami. Bet tos aviacijos die- I 
nos Amerike nesibaigia. Štai, 

'gegužės 19 d. vėl mūsų “100 
nuoš. patrijotai” važiuoja į 

l NVorcester, Mass. aviacijos die

na. dam asistavo kun. Milia 
tek ir Kripas.

Laimingos kloties naujai lie i 
tuviškai porelei.

Lietuvis pasižymėjo
Kun. Ražaitis, kuris klebo

nauja lietuvių Hartfordo pa 
rupijoje vietoj kun. Aniboto,

tarpo paskyrė aid. J. Bendlc- ,oa diena \\ aterburio lietuvių šė liotel Bond, Hartford, Conn. , neseniai išvykusio į Lietuvą, 
rį. gyvenime. \ aikuėių pirmoji gegužės 18 d. Susirinko iki Sphinx monininkų arba Ama-

šv. Komunija paskatino prie ' 2IHI jaunimo. I’er bankietą ka-'culturnl College, Stori s, Conn.
Leit. Balandos nuotykiai , .., i karštesnio

spaudoje ■ ,1 J draugus n
“ FmilOllS Delccli\ (> Cases”!I

laikraštuke (Liepos) plačiai 
aprašyta \\ aterburio detekty
vų įeit. M. Balandos nuotykiai.
Straipsnis užvardintas “The 
Cine of tbe Miraeulius Vi- ‘ 
sion”. Tai buvo tikras atpasa
kojimas nužudymo Jono ir 
Kvietkienčs NYaterburio mies
to Toun Plot dalyje. Aprašo
ma darbuotė Balandos ir de
tektyvo kito lietuvio Bendle- 
rio, kuris irgi prisidėjo prie 
to ‘keiso’. Baskui minima Die- 
lininkaiti.', kuris buvo nuteis
tas visam gyvenimui į kalėji
mą. Kiek įeit. Balanda savo 
gabumais ir drąsa yra radęs 
ir atlikęs susekimų, galima

tikėjimo tėvus, 
pažįstamus.

ANTONISENSURYS -- DOODY ■
INC.

3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215
DABAR Skolinani ir Perkam 

Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Ilūšlcs Iusurancc — C^nlcs, Včsuloe., Antoiuoblllų, 
Stiklų ir t. t.

NEGIRDĖTAI ŽEMOS KAINOS ANT 
RAKANDŲ

BUDRIK FURNITURE MART
3345-47 So. Halsted St.

3

rosinmio 
po ....

ir Skalbimo mašinos

GRADUATION IR JUNE BRIDE 
DOVANŲ IŠPARDAVIMAS

bėjo kun.; Ražaitis ir Kradęc- buvo ROTC manevrai ir vie- i 
kas, aidermonas llaggard ir nas lietuvis (iŠ viso buvo ten i 

Studentų vakaras jKogers. Dalyvavo ir spelling |trys lietuviai) Čaponis pasi-i

Kegužės 25 d. šv. Juozapo i 
alėn susirinko tūkstantinė mi

J nia pašokti ir pažaisti, (iriežė 
Young Melodians orkestrą, va 

jdovaujama N. Aleksio. Jauni- 
i mo matės iŠ Ansonia, New 
Britain, Hartford, Bristol li
kit ur. N ukąrąs pavyko.

Lietuviai paaukštinti
NYaterburietis A. Vaitukai

tis, iš gerai žinomos lietuvių 
Vaitukaičių šeimynos, gavo pa 

'aukštinimą Conn. Liglit and 
i l’oįver kompanijoj. Dabar vyk
sta dirbti ir apsigyventi NN i 
ndsor Locks. Albertas N’aitu- 
kaitis susituokė su N'azniokai- 
te. .lis bus ten Conn. Liglit 
and Power kompanijos darbų

Gerkit ir Reikalaukit

būtų parašyti didelį tomą. Lt.

Balanda yra geras lietuvis ir į viršininku. Sveikiname.

4707 S. Halsted SL
TeL TAROS MM

Lin g c u i s iš m ola' j ima is

■’.lekt t ikinės Lcdaunė 
Rel'rigcratoriai po

99.50
šmokčjiimii /m Si-'>ii 

i mėnesi

lloover r acto ry per
dirbti ir uarantiioti 
Eh-kt rikiniai dulkių 
Yalvtojai po

’cdclco perdirbti po
$1

JOS- F. BUDRIK, INC.
3417-21 So. Halsted Street

Tel. BOUlevard 4705

Daimantiniai žiedai po
$6.75 iki 24-°°

14 k. Šliubiniai žiedai
i"’ *3.95

Rankiniai Laikrodėliai
i'" *3.95 ir 

p" *9.50

šaukš-(iražus Sidabrinių Stalo l’cil 
tų Setas Cominimilv ar Rogers

p" *9.75 " p" *24.00
Akiniai dėl Artimo ir I ulinio 
mo su Daktaro Egzamiiiaciją

c 5.95
Regė.įi

BUDRIK JEVVELRY 
& OPTICAL CO

3343 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 6630



Antradienis, birželio 4, 1935 D R A IT G A S

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ DR-JOS 
XVI SEIMO PROTOKOLAS

\ kadeniijm
i«>> 16 seimas Įvyko gegužės 
19 d., 1935, Marijos Gimimo

Rėmėjų Draugi ir Moterų draugija. Telegra
ma sveikino P. Prihodskienė. 

Pirmų sesijų uždarė 1 vai.
parapijos salėj, Chicago, III. i popiet vedėja A. Nausėdienė; 

Seimas pradėtas iškilmingai maldų atkalbėjo gerb. Motina
šv. Mišiomis, 9 vai. ryto, Vie
nuolyno koplyčioje, kurias lai 
kė gerb. kapelionas kun. B. 
Urba ir pamokslu.

Po pamaldų delegatai rin
kosi j Gimimo Panelės Šv. sve 
ta'r1" pirmajai sesijai.

įrmoji seimo sesija

.Jaučiuos laiminga turėdama 
progos sveikinti dus, mūsų 
brangūs prieteliai, jau 16 iš 
eilės mūsų organizacijos sei
me. A. K. Dr-jos ir visų sky
rių vardu reiškiu šinlingų pa
dėk) Jums už uolų ir nuošir
dų lėmimų mūsų draugijos da
rbų ir sumanymų per ilgus 
metelius mūsų darbuotės.

Tarnaudama A. Ru D. kai
lio josios pirmininkė šiuomi

Marija.
(Gavus žinių, kad kaip tik 

seimo laiku mirė amžinas na
rys A. R. D. Antanina Baltu- išduodu trumpų) apyskaita it
tienė, kurį buvo pasirengusi savo pereitų metų darbuotės. 1
vykti seiman net ir jos man- Sušaukiau ir vedžiau 12 pa-
datas buvo seiman atsiųstas,1 prastų ir du nepaprastus šū
viai 16 seimo dalyviai dideliu 
susijaudinimu sustoję sukalbė-

11
pi nu.

\ ai. rjto gero. Cei .ro. jo maldų už jos sielų...).

sirinkimus mūsų draugijos. 
Metinių vajų metu lankiau

šias kolonijas ir prašiau visuo-
A. Nausėdienė atidarė i ir ant toliau darbuotis kaip menės remti musų darbuotę:
didinga sveikinimo ka- iki šiol, kun. J. Mačiulionis 

nuo “Draugo” adm., Federa
cijos apskričio vardu J- Šlio
geris, nuo Moterų Sų-gos Chi
cagos apskr. K. Sriubienė, nuo 
Kolegijos Rėmėjų A. Bacevi
čius, S. L. R. K. A. A. Bace
vičius, V. Dalgis su auka $5 
ir kun. P. Vaitukaitis su au
ka $5, Mergaičių sodalieija iš 
Brighton Park $3.00, Mergai
čių sodalieija iš Bridgeport

Iba ir kvietė gerb. prof. B. U- 
rbų, draugijos kapelioną su
minėti maldų.

Seimo prezidiumas '

Seimo vedėja A. Nausėdie
nė, pagelhininkės O. Reikaus- 
kieii“, M. Dobrovolskienė. Se
kretorės V. A. Galnaitė, M. 
L. Gurinskaitė. Rezoliucijų ko 
misija gerb. kun. prof. B. U-
į ha, V. Rėkus, E. Ogintaitė $5.(X), nuo Dariaus ir Girėno 

Svcnciskaitė. Mandatų ko- posto $5.(X), Šv. Onos dr-ja iš
misija E. ITose\ ičiūtė, E. P i 
kavičiūtė, K. Garuckaitė ir F. 
Burbienė. Knygų peržiūrėjimo 
komisija B. Bitautienė, E. Ne
dvarienė, S. Bartkaitė ir Ada- 
inavičienė. Ženklelius prisegio 
ti pakviestos A. Vaišvilienė, 
E. Pautienė ir Latožienė. 

Seimą sveikina

East Chicago, Ind., J. Garuc
kas, A. Kinčinienė su auka 
$2.00, Jaunainetės iš Cicero, 
Labdarių 5 kuopa iš Bridge
port su auka $5.00, Ministra- 
ntų draugija iš Dievo Apv. 
parapijos su auka $1.00, Mi- 
nistrantai iš Šv. Kryžiaus pa
rap. su auka $5.00, Mokyklos 
inorg. sodai, iš Šv. Krvžiaus

" rb. Motina Maria, gerb. parap. su auka $5.00, Angelo 
kum prof. B. Urba, nuo Šv. Sargo dr-ja su auka $3.00, 1. 
Kazimiero Seserų Kongrega-' Volterienė, sodalicijos dr-ja iš
cijos, nuo Šv. Kryžiaus ligo
ninės Rėmėjų L. Kadzevičie-

Wėst Pullman su auka $2.00, 
Šv. Aloyzo dr-ja su auka $2.00,

Marųuette Parke, Bridgeport, 
18 gatvės kol., Town of Lake, 
So. Chicago ir West Side.

Skelbiau visas pramogas die 
nraštyj “Drauge”, kuriam šių 
ja proga dėkoju už talpinimų 
mano rašinėlių savo skiltyse. 
A. K. R. R. Centro pramogų 
(apart metinių vajų) perei
tais metais įvyko trys ir vi
sos buvo labai sėkmingos, bū
tent metinė A. R. 1). vakarie
nė Vienuolyne ir du piknikai: 
vienas Marųuette Parke, kitas 
Vytauto darže. Dėkoju gerb. 
dvasiškiai ir mūsų visuome
nei, kurie tas pramogas nuo
širdžiai parėmė.

Naujų narių A. R. D. visur 
skyriuos prirašinėjo sėkmin
gai o ypač džiaugiamės susi
laukę Jaunamečių skyriaus 
prie šv. Kazimiero Akademi
jos, kurių susirašė 150 jaunų 
rėmėjų - moksleivių.

Mūsų mylimai ir garbingai 
Motinai Marijai ir visoms Šv. 
Kazimiero sesutėms dėkojame 
už daug dvasinių gėrybių mu-

KO VERTI MŪSŲ 
GYDYTOJAI

Dažnai girdime obalsį “Sa
vas pas savų” arba “Lietu
vis jhis lietuvį”. Bet gaila, 
kad ne visi mūsų tautiečiai 
supranta tokio reikalo reikš
mę ir ne visi lietuviai sten
giasi visokių reikalų turėti tik
su lietuviais. Del to labai di- Berlyną, kur man būtų pada 
dėlę skriaudų darome savo ryta f5kminga operacija. Be;

man ten neteko važiuot — Cln 
vagoje d r. S. Biežis išėmė visų 
tulžį sp didoku akmeniu ii 
apendiksų; ligoninėj išbuvau 
tik 15 dienų ir po pusmečio 
jau galėjau visokius valgius 
valgyti. Dvi pažįstamus lietu
vės po takios kitataučių Ua- 
rytos operacijos išbuvo ligoni
nėj po 4-6 mėn. ir jau seniai 
nesijaučia gerai; jos dabar lo 
bai gailisi, kad per daug pa

jo gydytojas, nors niekas ne
sirūpina su??notl tikros miri
mo priežasties.

Aš pati jau daug kartų pa 
tyriau mūsų gydytojų gabu 
mus ir sųžiningmnų. Lietuvoje 
tik po kelių gydymo metų bu
vo atspėta mano liga: tulžies 
akmuo Keli speel jausta i n 
vienas profesorius patarė man 
važiuoti tik į Karaliaučių ar

darome savo 
profesijonalams ir visokiems 
biznieriams. O kai lietuvių 
draugijos ar org-jos rengiu va 
karų ar piknikų, tai pirmiau
sia eina aukų ar garsinimų 
prašyti pas liet. profesijona
lus ir biznierius, kurie ne iš 
visų savo tautiečių susilaukia 
paramos. Tokių aukų iš kita
taučių neprašoma.

Štai. kad ir gydytojai. Ar i 
gali kitatautis geriau užjaus
ti lietuvį ligoje ar kokjoje ne-
laimėje, negu lietuvis! ar galiito, dr. Biežis [kišalino aukštų 
kitatautis daktaras geriau už-1 niano kraujo slėgimą (liigh 
jausti lietuvio ligų ir geriau |,|ootl pressure) ir blogus ton 
susirūpinti jo gydymu, negu suills> kurie taip pat geroka', 
lietuvis daktaras? Lietuvis lie vargino. Dabar šio daktaru
tuviui visada yra artimesnis, 
ir lietuvis gydytojas savo tau 
tietį visada stengiasi sėkmin
gai pagydyti arba operacijos

ne su auka $10.00, nuo Soda-1 Mergaičių sodalieija iš Cicero, ms suteiktų už įkvėpimą, pa
liečių apskričio I. Pakeltytė 
su auka $5.66. Ministrantų dr- 
gija, Marųuette Park, su au
ka $3.01), Nek. Pr. parapijos 
mokyklos mergaičių su auka 
$5.66, ministrantų draugija iš 
Brighton Bark su auka $5.00, 
ministrantų draugija iš Cice
ro su auka $3.60, Angelo Sa
rgo dr-ja iš Cicero su auka $2, 
mokyklos merg. dr-ja iš Ci
cero su auka $3.00, Nek. Pras. 
dr-ja iš Roselando su auka 
$3.00, 11 skyriaus A. R. D. iš 
So. Boston, Mass., su auka 
$10.00, Lietuvos Vyčių 55 kp? 
iš Indiana llurbor, Ind., su 
auka $5.00, B. Abromaitė ir 
S. Bartkaitė su auka $5.00, A- 
InmniečiiĮ draugija su auka 
$5.60, šv. Kazimiero Akade
mijos jaunamečių skyrius su 
auka $15.00, Lietuvos Vyčių 
36 kuopa su auka $3.00. To
liau, žodžiu sveikino: A. Vai
švilienė iš Cicero, Latožienė 
iš So. Chicago, B. Bitautienė 
iš Bridgeport, K ilgei iš Cicero, 
B. Žebrauskas i; VVest Side, 
Berkelis jš N’oitli Side, Rei
kauskienė ir Mockienė iš Ci
cero, iš Indiana Harbor, Ind., 
sveikino Akademijos Rėmėjų

kun. J. č'epukaitis iš 25 skyr. 
Pbiladelpliia, Ba.

Pasibaigus sveikinimams, 
Centro raštininkė Y. A. Gal
naitė perskaitė praeito seimo 
protokolų, kurį seimo daly
viai vienbalsiai priėmė. 

Centro valdybos raportai

ramų ir globų mūsų gerų no
rų pastangoms, nežiūrint kaip 
menkoms.

Gerb. kapelionui kun. prof. 
Urbai kilniam dvasios vadui 
taip akademijos, kaip ir mū
sų draugijos jaučiame gilų ir 
nuoširdų dėkingumų. Jisai vi-

Katalikišku Mokykla Vaikučiu Radi 
Dainų Kontestas

Birželio 5 d., 3:30 valandą' mergaitę ir vienų berniukų. 
“Draugas” ruošia katalikiškų I 4. Daina turi būti lietuvių' 
mokyklų vaikučių radio dainų kalba dainuojama, 
kontestų. Kontestas tęsis per Balsavimas ir dovanos 
visą birželio mėnesį. < Užsibaigus kontestui, bus

Kontesto sąlygos išleista “Drauge” balsavimo
1. Stojantieji į kontestų ga-|blarika su kontestiiiinko var

lį turėti ne daugiau kaip 10i^u> mokykla ir daina, kurią
metų.

2. Dainą gali dainuoti 
ilgiau 2 minutes.

3. Jš kiekvienos L. K.

įdainavo. Visi lietuviai galės 
balsuoti už 5 kontestininkus. 

nu Balsai bus priimami paštu ar
ba “Draugo” ofise. Gavusieji 

mo- daugiausia balsų gaus dova-
kyklos imama tilt po vieną nas. Dovanų bus 5.

NAUJI RAŠTAI

sitikėio kitataučių galybe. B* žia pats autorius.
— Teko patirti, kad prof. \ .

dėka jaučiuos sveika, stipres
nė ir laiminga. Ne be priežas
ties dr. Biežis yra Amerikos 
Chirurgų Kolegijos narys.

būdu kokį skaudulį pasalinti. Į Taip pat .sėkmingai medicinos 
.Jis tai daro dėl to, kad to rei- pagalbą suteikė man ir šei- 
kalauja jo sąžinė, pareiga ir ’ mai Br. Simonaitis, Nares ir
ypač visuomenės opinija. Kai 
tik miršta kuris ligonis, tuo
jau “per dantį” leidžiamas

Gi A. R. D. bendradarbėms 
Centro ir skyrių nariams dė
koju už gražų bendradarbia
vimų. Pas mus viena dvasia, 
gražus draugiškumas bei už
jautimas vienų kitoms, pada
ro ir sunkesnį darbų maloni u 
ir jaukiu.

Su gilia pagarba,
A. Nausėdienė,

A. R. I). centro pirm. 
(Daugiau bus)

P. Atkočiūnas. Esu jiems vi
siems be galo dėkinga.

Mano sveikatos pagerėjimas 
duoda man teise taip atsilie 
pti apie minėtus garsius gy
dytojus. Todėl nuoširdžiai ra
ginu visus lietuvius šauktis 
pagalbos tik iš lietuvių gydy
tojų. Patyrę jų gabumus, tik 
rai nesigailėsime ir žinosime, 
ko verti yra mūsų gydytojai.

— Jau pradėtas spausdinti 
prof. Lappo Lietuvos statuto
antras tomas. Spausdinamas 

— Baigiamas spausdinti nau taip pat rusy kalba Kiek tcu 
jas V. Krėvės veikalas Min- į<() patirti. jau yra susirūpin- 
daugo mirtis . Veikalą leid- įa tuos veikalus turėti lietu

viu kalba.

Mykolaitis - Putinas baigia 
rašyti pirmąjį naujosios lietu
vių literatūros istorijos tomų.

— Jau baigiama spausdinti 
prof. Vaclovo Biržiškos .lietu
vių bibliografijos dalis: 1904- 
1969. Be te, jau yra paruošta 
spaudai ir kitas tomas: 1910- 
1914. Šitų visų bibliografijų 
leidžia švietimo ministerijos 
knygų leidimo komisija.

— K. Puida baigia versti 
Mirko Jc-lusičo istorijos romą
nų ‘ • Hannibalas

Gyvenimas 
dėl to, jog 
naudojamės.

trumpas vien 
mes blogai juo

Seneka

Gyvenimas trumpas vien 
dėl to, joir mes blogai j ui/

, naudojame? Seneka

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldi) Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c;
O esant reikalui, maloniai pa Įodiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:
tarnaus su-en; K.zimierieču, “DRAUGO” KNYGYNAS
tinkamai vedama šv. Kryžiau- A T1f

2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.Z. Jurgelienė

sas vajų pramogas pats lan- 
Kapelionas kun. B. jjr:;.i kė, ragindamas visas prie dar 

džiaugėsi rėmėjų gražia dar- didesnio darbo. Jo dalyvavi 
buote; kalbėjo vajų vakaruose mas mūsų susirinkimuose ne 
ir lankė centro susirinkimus, tik mus pamokina, bet ir pa
klek galėjo. drąsina žengti tolyn, siekti au-

Pirmininkės A. Nausėdienės gstyn... Lai būna Jam mūsų 
raportas raštu. į įvertinimas Jo pasiaukojimo

Gerb. ir brangus 16 seimo įrodymu mūsų gilaus apihran- 
dalvviai:— ginimo Jo &siner.3 nuopelnų.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aakėtemėa rūšie* pamiak- 

lų lr OrabMUBią

- o■ ■ ■■ ■
Dldiiaada pamiškių dirbtuvė

Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo
o-- —

Pirkit* tiesiai ii dirbtuvė* ir 

taupykite pinigus
--------- o

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicago* Lietuvių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

LaMcz Ir Sudus 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

I. liūtam 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinf kraštą

Greičiausia Kelionė 
į Lietuvą

BREMEN 
EUROPA

Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivu RremerliMvene Ir užtikrina 
l«togŲ nuvykimą j KLAIPĖDĄ

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand A v*.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radžius

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

LAIDO TUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 30 rr.n7.Tt AVĖ.

d Arba keliaukite populiariai* 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo

Specialistai iškalime ir išdirbinio 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

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

Informacijų klauskite pas Vielini 
Agentą arlta

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St, Chicago,
Alfred Roeelll,

Vienas blokas J rjltut nno 
dhlilųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Tryi telefonai t

Ket. PF.VRACOLA *011 
BKLMOMT M8S 

Office j RILLMDB IMSIS 
Vlncent IIohcUI, eccr.

Ckas. Syreiricže 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

I. J. Zolp
I. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
GERAI, M NEŽINAI matei, kad iš to neturėsi as

meniško pelno, kad tamstos 
Ipiniginis turtas nepadidės, kad 
neturėsi tos garbės, kurios taip

tilpo straipsnis “Negerai-Ne-:tl.ok-ti Q ()abar kn<]
getuipatnsrias tūlo t-to Įigsjpvatę žmonės neremia jū-
G Vaičiūno. Apie tą straipsnį sų pelningo antrojo skridimo,
tik tiek galima pasakyti, kad • . ..’ . . jau jus rengiatės nustumti ne
ponas daktaras kataliku vei
kimą, “broliuku marijonu vei
kimą”, ju idealus pažįsta tik, 
kiek aš pažįstu patį daktarą. 
O aš, žinoma, negalėčiau at
skirti jį nuo mūsų bendrojo 
pirmo tėvo, žinoma, jei jis ti
ki į sutvėrimą, o ne į evoliu
ciją; tuomet reikėtų paieško
ti kitokio palyginimo. Vienok 
apie tai nėra kalbos, kadangi 
pons daktaras supras, ką no
riu pasakyti.

Daktaras sako, kad “kuni

rėmėjus į vietą, paskirtą tau
tų išgamoms. Tamsta, taip 
rašydamas rodai neišmanymą.

S.

FEDERACIJOS CHICAGOS 
APSKR. SVARBUS 

SUSIRINKIMAS
Birželio 5 d., IS valandą va

kare, Aušros Vartų parapijos 
'salėj visų draugijų ir organį- 

gams ir ponams liaudies švie-1 zac'.iV apskričių atstovai bei 
timas nerūpėjo”. Ar tamsta j vadybos kviečiami į šį suši
lai sąžiningai gali pasakyti, rinkiiną> nes daug yra reika- 
Ar tamsta, mokslus baigęs ll* narstymui, pav., viso pa- 
žtnogus, nežinai, kati reikėtų sau^*° lietuvių kongresas, Fe- 
tokį argumentą faktu pavėni
ti? O kur laktas? Gal, tamsta 
taip buvai užsiėmęs mokslu, 
kad nepastebėjai kas yra vei
kiama Amerikoje? O, gal būt, 
kad buvai išvykęs ten, kur ži
nios apie Amerikos veikimą ne 
buvo gaunamos? Šiaip ar taip, 
faktas lieka faktu, kad tam
sta apie Amerikos katalikų 
veikimą ir socialistų veikimų, 
teisybę pasakius, nieko neiš
manai.

Nekalbant apie įvairias lie
tuviškas katalikiškas mokyk
las, kurias randame veik kie
kvienoje lietuviškoje parapi
joje, Amerikoje, kurios buvo 
įsteigtos prieš daugelį metų, 
randame ir daug kitų kultū
rinių darbų, kuriuos katalikai 
nuveikė, prie kurių socialis
tai nei rankos neprikišo, kad 
pagelbėjus. Lietuviai Ameriko 
je turi mergaitėms kelias a- 
kadeniijas, bernaičiams kole
giją, seminariją, ligoninę, prie
glaudas ir daug kitų panašių 
įstaigų. O kiek prie to kultū
rinimo darbo tamsta ponas <la 
ktare prisidėjai ir kiek prisi
dėjo tavo plauko žmonės. Ne? 
cento, nes jie matė, ir tamsta

KĄ TIK ATSPAUSDINTI 
TRYS NAUJI GIESMY 

KĖLIAI

deracijos kongresas ir kiti sva 
rbūs katalikų reikalai. Visi 
dalyvaukit šiame susirinkime.

Valdyba

ŽINIŲ - ŽINELĖS

CICERO LIETIMŲ ŽINIOS
NOVENAŠV. ANTANO
Šio antradienio vakarą, 7:30 

vai., Šv. Antano bažnyčioje 
prasidės Novena prie Šv. An
tano. Per devynias dienas 
prieš šv. Antano šventę ry
tais novenos Mišios bus 8:30,

nių apturėjo per stebuklingo 
šv. Antano užtarymą. Ypač 
dabar, kada velykinės išpažin
ties laikas baigiasi, bus gera 
proga apsirūpinti save Dievo 
malonėmis ir pasinaudoti Šv. 
Antano novenos misijos atlai
dais.

Jeigu kurie turi kokią norą
o vakarais novenos pamaldos i • , .. • * .1 ypatingą intenciją prie Šv. A-
ir pamokslas 7:30 vai. 

šv. Antano novenos misijos
pamokslus sakys gerb. kun. 
Aukštikalnis, jėzuitas, rytų i 
provincijos.

šv. Antano novena yra y- 
patingų Dievo malonių laikas. 
Jau ir mūsų bažnyčioje dau
gybė stebuklų įvyko ir, žmo
nės daug visokiu Dievo mulo- '

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
Birželio 4 d. sodalietė K. Li

čkaitė susituoks su Juozapu 
Bomba, Šv. Kryžiaus bažny
čioj.

C. Ličkaitė, yra viena darb
ščių .sodaliečių. Priklauso ir 
prie šv. Cecilijos choro. .Jos 
tėveliai yra plačiai žinomi po 
Town of Lake. Užlaiko moder-
nišką tavern adresu 4322 So. 

ntano, priduokite klebonui. Jū Marslifield Avė. 
sų intencija melsimės visi no- J Juozas Bomba yra irgi ge-
venoje dalyviui.

Paginu visus šios ir apy
linkės kolonijų žmones pasi
naudoti šia gausių malonių 
proga.

Kun H. J. Vaičūnas, 

Klebonas

rai žinomas lietuvių tarpe. Jis 
savo automobiliais patarnau
ja vestuvėms ir pagrubams.

kad liepos 28 d. galės įvykti Romon Ona Černauskienė, ve-
paminklo šventinimo iškilmės.

— Buvusįjį sekmadienį ke
tvertas šimtų marketparkiečių 
susirinko į parapijos salę, į

stsaidietė, kun. V. Cernausko 
motina, dalyvauti savo sū
naus, marijono, primicijose. Iš 
Romos ji važiuos Lietuvon.

bankietą ir gražiai pagerbė Grįš po kelių mėnesių. Beje, 
savo kleboną kun. Al. Baltutį pakelyje sustos Anglijoje sa-

vo giminių aplankyti.

— Dievo Apvaizdos parap. 
piknikas, įvykęs praėjusį sek
madienį Vytauto darže, gerai 
pavyko. Piknikas buvo įvai
rus gražia publika. Buvo sve-

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

(kvartetas, trio, duetas ir so- 
los). Iš sveikatos srities kal
bės d-ras P. Zalatoris. Bus ge
ros muzikos, įdomių praneši
mų. Nepamirškite pasiklausy
ti- Rep. XXX.

Pranešimai
MARQUETTE PARK. —

t>- * v j i •• ,Šv. Kazimiero Akademijos rė-Birzelio 4 d. parapijos salėj '
bus rodomi judamieji paveiks
lai — “Šv. Antano Gyvenimo 
Dienos”. Paveikslai gražūs.

A. A. V.

niėjų 8 skyriaus mėnesinis su-

RADIO
DAINUOS RADIO GRANA- 
DIERIAI, KALBĖS D RAS 

P. ZALATORIS

sirinkimas įvyks trečiadienį, 
birželio 5 d., 7:30 vai. vak., 
parap. svet. Kviečia visus at
silankyti. Valdyba

GYVOJO ROŽANČIAUS 
LAPELIAI

Ką tik išėjo iš spaudos. 15 
puslapių 15c. 'Galima gauti:

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

CLASSIFIED
AITOMOBILES ALTOMOBTI.ES

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai------jo 20 metų kunigavimo ir 50 

m. amžiaus sukaktuvių proga. 
Pasakyta eilė kalbų išpildyta 
graži dainų ir muzikos prog
rama. Pokyliui vadovavo kun. 
P. Katauskas.

------------ ! — Stasys Pieža, dirbąs prie
— Sekmadienį įvykęs Da- Chicago American reporteriu, 

riaus - Girėno paminklo ko-lgaVo porQ savaičių atostogų, 
miteto piknikas Marquette pa-lkur-„} lnetu tas laikraštis jį 
rke šauniai pavyko. Žmonių 'siunčia “streain line” trauki 
buvo daug. Pikniko rengimo'' n;u j Californijų. Laimingos 
komisija, adv. Cli. Kai vado- kelionės.
vaujant, verta padėkos ir pa
gyrimo už gražų pasidarbavi
mą. Komiteto spaudos komi
sija, manome, smulkmeniškai 
pikniką aprašys, paminėdama 
visus tuos, kurie yra pasidar- 
bavę.

— Į pikniką atsilankę žmo
nės džiaugėsi matydami, kad 
Dariaus ir Girėno paminklo 
statybos darbai yra varomi pi
rmyn. Jau nebėra abejonės,

— Šią savaitę

AKIŲ GYDYTOJAI:

Šiandie 7 valandą vakare iŠ
stoties WGES eis reguliaris
radio programas, leidžiamas

.„ . .. .pastangom Peoples rakandų
čių ir is kitu kolonijų, net iš ,.... , . .. .f ’ iisdirbystes kompanijos. Dai-
rvtinių valstybių, būtent. —
J. Vaičiūno sesutė.

BUICK — 1935. 5 pasaž. Club Sedan 
41, su trunk. Juodas, garantuoia- 

mas kaip naujas .......................... $875

BUICK — 1935, 5 paša?.. Sodan 47. 
juodas. žema mileage, garantuoja
mas kaip naujas ..................... $845

BUICK — 1934, 5 pasaž. Sedan 57, 
Juodas vartotas tik kelis mėnesius, 
garantuojamas .......................... $895

kun nuos radio “Granadieriai’ BUICK — 1934, 5 pasaž. Club Sedan 
41. su trunk, mėlynas. Išrodo kain 
naujas, garantuojamas............$745

REIKIA DARBININKU

CHRYSLER — 1931, 2 pasaž Con- 
vertlble Coupe. Rumble seat, Tan, 
gera, Išrodantis coupe tobulam sto
vy ..................................................... $395

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Busi
ness Coupe, mėlynas, 5 drat. ratai, 
tobulas karas .............................. $395

DODOE — 1932, 5 pasaž. Sedan, Ma
roon, 5 drat. ratai, atsakomlngas 
mažas sedan .............................. $345

Šv. Kryžiaus mokyklos mo
kslo metų užbaigimas įvyks 

išvažiuoja birželio 1G d.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Reikalingas darbininkas dėl 
ūkės darbo. Turi būti nevedęs 
ir suprasti apie visas fanuos 
niašineri jas.

FRANK YUKNIS
1844 So. Komen&ky Avė.

BUICK — 1934, 5 pasaž. Sedan 47, 
mėlynas, labai mažai vartotas, ge
ram stovy, garantuojamas .. $725

BUICK — 1933. 5 pasaž. Sedan 57, 
juodas. C drat. ratai, tobulom sto
vy, garantuojamas..................... $845

BUICK — 1933, G pasaž. Sedan 67. 
i juodas. 6 drat. ratai, tobulas viduj 
| ir išoriniai, garantuojamas . . $745

LIETUVIAI DAKTARAI
BUICK — 1931. 5 pasaž. Sedan 67. 

juodas, mediniai ratai, atsakomln- 
gas karas geram stovy .... $375

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Res. and Offlre 
2859 So. Treavllt St.

CANal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and RUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-9 kasdieni). 
Rez. Ir Ofiso Tel. — ROl’levard 50.11

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE 
1720 West 47th Street

FORD — 1934, 5 pasaž. Sedan. ža
lias, 5 drat. ratai, vartotas tik ke
lis mėnesius, viskas kaip nnula. 
garantuojamas .......................... $495

FORD — 1931, 2 durų Sedan, Juo
das. 5 drat. ratai, gera, operuolan- 
člam stovy .............................. .. . $245

FORD — 1931, Town Sedan, juodas, 
5 drat. .ratai, duos daug patarna
vimo ................................................. $275

FORD — 1931, 2 pasaž. Business 
Coupe, juodas, tobulam stovy $245

1 — NAUJAS GTESMYNfc- 
LIS — (Pirmoji Dalis) .50 
Adventinės ir Kalėdinės gie 
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė — Seirijų Juozas — 
barni. Juozas Žilevičius.

2 — NAUJAS GIESMVNfc- 
LIS (Trečioji dalis A) .25 
Gegužės mėnesio giesrūės. 
Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas — barni. A 
lėks. Kačanauskas.

3 — NAUJAS GIESMYNTC- 
LTS (Trečioji dali,s B) .J5 
Švenčiausio Sakramento gie
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė Seirijų Juozas — bn- 
nnon. Aleks. Kačanauskas. 
Siųskite savo užsakymus į
“DRAUGO” Knygynas 
2334 So, Oakley Avenue, 

Chicago Illinois 
arba pas autuorių 

REV. J. ŽYDANAVIČIUS 
260 Main Street 
Amsterdam, N Y.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų.: kuris 
erti prt. tartimi galvos akauddjimo,
- /(lininio, aklų aptemimo, nervuotu- 
•no, skaudamų aklų karšt). atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialfl atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NedSUoj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

▼ai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Šaradoj pagal sutarti

Tek CAKal 0857
Res. PROspect ««59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HATrBTED STREET 
Rezidencija 8600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Ik, 2 popiet 
8 Ik, 8 y. vakaro

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0409

RUICK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61. 
Maroon, f. drat. ratai, pirmos ril- 
šies stovy .................................... $205

BUICK — 1930. 5 pasaž. Sedan 61, 
žalias, C drat. ratai, labai pulkus 
karas . ............... .......................... $275

RUICK — 1930. 5 pasaž. Sedan 47, 
juodas, mediniai ratai, tobulas ma
žas sedan .................................... $275

FORD — 1931, 2 pasaž Coupe, Rum
ble seat, juodas, geram stovy $225

FORD — 1930, 4 durį) Sedan. juo
das, 5 drat. ratai, geras karas, že
ma kaina ........................................ $150

FORD — 1929, 2 durų Sedan, gerai 
operuojantis, apkainuotas pardavi
mu, ................................................. $115

Tel CANal $13$

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos:. Nuo >9 iki 12 ryto
Nuo -1 Iki 8 vakaro 

Reredoj pagal sutarti

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez : Tel. HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W 69th St.
Valandos: 10-12 ,r 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutnrtj

BUICK — 192 8, 5 pasaž. Rrnugham 
47 - S. m’lvnos, mediniai ratai, ge
ras karas žema kaina ............ $95

FRANKUN — 1928, 2 pasaž. Coupe, 
pilkas, gerai operuojantis . . $150

Tel. CANsl S,22

BUICK — 1928. 5 pasaž Sedan 47. 
žalias, mediniai ratai, geram sto
vy ...................................................... $125

GRAHAM DAIGE — 1932 5 pasaž 
Sedan, žalias. 5 mediniai ratai, 
ekstras, geras karas. žema kai
na ..................................... .. $295

PONTTAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Black, 5 drat. ratai, Išrodo kain 
naujas, tobulam stovy ............ $695

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visor 

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

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

2 ankšta#
Pa8tehėkit mano iškabas

Valandos nuo 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 8378 
Rez. Tel.: HEMloek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 8:30 Iki 8:50 
Heredomls Ir nedaliomis pagal sutari) 
Rez. 2515 W. 69,Ii Rt. Pagal sutart).

DR. S. BIEŽIS
GVDYTDtAS Ir CHtRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1 — S ,r 7—8 vak 

Reredomls Ir Nedėllomls naga, autnr’l 
REZIDENCIJA

6631 S. Oalifornia Avė.
Telefonas R F, Public 78AR

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0034,

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT„ CICERO, TIL. 
Utar., Ketv., Ir P8tn. 10—9 vai.

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Rubnt. 2—9 vnl.

Office Tel. HEMloek 4848 
Res Te,. GROveblll 0617

6924 R. TAbMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRTTROAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomls susitarus

BUICK — 1927. 5 pasaž. Sedan 47. 
mėlynas, mediniai ratai, gerai o- 
peruojančiam stovy..................... $65

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais

3448-60 Ogden Avė. - Chicago 
Cv*awford 4100

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likišką spaudą. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga- 
gauinga.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

REAL ESTATE
Skollnam pinigus ant jOsu morgl- 

člų, bonų, algos lt; namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
člus. bonus, namus, ūkės ,r biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON C0MPANY
6755 South Western Avenue

Tel. Ofiso BOUIevard 5912 
Res. VTCtory $$43

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo <:S0-8:S9

756 West 35th Street

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Ovdvtojas ,r Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 

Oas X-Ray
4148 ARCHER AVĖ., Cor. Franciam 
Tel. offlcc Ta.f. 8650; res Vlrg. 0669

Dienomis Tel. LAFayette 579$ 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet. 7 Iki $ vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Telepbone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockvel, St.

Phone REPublIc 9723 CHTCAOO

ĮVAIRŪS DAIIA1AI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAGO. ILL 
OFI8O VALANDOS:

Nuo 1$ Iki 1$ vai. ryte. nuo S tkl 4 
vai. po pistų Ir nuo 7 Iki 8:10 vai 

vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 11 
valandai dienų 

Telefonas *CTDwav 98an

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0094 

Rez.: Tel PUA« $400 

Valandos:
Nuo l$-lt v. ryto; 2-1 Ir 7-1 v. V. 
Nedėldlenlsls nitą 1S Ikl 19 dlens

T61. LAFayette >057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3061 West 4Srd Street
(Prie Archer Ava netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 1 Iki I vai. vakaro 

Reredomla Ir nedėllotnfa pagal 
■u tart)

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas Ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 ,kl 10 rvtals — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 rvto (k, 1 o n

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandoe kasdien nuo 9 Ik, 6 
Fanedėllo. Heredoa tr Pėtnyčloe

vakarais 8 Iki 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnhllc 9600

Res. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
eash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marųuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI. GARSINKITfiS 
“DRAUGE”

[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ■ $6.80

ALTOMOBTI.ES

