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JEI NE DARBO BILIAI, TAI BBS 
KARO STOVIS

TAIP PAREIŠKIA PREZIDENTAS 
ROOSEVELTAS

WASHINGTON, birž 
Vakar buvę pasitarimuose pas 
prezidentę. Rooseveltų kongre 
so demokratų atstovų vadai 
šiandien pakartoja preziden
to pareikštų įspėjimų, kad 
kongresas be jokių gaišinimų 
pravestų du darbo reikale bi- 
lius, nes kitaip krašte bus su 
laukta karo stovis.

Tie biliai yra: Wagnerio bi 
liūs, kuriuo norima patvarky
ti darbininkų kolektyvį derė
jimas! ir panaikinti kompani
jų palaikomas unijas. Kitas 
— Guffey — Snyder bilius, 
kuriuo norima minkštųjų an
glių kasyklų pramonėje kon
troliuoti gamybų, darbo va
landas, atlyginimų ir preky
bų.

Didysis kapitalas atkakliai
kovoja . prieš abudu bilius. , , , .. . ,

• , •• • Del elektros pajėgti stokosDidžiosios kompanijos gina ,. , :, . , , . T
..... . šiandien nutraukti darbai Libsavo turimas darbininkų uni

jas. Kongreso žemesniuose rū 
niuose numatomas pasiprieši
nimas biliams.

5. — ELEKTRIKININKU STREI
KAS TOLEDO, 0.

5. —TOLEDO, O., birž. 
Elektrikininkai sukėlė streiką 
Toledo Edison kompanijos įs
taigose. Ši kompanija prista
to elektros šviesų ir pajėgą 
trijų valstybių plotams, ku
riuose gyvena apie pusė mili
jono žmonių.

Šiandien kol kas dar pri
statoma šviesos ir pajėgos, 
bet nežinia, kaip bus toliau. 
Streikininkai grasina per pa
rų uždaryti visus elektros lai 
dus ir sustabdyti visokį ju
dėjimų čia ir apylinkėse. Jau 
šiandien kai kuriais atvejais 
paraliižiuojamas kai kuriose 
dirbtuvėse darbas.

IŠSTATYTI VIENUOLES MENO DARBAI

Aeademy of Our Lady, 95 ir Throop gat. sesers vienuolės Stanisia meno dar 
bai (piešiniai) išstatyti parodai Davis parduotuvėje, miesto centre. Daug žmo
nių susirenka, kad pamačius tuos vienuolės meno veikalus — paveikslus.

NEGALI IŠNAIKINTI RELI F. PIETRI PAKVIESTAS 
GIJOS TARPJLOMUNISTĮĮ į SUDARYTI KABINETĄ

MASKVA, birž. 5. — Ko-
munistų partijos organas PARYŽIUS, birž. 5. —

Neipravedus šių bilių, visam 
krašte iškils dideli streikai, 
kraujo praliejimai ir suiru
tės.

TIK 9 MĖNESIAMS
' WASHINGODN, birž.

Prez. Rooseveltas vakar spau
dos konferencijoje * pranešė, 
kad jis, pasitaręs su savo ka
bineto nariais ir kongreso de 
mokratų atstovų vadais, kon
gresui įduos NRA programų 
tik 9 mėnesių laikotarpiui. 
Programoje bus paliktos tik 
tos dalys, kurios nebus prie
šingos konstitucijai. Kai ku
rios bus pataisytos. Vyriausy 
bė kitokiais keliais ir priemo
nėmis vykdys pramonėse ma
žiausių atlyginimų darbinin
kams, ilgiausių darbo valandų 
normų ir kitas darbo sąly- 
gas, kurios yra būtinai rei
kalingos vyriausybės paramos. 
Nieku būdu nebus kišimąsi į 
valstybių vidaus reikalus, 
kaip tai interpretuoja vyriau
sias teismas.

Klausiamas prezidentas ap
ie jo pasiryžimus keisti kraš
to valdžios formų konstituci
niu priedu, jis nedavė atsakv 
mo apie tolimesnius savo pla
nus.

Kiti visi taikomi žmonių ge 
rovei biliai bus stumiami 
pirmyn. Svaigųjų gėrimų kon 
trolės įstatymas bus pataisy
tas.

šio mėnesio 16 d. baigiasi 
NRA, prieš kurį nusistatė vy
riausias teismas. Bus paleista 
tūkstančiai vyriausybės tar- 
nnutojų.

5. —

l’ravda skelbia, kad tarp ko-]Xėra kas galėtų sudaryti Pr 
munistų, ypač provincijoje, | ancūzįjos naujų ministerių ka

bey Glass Maaiufacturing kom 
panijos ir Electric Auto-Lite 
kompanijos fabrikuose. Apie 
6,000 darbininkų neteko dar
bo.

Elektrikininkai paliko ku- 
rentojus elektros gaminimo 
stotyse, kadangi elektra rei
kalinga ligoninėms, laikraščių 
spųa^ftrv#nLs ir vandens pum 
porttfT Tačiau kerentojai turi 
įsakymų gaminti elektros ma
žų kiekį, kad tik pakaktų mi
nėtoms įstaigoms. Didžiosios 
srovės sulaikomos. Jau šian
dien gatvėkariai ypatingai pa 
lengva tegali čiuožti. Rytoj, 
rasi, visiškai turės sustoti. 
Dešimtys tūkstančių darbinin 
kų neteks darbo.

Streikas vedamas, kad iš
kovojus didesnį atlyginimų.

SWEITZERŠ1ANDIEN TU
RI GRįŽINTIPINIGUS
Cooko apskrities komisio- 

nierių boardas vakar nuspren 
dė, kari apskrities, iždininkas 
Sweitzer šiandien iki pusiau
dienio grąžintų 414,129 dol. 
apskrities klerko ofisui, arba 
pasitrauktų iš iždininko vie
tos.

Sweitzer nesutiko padaryti 
nei to, nei kito. Matyt,, bus 
kreiptasi teisman

Didžiausias vargas yra tas, 
kad kaip Sweitzer, taip jo 
spaudėjai yra demokratai. Di 
deli nemalonumai partijai. 
Tačiau pareigos turi būt ei
namos.

ikišiol vis dar tarpsta religi
ja ir nieku būdu negalima jos 
išnaikinti.

Pravda reikalauja, kad at- 
sakomingieji partijos organai

HITLERININKAI PUOLA 
KATALIKUS

SPRINGFIELD, III., birž. 
5. — Dinamituotas traukinys 
su anglimis ant Chicago and 
Illinois Midland geležinkelio. 
Sužeistas inžinierius.

binetų.
Tuo* tarpu čia ir kituose 

miestuose ima reikštis riau
šės. Šiandien išdaužyti laik
raščio Le Petit Journal na-

... . mų langai. Šis laikraštis agi-
stropiau imtųsi naikinti reh-' ja fr(u)ko devaliuaciją. 
giją tarp pačių komunistą, ka Tailp riaHSinW(ai i5dau.
dangi socializmas ir religija 
yra nesuderinami dalykai.

Šis laikraštis toliau pat9 
sau prieštariauja. Jis reika
lauja bausti tuos komunistus, 
kurie apleidžia savo žmonas 
ir vaikus ir nenori jų užlai
kyti.

Sulyg komunistų teorijos, 
šeima ir socializmas yra nesu
derinami, religija yra šeimai 
svarbiausias ir* stipriausias 
pagrindas. įrištai, Pravda už 
simoja be religijos stiprinti 
šeimų. Siekia neatsiekiamų 
daiktų.

žė prancūzų masonų būklės 
langus.

Respublikos prezidentas Le 
brun kvietė Lavalį, Herriotų 
ir kelis kitus, kad sudarytų 
kabinetus. Nepasisekė.

Šiandien vakare pagaliau 
pakviestas buvęs karo laivy
no ministeris F. Pietri. Neži
nia kaip jam seksis.

JAPONAI STATO BARI
KADAS TIENTSINE

YPATINGA JAPONU 
DIPLOMATIJA

ŠANGHAJUS, birž. 5. - 
Japonų karo ministeris gen. 
Senjuro Hayaski' lanko Man- 
džiukų. Laikraštininkams jis 
pareiškia, kad japonai Rytuo
se naudojasi dviejų rūšių dip 
lomatija — kooperavimu ir jė 
gomis. Abidvi rūšys turi būt 
glaudžiai susijusios, jei nori- 
ma gauti iš to geros sekinės.

KAIP VYRIAUSYBE 
IŠSITEISINS

ŠANGHAJUS, birž. 5. — 
Tientsino miesto japonų kon
cesijoje japonai kareiviai pra 
dėjo dirbti barikadas gatvėse. 
Klausiami to priežasties japo 
nų vadai atsako, kad tas da
roma “manievrams.”

Tientsin miestas yra Hopei 
provincijos sostinė. Šiomis 
dienomis šios provincijos vy
resnybė nusikėlė į Tsingvan 
miestų, kadangi japonai grasi
no bombardavimu iš oro, jei 
Kinija nepildys paduotų rei
kalavimų.

Kinijos vyriausybė tačiau 
sutiko pildyti japonų reikala
vimus. Pašalinama kinų ka
riuomenė iš Tientsino apylin-

-------------- I kių.
WASHINGTON, birž. 5.-'

Trys paštų vežiojančios oro i WASHINGTON, birž. 5.— 
linijos traukia teisman vy-J Vyriausias teismas sugriovė 
riausybę. Reikalauja apie tri
jų milijonų dol. atlyginimo už’ 
nuostolius paštų departamen
to sekretoriui panaikinus kon 
♦ raktus.

BERLYNAS, bdrž. 5. — 
iVokietijos vyriausybė paleido 
protestantų 22 dvasiškius iš 
koncentracijos stovyklų ir po 
draug su visu smarkumu nu
sisuko kovoti prieš katalikus.

Specialus nacių teismas 
Koelne mieste nubaudė vienų 
mėnesį kalėti kun. P. Schain, 
Šv. Mykolo parapijos klebo
nų. Teismas pripažino kaltu 
kunigų už peržengimą išleis
to nacių įstatymo, kuriuo už
drausta katalikų jaunimo or
ganizacijoms viešai naudoti 
uniformas ir turėti susirinki
mus.

Keleto laikraščių redakto
rių pagelbininkai suspenduoti 
už Breslavo kardinolo arkivy
skupo pareiškimo paskelbimų. 
Tuo pareiškimu kardinolas 
teisino areštuotas ir baudžia 
mas vienuoles už tariamąjį 
pinigų “šmugeliavimą.” Kar 
dinolas pats peikia šmugelia
vimą, bet nurodo, kad teismai 
prieš bausmių skyrimą dau-» 
giau atsižvelgtų į įvairias ap
linkybes.

Tas kardinolo teisingas pa 
reiškimas nepatiko teisingu
mo ministeriui. Jis oficialiai 
paskelbė, kad būk kardinolas 
mėgina statyti kliūčių teisin
gumo procedūrai ir kišasi ne 
į savo veikalus.

Už pinigų “Šmugeliavimą” 
teismo nubaustas vienas bro- 
lis pranciškonas padavė ape
liaciją.

MRS. BUTMAN GAUNA 
DAU PINIGŲ

Vyresniojo teismo teisėjas 
David nusprendė, kad Mrs.

PER “DRAUGO” RADIJO VALANDA
EINA KATALIKU MOKYKLŲ MO

KINIU DAINŲKONTESTAS
Vakar dalyvavo trijų mūsų 

parapijų mokyklų vaikai
Vakar per “Draugo” radijo valandą prasidėjo katali

kiškų mokyklų vaikučių dainų kontestas. Konteste dalyva
vo trys parapijos. Kiekviena parapija turėjo po du atsto
vus, rinktinius savo parapijos niokvklos vaikelius. Šis kon
testas visiems patinka, nes ne tik kad toks kontestas yra 
pirmutinis Amerikos lietuvių istorijoj, bet tuo pačiu jis 
duoda visiems lietuviams ir taip pat svetimtaučiams progos 
pasiklausyti malonių lietuviškų dainelių ir susipažinti sa 
mūsų tautos talentais. Ligi šio Laiko lietuviai buvo per daug 
apsnūdę, bijojo ar nedrįso pasirodyti viešai su savo gabu
mais. Buvo tokių, kurie atsižymėjo kuriam nors dalyke, bet 
ne visuomet prisipažino esą lietuviais. Buvo tokių, kurie 
tuoj pasisakė lietuviais esą, bet šie atsitikimai buvo išimti
mis.

Šiame konteste kiekvienas dalyvis yra lietuvis ir jo dai
lia turi būti lietuviška. Kiekvienas pasukęs savo radijo ant 
“Draugo” radijo valandos tuoj žino, kad čia viskas lietu
viška ir gali pasiklausyti, kaip gražiai dainuoja lietuviai 
jaunuoliai lietuviškas melodijas. Neužmirškite, kad kiekvie
ną trečiadienį per “Draugo” radijo valandą iš stoties 
WEDC (1210 kil.) iki pabaigos berželio mėnesio* bus laiko
mas šis kontestas. Gerai pasiklausykite, idant galėtumėte 
balsuoti. Nes kas nėra girdėjęs vaikučių dainavimo, tas ne
žinos už ką balsuoti. Žemiau yra pavardės vaikučių, kurie 
vakar dainavo, parapijų vardai kur jie gyvena ir vardas 
dainos, kurią dainavo:

Šv. Jurgio parapijos
t. Kazimieras Stočkus, 10 metų .... “Ant Nemuno kranto” 

3148 So. Lituanica Avė.
2. Ona Olytė, 7 metų ............................. “Katinėlis rainas’*

3007 So. Emerald Avė.
Gimimo Šv. Pan. Marijos parapijos

3. Cecilija Lenkarčiūtė, 8 metų ............................. “Vasara”
6810 So. Talman Avė. . .. .

4. Vincentas Billingis, 9 metų .. “Atlėkė gaidys šarukas” 
6132 So. Washtenaw Avė.

Nekalto Prasidėjimo parapijos
5. Enrikas Čiapas, 10 metų ............................. “Dviratukas”

4454 So. Talman Avė.
6. Florencija Poškifltė, 9 metų ..........“Pavasariui auštant”

4440 So. Washtenaw Avė.
Gerb. kųn. J. Mačiulionis, M.I.C., “Draugo” admini

stratorius, savo kalboje paminėjo keletą gražių atmintinų 
faktų. Kad katalikiškos mokyklos pradėjo savo gyvavimą 
maždaug tuo pačiu laiku, kai “Draugas” pradėjo savo min
tis lietuvių visuomenei skleisti, ir kad abi įstaigos siekia tų 
pačių idealų, būtent, palaikyti lietuviškų visuomenę Ameri
koj katalikiška ir lietuviška.

Dr. A. Rakauskas gražioje kalboje padėkojo “Draugo” 
radijo valandos tvarkytojams, kad jie neužmiršta savo klau 
sytojų sveikatos. Bus malonu pasiklausyti gerbiamųjų gydy 
tojų kalbų ir jų patarimų.

Adv. J. Bagdžiūnas, A. L. Olimpijadog komiteto pir
mininkas, ragino visus prisidėti prie šios komisijos darbo. 
Pirmų kart toks dalykas yra daromas ir vertas pagyrimo. 
Mūsų lietuviška jaunuomenė pagaliau susilaukė progos at
silankyti tėvų šalyje ir pasirodyti savo sporto gabumais. 
Padėkime visi šitame darbe. ffcp.

ūkių morgičiu moratoriumo 
įstatymą. Šio įstatymo au-| Butmanienei būtų grąžinta da 
toriai dabar įstatymą pataisė lis jog indėlių vienam banke.

Iš KUR BUS GAUTI 
FONDAI PENSIJAI

SPRINGFIELD, UI., birž. 
5. — Legiglatūros žemegnieji 
ritmai pravedė senatvės pen
sijų bilių, bet ne nurodė, iš 
kokių šaltinių bus sukelti fon 
dai šioms pensijoms.

Gubernatorius pranešė, kad 
jis reikalaus rūmų rasti fon
dų sukėlimui šaltinins. Nes

LONDONAS, birž. 5. — 
Naujas statutas paskelbtas 
Oxfordo universitetui. Pirmą 
kartą įvedamos lygios laip
snių gavimo teisės ir mote
rims.

ir Jdavė kongresui naujo bi- | Banke rasta 3,525 dol. 
liaus formoje. bus grąžinta 1,025 dol.

Jai kas gi iš įstatymo, jei nėra
pinigų.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota ir kiek 
šilčiau; popiet, ar vakare nu
matomas lietus.

- A. **»- ’l i
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“DRAUGAS”
Išeina kusdlen, įsakymu aekmadieaiua 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — $6 00. Pusei meto — $*.6k; Trims uiunesiaim
— $2.0jU; Vienam mėnesiui — 16c. Kitose valstybėse , 

Kopija — 0$c.

Iš Mūsų Veikimo Centro suteiks mums didžiausio gos didesnių turtų sunku jsi- 
džiaugsmo”. gyti ir, tai, gali įsigyti tik
Federacijos centras yra pra- taupūs aukštesnį valdininkai, 

šęs gerb. prel. M. Krušo, ku- gaudami geresnius atlygini- 
ris jau yra išvykęs į Lietuvų, mus. Bet turtui įsigyti reikia
jį atstovauti ateitininkų kon- ilgesnio laiko, didelio taupu 
grėsė. Kaip žinoma, Lietuvių' mo ir pan. Dėl staiga pralo- 
Katalikų Studentų ir Profesi busiu valdininkų Lietuvos vi
jūnai ų Organizacija rengia suomenėje sklinda dideli pa 
specialę ekskursijų į Lietuvos sipiktinimai, visoki įtarimai.
Ateitininkų Jubiliejinį Kong- šiai negerovei užkirsti ke- 
įesų. Ekskursija išplauks is dabar yra parengtas tam 
New Yorko liepos 3 d. Švedų- tikms įstatymas. Tuo įstaty 
Amerikos linijos laivu. lede- JUU, vįyį ng pagal savo nedar- 
racija šių ekskursijų yra už- Divis įsįgįjusieji turtų, turės 
gyiusi. Važiuojantieji šiemet įrodyti kokiomis pajamomis 
Lietuvon, prašomi prie šios jų turtas įgytas. Jeigu pasi- 
ekskursijos prisidėti. Parem- rodytų, kad turtas įgytas ne- 
kime gerų tikslų. Mes turime švariu būdu (imant kyšius, 
džiaugtis, kad tarp Lietuvos , vagiant valdžios bei visuome- 
ir Amerikos lietuvių studenti-' turtjį ir t<t)> tai jis bus 
jos ir profesijonalų užsimezga atimtas valstybės naudai, o 
artimi ir stiprūs ryšiai. Eks- (jo navininkas — patrauktas 
kursi jos reikalais prašome

,.•0 FEDERAAIJĄS KONOKE 
SO REIKALAI

Cleveiande, tas žino, kaip ga
lingai jie giedojo bažnyčioje 
iškilmingųjų mišių metu, ku
rias celebraVo pats J. E. Vys- 
upus Joseph Sclienubs. Lietu
vių vargonininkai susilaukė 
aukštojo Amerikos dvasininko 
pagyrimo ir tikrai nuoširdaus 

Ir daiuoiuis jie
-°“6^ skriaud{J lietuvių švietimo reikalams yra ‘prajėjo prie kongreso rengtis, šauniai pasirodė. Toji pati 

re* - _ bl» Mootha — M-H: — VT“’ u— 1X ‘ “*

prenumerata: Metams — $7 00; Pusei metų
Redaktorius priima — auo 4 vai. ilgi 6 vai. 
Skelbiu

popiet.
Iblmų kainos prisiunčlamoe pareikalavus. 

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina, 
jei neprašoma tai padaryti ir neprisluni'laina tam tiks
lui pakto ženklų.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

SS DRAUGAS”
UT11U ANIAN DAILY FRIKN1 >

Pu.blisbed Dajly. Ezcept Sunday.
r — *1.00; £ 
.00; One Moatn— (*-60; Three Montha —

Eurone — One Tear 
Copy — .•lc.

Ad veržia) uk tn “DRAUGAS" bringa beat aeauite 
Adverpoing ratea oa apgllcatton.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ava, Cbicago

DĖL KRIKŠČIONIŠKOSIOS BAIMĖS

Šiuo klausiniu labai teisingai rašo “P. 
B.” pastebėdamas, kad:

“Sis pasaulis” katalikus gąsdina ir ste
ngiasi juos pavergti tomis pat priemonėmis, 
kurių jų pats labiausiai bijo, t. y. materia
liškais nuostoliais, materiališkais kankini
mais, represijomis, bet užmiršta svarbų fak
torių, kad kas baisu ir tikinčiam katalikui. 
Kas drebina kinkas netikėliui, tai nepalaužia 
valios ir pasiryžimo giliai tikinčiam katali
kui. Jei gyvuliška baimė būtų galėjusi nu 
lemt krikščionybės egzistencijų, tai jau prie 
Nerono būtų pasibaigus krikščionybės isto
rijų.

Kristus aiškiai pasakė, kad netaikia bi
jot tų, kurie užmuša kūnų ir neturi kur dėt 
sielos, bet reikia bijot To, Kurs gali nemir
tingų sielų įmest į amžinų ugnį. Tad kas Kri
stų myli, kas yra nuoširdžiai pasiryžęs viskų 
Juo atnaujinti, tam “šio pasaulio” teroras 
nebaisus, nes, palyginti su amžinomis verty
bėmis, “šio pasaulio” baisybės tėra “išver
sti kailiniai”, o išverstais kailiniais tikinčio 
kataliko neišgąsdinsi. Rimti katalikai bijo

tris pradžios mokyklas, tačiau iv šių atei 
lis neva užtikrinta.

Lenkų valdžia persekiojo lietuvių orga
nizacijas, veikėjus, spaudų, uždarinėjo naš i 
laičių prieglaudas, bet mokykloms ji dau
giausia kliūčių darė. Lietuvių mokyklas len
kai visai- nori pasmaugti. Mat, jos jiems pa- A u R K Federacijos ko- 
vojingiuusios. Jose vaikai mokosi lietuviškai, ugresas, kaip jau buvo pra- 
ten auginama juose tautinė sąmonė. j nešta, šiemet įvyks rugpiūčio

Lietuvių mokyklos ir jų vedėjai bei mr '• ir 22 dienomis Philadelphi- 
k\tojai didelių sunkumų yra pergyvenę. Pa- joj. Darbštieji Philadelphijos 
skutiniuoju savo aktu lenkų valdžia didžiau- lietuvių katalikų veikėjai juu įvertinimo.

padariusi. Nelengva bus iš pe to smūgio at- Gerbiamieji kunigai klebonai 
sigauti. lačiau vilniečiai nemano pasiduoti, keliuose savo susirinkimuose 
Jie ir toliau įpratę kovoti ir didžiausių per- nuodugniai tarėsi, kaip sek-
sekiojimų nenusigųsta. mingiau ir iškilmingiau pri-jngresą, į jiems tolimui Phila-

Mes, Amerikos lietuviai, matydami, kad rengti metinį Amerikos lietu- [delphijų, kad savo giesmėmis 
mūsų broliai Vilniuje su naujais sunkumais Yįų katalikų veikėjų suvažia- ir dainomis prisidėti prie pa- 
s u si t ink a, turime labiau negu ligšiol juos vinių. Kun. Ig. Valančiūnas ra puošimo visų kongreso iškil-
pareniti. Reikia žinoti, kad jei lenkams pa- sekrefcorijatui, kad kongre- 
vyktų visai užsmaugti lietuvių judėjimų, Vii- reikalais lankėsi pas J. F.
niaus atvadavimo darbas žymiai būtų apsun
kintas. Kiekvienas patrijotas lietuvis turėtų 
įsigyti Vilniaus Geležinio Fondo išleistų Vil
niaus pasų ir ženklelių. Vien tik žodžiais ir 
užuojauta Okupuotosios Lietuvos mūsų bro
liai negali būti patenkinti. Jiems reikalinga 
mūsų praktiška parama — darbas ir aukos.

VATIKANO LAIKRAŠTIS APIE LIETUVĄ

Chicagos vargonininkų grupė, 
dar šiek tiek padidinta, ir 
šiemet vyks į Federacijos ko-

mių.
Šias kelias žinias apie kon

gresų paduodame, nes svarbu, 
delphijos arkivyskupų, su ku- kad visuomenė gerokai išank- 
riuo nuoširdžiai pasikalbėjo sto žinotų, kad iš eilės dvide- 
organizuotųjų lietuvių katali- šimts penktasis Federacijos 
kų reikalais. Jei pats kardi- kongresas bus iškilmingas ir

Kardinolų Dougherty, Phila-

nolas negalėsiąs atvykti į Fe
deracijos kongresų, tai savo 
pavaduotojų vyskupų tikrai 
prisiusiąs. Tat,. iš to aišku 
kad mūs vienybės reikalais rū-

. Vienam n-ry “L’Illustrazione Vaticana” pinasi ir aukštoji dvasiškija. 
kuris leidžiamas Vatikano valstybėje iš kar- ( Federacijos centro valdyba 
to keturiomis (italų, prancūzų, anglų ir vo- jr kongreso rengėjai jau susi-

i kiečių) kalbomis, įdėtas platus, gausingai 
i iliustruotas straipenis apie Lietuvų. Tarp i-

tarė kviesti į kongresų J. E. 
Vyskupų - Kankinį Teofilių

liustracijų randame šešius, tikrai vykusiai i Matulionį, Lietuvos Katalikų
parinktus Lietuvos kryžius su sodybomis; 
Zapyškio bažnyčių; du vaizdu iš mūsų jūros 
jiakraščių; Radviliškio bažnyčia su varpine, 
Kauno dv. seminarija, Pažaislio vienuolynas, 
Kauno rotušė su pažymėjimu: “laikinosios 
sostinės rotušė” ir, pagaliau, Lietuvos žemė
lapis. Žemėlapyje Vilnius ir visas okupuotas 
kraštas pažymėtas kaip Lietuvos teritorija

Veikimo Centro Pirmininkų, 
kuris dar tebelanko Amerikos 
lietuvių kolonijas. Vyskupas 
Kankinys kviečiamas savo da
lyvavimu papuošti kongrese 
pamaldas ir taip pat atvykti 
į posėdžius. Tai bus tikrai di 
dėlė garbė Federacijos kon-

visais atžvilgiais reikšmingas. 
Daugiau žinių sekretorijatas 
praneš vėliau. Kas norėtų 
tuoj šį tų daugiau apie kon
gresų žinoti, prašome kreip
tis į sekretorijatų.

Kvietimai į Lietuvų 
Federacijos centras yra ga

vęs formalų pakvietimų daly
vauti viso pasaulio lietuvių 
kongrese, kuris įvyks š. m. ru
gpiūčio mėn. 11 — 17 dieno
mis Kaune. Kongresų šaukia 
Draugija Užsienių Lietuviams 
Remti, kurios pirmininkas a- 
dvokatas R, Skipitis važinėja 
po Amerikos lietuvių koloni-

kreiptis į katalikų laikraščių 
redakcijas.
A. L. R. K. Fed. Sekretorius

2384 So. Oakley Avė., 
Chicago, Ilinois

LIETUVOJE TIKRINS
VALDININKU ĮSIGYTO

TURTO JAUNUOS
Dažnai Lietuvoje išgirsta

ma apie įvairius išeikvojimus 
arba kuriuos nors kitur netei
sėtumus. Gi išeikvotojai prieš 
jų negražių darbų aikštėn iš
kėlimą labai plačiai gyvena 
arba ūmai pralobsta. Per tru-
mpą laiką išdygsta puošnūs 

jas. Centro valdyba turėjo su! namai, įsigijami dvarai ir t.t.

ir tik brūkšneliais pažymėta kaip lenkų oku- greso atstovams turėti savo 
tik Dievo, nes tik Jis turi galių skaudžiai ! pU0,(a Straipsnio autorius, tūlaaęJbpfArzoHAr- tarpe žmogų, kuris tiek daug

juo pasikalbėjimą. Išsiaiški- proga reikia pažymėti.

atsakomybėn. Šiuo įstatyyu^^ 
norima Lietuvoje galutinai iš
naikinti valdininkų kyšininka
vimų, ir nesąžiningumus. T&b.

Pirmasis fabrikas popierio 
dirbimui buvo pastatytas 1690 
m. Tai buvo Germantown, Pa 
mieste.

Skaitlinės, mūsų laikų var
tojamos, pirmučiausiai buvo 
arabų išdirbtos, o nuo jų ir 
Europa bei visas pasaulis įsi
gijo. Dabartinis kalendorius 
yra sulig to, kurį romėnai va
rtojo; buvo jis tačiau patobu
lintas popiežiaus Grigaliaus 
XIII. Bankų sistema gauta 
nuo italų.

žmogų nubausti. Todėl be atodairos į visus dokii, ta proga pažymi, kad rietuvių tautos 
gąsdinimus, katalikai visada Dievo labiau svajonės dar neįvykdytos, nes dalis jos te
klauso, negu žmonių, nors jie kalbėtų ir gus- i jtorijos tebėra lenkų 1920 metais pagrobta, 
dintų ne tik nacionalinės, bet ir planetarinės “L’Illustrazione Vaticana” turi didelį 
imperijos vardu. Katalikai klauso Kristaus . |įia^ įr yra paplitęs visame pasauly; jam
įkurtos Bažnyčios ne tiek iš baimės, kiek 
iš meilės Jos Įkūrėjo Asmeniui, Kurs davė 
Jai mandatą per šio gyvenimo kančias ir 
džiaugsmus, per smūgius ir laimėjimus vest 
juos į amžinąją laimę.

Vokiečių nacionalistai, skaitome, nori 
užgniaužti katal. jaunimo judėjimą, kuris, 
kaip ir kitų kraštų katal. jaunimas, laikosi 
Pijaus X šūkio: “Viskų atnaujinti Kristu
je!” Sūkis “Viską atnaujinti Kristuje” yra 
gimęs ne iš baimės, bet iš meilės Nukryžiuo
tajam, o kas myli Nukryžiuotąjį, tas yra ti
krai galingas. Kas tikrai Kristų myli, tam 
nereikia nei ginklo, nei “revoliucinimo”, nes 
galinga meilė visada padaro “revoliuciją” 
ir nuverčia ir stipriausius cezarius, kurie jai 
priešinas. Iš meilės Kristui katalikai pasi
ryžę viską Jo mokslu atnaujinti, neišskiriant 
nė tautiškumo, kurs šiais laikais kai kam 
virto religija ir, vykusiu lenkišku žodžiu ta
riant, ‘ ‘ balwochwalstwem ’ ’.

Katalikų priešininkai turėtų atsiminti 
garsaus ir visai “neklerikališko” laisvama
nio protestanto teologo Harnack’o studijų, 
išvadą, būtent: “Niekuomet Kristaus Asmuo 
nebuvo taip mylimas, kaip dabar”. Ii tai 
visai suprantama: juo smarkiau auga neapy
kanta Kristui iš vienos pusės, juo iš antros 
pusės labiau auga meilė Nukryžiuotajam ir 
Jo įkurtajai Bažnyčiai. Tad, aplamai imant, 
sprendžiant. klausimą, ar šūkis “Viskų at
naujinti Kristuje” turi išnykt iš inteligen- 
tinės jaunuomenės auklėjimo ir gyvenimo, ar 
dar labiau intensvvėt, materiališka baiųič le
miamos įtakos neturės ir ne ji nusvers, kur 
tikra tiesa ir jėga ir kur tik gąsdinimas iš
verstais kailiniais ir užmaskuota# melas.-

VILNIAUS LIETUVIŲ VARGAI

tai palengvina tas faktas, kad jis leidžiamas 
keturiomis, pasaulyje daugiausia vartojamo
mis kalbomis.

KATALIKŲ SPAUDOS NUSISTATYMAS

yra iškentėjęs dėl brangaus 
tikėjimo. Niekas autoriti tin
giau negali kalbėti apie kata
likiškos akcijos reikalingumų, 
kaip Vyskupas Matulionis, nes 
jis savo akimis matė, kas 
atsitinka su tikėjimo dalykais 
tuose kraštuose, kur apleid
žiama. katalikiškojo ar beini- 
rai religiškojo veikimo di’va 
Dėl to Vyskupo Kankinio da-

Katalikų spaudos metinis seimas šiemet lyvavimą su jnunris kongrese, 
Įvyko gegužės mėn. 25 d. Atlanta, Ga. mieste, kuriame svarstysime kataliki- 

Seime nutarta su šiuo mėnesiu pradėti škojo veikimo reikalus, giliai 
griežtą ir smarkią kampaniją, kad sustab- įvertinsime. Mūsų organizaci- 
dyti žiaurų katalikų persekiojimą Meksikoje, jos išanksto jau turėtų prade- 
Ta kampanija bus varoma tol, kol ji bus^i rūpintis, kad kiek galima 
reikalinga t. y. kol tikslas nebus atsiektas, daugiau atstovų į kongresą 

Amerikos katalikų spaudos sąjunga taip pasiųsti. Kiekviena didesnė ar 
pat pasisakė, kad ji ir ateityje stovės už va- mažesnė lietuvių kolonija šie- 
Ivnią nepadorių filmų. met Federacijos kongrese tu-

Kadangi prie šios sąjungos priklauso ir rčtų būti atstovaujama, 
dienraštis “Draugas”, dėl to ir jain teks tais Kongreso rengimo komite- 
klausimais laikytis seime nustatytos progra- tas yra išreiškęs pageidavimą 
mos. Nors mūsų dienraštis ir be to vedė kovą kad ir gerbiamoji Kunigų Vie 
prieš nepadorumus filiuose ir prieš katalikų įnybė šiemet laikytų savo me- 
persekiojimą Meksikoje. Tai yra kiekvieno
teisybę ginančio laikraščio pareiga.

• • »

nūs kai kuriems neaiškumams, I kad Lietuvoje valdininkų a’- 
Federacijos centro valdyba nu ’ gos yra nedidelės. Vien iš a’- 
tarė kongrese dalyvauti. Vy
riausiam Dvasios Vadui prel.
M. Krušui, šiemet vykstaą-
čiam į Lietuvą, nutarta duoti «
įgaliojimai Federaciją atsto
vauti viso pasaulio lietuvių
kongrese.

Yra gautas ir kitas svarbus 
pakvietimas, į kurį Federaci
ja kreipia savo rimto dėme
sio. Šiemet Lietuvos Ateitinin
kai švenčia savo organizacijos 
sidabrinį jubiliejų. Ta proga 
šaukia nepaprastą kongresą, į 
kurį ir mus kviečia. Dr. P.
Dielininkaitis, Ateitininkų 25 
m. jubiliejui rengti komiteto 
pirinininkas ir J. Štaupas, ge
neralinis sekretorius, Federa 
cijai prisiuntė tokio turinio 
laišką:

“Jūsų garbingai Organi

tinį seimą drauge su Federa
cija, t. y. vieną dieną anks
čiau — rugpiūčio 20 d. Fede
racijos centras taip pat labaiPrancūzija pergyvena didelį vidaus po

litikos krizį. Frankas nugriovė antrą vyriau norėtų, kad gerb. kunigai ma- 
sybės kabinetą. Tai atsitiko dėl to<kad no- i lonėtų ne kur kitur, bet Phila- 
rėta įvesti krašte finansinę diktatūrą. Poli- į delpliųjoj. susirinkti. Tuo būtų 
tikai sako, kad šis krizis yra didžiausias,, sustiprinti mūsų vienybės rei- 
kokį Prancūzija kuomet nors yra pergyve- kalai.
nusi. Rimtieji politikai bijo civilinio karo. Į Lietuvių Katalikų Vargoni 
Galinti įsigalėti kova tarp fašistų ir komu- ninku Sąjunga, berods, .jau gu- 
nistų. Parlamento vadai yra runtai susirū- tutinai nusprendė savo sęiiną 
pinę. Mažiausios vienų ar kitų netaktas gali šaukti į Philadelphiją rugpiū-
privesti kraštą prie diktatūros.

M V «
Šventasis Tėvas, sveikindamas Amerikos 

katalikų spaudos sąjungos seimą, pabrėžia, 
kad katalikiškoji spauda yra tvirtovė visa
me svarbiame apaštalavimo darbe ir palui-

Aną dieuą trumpai pranešėme liūdną ži- kyme katalikų tikėjimo ir dorovės. Iš šio 
aią, kad lenkų valdžia uždarė astuonias lie- ! pareiškimo reikia suprasti, kad tas katali- 
tuvių mokyklas, buvusias Vilniaus “Ryto” I kas, kuris neskaito ir neremia katalikiškos 
žinioje. Tai Švietimo draugijai paliko tik spaudos, neatsiekia savo šventos pareigos.

čio 20 d., Federacijos kongre
so išvakarėse. Tuo džiaugia
mės, nes žinom, kad šie mūsų 
dainuojančio ir giedančia lie
tuvių jaunimo vadai daug kę j 
naujo galės įnešti į kongresą 
ir, be to, jį papuošti gražio
mis giesmėmis ir skambiomis 
dainomis. Kas buvo pernykš
čiame Federacijos kongrese

— Laimė r.e tik akta, be! 
apakch' t; įuos, kuriuos ji 
glosto. Ciceronas

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS riu. Kaip tu manai, gal pasi- 
’ ■ keisime vietomis!

Balšavikų Rasiejuj dabar! Juokdarys tylėjo ir nieko
užponavojo toks “rojus,” kad neatsakė. Caras vėl paklausė:
gyventojai negali apsiginti 
nuo žulikų. Tai vis kazioni 
(valstybės) vaikai, kuriuos ko 
misarao. treinija būti raudo
nais faitoriais už balšavikiškų 
parėdką. Kadangi betreniruo- 
jami vaikai balšaviznio prak-

zacijai jau buvo rašytas A- 'tikoj pradėjo bytinti net pa-

ru:
— Tai tu gėdiniesi būt ca

— Ne, jūsų mylista, tarė 
juokdarys, bet aš gėdjučiaus 
turėti tokį juokdarį, kaip jū
sų šviesybė, atsakė juokdar^^ 
ir smuko po lova.

teitininkų Federacijos laiš
kas ir kvietimas atvykti j 
25 m. ateitininkų organiza
cijos jubiliejinį Kongresą.
Kongresas yra šaukiamas 
1935 in. liepos mėn. 20—21 
d. Telšiuose. Šiuo kartu dar 
kartą kviečiame ir laukia
me Jūsų skaitlingos ekskur
sijos. 1 silankusius svečius. Juokda-

“Maloniai prašome prane- riai paprastai būdavo ne kvai- 
šti, kiek asmenų atvyks į Ii sutvėrimai. Matydami savo

čius tyčerius, komisarai nu
tarė imtis paprastos rokun- 
dos — sušaudymo. Bus šau
domi net nepilnamečiai vyres
ni kaip 12 m. vaikai.

Anglų karalienės Elzbietos 
juokdarys Pace buvo pasižy
mėjęs tuo, kad labai grubiai 
mėgdavo karalienei kokį nors 
nemalonų dalyką akyse iš
drožti. Todėl karalienė įsakė

Seniau karaliai savo rfunuo juokdariui visai nebepasiro- 
se turėdavo juokdarių, kurie dyti. Bet kartą tarnaitė ka- 
linksmindavo valdovus ir at-1 ralienę prikalbėjo, kad ji vėl 

juokdarį įleistų, nes buvo už
tikrinta, kad juokdarys nieko 
blogo neprasitars.

Kongresą ir kurią dieną Jfl- , valdovų ydas ir silpnybes, sa 
sų ekskursijos gąlįma lau-ivo aštriais liežuvėliais ir juos 
kti Klaipėdoje. pačius dažnai jie mėgindavo

“Kvietimus taip pat esą pajuokti.
me išsiuntę Amerikos Kata
likų Studentų Organizacijos 
Centro Valdybai ir Ameri
kos Lietuvių Vyčių Organi
zacijos Valdybai 

“Laukiame brangių mūsų 
idėjos brolių iš užjūrio! Jū
sų atsilankymas į mūsų rei
kšmingas 25 metų ifikilmes

— Na, Pace, tarė karalie
nė atėjusiam juokdariui, — 
kokių žinių atnešei! Ar vėl 
ką nors nemalonaus apie sa
ve išgirsiu!

— Oi ne, jūsų didenybė, ta 
rė nužemintai lenkdamasis

Kartą rusų caras Petras 
tarė savo juokdariui Žanui 
(juokdarys buvo atvežtas iš juokdarys, — apie tuos daly-
Prancūzijos).

— Žanai, kaip matau, tai 
tu jau taip esi pagarsėjęs 
Petrapily, kad visi tave laiko 
beveik caru, o mane juokda-

kus, apie kuriuos šneka jau 
visas miestas, aš nebematau 
reikalo tamstai pasakoti, at
sakė juokdarys ir smuko pro 
duria. '
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Kun. Jurgis S. M. česna

Mano Kelionės Įspūdžiai
Venecija

Venecija yra nepaprasta vie 
ta. Miestas stovi ant jūrų. Jis 
yra pastatytas ant kelių sa
lų, kurios sujungiamos tiltais. 
Bet ne visos salos sujungiamos 
Pas mus, jeigu nori kas apla
nkyti savo draugus, tai sėda

rlamento rūmai, o dabar mu
ziejus. Jame yra gražių salių, 
meno galerijų ir kitokio Ve
necijos meno. Viena salė yra 
150 pėdų ilgio, apie 80 pėdų 
pločio ir 50 pėdų aukščio. Te
nai randasi Rojaus aliejaus 
pieštas paveikslas; didžiau-

.... ... v sias paveikslas pasaulyje. Ve-1 automobili. \ enecijoje zmo-i r , _\.Ti ,i i •„ 'dejas man sake: “It was dar- nes sėda i laiveli ir plaukia. . , _. x ,
Visos to miesto gatvės yra vn- i‘ng for Tmtoretto to under, 
ndens kanalai. Atidaro žmo- take

gus namų duris ir sėda j lai
velį. Yra ir vaikščiojamų vie
tų prie kai kurių namų. Yra 
tenai didžioji gatvė arba 
Grand Canal, kur vaikščioja 
didesni laivai, kurie tamauj’a 
kaip mūsų gatvėkariai. Tie 
laivai sustoja įvairiose vieto- 

paimti žmones arba išleis- 
. Mažųjų kanalų yra apie 

146. Sakoma, kad tenai yra' 
suvirš 300 tiltų, per kuriuos’ 
žmonės gali per visų miestų 
pereiti nuo vieno galo iki ki
to. Bet kas nenori vaikščioti, 
ima laivelį, kuris vadinasi go
ndola; jie ten tarnauja kaip 
taksi.

Venecija yra, gal, ramiau
sia vieta visoje Europoje. At
važiavusiam iš didelio mies
to, kur daug triukšmo, čionai 
yra visai ramu. Nėra automo
bilių, vežimų, dviračių. Nėra 
jokių gyvulių. Čionai tikrai 
ramu. Girdėtis tik žmonių ka
lba, giedojimas, muzika.

Venecijos namai yra akme
nų, arba plytų. Įdomu žinoti, 
kad paskutinis namas čionai 
pastatytas prieš 200 metų. To
dėl Venecija yra ta pati šian
die, kaip ji buvo prieš 200 me
tų, be jokios permainos. To
dėl ji labai įdomi, greitu lai
ku negalima pilnai su ja susi
pažinti. Žmogus turėtų ma
žiausia apie savaitę išbūti, kad 
gerai su ja susipažintų. Yra 
nepaprastai gražių bažnyčių 
ir namų. Įdomiausia Veneci
jos dalis yra taip vadinama 
St. Marks Square. Čionai yra 
krautuvių, restoranų. Bena/ 
griežia, o žmonės atsisėdę klau 
sos. Yra Ducal Palace. Namas 
yra labai gražus. Jame ran
dasi papuošimai geriausios rū
šies gotiško stiliaus visoje Eu
ropoje. Namas seniau buvo pa

immensity”. Rūmuose yra se
novės įvairių ginklų. Mačiau 
ir baisų kalėjimų. Namas su
sijungia su kalėjimu tiltu, ku
ris vadinasi: “The bridge of 
signs”.

Šv. Morkaus bažnyčia yra 
stebėtinai įdomi. Nėra pana
šios pasaulyje. Ji pirmiau bu
vo grekų bažnyčia ir joje ra
ndasi grekų ženklai, kaip sa
kykla, kuri yra ilga, plati kad 
galėtų joj tilpti apie 10 žmo
nių. Ji palikta, bet nevartoja
ma. Yra ir kitokių grekų pali
kimų. Iš pradžių toji bažny
čia buvo paprasta, iš plytų 
statyta. Bet Venecijos žmonės, 
norėdami jų pagrųžinti, pa
puošti, grįždami iš karų par
veždavo visokių karuos pa
grobtų brangių daiktų ir juos 
sunaudojo savai bažnyčiai. 
Todėl sakoma, kad toji baž
nyčia: “Was embellised by 
spoils of war”. Bažnyčia įvai
raus stiliaus; gotiško, bizan
tiško ir kitokio. Yra įvairių 
spalvų stulpų (piliorių), kurie 
nesudaro vienodumo. Kai ku
rie stulpai net pertrumpi bu
vo, tat, matyt, pridėta atski
rų akmenų. Bet viskas artis
tiškai baigta. Vienoj vietoj 
prijungtas baltas trumpas ma
rmuro stulpas. Aš sakau va
dui, ar nebūtų gera ant to 
padėti gėlių indų. Vadas atsa
kė: “No, let it be that way”. 
Aš vėl paklausiau, kam jis ten 
stovi be naudos. Jis atsakė: 
“They had no plaee to put 
it so they put it there”.

Ant bažnyčios viršaus yra 
pastatyti keturi dideli bron- 
zo arkliai. Ir tie buvo iš kur 
tai pargabenti. Bet veneci j ie
čiai, nežinodami kur juos pa
dėti, užkėlė ant bažnyčios sto
go. Karo metu tie arkliai bu
vo pervešti į Romų. Vyriau-

(Acme Photo.)
Gauna šiltų valgį. — Viena nelaimingų šeimynų Ox- 

ford, Nebr.’, kur šiomis dienomis ištiko potvynis. Be 
to, tose vietose dar perėjo ir viesulas (tornado). Ka- 
reiviai pristato šilto valgio ir drabužių._______________

sybė bijojo, kad tie didelės auksas yra sudėtas tarp dvie- 
vertės dalykai netektų prie- jų spalvotų stiklų. Stiklo, ga-
šui. Po karo vėl juos sugrų- 
žino. Kadangi bažnyčia yra 
labai didelės vertės, italų vy-

balėliai 3^ colio didumo. Ba
žnyčios sienos marmuro, bet 
tas marmuras turi tokias žy-

riausybė, bijodama, kad prie- mes, kad ištolo atrodo lig
šas jos bombomis nesusprog
dintų, ji buvo. visa smėlio mai 
šais apdėta. Kiek ten turėjo 
būti smėlio maišų! Viena Au
strijos bomba krito arti baž
nyčios. Toji vieta yra pažy
mėta.

Kun. Jurgis F. Jonaitis
(Sidabrinio jubiliejaus proga)

Kun. J. Jusevičius.

Sugrįžęs iš Lietuvos, kun. 
J. Jonaitis, tuojau buvo pas
kirtas Šv. Petro parapijos kle 
bonu, Stanton, Nebraska.

Būdamas Stantone jis pa
sidarbavo Jono Gurtnerio at
vertimu į katalikų tikėjimų. 
Po kiek laiko 1ag žmogus bu
vo automobilio sužeistas. Dėl 
daug kraujo nutekėjimo, jam 
gręsė mirtis. Kai .tik kun. J. 
Jonaitis sužinojo, tuojau at
vyko į ligoninę ir davė savo 
kraujo, kad išgelbėjus nelai
mingojo gyvybę.

Gydytojai patėmijo, kad ir 
kun. J. Jonaitis turi žaizdų. 
“Tai vokiečių pabučiavimas 
karo metu”, pasakė jis.

Būdamas Stantone, buvo A- 
merikos veteranų kapelionu ir 
buvo delegatas Amerikos legi- 
jono konferencijoj Bosone.

terims tuojau suprantama, ko- |nudažytos, kad primintų žmo-,Maria della Salute. Ėmė 25
dėl jos neleidžiamos, bet ne- 'nėms, kad čionai buvo maras, .metus jai pastatyti. Toje baŽ- 

I . .Kai toji liga išnyko, žmonės nyčioje yra brangių 16 ir 17 
pastatė padėkos bažnyčių — šimtmečių piešinių.

katalikėms darosi gėda. 
Venecijos gondolos juodai

būtų audeklas (tapestry). Ba
žnyčioje yra šv. Morkaus, e- 
vangelisto, relikvijos. Ir aš 
turėjau laimės prie to šven
tojo relikvijų šv. Mišias lai
kyti. Šv. Morkus čia yra per
statomas kaipo liūtas su ištie-

Vidurys bažnyčios įdomus. ’8tajs sparnais; jo koja ant Sv. 
Įėjęs pats nieko stebėtino ne- kašto, 
patėmijau. Bet kada vadas 
mane apvedė ir paaiškino, tik-

Prie bažnyčios durų nuolat 
stovi vyrai, kurie, vyskupo į- 
sakymu, neįleidžia į vidų mo-rai reikėjo stebėtis. Lubos y- 

ra padarytos iš auksinės mo
zaikos, kuriai sunaudota 12,- 
000 pėdų aukso lapelių. Tas apsirengusios. Katalikėms mo

terų, kurios nebūna tinkamai

Kaip tik laiku
SPECIALI
FEDELCO
Vacuum Valytuvas

a u j a s

$18S9
TIK $1<» ĮMOKĖTI

TIKTAI
KELETĄ 
TELIKO!
Nebedaromi 1934 
Modeliai Populiari) 

Valytuvų.

PREMIER 
EUREKA 
FEDERAL

I ji bai Nužemintum 
Kainom!

Demonstratorial, sempe- 
lial tr nedaromi mode
liai bargenų kainomis. 
Ateikite anksti dėl ge
resnio pasirinkimo.

• Nepaprastas bargenas Pa
vasarinio Valymo Laikui!
Naujas, didžios - jėgos Fedel- 
co Vacuum Valytuvas, kuris 
lengvai atlieka sunkų valymo
darbų reikalingų šiuo laiku. O kaina tik $18.95 — ga
rantuotas. Pažiūrėkite Į juos pastatytus ant pardavimo 
visose ELECTRIC KRAUTUVĖSE.

COMMONWEALTH EDISON

Electric d
Dotm/ouyt—72 West Adams St. —132 So. Dearborn St. 

Ttlepbone RANdolpb 1200, Local 66
4562 Broadway 3460 So. State St. 4231 W. Madiaon St.
2618 Miiwaukee Avė. 852 W. 63rd St. 4833 Irvine Park Bldv. 
4834 So. Ashland Avė. 2950 E. 92nd St. lt 116 So.Michisaa Avė. 

FEDERAL COUPONS GIVEN

V

%
To the prices quoted /» our advrrtise- menti, and marked on our merchandise, substantially 2% it to be addedon account of additional tax expense. Ask about the easy payment p lan. A small down pay- ment, balance monthly on your Electric Service bill. To cover interest and other costs, a someu/hat higher brice is charfed for appliances sold on deferrtdpayment*

Vėliau buvo paskirtas kle
bonu Šv. Pranciškaus parapi
joj Blair, Nebraska. Atvykęs 
čia pataisė bažnyčios stogų ir 
bokštų, taip pat ir klebonijų 
iš lauko ir vidaus. Besirūpi
nant parapijos reikalais ir, 
žaizda pasidarė pavojinga 
Tat pasitraukė iš parapijos ir 
pasidavė į ligoninę. Pirmiau
siai išbuvo Chicagos ligoninė
je pusę metų. Paskui Šv. Ma
rijos ligoninėje, Rochester. 
Minn. Tik prieš savo 25 m 
kunigavimo sukaktį grįžo iš 
ligoninės.

Per 25 metų kunigavimų tu
rėjo daug darbo, rūpesčio, va
rgo. Bet niekados nenusiminė. 
Priešingai, visados būna link
smas, pilnas gyvumo ir ener
gijos. Tai duoda vilties, kad 
jis švęs ir 50 metų kunigavi
mo sukaktį, ko aš linkiu jam 
iš visos savo širdies.

i

© 1935. Liosrrr * Mvnt Tobacco Co>

Kuomet cigaretas yra 
lengvesnis ir turi geresnį skonį 

—ir taip būna 
kiekviename pakiete

R
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PITTSBURGH O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS:

• Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentai- 
2013 Carson Street, fc. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone liemlock 2204

THE GOOFUS FAMILY By H. T. Elmo

Įdomūs Pasikalbėjimai

STEBUKLAI ĮRODO KA
TALIKŲ BAŽNYČIOS 

ŠVENTUMĄ

RAUDAS: — Jonai, uš da
žnai girdžiu žmones kalbant 
apie stebuklus. Kas tai yra 
stebuklas! Aš to nesuprantu 
ir kjla klausimas; ar yra toks 
dalykas, kaip stebuklas?

JONAS: — Raulai, gerai, 
kad pakėlei tų svarbų klausi
nių. Stebuklai — tai didžiau
sias ir svarbiausias įrodymas 
Katalikų Bažnyčios šventumo. 
Stebuklai yra priešgamtiniai 
įvykiai. Gamtiškai kai kurie 
daiktai negali įvykti, o Die
vo galybe stebuklingai pada
ro, pav., įnirusį prikelti arba 
suparaližuotų žmogų akies mi
rksnyje pagydyti.

RAULAS: — Argi tokie da
lykai gali atsitikti?

JONAS: — Taip, tikra tie
sa. Daug yra tokių įvykių Ka
talikų Bažnyčioj. Ko garsiau
si gydytojai negali pagydyti, 
o per tikrų tikėjimų, nužemi 
ntas maldas išgydoma. Pats 
Kristus darė stebuklus: ligo
nius gydė be jokių vaistų, rau 
puotus apvalė vien dasilytėji- 
mu, daug mirusių žmonių pri
kėlė. Prikėlė Jairio dukterį, 
kuri jau diena, kaip buvo mi 
rusi. Našlės sūnų prikėlė po 
trijų dienų, kurių jau lydėjo 
į kapus. Lozorių prikėlė, ku
ris jau tris dienas buvo pa
laidotas. Pasvarstyk, Raulai, 
ar tokie dalykai galėtų atsi
tikti gamtišku būdu?*

RAULAS: — Aiškus daly
kas — ne. Bet kodėl negalė
tų taip padaryti daktarai ar
ba mokslininkai?

JONAS: — Neargumentuo
ju, kad negalėtų pasitaikyti 
ir gamtišku būdu, bet faktas 
yra, kad Dievas, Katalikų Ba
žnyčios užtarymu taip pada
ro, tai yra didžiausius stebu
klus padaro, ko jokie dakta
rai, mokslininkai negali pada
ryti ir nėra padarę.

RAULAS: — Jeigu Katali
kų Bažnyčia, vardan Dievo, 
gali daryti stebuklus, 
kitos bažnyčios — protesto- 
nai, nezaliežninkai, liuteronai 
negali?

JONAS: — Dėl to negali, 
kad tos bažnyčios nepaeina 
nuo Dievo. Kadangi nepaeina

KATALIKŲ SEIMELISAtsisaukimas į Pittsburgho ir Apylinkes 
Lietoms Katalikus

Paprastai, mes ant tiek esą- je, S. S. Pittsburgh. Toje ko
me užimti kasdieninio gyveni-’ nfereneijoje dalyvaus, ir kai
mo reikalais bei rūpesčiais,■ bės, už Kristaus mokslo skel- 
kad mažai turime laiko akty-|bimų kentėjęs, J. E. vyskupas

Kalbės J. E. Vysk. Matulionis ir Federacijos 
Pirm. D-ras A. Rakauskas

Tat, nuoširdžiai kviečiame 
visus Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvius į šį seimelį. Nesivė- 
linkite, nes jį pradėsime ly
giai 3 valandų popiet.

Pittsburgho Žinių Red.

tai žmonių apgaudinėjimas, 
dėl ko tie žmonės laikosi tų 
bažnyčių ?

JONAS: — Raulai, nebūk 
mažas vaikas, ar esi matęs, 
kad karvelių tarpe vanagas 
tupėtų, arba vilkas būtų ra
mus avių būryje.

RAULAS: — Negalimas dai 
ktas.

JONAS: — Taip negalimas 
daiktas, kad bedievis galėtų 
nurimti Katalikų Bažnyčioje, 
kuri išmetinėja klaidas, nelei
džia skriausti, draudžia blo
gus darbus. O tos kitos baž
nyčios, kurioms nerūpi šven- Į nįaį 

tumas, dorumas priima viso
kius, toclėl toks'su tokiais su
sideda ir gali gyventi.

RAULAS: — Ar tie atsisky
rėliai nuo Katalikų Bažnyčios 
tiki į stebuklus?

JONAS: — Ne, Raulai. Jie 
netiki ir nepripažįsta stebu
klų. Jš pradžios tie atsisky
rėliai norėjo žmones patrauk
ti prie savęs aiškindami me
lagingus stebuklus. Kalvinas, 
tėvas liuteronų ir protestonų 
norėjo suvadžioti žmones savo 
apgavimais; norėjo parodyti 
didelius stebuklus — žmogų 
prikelti iš numirusių. Šešioli
ktame šimtmetyje Ostunum 
mieste gyveno neturtingas 
žmogus vardu Bruleus. Išgir
dęs kalvinų Genevoj, greitai 
nusikraustė ten, kad pralobti 
Kalvinas prižada Bruleu pa 
daryti dideliu pavargėlių uz 
žiūrėtoju, kur bus'daug pini-) 
gų, jei tik sutiks su kalvino 1 
įsakymu. Žmogus, norėdamas į 
geros vietos, sutinka. Kalvi
nas duoda Bruleui įsakymų: 
“Vaikštinėdamas gatvėmis ir 
pas kaimynus skųskis, kad e- 
si nesveikas. Po kelių dienų 
atsigulk į lovų ir sakyk labai 
sergantis. Po to nuduok mi
ręs. Paguldys tave į karstų, 
o žmona ir vaikai tegul ver
kia. O aš atėjęs liepsiu: ma
no vardu kelkis . Tu atsikel
si ir sakyk, kad buvai miręs.
Kaip kalvinas liepė, taip ne-| 

k^^'turtelis da’lar(>- ienU dienų 
Broleus mirė. Kitų dienų kai-į 
vinas pasikvietęs daug žmo- j 
nių ir savo sekėjų eina dary- j 

ti stebuklo. Atėjęs prie Bro
leus grabo pradėjo raminti ve
rkiančių žmonų, o paskui da
vė visiems įsakymųxnenusigų- 
sti ir nebijoti, nes jis savo 

Bro-

viam savo tautos bei religijos 
Vienok šiandieni- 

tautos ir Bažnyčios rei
kalai bei .sekimai yra mums
lygiai artimi ir daug svarbes
ni, negu asmeniai dalykai. Ne 
galima paskęsti vien tik savo 
asmens gyvenime, reikia eiti į

T. Matulionis. Tai bus viena
tinė proga Pittsburgho lietu
viams išgirsti J. E. vyskupo 
kalba svetainėje.

Be vyskupo, konferencijos 
metu laikys jiaskaitų Federa
cijos Centro pirmininkas dr. 
A. Rakauskas. Jis yra per il-

platesnį visuomenės gyvenimų. gus metus mūsų veikėjas, va
šu kilnia idėjine nuotaika. 1 das tautiškai katalikiškoje di-

A. L. R. K. Fed. Pittsburg-' rvo-ie ir labai Sražios iška1' 

ho apskritys, kad suvesti lie-
tuvius katalikus į 
katalikiškų organizacijų šei
mynų, šaukia visų Pittsburg
ho ir apylinkės lietuvių ka
talikų konferencijų š. m. bir
želio 16 d., 3 vai. popiet, Šv. 
Kazimiero parapijos svetainė-

tikrųjų mirė.’ ” Po to kalvi
nas nebemėgino stebuklų da-

bo>
Todėl, kiekvienas tikras ka

talikas, kuriam rūpi katalikiš
kai tautiškas gyvenimas, kurs 
vertina katalikiškų organiza
cijų religinę, tautinę bei kul
tūrinę reikšmę lai nepraleid
žia progos išgirsti mūsų ga- 
nytojaus vyskupo balso bei 
Federacijos pirmininko pas
kaitos. Mūsų katalikiškas ide-

llirželio 16 d., 3 vai. popiet, 
!Šv. Kazimiero svetainėje Į- 
vyks Katalikiškos Akcijos sei
melis. Nors Pittsburghe, kaip 
praeitis rodo, buvo laikoma 
seimų ir tautiškų apvaikščio- 
jimų, bet tokios rūšies, tai 
retenybė. Tai pirmas čionai 
toks įvykis. Iš tikrųjų, toks 
Katalikiškos Akcijos seimelis 
labai yra reikalingas. Gyvena
me neramumo, netvarkos ir pa 
giežos laikais, todėl ir reikia 
tokios rūšies seimelio, kuris 
mus suramintų ir paskatintų 
prie Katalikiškos Akcijos vei
kimo.

bėję, todėl garbinga yra jam 
naudoti gyveninių ir darbų.

Įsigilinimui spinduliuojan
čios idėjinės dvasios kviečia
me visus ir visas Pittsburgho 
lietuvius-tes į konferencijų.

Fed. Apskr. Valdyba
alizmas yra pastovus ir tvir- 

ryti, nes žmonės jam netikėjo..^, jĮg savo idėjinį pagri- 
J. V. S. '• ndų remia Dievuje ir amžiny-

DABAR

SURYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ujpiles, Vėsuloe, Automobilių, 
Stiklų lr t. t

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

nuo Dievo, neturi dieviškos
galybės, o stebuklai liktai ga- i var(1„ prikc|s '|1|irusį-į 

Ii įvykti dieviška galybe. To
dėl atsiskyrėlės bažnyčios nė
ra šventos, jos negali vesti 
žmones prie šventumo, nes ne
tikros bažnyčios. Protestonų, 
nezaliežninkų, liuteronų baž-

Gerkit ir Reikalaukit
leau, mano vardu sakau tau 
kelkis!’ Mirusia nei krust. 
Kalvinas antrų kartų smar
kiau sušuko: “Bruleu, sakau 
tau, mano vardu kelkis’„ Mi- 
rusis nejuda. Trečią kartų su 

j suko iš visų jėgų, bet mirusianyčios negali užtikrinti amži
no gyveninio, nes jos pačios „ejui|a Pripu„|ęR lraukia nu.] 
nėra šventos, neturi Dievo, ne aWavu<į a gmbo „
turi Šv. Sakramentų. Jos yra 
nukirstos nuo medžio šakos, 
kurios jokio vaisiaus negali 
duoti.

RAULAS: — Jeigu netik
ros bažnyčios yra tokios ber

is grano, o žmogus 
jau sustingęs. Tuomet Brule
us moteris griebė kočėlų ir 
patraukė kalvinui per galvų 
šaukdama: "Galgone, pagul-' 
dei vakar mano sveikų vyrų 
į karstų, norėjai padaryti ste-

ViseM Alinfcie 

Matnal

Sv*igžMiq
Kentueky
Ronrboa

Ir
Lietuviikoa

Degtiniu

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted SL

ToL TARDS #8ūž

gždžios, tokios tuščios ir tik-, buklų, o dabar mano vyras ii-

Kristus įsakė pasauliui my 
lėti Dievų ir artimų kaip pats 1 
save, bet pasaulio galiūnai to-1 
linasi ir išdrįso atmesti tų |
Dievo įsakymų, o nori savaip ! 
gyventi. Toks pasaulio nusi
statymas ir įvedė netvarkų, 
pagiežų. Vietoj suteikti lais
vę ir gerovę kraštams, juos ,
paneigė ir paskandino ašarose ! Vir«inia ir taiP >lat buvo 

ir kraujuose.

ŽINUTĖS Iš EAST 
VANDER6RIFT

Birželio 2 d. buvo paskelbti 
pirmi užsakai Jono Breiter su 
V. Smolukaite. Jonas per L 
ar daugiau metų yra choro na-

. choro ir “Young Ladies”

Šiame Katalikiškos Akcijos 
seimelyje turėsime progos pa
siklausyti gen) ir sveikų mi
nčių J. E. vyskupo T. Matu
lionio, nes jis jame dalyvaus. 
Taipgi, turėsime geros progos 
susipažinti ir pasiklausyti 
sveikų patarimų iškalbaus ir 
garsaus veikėjo d-ro A. Ra
kausko, kuris dalyvaus šiame 
seimelyje. Taipgi bus disku- 
suojaiui svarbūs ir aktualus 
Katalikiškos Akcijos reikalai. 
Bus priimtos rezoliucijoš.

ŠVIESI ATEITIS

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Mokam dividendus 

Icrį pagal uždarbį.

Suv. Vnl. įstaigos F. S. & L. Ine. , 
Coi"p., Wasliington, D. C. Ajxlr»ustn» 
Kiekvieno Žmogaus . investmentas iki i 
$5,000.00.

už kiekvieną do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

dr-
gijos nare.

Birželio 1 d. įvyko parapi
jos balius.

Sekminių dienų Saldž. V. 
Jėzaus draugija “in corpore” 
eis prie šv. Komunijos, o Ma
rijos Vaikeliai penktadienį.

Programas vysk. Matulionio 
pagerbimui stropiai ruošia
mas. Choras rengias koncer
tui. Laukiame vyskupo.

Julius

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint]' 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
tavo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted SL
I

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEAtS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervu,, pa

baiso apetite, stimuliuoja prie norma- 
J tiško veikimo virškinimo organus, už

tikrina ramų miega, ir pataiso abelna 
sveikatą.

NUGA-TONE jau yra varlojar 
per 45 metus, per tą. lalkonurpu 
įrodė esgs labai pagelbingas .linui 
lr liguistiems vyrams lr moterims, 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose vaistlnyfilose. Gau
kite tikrų NUGA-TONE. nes joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL 
— Idealų Liuoeuotojų vidurio 2 5c ir 
50c.

antis
:•
s. Ne

r-STĄNDAID^iederal Savings Jums reikalaujant 

sutaupytus 
STOJIMO

atiduodam 

pinigas. NĖRA Į 
MOKESČIŲ.

AND LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO ---------

JUSTIN MACKIEVVICH — Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS — Ražtlnlnk*

2324 SO LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678

Millions prefer h to 
mayonnaise-

TOLOSEFAT
Min M. Katmr .f Dranklyn. N. T., 

rr.ii "takto Otof Krambm Oi.
>Mt 4 amlb. .na bara n.l raly tmt M 
>.«n4. kai (nl n na.b k.ttor la nery 
w»>. ktoo f»r >.11 pt. Wbo Om'4 mm t. 
totam, Krambm la ».nd.rf«J t. >«•> 
(ha lliUn kmltby I totog a Mn«

kn.w for Tm tri .d m mur 
kat .alr Kra.-k.n mra.r.4 .n

(Mar iz. tasai.
TO loaa tat MALT aad amam 

LT, tok. a half toaapoonful of Kruaeh.n 
Salt. ta a fina of bot *»tar ta Mm 
momlnf bafort brmkfaat—<fon l mlaa a 
Barnia*—a bottle Unt laau 4 wmka 
eoata bart a IrM. r»t Krnaefc.n Salta ai 
any drufitor. to ABarlea. If not >n- 
fallr aatlilM aAar ISa

• Miracle Whip ta rt/ermt-delt- 
cioutl The time-bonored ingredi- 
ents of mayonnaaie and oid-fath- 
ioned boiled dreMing are combined 
in a ne*, akintai *ay. Given the 
long, thorough beating that French 
chefa recoramend for ideal flavor 

and tmeothneM - ln 
the Miracle Whip 
barter that’* «acte* 
aiM with Kraft.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Tklt lt a r.mim. Vlvanl >»i and In- 
etxl»» fae. powd«r. fl.ffl. Šou*.. 74o, 
Tlnu. Craam *1.00, Itapllatorr tltO. 
Tartai Aalrtnmnt II.Tt, Bafh Sett l.f*. 
Toll.l W.l.r II II. Parfum. U TI. Rrll- 
llantln. Tl«. Rkin Wht«nw 7te. Totai 
Valu. J11.00. Rp.ct.1 >rlo., *1.17 (or all 
t.o >KN to tatrtdua. fbla Itaa

Vardaa ..
Adraaaa ..
Mas<fta.aa

Finišai
oepatenktstaa.

OOD
M

Bm Vm 5S0-Jth Atraus, N*w York
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Ketvirtadieni*, birželio 6, 1035 I) K A V O

Pittsliurjhu Žinras
KAS GIRDĖT SOUTH SIDE

Geg. 30 <1. buvo pamaldos 
Šv. Kazimiero R. K. bažnyčios 
kapuose. Iškilmei pritaikintų 
pamokslų jiasakė didž. gerb. 
kun. Jurgutis iš Bridgeville, 
Pa. Graži, saulėta ir šilta die
nelė pasitaikė, tat ir žmonių 
daug prisirinko. Gražus daly
kas — melstis už mirusius.

Po pamaldų ta visa minia 
atsilankė j Adomo sodų už
kąsti, papiknikauti, grynu o- 
ru pakvėpuoti, pažaisti. Žai
dimuose suteiktas dovanas Šv. 
Kazimiero parapijai laimėjo 
sekantieji: Mįss Bissell, slau
gė iš South Side ligoninės 
(No. 1047-A) laimėjo dining 
room sėt. Mr. J. Blažaitis, Ca- 
rey Way, (No. 256-A) laimė
jo virtuvei pečių. Pranas Sta- 
nkauskas, Sarah Street (No. 
5619-A) laimėjo Philco radio, 
kurį jisai padovanojo savo 
klebonui.

Dieve juos palaimink, 
švč. Jėzaus Širdies pamal

dos per visų birželio mėnesį 
bus penktadienių vakarais ly
giai 7:30 vai. vak. Tai vienos 
gražiausių pamaldų.

Praeitų antradienį J. B. vy
skupas Matulionis lankėsi 
Youngstown, Ohio, pas gerb. 
kun. E, Shteigmanų. Su juo 
buvo kun. Skripkus ir kun. 
Kazėnas. Ateinančių savaitę 
lankysis pas kun. Juozapų, 
Vandergrift ir pas kun. Urbo
nų DuBois, Pa. Ten J. Ęu vie
šės net tris dienas. Kur tik 
vysk. Kankinys atsilanko, žmo 
nės su didžiausiu rimtumu jį 
sutinka, jo pamokslų klauso 
ir negali atsidžiaugti, kad turi 
laimės matyti ir savo tarpe 
turėti Kankinį už tikėjimų, 
kurs buvo bolševikų - komu
nistų kankinamas ir verčia
mas išsižadėti savo tikėjimo.

kurnu rūpinosi. Tas pats cho
ras birželio 9 d, rengia card 
party, parapijos salėjo bažny
čios naudai. Koziriavimas pra
sidės 3 valandų popiet. Visų 
parapijų lietuviai nuoširdžiai 
yra kviečiami pas mus atsi
lankyti. V.

EMIL DENEMARK Si

BRIDGEVILLE ŽINIOS
Gegužės 30 d. pasimirė a. 

a. Jurgis Burnickis, ilgus me
tus išgyvenęs Treveskyn, Pa. 
Velionis priklausė mūsų para
pijai nuo pat jos įsikūrimo, 

d., 10:30 a. m. laikvs pontifi-1 P^iko nuliūdusių žmonų ir 
kales Mišias šv. popiet 3. vai. i ^tųi vaikų. Laidotuvės įvy- 
suteiks Sutvirtinimo Sakrame-

J. E. vysk. Matulionis jau 
pas uius. Praeitų sekmadienį 
per sumų pasakė gražų pamo
kslų, o sekmadienį, birželio 9

n tų.

Moterystėn eina Juozas A- 
rtdriulionis ir Anelė Marčiu- 
lionifitė. Šliūbas bus birželio 1f.
10 d. Graži ir rimta porelė. |

ko birželio 3 d. Daug žmonių 
buvo susirinkę į bažnyčių ir 
palydėjo į kapus.

Amžinų atilsį duok jo vėlei 
Viešpatie!

Decoration Day piknikas ge 
rai nusisekė. Parapijai attiks

ŠIS TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
šios kolonijos lietuviai lau

kia garbingo svečio J. E. vy
skupo T. Matulionio. Nekan
traujame visi, nekantrauja ir 
vaikučiai, kurie rengiami prie 
Sutvirtinimo Sakramento, nes 
trokšta pamatyti kankinį, ku
ris už Kristaus tikėjimų ilgus 
metus kentėjo bolševikų ver
gijoj-

J. E. vyskupas T. Matulio
nis Šv. Vincento parapijų ap
lankys ir suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentų Sekminėse, birže
lio 9 d., 7:30 vai. vakare. Iš 
anksto spėjama, kad tai die
nai per ankšta bus Šv. Vin
cento bažnyčia, nes kiekvienas 
panorės kankinį vyskupų pa
matyti ir pasiklausyti jo svei
kų ir suraminančių patarimų.

Birželio 2 d. Šv. Jono drau
gija laikė mėnesinį susirinki
mų.

Gegužės 38 d. pramoga ir 
atidavimas “Frigidaire, gazi- 

I nio pečiaus ir skalbiamos ma
šinos” sutraukė didelį būrį

f

| 3. Iš Pietinės, N. J. — va- town. Či*. sekti parašus roda-
žiuoti per Tacony - Palmyra nčius kelių į Vilių.Plulailelpkia ii Apylinkes Lietau Diena

Išmintis Palaikė Karalių
Iškilmes Gražioj Šv. Kazimiero Seserų 

S t. Joseph Mane Viltoj
Birželio 9 d. bus toji Lietu

vių Diena. Praeitis lodo, kad 
tai vienas iš didžiausių pikni
kų, į kurį privažiuoja, lietuvių 
- svečių net iš visos Amerikos.

Seserys todėl labai sparčiai 
ruošiasi prie pikniko, kad ti
krai visais atžvilgiais būtų 

Vilią išpuošta

A. t A.
MYKOLAS BAGIS

Persiskyrė su Sltl/T pasauliu 
birželio 3 d., 9:45 vak vakare,
1 935 Ali., sulaukęs 52 metų am
žiaus. gimęs Vilkmergės apskr., 
llubeikių parap., Leliūnų kai
me.

Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Priklausė prie Palaimintos Lie
tuvos dr-jos. ir Amerikos Lietu
vių Piliečių klūbo.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Ameliją (po tėvais iti- 
unkaitė), 4 dukteris: Ludviesę, 
Konstanciją, Elzbietą ir Albiųą; 
sūnų Albertą, brolį Kazimierą, 
brolienę Teklę Babužienę, švo- 
gerį Joną ir švogerką Barborą 
Stancelius, švogerj Petrą Rim
kų ir šeimyną švoger) Bronislo
vą Misevičią, švogerką Barborą 
Geležinienę ir šeimyną ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2902 W. Pershing; Rd. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, birželio S 
<t, 9 vai. ryto iš namų į Sv. 
Juozapo (38th and California 
Avė.) parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Mykolo Dagio gi
minės. draugai, ir pažystami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse lr sutelkti Jafn 
paskutinį patarnavimą lr atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekam: Moterie, Du 
k Cery s. Kūnas. Brolis, ftvoger- 
koe, švogeriai ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja laido
tuvių direktorius A. Masalskis. 
Telefonas BOVlevard 4139.

•t.
JULIJONA

MIKALAUSKIENĖ
(Po tėvais Einikaitė)
Mirė blrtello 4 d. 1935 m.. 

12:15 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo 14 Tauragės aps
kričio Valnutvs parap. Lazdunė- 
nų kaimo. Amerikoje tegyveno 
29 metus

Paliko dideliame nuliūdime 
6 mylimas dukteris: Julijoną, 
Stanislavą, Oną, Bronlslavą, 
Marcelę lr Eleną, sūnų Vin
centą, 4 žentus: W. Brya. J. 
Parra, Edward Boyd Ir Robert 
Kassniusen, augintinę Charlotte 
Baron, pusseserę Teresę Vasi- 
liuuakisnę, pusbrolį Juozapą 
Einlką ir gimines; o Lietuvoj 
tėvą, brolį tr seserį.

Kūnas pašarvotas «447 So. 
Honore St. Telefonas LAb'a- 
yette 6254. Laidotuvės (vyks 
penktadienį, birželio 7 d, 13 
namų 8 vai. bus atlydėta į ftv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj (vyku gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.

NnoSIrdžial kviečiame visus 
gimines, drauKUS-gež ir pažys
tamus-mas dalyvauti žlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Hunus,
Žentai, Podukra, Pusseserė, Pur 
>hr<>Us |> <> nuavė*

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikls. Telef. YAIbds 1741.

žmonių ir labai gerai pavyko.
gražaus pelno. Tai nuopelnas i Pramoga duos penketų šimtų nepapia. tas,
° . . . , , . .1 •• ik- naujais pasodintais augalais;bažnytinio choro, kuris tai parapijos labui. . ,. v .. sodai išdailinti, žole pjauna- 
pramogai vadovavo lr visuom Cibukas

žinoti Roosevelt Boulevard U. 
S. No. 1 iki Welsli Road U. S.1 
No. 532; sukti po kairei ir va
žiuoti iki Holland Road; čiai 
sukti po kairei ir važiuoti tie- | 
siog į Šv. Kazimiero Seserų 
Vilių.

2. Iš Trentono, New York
etc.: Šv. Kazimiero Seserų Vi
lią yra tik 12 mylių nuo Tre-

Bridge; paskui Penusylvania 
No. 73 keliu iki Roosevelt 
Boulevard ir sekti kelrodį virš 
nurodytų iš Philadelphia.

4. Iš Scrantono ir Wilkes
Barre: — važiuoti per Wind 
Gap U. S. No. 12 iki Easton; 
čia važiuoti U. S. No. 611 iki

| Pipersville; čia važiuoti U. S. 
No. 413 iki Buckingliam; čia 
važiuoti U. S. No. 113 iki 
Newtown; čia sekti paiašus 
rodančius kelių į Vilių.

Visi keliai iš visų pusių į 
Šv. Kazimiero Seserų Vilių 
yra geri cemento arba smala 
baigti. Į l'armerių dulkėtus ke
lius neišsisukite.

Rengėju Komisija

CHICAGOJE

DBMS BALTRAUS SKYRIUS
Šiame skyriuje stengsiuosi kunigas atsisakė liuterį su»»

šį-tų parašyti apie nezaliežni-' katalike lietuvaite bažnyčioje

ntono; nėra reikalo važiuoti į 
ma. Didelė platforma šokiams Į Philadelphia, bet važiuoti U. 
baigiama statyti. Tas viskas g. Xo. 530 keliu iki Newtown, 

Patartina čia paklausti ke

nkų kunigužius, arba pryče-' 
rius.

Begyvenant Lietuvoje, pri
simena man laikai, kada at
sirado marijavitai. Jiems pa
sisekė tuo laiku patraukti net 
keletu katalikų kunigų. Ko
kia galia tokius patraukė prie 
marijavitų, tai ir po šiai die
nai negalima suprasti ir iš
aiškinti. Bet, marijavitai Lie
tuvoje neturėjo pasisekimo ir 
greitai išnyko.

Atvažiavus į Aruerikų ir čio 
nai tenka susitikti su atsisky
rėliais, kurie vadinasi ueza- 
Liežninkais. Juos suorganizavo 
lenkas kunigas, atsimetęs nuo 
Kristaus Bažnyčios, ir pasi
vadinęs nezaliežninku. Neza- 
liežninkams, kiek man teko 
sužinoti, nepasisekė patraukti 
nei vieno iš katalikų lietuvių 
kunigų. Betyrinėdamas suran
du, kad nezaliežninku pryče- 
riai vis kokie nors valkatos 
ir prigavikai. V ienas jų yra 
betgi buvęs Kauno kunigų se-( 
minarijoje, bet nebaigus jos 
tapo prašalintas. Jeigu iš ne-Į 
zaliežninkų pryčerių, kuris 
nors turėtų krislelį tikėjimo 
ir doros, tai, be abejo, neitų 
žmonelių prigaudinėti.

Teko girdėti, kaip vienas 
nezaliežninku pryčerių patsl 
prisipažino, kad apgavikas e- 
sųs, bet sakėsi vien aplinky
bės jį stumia nekaltus prigau
dinėti ir mulkinti. Štai tikri 
atsitikimai Pittsburghe. Jie 
rodo, kad nezaliežninku pry- 
čeriai prigaudinėja ir mulki
na žmones. Vienas katalikų

sutuokti. Eina toji porelė pas 
nezaliežninku pryčerį, kuris a- 
psiima ir net su ceremonijom 
porelę sutuokia. Kitas protes- 
tonas divorsuotas kreipiasi 
prie lietuvio kataliko kunigo, 
kad sutuoktų su katalike lie
tuvaite, bet kunigas to pada
ryti negali. Tat, eina pas ne- 
zaliežninkų pryčerį ir tas su 
ceremonijomis atlieka sutuok
tuves savo mulkinyčioje. Šie 
atsitikimai tikri ir prirodo, 
kad nezaliežninkus pryčeriai 
daro taip, kaip jiems patinka. 
Nors priklauso prie lenko vy
skupo, bet jo neklauso ir sa
votiškai daro. Taigi, nesupra
ntamas man dalykas, kaip 
žmonės tokias mulkinyčias la
nko? Nors aiškiai mato, kad 
tie bemoksliai graboriai, kur
piai ir be tikėjimo ir doros 
pryėeriai prigaudinėja, bet vi
sgi randa šiek tiek sekėjų.

Nors sykį lietuviai turėtų 
susiprasti ir šalintis nuo mu- 
lkinycių ir tų nezaliežninku 
pryčerių mulkintojų ir apga
vikų. Dėdė Baltrus

rodo, kad seserys Kaziniierie 
tės tinkamai prisiruoš svečius 
priimti ir juos palinksminti 
savo gražioj Vilioję. 

Važiuojantiems kelrodis.
1. Iš Philadelphia — va-

Pa.
lio į Vilių ir sekti iškabas.p

WEST SIDE. — Piliečių
klūbas nori turėti išvažiavi- į »
mą, bet tų dienų, liepos 145 d.. 
Aušros Vartų parapijos meti
nis piknikas, Vytauto darže, 

yra įvairiose vie- pįĮįečių konstitucija sako, kad 
nei prieš tikėjimų, nei už ti
kėjimą. Tokiu būdu nėra kam 
paaiškinti, kad tų dienų visas 
klūbas turėtų būt parapijos 
metiniam piknike, nes didžiu
liui narių yra katalikai ir dar

5. Iš Schuylkill Oo. ir t.t.:
kadangi kelias U. S. No. 120 
ir No. 422
tose taisomas, patartina 
žinoti per Taniaųua U. S. No. 
29 iki Allento\vn, arba per 
llamburg U. S. No. 22 iki AJ- 
lento\vn; paskui U. S. No. 309

lietuviškų vėliavėlę ir para-«^*- Qu&kertown; paskui U. 
šus, rodančius kelių. Iš New- 51o iki Doylestovin; pas- Aušros Vartų parapijiečiai.
town į Vilių tiktai trys my
lios.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T £ V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sulygo*

REPubllc 8340
6340 00. SIDZn AVA

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

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

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas I rytus nuo 
dltlilŲju vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea PKNHAOOIiA tO»l 
BELMONT »4AB

Office: UIL1KIDK MAIi
Al fred Roaelll, pna Vincent RoaeUI, «ecr.

kui U. S.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
'Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Ladtacz ir Sunūs 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 5927

J. tam
S. P. Matai
A. Masalskis
A. Petkus
J. F. Raižius
S. M. Skudas
etas. Syrewicze
I. J. Zulp
J. F. Einltikis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 Weat 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., 
Phone Cicero 294

1646 Weat 46th Street 
Phone BQUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARda 1741^1742

AMBULANCE PATABNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
REMKIME LIETUVIUS ATLETUS IR PRI

SIDEKIME PRIE OLIMPIJADOS 
LIETUVOJE

Jonas Sirtaut, kittenbolo ka 
pitonas ir Juozas Gronskis, jo 
pagelbininkas, lydi tymų pir
myn. Tymas praktikus laiko 
trečiadieniais. Loš antradienio 
ir penktadienio vakarais.

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJO DR-JOS 
XVI SEIMO PROTOKOLAS

biznieriai, visuomenės vadai, 
kviečiami atsilankyti į susi
rinkimui, birželio 6 d., olimpi- 
jados raštinėj (headquarters),

Neseniai adv. Skipitis DU L, 2608 W. 47tli St., (tel. Laf. Statymo Komiteto svarbus su 
R atstovas oficialiai pakvietė , 1068), 8:30 vai. vakare 
Amerikos lietuvius atletus da-

Visi Amerikos lietuviai yra 
girdėję apie šaukiamų Kaune 
viso pasaulio lietuvių kongre
sų.

(Tęsinys) Meno klubas — A. Sirtautie-
, NORTH STDE. — Akademi-1nP’ A* Ciutrienė, Plungienė. 

Jurgis Smulkis, koresp. jos Rėmėjų 3 skyriaus — O. I DIEVO APVAIZDOS PAR 
------------------- Kizelevieienė, K. Kišonienė

M. Sutkienė, E. Vilkelienė.
Moterų Sųjungos 4 kuopos —Pranešimai

Dariaus - Girėno Paminklo Va'oitf- 0 Meknienė. Nek.
Pias. Sv. M. dr-jos — J. Slau-

Olimpijados headquarters
lyvauti viso pasaulio lietuvių ' atdaras kas(U.ena - I 8 vaL vak- Jame bus
olimpijadoj. karų, kur teikiama visos in

formacijos.

airinkimaa įvyks šį vakaru L' Andrijauskaitė. Mo-
d. biri, “Margučio” rrdak- t,n0’ Di<>vo S»P>'Hngos dr-jos 

— F. Berkelis, T. Tamošaus-
ir kas va- ” -- . . kienė, K. Šerpetis. Šv. Cecili-

Kadangi suorganizavus sti
prių Amerikos lietuvių atletų 
reprezentacijų, reikalingas fo- Rytoj bus paskelbta vardai 
ndas, reikalinga bent 200 rė- tų komisijos narių, kurie da- 
mėjų - busterių. Dabartinė ko-1 bar sudaro komitetų. Plačiau 
misija sudaryta iš tų Chicagos apie rengiamų atletų progra- 
lietuvių patrijotų, kurie atsi- mų Vytauto darže ir 142nd 
liepė į pirmų šaukiamų susi-1 Field Artilery Armory bus vė 
rinkimų. Visi profesijonalai, liau parašyta. J. L. J.

vo suruošta skani vakarienė. 
Per vakarienę pasikalbėta

bendrais vargonininkų reika 
lais. Kalbėjo vietinis klebonas 
kun. Vaitukaitis, Chicagos va
rgom pirm. V. Daukša, komp. 
A. Pocius, varg. N. Kulys ir

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

— Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 5 skyriaus — A. Vyd- 
niontienė, A. Budreskienė. Šv. 
Panos M. Ražaneavos m. ir m. 
dr-jos — U. Klausienė, M. 
Busciuvienė, A. Kasminskie- 
nė. Tretininkų — S. Čepui io- 
nytė, M. Jerominkaitė. Šv. O-

Pakeltis, M. Stankus, G. Kur- 
pis. Apaštalystės Maldos — 
N. Šeputis, M. Kelpšienė, E. 
Kelpšienė, E. Baltūnienė, O.

Baranauskienė, A. Varakojie- 
nė. Labdarių Sų jungos 8 kuo
pos — A. Sekūnienė, J. Kli
mas, V. Kulikauskas, M. Tva-

Kavaliauskienė. Gvard. 1 Div. j rūnienė. Tretininkų dr-jos — 
šv. Kazimiero Karaluičio —Į Petkienė, Anužienė, Girdvai- 
A. Barščius, R. Andreliūnas, nienė, Rupšlauskienė, Balsie- 
G. Pakeltis. Marijonų Rėmėjų nė, Mickienė, Sausiuvienė, Gi-

išduotas raportas iš praėjusio — - — ~pikniko Bo to vra ir kitokiu i'*i dr-j°s - 0. Sniaukštienė,1 K- Jakubauskiene,
p • ’ p H. Rutkauskaitė, K. Stankenė. M- Bučienė, Urbonienė. Šv. Jo-

Šv. Ražančiaus dr-jos — M. no Evangelisto — A. Grišius, 
Karečkienė, A. Martinkienė,
V. Daugirdienė. Labdarių G 
kuopos — A. Andruškevičie- 
nė, A. Rutkauskienė, Dunlau- 
skienė.

ir neatidėliojančių reikalų sva 
rstymui: paminklo statybos da 
rbaif prisirengimas prie jo a- 
tidengimo ir kiti. Todėl, visi 
komiteto nariai būtinai daly 
vaukit šiame susirinkime.

V. Rėkus, Komiteto sekr.

35 skvr. — O. Bambalienė, O. 
Jasparas, O. Kazragienė, S. 
Oedeminas, M. Navickienė.

GRAŽUS PROGRAMAS
SO. CHICAGO. — Birželio 

9 d., 7:30 vai. vakare parapi
jos mokyklos įvyks gražus pro 
gramas parapijos svetainėje.
Programas bus gražus ir įdo- , ... , - ° t- „ J , -° b . . kiti bei pats varg. K. Gaubis.
mus, nes seservs Kazinnene-; . i vakarų vede varg. Glemza.
tęs vaikučius visuomet gražiai

BRIDGEPORT. — Šv. Ka 
zimiero Akad. Rėmėjų Dr-jos 
2 sk. poseiminis susirinkimas 
įvyks birželio 7 d., tuoj po pa
maldų, parap. mokyklos ka
mbaryje ant 2 lubų. Visos na
rės prašomos dalyvauti susi
rinkime ir išklausyti IG seimo 
raportų. Taipgi pradėkime vy
kinti 16 seimo nutarimų) ir pri. . . . . . . Vakarienėj dalyvavo ir kai

pnrengia. Vist, kurie atšilau- kuri|J varg žmonos; Dauksio. rašinėti naujų narių organi
' ................... bus nė, Brazaitienė, Janušauskie- za<-i>on- Kiekviena rėmėja pra

šoma sau į draugę atsivesti
kys parapijos svetainėn, 
pilnai patenkinti.

Po programo bus šokiai prie 
geros muzikos. Taigi, kaip se
nesniems žmonėms, taip ir jau 
nimui bus graži proga pasi
linksminti ir maloniai bei šei
myniškai vakarų praleisti.

ne.
Po vakarienės padainuota, 

pašokta. Viešėti pas varg. Gau 
bį yra ypatingai malonu. Jis 
tikrai yra svetingas.

Ieva Lukošiūtė

dar vienų rėmėjų.
A. Nausėdienė, pirm.

BIZNIERIAI. GARSINKITCS 
•‘DRAUGE”

ROSELAND. — Sv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 4 
skyriaus — A. Genienė, E. Ple 
kavičienė, N. Norvainienė, E. 
Bluvienuė, Žukauskienė. Šv. O- 
nos dr-jos — D. Žukauskienė, 
T. Pavilionienė, P. Nedvarie- 
nė, J. Lukšiūtė, V. Vabales- 
kienė. Lietuvos Vyčių 8 kuo
pos — G. Barkauskaitė, V. 
Surbliūtė, K. Riekus, J. Su- 
tautas, O. Rimkaitė. Nek. Pr. 
mergaičių — E. Andreškeči Ti

te, E. Papsytė, 0. Laudanskai 
tė. S. L. R. K. A. 33 kuopos 
— Z. Žukauskas, G. Gedvilie
nė, M. Kubilius. Tretininkų 
draugijos — A. Genienė, D. 
Plekavičienė. K. L. Idealisčiu

M. Bonkevičius, A. Galdikas. 
Apaštalystės Maldos dr-jos — 
A. Grikonė, Sodikienė, P. Bi- 
tinienė, Montvilienė, Tucin- į 
skienė. šv. Vardo dr-jos — F. 
Valuckis, V. Sabockis, Alabur- 
da. Ministrantų dr-jos — A. 
Oesnavičiu?. J. Rousė.

Penktadienio vakare Šv. Juo 
zapo parapijos bažnyčioje 7:30 
vai bus pamaldos prie Širdies 
Jėzaus, o po pamaldų įvyks 
Apaštalystės Maldos draugi
jos susirinkimas. Raporteris

PASKUTINE PROGA

MUZIKAI PAS VARG. 
K. GAUBI

ROSELAND. — Paskutinė 
proga įsirašyti į “Outdoor 
Frolic”, kuris įvyks birželio 
9 d. Po dalyko sutvarkymo^ 
komisija: L. Labzentis ir J. 
Smulkis išaiškins apie šį iš
važiavimų.

ntienė, Bukauskienė, Skrodie- 
nė. Ministrantų dr-ja — E. 
Globis, J. Paulius. Nek. Pras 

Nek. Pras. P. Šv. — G. Uka-.! mokyklos sodalicija — C. Kva 
nienė, S. Nakrošienė, P. Zu- tkaitė, A. Vitkauskaitė, 
rauskienė. F. Vaikutienė, A (Daugiau bus)

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
. Vartotų Karų Bargenai

BUICK — 1935. 5 pasaž. Club Sedan 
41, su trunk, juodas, garantuoja

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

BUICK — 1935, 5 pasaž. Sedan 47, 
juodas, žema mileage, garantuola- 
mas kaip naujas ...................... $845

CHRYSLER — 1931, 2 pasaž. Con- 
vertlble Coupe. Rumble seat, Tan, 
gerai išrodantis coupe tobulam sto
vy ........................................ .......... $3*5

BRIGHTON PARK. — Šv.
'Kazimiero Ak. Rėmėjų G sky
riaus — J. Rudienė, E. Pau- 
lienė, B. Lindžienė, B. Rudo
kienė, 0. Kulikauskienė, M.
Svenskienė, A. Graibienė, M.'
Stankiūtė, U. Sudauskienė, M.
Anužienė, O. Kazragienė. Lie- Ibutck — 1934, s pasaž. sedan 57,
, _r v. _ _ , juodas vartotas tik kelis mėnesius,
tllVOS Vyčių 36 kuopos --  T. garantuojamas ........................... $8*5

BUICK — 1934, 5 pasaž. Club Sedan 
41, su trunk, mėlynas. Išrodo kaip 
naujas, garantuojamas............$745

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Busi
ness Coupe, mėlynas, 5 drat. ratai, 
tobulas karas............................... $3*5

PARSIDUODA:
Vienas akras žemės su budinkais lr 

‘road house’ su visais įtaisymais Cook 
Paviete arti Indiana State Line.

Geras investmentas ir proga pada
rymui pinigu.

Atsišaukite;

JOHN P. EWALD 
840 West 33rd Street

Chicago, Illinois 
arba pašaukite: YARds 2790

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

BUTCK — 1933, 5 pasaž. Sedan 57, 
juodas. 6 drat. ratai, tobulam sto
vy, garantuojamas......................$645

BUICK — 1933, 5 pasaž. Sedan 67, 
juodas, 6 drat. ratai, tobulas viduj 
ir išoriniai, garantuojamas .. $745

DODGE — 1932, 5 pasaž. Sedan, Ma
roon, 5 drat. ratai, atsakomingas 
mažas sedan ............................... *345

FORD — 1934, 5 pasaž. Sedan. ža
lias, 5 drat. ratai, vartotas tik ke
lis mėnesius, viskas kaip nauia. 
garantuojamas .......................... $405

FORD — 1931, 2 durų Sedan, Juo
das. 5 drat. ratai, gerai operuojan
čiam stovy ............................... .... $245

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

Gegužės 28 d. po įspūdingu 
40 vai. atlaidų Šv. Juozapo 
bažnyčioje, varg. K. Gaubis 
pakvietė visų Chicagos vargo
nininkų provincijų ir svečius 
į parapijos svetainę, kur bu-

KĄ TIK ATSPAUSDINTI
TRYS NAUJI GIESMY- 

NELIAI

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

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

2 — NAUJAS GTESMVNF- 
LIS (Trečioji dalis A) .25 
Gegužės mėnesio giesmės. 
Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas — liarm. A- 
leks. Kačanauskas.

3 — NAUJAS GTESMYNE- 
LIS (Trečioji dalis B) .15 
Švenčiausio Sakramento gie
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė Seirijų Juozas — ba- 
rmon. Aleks. Kačanauskas. 
Siųskite savo užsakymus i
“DRAUGO” Knygynas 
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago Illinois 
arba pas autuorių 

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

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Jtemplm*, kuris 

er'J priežastimi galvos skaudėjimo, 
•'valgimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama aklų karftj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spedaie atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikint* akys atitaisomo* be aktnlų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589
* - ■ -

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit 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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 So. Leavitt Rt.

OANal 0706

DR. J. J. KOWARSK AS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Valandos: Nuo 1-5 lr 7-9 kasdieną. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 5031

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

Tel. OANal 0257
Rea. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė. .
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo < iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspect 1*30

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1821 SOUTH HAIRTED RTREET 
Rerldencila 6600 So. Artesian Avė.

Valandoa: 11 ryto ik, 1 popiet
6 Iki 8 v. vakaro

Tel CANal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
, DENTISTAS

2201 AV. Cermak Road
(Kampas leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki R vakaro
Seredoj pažai sutart)

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo • Iki 8 vakare
Seredoj pagal eutarti

Tel CANat 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

66.31 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

Ofiso Tel.: PROspect 8376
Rez. Tel.: HEWock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietnvig Gydytojas lr Chirurgu 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 iki 8:30 
Seredomis Ir nedėliomis pagal sutarti 
Res. 8616 W. 6*th Rt. Pagal sutart).

DR. T. DONORUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0036

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

Tel. Ofiso BOUIevard 6818—14
Rea. VlCtory $84$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1-8; nuo 6:S0-8:l< 

756 We«t 35th Street

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gvdvtolas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas

Oas X-Ray
' 414$ ARCHER AVĖ., Ctor. Fmnrleeo 
Tel. Office Laf. 3550; res Vlrg. 0869

IVilltl DlITilitl

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Bo. Ashland Avė.
8 luboa

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1* Ud 12 vai. ryta. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:12 vai. 

vakaro Nedėllomla nuo 10 lkt II 
valandai diena

Telefnniu. MTTtvrav 9666

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA® tr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. TARds 09*4 

Rea.: Tel PLAaa 2400 
Valandoa:

Nuo 18-18 v. ryto: l-l lr 7-8 v. v. 
Nedėtdlentata nno 19 tirt 18 diena

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0403

Ofiso: Tel. I.AP&yette 4017 
Re*: • Tel. HEMiock 6264

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-6 vat. vak. 

Reeidencijos Ofisas: 26 56 W «9th St.
Valandos: 10-12 lr 2-9 vai. rak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTTSTAS

1448 SO. 49tb CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir P«tn. 10—9 vai.

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

Office Tel. HEMiock 4848 
Res. Tel. OROvehtll 0817

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vnl. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 57*8 
Naktimis Tel. OANal 0403

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAF»yetle $067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 Wwt 43rd Street

(Prie Araber Avė. netoli Kedsle) 
Valandoa: ano 8 Iki 8 vai. vakaro 

Horedomla Ir nedėliotai* pagal 
■utartj

Tel. LAFayette 8061

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas lr Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo • iki 10 rvtals — 1 
Iki I popiet — < iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 rrto Iki , o p

BUTCK — 1931, 5 pasaž. Sedan 67, 
juodas, mediniai ratai, atsakomln- 
gas karas geram stovy .... $375

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61, 
Maroon, 6 drat. ratai, pirmos rū
šies stovy .................................... $265

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61, 
žalias, 6 drat. ratai, labai puikus 
karas ..................... ....................... $275

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

BUICK — 1928, 5 pasaž. Rrougham 
47 - S, mėlynas, mediniai ratai, ge
ras karas žema kaina .. .... $*s:

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

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

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

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

FORD — 1930. 4 durų Sedan, Juo
das, 5 drat. ratai, geras karas, že
ma kaina........................................ $150

FORD — 1929, 2 durų Sedan, gerai 
operuojantis, apkainuotns pardavi
mui ................................................. $115

FRANKLIN — 1928, 2 paųaž. Coupe, 
pilkas, gerai operuojantis .. $150

--- -----GRAHAM PA.H5B — 1982/ 5 nas»ž. 
Sedan, žajtaa ’ 5 mediniai ratai, 
ekstras, geras karas, ~žema kai
na • •» »—•e’#*V5 $R*5

PONTIAC — 1934. 5 pasaž. Sedan, 
Black, 5 drat. ratai. Išrodo kaip 
naujas, tobulam stovy ............ $6*5

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais
34-48-60 Ogden Avė. - Chicago 

Crawford 4100
Kiekvieno kataliko yra prie

dermė remti ir platinti kata
likiškų spaudų. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga-
ganinga.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 80. A8HLAND AVĖ.
Res. <515 S. Rockveil St.

Pbone HEPubile *723 CHICAOO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandoa kasdien nuo • Iki 8 
Panedėllo, Seredoa Ir Pėtnyčloe

vakaraia 8 Iki •
Telefoną- OANal 1176

NAMAI: 6459 S. Rockwdl St.
Telefonas REPnblIo *600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

REAL ESTATE
Skolinant pinigus ant jflau morgi- 

člų, bonų, algos tr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom mergi
šius, bonus, namus, ūkės Ir bltnius. 
Turim apdraudos departamente. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų nž 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marųuette Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel LAFayette 1083

BIZNIERIAI. GARSINKITCS 
“DRAUGE”

z
f


