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LENKŲ MINISTERIS BECK 
PAS HITLERĮ

Gal rengia kokius nors žaban
gus prieš Lietuvą

LIETUVA TURI UŽDARIUS KELIĄ 
HITLERININKŲ ŽYGIAMS

BERLYNAS, liepos 3. —.kariuomenės 
Čia atvyko T^nkijos užsienių Prūsijoje.

didumas Rytų

Žinovai nurodo, kad mini
steris Beekas pasitars su na
ciu vadais sov. Rusijos ir Lie 

politiniais reikalais. Jis Sian ,uvos kiausiraais. Gal pa(la.

reikalų ministeris Beekas, ma 

tvt, kokiais tai svarbiaisiais

dien pietavo 
Hitleriu lenkų

su kancleriu 
ambasadoje.

rys kokį nors galutinų planų 
Lietuvos atžvilgiu. Kaip ži-

Per porų dienų bus užimtas. noina, Lietuva nesugvvena 
vizitais, vaišėmis, įvairiomis gražiuoju nei su lenkais, nei 
diplomatinėmis ceremonijo- į su vokiečiais. Lenkai turi už 
mis ir pasitarimais su Vokie grobę Vilnių ir kitas Lietu- 

’tijos aukštaisiais valdinin-i vai priklausančias teritorijas, 
kais. |O vokiečiams labai norėtųsi

Kaip Lenkija, taip Vokie-! atgauti Klaipėdos kraštų, 
tija turi bendrų reikalų Dan Šiais ir kitais klausimais 
eige. Matyt, bus tariamasi lenkams ir vokiečiams nėra 
Dancigo karidoriaus klausi- į galimumo veikti pavieniui, 
mu. Vokietijos ginklavimasis Reikalingi bendri ir sutarti- 
jūrose, taip pat svarbus da- ni žygiai, aiškina dalykų ži-
Ivkas lenkams, kaip ir nacių novai.

DARBININKŲ RIAUŠES TIES KASYKLA ALASKOJ

(Acme Photo.)
Streikuojančių darbininkų kova su Juneau miestelio, Alaskoj, gyventojais, 

kurie pasiryžo1 iš naujo atidaryti kasyklų, o streikininkai pasipriešino šiam žygiui. 
Tas įvyko berželio m. 24 d. Šimtai asmenų sužeista iki policija suspėjo išblašky
ti jsikovojusiuosius.su ašarinėmis bombomis.

PRANEŠA, KAD ITALAI SOVIETAI DIDINA APSAU 
SUSIKIRTO SU ETIO- GĄ BALTIJOS JŪROJE
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PASiBAIBE KATALIKIŠKU MOKYKLŲ 
VAIKUČIU RADIJO DAINŲ 

KONTESTAS
RADIJO STOTY! LAIMĖTOJAMS BUVO 

IŠDALINTOS DOVANOS
į Trečiadienį pasiliaigė “Dr- “Draugo” administratorius 
Įaugo” vedamas Katalikiškų gerb. kun. J. Mačiulionis, M.Į , I
! Mokyklų Vaikučių Radijo; I.C. Pačios dovanos buvo gra 
j Dainų Kontestas. Penki vai- žios sidabrinės taurės, ant 
kučiai laimėjusieji kontestų kurių buvo sekantis parašas: 
užvakar vėl žavino radijo “Draugo” Dainų Kontestap 

— laimėtojo-os vardas ir pa
vardė — ’35. Vaikučiai gavę

klausytojus savo balseliais.
Pirmų dovanų laimėjusi Ce
cilija Lenkarčiūtė padainavo šias dovanas ilgai jas atsi- 
“Vasara,” Vytautas Pivarū mins ir jas laikys kaipo bran 
nas antrų vietų laimėjęs, gias dovanas.

[“Mudu du broliukai,” Euge-I Trečiadienio programoj iš- 
nija Macinkiūtė trečią vietų girdome naujų artistę, kuri 
laimėjus “Aš atsikėliau ank- pirmų kartų pasirodė prieš 
stų rytelį,” Longinas Vilutis, radijo klausančių publikų. Tai

UlICCni Ikll IPMflDliniA ketvirtt> vietą laimėjęs “Pa- buvo pan. Robertą Lapinskin 
MUooULINI IbnUnUUJA sėjau Kanapę” ir Florenei- i tė, trijų metų amžiaus. Rober 

ia Poškiūtė laimėjus penktų ta .jau ruošiasi ateinančių me 
vietų “Pavasariui auštant.” tų kontestui ir tikisi laimėti

PREZIDENTAS NEMANO 
APLEISTI DARBININKŲ

PIEČIAIS
LONDONAN, liepos 

Žiniomis iš Etiopijos,
3. —
italų

OO.MASKVA, liepos 

Laikraštis Pravda pareiškia,

kad Vokietija ieško savo ka-

VISUS; RENGIA KARO 
MAŠINA

ROMA, liepos 3. — Itali 
jos diktatorius Mussolini tu-Į^e 
ri tiek daug pasitikėjimo ita- Dovanos

I Visi buvo pasirinkę tikras lie 
j tuviškas liaudies daineles, ku 
rias dainavo jų motinėlės sa 
vo mylimam gimtiniam kraš-

. . . . ,, ro laivynui atitinkamų stočių
susikovime su etiopiečiais Jsr Baltijos jūroje Tuo būdu vo 
įtrea pasienv vra daug nu- ......................... lu kariuomenės narsa, kad; radijo stotvj.kiečiai pasirengia i karo veik 1 *kautųjų ir sužeistųjų.

pirmų vietų.
Kalbėtojai buvo gerb. kun. 

J. Mačiulionis, M.I.C., ir dr. 
Atkočiūnas. Visiems šių kal
bų klausytojams buvo suteik

buvo išdalintos ta daug gražių minčių ir pa
das išdalino tarinių.

jis ignoruoja Anglijos ir ki-----------------------------------------
", pr...™t»» prie. s,- į p|L|EČ|A| RAGINAMI Į SPORTININKAI VAŽIUO"
vo pasiryžimus Afrikoje. Kas į

smus prieš sovietų Rusija. 

Vokiečių karo laivai tvriaADDIS ABABA, Etiopija,

liepos 3. — Oficialiai nepa- Suomijos įlankų ir Suomijos'!, ? . ’ , . ,..... .........................r. , , , . kart vis daugiau karitvirtintomis žiniomis iš Erit [lijordus, kad suradus sau |
rea itali, kolonijos pasienio, bazes (veiksnu, stotis). Savoj"™ mobilizuojama ir paren 
tenai įvykę italų karių kru- keliu vokiečių vyriausybės S>uma galinga karo masina, , 
vini susirėmimai su etiopie- agentai dirba Suomijoj, kad i nukre’P^a Prieš Etiopijų. Dik 
čiais. Taip pat neturima gavus ten leidimus steigti air tatorius atmeta daromus įv- 

[ smulkmenų apie tų įvykį portus. airius kompromiso siūlymus,
I . j . į Afrikų siunčia kariuomenę,

ti tikra NRA, kuriuo turėtu liuli, kad jis pristatytų savo j 1>ries keletu mėnesių buvo l’ravda sako, kad vokiečiai“ jaUg karo ine<lžia_
būt nustatvtas darbininkams j ir ambasadoriaus Meksikai 1^? kruvini susikovimai ir toliau svajoja užkariauti

AVASHINGTON, liepos 3.
— Amerikos darbo federaci
jos viršininkai turėjo pasita
rimus su prezidentu Roose
veltu Baltuosiuose. Rūmuose. AYASITINGTON, liepos 
.Tie pareiškia, kad prez. Roo — Kongreso atstovas Fisb,

MEKSIKOS KLAUSIMAS 
U. S. KONGRESE

seveltas nemano apleisti dar- resp. iš New Yorko, reikala-
bininkų ir planuoja atgaivin- vo valstybės sekretoriaus

mažiausias už darbų atlygi- J. Danielso susirašinėjimus 
nimas ir ilgiausios darbo va- (laiškus) religijos reikalu

Eritrea ir Somalilando kolo- Rusijos plotus net iki Uralu 
nijų pasieniais. Po tų įvykių kalnų. Jei taip, tai sovietai

gos.

riuome- KILTI PRIEŠ MOKESČIŲ 
DIDINIMĄ

JA į LIETUVIŠKA 
OLIMPIKA

Piliečių organizacija vardu Sekanti sportininkai buvo 
Tax Service Association of išrinkti iš daugelio sportinin 
Illinois atlaikė susirinkimų, kų atstovauti Amerikos lietu 
kad padarius planus kovoti vius Lietuviškame Olimpike 
prieš valstybės vyriausybės Kaune šį rudenį; Ed. K rausė

landos. Meksikoje. Italija ir gavo progos reng-1 yra priversti skubiai imtis

♦
Prezidentas dirlm tuo rei- Į Valstybės sekretorius iš 

kalu. Norima, kad naujas pradžių nenorėjo nė girdėti 
NRA nebūtų priešingas kon- apie tai. Tada kongresmonas 
stitucijai, kaip tai interpre- i Fisb pagrasino įduoti kon- 
tuoja vyriausiasis teisinas, gresui rezoliucijų, kad vyriau 
[vaip tik planas bus susta- sybė atšauktų iš Meksikos

tas, bus įduotas kongresui.
Tarbininkų viršininkai abejo 

ja, kad ši kongreso sesija 
gautų tų planų. Matyt, bus 
palikta kitai sesijai.

Iki to laiko federalinė pre 
kylx>s komisija, kiek bus ga
limybės, tvarkys ir vykdys 
kongreso pravestų pataisytų 
NRA programų,.

amTuisadorių J. Daniels.
Po šio pagrasinimo sekre-

torius liuli sutiko duoti rei
kalaujamus susirašinėjimus.

[Kongr. Fisb yra kongreso 
žemesniųjų rūmų užs. reika
lų komiteto narys.

MOKESČIŲ ŽENKLELIŲ 
KLAUSIMAS

MIRĖ KUN. MALONEY

SOUTH BEND, Ind., lie
pos 3. — Mirė kun. W. A. 
Maloney, 6G m. amž., Notre 
Dame universiteto preziden
to pagelbininkas.

NUŠOVĖ TRIS PLĖŠIKUS

MEXTC0 CITY, liepos 3. 
Žiniomis iš Lagos Moreno, 

Jaliseo, tenai policija nušovė 
tris banditus, kurie plėšimo 
tikslais nužudė kunigų ir ke
letu moterų.

Illinois valstybės finansų 
departamento valdininkai su
kėlė triukšmų U. S. distrikto 
prokurorui Igoe paskelbus 
dėl skleidžiamų šioje valsty
bėje pirkimo mokesčių ženk
lelių vartojimo teisėtumo.

Prokuroras Igoe tačiau 
randa, kad šie ženkleliai bus 
neteisėti, jei su jais bus ga
lima kų nors pirkti. Kitaip gi 
jų apyvarta gali būt leistina.

Vis gi jis pranešė, kad ra- 
portuosiųs IVasJiingtonui ir 
tenai tegul bus padarytas ga
lutinas nuosprendis.

tis karan.

BOLIVIJOS ATSTOVAS 
DĖKOJA POPIEŽIUI

' saugumo priemonių. Svar
biausioji priemonė, tai sovie- 

' tų karo laivynas Baltijos jū
roje. Sis laivynas kas metai 
didėja ir stiprėja.

Mussolini gamina reikalin
gus fondus karo kampanijai. 
Išleidžiama ir parduodama 

1 daug bonų. Tai vidaus pasko
j
I Savo keliu karo chemikai 
praneša, kad jie išradę cbe-

nepaprastų išlaidumų. Pažy
mėta, kad kiekvienos vyriau
sybės pareiga yra išlaidas 
mažinti, kad tuo būdu suma
žinus gyventojams mokesčius 
Illinois valstybėje gi daroma 
atvirkščiai. Didinamos išlai
dos ir mokesčiai.

i(Kriaučiūnas), Ben Budrik, 
Petras Barskis, Antan&s Lau 
raitis, Viktoras Jensunaitia, 
Petras Petrolaitis, Jonas 
Knash, Konnie Savickas, 
Cbas. Šedvilas ir Mykolas 
Lukas.

VATIKANAS, liepos 3.-- 
Bolivijos respublikos naujas 
pasiuntinys Vatikanui, David 
Alvestegul, vakar priimtas 
Šventojo Tėvo Pijaus XI au
diencijom Jis dėkojo Popie
žiui už taikos grąžinimų Ča- 
ko> teritorijoje.

DVIEM NUKIRSTOS 
GALVOS

BERT, YNA S, liepos 3. - 
Šiandien nukirstos galvos j tame pasieny 
dviem vokiečiams išdavikams,
apkaltintiems karo šnipinėji
mais svetimų valstybių nau
dai.

SOVIETAI DAUG SUSIRŪ
PINĘ JAPONįJ ŽYGIAIS
MASKVA, liepos 3. — So

vietų vyriausybė šiandien 
daug užimta japonų žygiais 
Azijos rytuose. Komunistų 
organas Pravda rašo, kad ja
ponai Mandžiuko pasieniu iš 
naujo pradėjo provokuoti so
vietus. Japonai kaskart iške
lia vis didesnes painiavas 

ir ima stačiai

mikalus, su kuriomis bus ga
lima pažeisti Etiopijos karei i Ši organizacija ragina pl- 
vių kojas. Kiek žinoma, dau- Į liečius organizuotis ir kovoti 
guma Etiopijos kareivių vra prieš vyriausybės išlaidumų, 
stačiai basi. Bus dedama pa-' Pažymima, kad ne laikas ark 
stangų padaryti juos netin- lidę užrakyti, kada arklys pa 
kainais kariauti, kadangi iš- vagiamas.
rasti chemikalai suėda ir odi 
nins avalus.

GUBERNATORIUS PASI
RAŠĖ IERC BILIŲ

TEISĖJAS PASKELBS 
SPRENDIMĄ

Teisėjas Burke, išklausęs 
abiejų pusių argumentų pa-

PEŠASI PRANCŪZAI 
LIBERALAI

LYONS, Prancūzija, liepos 
3. — Buvę Prancūzijos prem 
jerai, Herriotas ir Daladier, 
tarpusaviai kovoja už pirmy- 
bę, kad vadovavus galingai 
liberalų (radikalų socialistų) 
partijai.

Herriotas grasina apleisti 
partiją, jei Daladier ir to
liau skleis savo raudonąsias

MIRĖ AUTOMOBILIŲ 
GAMINTOJAS

reikalauti, kad sovietai iš
trauktų savo kariuomenę iš 
pasienio. Iš vienos pusės ja- Commission) su 45 milijonų 
ponai spaudžia kinus, užgrob dolerių fondu bedarbių šelpi- 

į darni vis naujas Kinijos tori- mui. 
įtorijas, iš kitos pusės svaido

SPRINGFIELD, III., lie- šalinto Cooko apskrities iždi- 
pos 3. — Gubernatorius Hor-ninko Sweitzerio reikalu ir (pažiūras partijoje 
noris pasirašė bilių, kuriuo * pranešė, kad jis paskelbsiąs
paliekama kaip buvus IERC' savo sprendimą klausimu, ar 
(Illinois Emergencv Relief Sweitzer teisėtai, ar neteisė

tai pašalintas.

SUIMTA 17 AMERIKIEČIŲ 
RADIKALŲ

grasinimais į sovietus. Yra
---------- .aišku, pažymi Pravda, kad

PARYŽIUS, liepos 3. — japonų karo klika veržiasi ka 
Mirė žymusis automobilių ga ran su sovietais. Tad apie 
mintojas Andre Citreon, kurs kariuomenės ištraukimų ir ki 
buvo vadinamas “Prancūzi- |tus nusileidimus japonams 
jos Fordu.” 1 negali būt kalbos.

PIENO IŠVEŽIOTOJAI 
NESTREIKUOS

SUŽEISTI 7 DARBININKAI
.Griuvo viena mūro siena 

Rtatant naują patalpą valsty 
bės ligoninės grupėje Elgine. 
Sužeisti 7 darbininkai.

Pieno išvežiotojų unija nu- Į 6 kaukuoti plėšikai apiplS- 
sprendė nekelti streiko ir pa šė Nippersink viešbutį netoli 
siduoti kompanijų siuloman Genoa City, Wi». Pagrobė 
arbitražui. apie 800 dol.

HAVANA, liepos 3. — Ku 
boR salon atvyko League of 
American Writers (radikalų 
organizacija) komisija iš 17-. 
os narių. Komisijos tikslas 
buvo ištirti stovį saloje.

Kubos policija pasitiko at
vykusiuosius, visus suėmė ir 
uždarė kalėjiman. Matyt, jie 
bus deportuoti.

jsikovojusiuosius.su


P K A U O A S Penktadienis, liepos 5 d., 1935

“DRAUGAS”
lftelna kasdien, ltokyrus aekmadlenlua 

PHENUMLHA1VS KAINA: J. Amerikos valstybė**: 
Metama — *6.00. Pusei metų — *1.60; Trims mėnesiams 
— *1.00; Vienam mėnaslul — 76c. Kitose valstybkse 
prenumerata: Metama — *?.••; Pusei metų — *4.40.

▼ai. popiet.
topMa — .OBo.

Redaktortus priima -y- nuo 4 vai. lipi t 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams rastų reprųžlna, 

Jei neprašoma tai padaryti Ir neprtsiunčlama tam tiks
lui pašto lenkių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet

ta DRAUGAS”

mažus šiaurės Europos tautos, kurios yni 
pajėgusios per š'.mtmečius vergijos išsaugoti 
suvo tradicijas, savo tautinius apdarus ir 
savo tautosaką, iki galutinio išsivadavimo 
dienos, kuri atėjo po Didž. Karo. Dėl jų geo
grafinės padėties Baltijos tautas v'sa laikv 
veikė susidurdamos slavų ir Vakarų Įtakos, 
ir įdomu konstutuoti, kiek jų liaudies kūrė
jų dideli ar kuklūs kūriniai yra tos dvigubos I 1 .”o j o arkų per kelias dienas nieko
įtakos gavę.

Morkus

IŠ PO MANO BALANOS
Blogi Įp rociai

Rašo DR. G. I. BLOŽIS, dantistas, Chicago, III.

Negalienė atkurtotinai su pančiu juostele užliplžius, bet 
nieko negelbsti.

— Klausyk, kaiminkėlė, — 
tarė Patauškienė, — kodėl ne
padarai taip, kuip Pavasarie-

LITHUANIAN DAILY FRIEND 
Publlsbed Daily, Ezcept Bunday.

6UB0CRIPTION8: One Year — *4.04; Ste Montha 
— *1.60; Tkree Montha — *1.00: One Montn — 76c. 
Burope — One Year — *7.00; olx lf-tuths — *4.0*; 
Copy — .»*o.

Advertlatny u ‘ DRAUGAS“ brinkė beet reeulte
Advertlalnc ratto on sppllcation.

*DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

VIENINTELIS ANGLŲ KALBA KATALI
KŲ DIENRAŠTIS AMERIKOJ

Liepos 2 d. Catholic Daily Tribūne iš
leido jubiliejinį numerį. .Šiam katalikų dien
raščiui suėjo 13 metų. Ta proga jį sveikina 
visa eilė vyskupų ir būriai žymių Amerikos 
katalikų veikėjų.

Reikia pabrėžti, kad Catholic Daily Tri

Tų trijų tautų liaudies menas turi datų 
bendro, bet turi ir didelių skirtumų. .Jut 
aukščiau kelies iš pietų į šiaurę, tai yra, iš 
Lietuvos į Estijų, tarsi juo labiau tolsti nuo 
kultūros, kuri yra gimininga Vakarų vidur
amžių kultūrai, ir prieini prie Azijos į lakos 
ribų. Lietuva gali būti pavadinta drožinėto 
medžio tėvyne: kaimai, statulos, namų pa
darynė, aukšti kryžiai, kurie pripildo lau- 

! kus ir kurie kartais stovi, nelyginant koks 
šventas miškas, ant kalnų viršūnių, yra iš 
medžio. Dievdirbių kūryba, medžio skulptū
ra, Lietuvoje labui turtinga. Įkvėp iną .ji sa
mias iš tikybos. Jos pilna improvizuotose ko
plyčiose, miškuose, laukuose.

Autoriaus susidomėjimų. Lietuvos sky
riuje sukelia ir Užgavėnių kaukės.

Rašydamas apie latvių skyrių, autorius

.Šv. Antanas, norėdamas įro- Dalys”, “Sutvėrimas”, tai to- 
dyti netikėliams, jog šven- iki brangūs muzikos žemėiū- savo sūneliu lankydavo par-
čiausiame Sakramente tikrus gai, kurie yra ir paliks ar- kų. Laikas buvo nustatytas
ir gyvas Dievus yra, privertė 1 monijos stebuklai gal net iki 1 vai. popiet. Parke Jonukas 

amžių mazgui. Vargiai pa- dažnai užmigdavo, bent va-
vyks juos kum pernešti. Nū- landų, o kurtais ir taip purė- nė padarė,
dienos muzikos akimis į jas pliodavo jai pievų. Prie Ne-į — O, kų ji padarė? 
žvelgiant taip atrodo. ■ galiūnės dažnai ir Patauškienė Rodydama į vaikučio rau-

Betgi, atsibosta ir Oratori- at“vež^ttvo 8llV0 n,aži? duk-jkų sako:

neėsti. Ir tik po ilgo guvėji- 
• mo, kuomet pamatė Ostijų šv. 
Antano rankose, arklys pri
klaupė, galvų palenkė, pugar-
bino ir pradėjo ėsti. Šis ste- ja. Ir dėl to mėginama ir jų le'ę. .Jį nekartų paklausdavo j Padaryk iš storo popie- 
buklas atvertė visus. visokiomis liaudies dainelėmis N’egalienės, “kaip mano žen-1 rio tokių triūbelę, kad vuiku-

lr po šiai dienai italui tai .atsiūlėti, kad tuo labiau klau- tas5 Ar didelis užaugo?’’ Ir tis per alkūnę negulėtų run
gčiai atmenu. Šv. Antano die-sytojams įtikti ir jų dėmesį' v*sllunie^ prieidavo pažiūrėti, kos sulenkti. O kad toji triū- 
noje, birželio 13, arklius lai-1 patraukti. Tai būta, taip sa- Ji pastebėjo, kad jos “žen- belė nenusmuktų, prikabink su 

tus” nykštukų čiulpia. siūlu viršui ir apačioj prie
— Žinai, uošve, — tarė Pa drabužėlio ir palaikyk bent 

tauškiem'* atsigrjžus į Negu- savaitę, kitų ir viskas bus ge
benę. — Aš tavo sūnaus ne- rai.
priimsiu į žentus. Negalienė jtaačiavo už pa-

u i • v , . . . , i i — Na, kodėl? — paklausė tarimų ir žadėjo tai padaryti.Paduviečio, kai matai kepu-1 įuil.nrtn t*.'. . ..... . i vAtsibodo n tai. i luditu jau Negalienė. | Atsiskirdama Patauškienė dar
— Mano vyras nerūko, tat pridūrė, kad, girdi, aš tikra,

mina. kant, ir da kartų muzikalės 
Amerikos itaiai pasižymi ne bulbienės. Ir dėl to jos vie- 

tikėjimu. Užklausus, atsako, j šui nerodytu. Tik {žymesni as- 
jog į niekų netikįs. Bet kaip vienys ir tik po savo pasto- 
tik sumini vardų šv. Antano ne,n's ja žaidė.

rė nuo galvos, klaupias, žeg-; dabartinei Operai marškinu- 
nojas ir nužemineiausį tikėji- j jiUS prje MlUM,8 jau
mo jausmų parodo. gerai pažystamos Operos kri-

Tulas įžymus italas kartų kštynų, labai daug V’incas
bttne yra vienintelis Amerikos katalikų an- 'nepaprastai žuvis latvių audiniais, kuriuos' išsireiškė, jei ne šv. Antanas, 
glų kalba leidžiamas dienraštis. Dienraštis 
yra įdomus. Jis gyvai vaizduoja ne tik šio 
krašto, bet viso pasaulio katalikų gyvenimų.
De to, jis deda ir šiaip jau žinias, kasdieni
nius atsitikimus, plačiai aprašo politini ir 
ekonominį gyvenimų. Redakcija savo pasta- j 
bomis kasdien atsiliepia į įvairiausius die j 
nos klausimus, nustatant skaitytojų opinijų. Į 

Žodžiu sakant, dienraštis, nors jis ir nė- | 
ta taip didelis, kaip didmiesčių dienraščiai, 
tačiau yra moderniškas ir atsako visiems Šių 
dienų reikalavimams. Kaipo toks jis, rodos, 
turėtų būti plačiai skaitomas ir gausingai 
katalikų remiamas. Y’pač dėl to, kad jis yra 
vieftintėlis anglų kalba leidžiamas dienraš
tis Amerikoje.

Tačiau taip nėra. Catholic Daily Tri
būne nėra plačiai skaitomas ir nesusilaukia 
tokios paramos, kokios ištikrųjų yra vertas.
Jo medžiaginė padėtis nėra pavydėtina. Kiri-.- 
vienais metais prašo skatytojų aukų, kad 
deficitų padengti. Daug kartų jam yra buvę 
pavojaus visai sustoti.

Ateiviams katalikams tikrai keista, kad 
dvidešimts milijonų katalikų Amerikoj ne
pajėgia žmoniškai išlaikyti vieno anglų kal
boj leidžiamo dienraščio. Tiesiog neišaiški
namas dalykas. Berods kiekviena diecezija 
bent po vienų dienraštį galėtų lengvai išlai
kyti. Juk, pavyzdžiui, ateiviai katalikai gy
vena daug sunkesnėse sąlygose, tačiau be
tilk nerasi tautinės grupės, kuri nesugebėtų 
ne po vienų, bet po kelis dienraščius išleisti 
Jei mes, lietuviai katalikai, išleidžiame dien- 
raštp tai kų jau bekalbėti apie tai, kiek jų 
turėtų ir gulėtų išlaikyti visi Amerikos ka
talikai.

Tiesa, Amerikos katalikai išleidžia daug 
savaitraščių, mėnesinių žurnalų ir knygų Va
dinamieji dieceziniai savaitrašč'ai svarbų vai 
dmenį vaidina katalikų gyven'me. Jie daug 
gražios įtakos daro į visų žmonių gyvenimų.

perša elegantiškiausioms prancūzėms žiemos 
sezonui ir kurie jau primena Azija.

Pereidamas į estų skyrių, autorius nu
rodo, kad kontrastas yra beveik brutalus. 
Rūbų, šydų ir kilimų sjtalvos yra niauresnės, 
rūstesnės. Staiga toje rimtoje šiaurės šimto 
rujoje pasireiškia kokia ryški geltona spalva, 
tarsi Baltijos tautas ilgui valdžiusios Rusi J 
jos atspindys...

DĖL KO LENKAI NEBESUSLTAIKO SU 
PRANCŪZAIS

Nesen’ai lenkai su prancūzais buvo ge-

tai Amerikos bažnyčiose nei 
vieno italo nematytum. Be
rods, šv. Antanų ir kiti ne
mažiau myli. Šio didžio dva
sios vyro gyvenimas ir dar
bui ir lietiniams nesvetimi.

Galilei, įžymaus ir visiems ge
rai girdėto astronomo (lalilėjo 
tėvukas, prisidėjo. Šisai, ga
na įžymus Italijos bajoras, 
nors jau ant lazdos bedrebąs, 
kitiems, sau panašiems, įkal
ba, jog kas gera bajorui, ta< 
bus gera ir liaudžiai. Tai yra.

nenoriu, kad ir žentas rūkytų, jog tas pagelbės blogų įprotį
Negalienė nusijuokė, bet sulaikyti, nes tai yra nuo dan 

tas jos juokas buvo šaltas, ne tų gydytojo patarimas, 
jaukus. — O kų gydytojas turi

— (lana,gana,miela kaimin prie to? 
kėlė, ko aš nedariau tavo tam — Miela kūmutėle, — pa- 
žentui: ir jtipirų pilu ant nik- sakė J’atauškienė, — gydyto- 
štuko ir skurliu vynioju; bu-'jas sako, kad piršto, arba ne
vali svogūnais, česnakais iš- kščio, čiulpimas dantis iškrei 
trinus. Kai svogūnais buvau vina.
ištl inus, tai vaikui net ašaros — Ačiū, ačiū, — dėkojo

Meriaus Oratorija, o liaudies^* a|{įų -j(), (( pirštelį Negalienė. — Labai rimtas ir
dainelėmis atskiesta, jei pa- 1(\jujpp Vėliau buvau skuduru laiku patarimas. Pasirūpinsiu 
t;nka jam, tai tur patikt n j8|oraį apvyniojus ir dar lim-įtuo.
visuomenci.

Šv. Pilypas Nerius, didis 
jaunimo draugas, yra ir da- 

: baltinės Ojieros tėvas, 
i Pastebėjęs, jog jaunimas ne
kų prie paprastos bažnytinės Na, ir tai, kas iki šiol bu-
tvarkos linksta, reiškia Mi-vo tik išrinktųjų žaislu, dū
šių, pamokslų purtosi, suma- bar vieša savastimi patampa.

liausi draugai. Prancūzija rėmė ir globojo no muzika « Prie madingu-J Žodžiu, dainuoja, trepsi, ran- 
Lenkijų lyg motina savo dukterį. Taip da-|rao palenkti. Po paprastų pa- komis ploja, džiūgauja muzi-
ryti Prancūzija turėjo išrokavimų. Tačiau Įsauk'a jį kuopon ir 

iedoti

Bet žinant, kud gyvename radijo gadynėj, 
kuomet akymirksiiiais lakioja žinios p > pa
saulį, vien savaitraščiais pasitcnkn.il kata
likai šiandien nebegali. Jie turi dėti pastan
gą, kad kiekviename didesniame Amerikos 
n-.ieste būtų katalikiškas dienraštis. Jei visur 
kil ar, visose srityse katalikui daro pažangų 
ir sjtaudos atžvilgiu neturėtų apsileisti.

Catholic Daily Tribūne leidėjams Ii įki
ro“ pas'sekimo stiprėti, plėsti, kelti Ameri
kos katalikų sųmonę ir vadovauti!

šiandien jos pykstasi. Lenkija net drįso su
sidėti su prancūzų priešu — Vokietija. Dėl 
ko taip įvyko, vienų iš priežasčių nurodo 
“Darbininkas”, kuris tarp ko kito sako: 

“Lenkų nesusipratimus su prancūzais 
aiškinama visaij), bet tiksliausias to gal
vosūkio išrišimas tui bus senoviška pa
tarlė: jei nori turėti neprietelių, tai pas
kolink kam pinigų. Pruncūzija tiek yra 
skolinusį Lenkijai, kad šitoji virio tikru 
prancūzų neprieteliu. Skola visuomet ne
maloni, o jei dar reikia užstatyti žymių 
valstybės pramonės dalį procentams su
mokėti, tai skola virsta nepakenčiama 
sunkenybe ir sukelia tikrų neapykantą 
kaltininko prieš skolintojų. Kaip tiktai 
tokia padėtis susidarė tarp Lenkijos ir 
Prancūzijos. Prancūzai išoriniai manda
gūs, bet finansiniuose reikaluose jie la
bai kieti ir skrupuliatingai išrenka pri
klausančius jiems nuošimčius. Lenkai 
pyksta, bet — kam gi reikėjo taip daug 
skolinti? Neturi iš ko — nesinešk ponu*’. 
Žinomu, yra ir daugiau priežasčių, dėl 

kurių lenkui su prancūzais susipyko. Apie 
tus priežastis mes savo laiku esame gana 
plučiai rašę.

VIETOJ VILNIAUS — PILSUDA

BALTIJ03 LIAUDIES MENO 
ĮVERTINIMAS

“L. A.” praneša, kad “Information” 
šiomis dienomis paskelbė gražų J. O. Lapar- 
ros straipsnį npie Baltijos liaudies meno pa
rodų Troeadero rūmuose. Straipsnio autorius 
parodų, kuri buvo iškilmingai prieš kuri lai
kų atidaryta, vadina labai gražia. Esu. jin-

kos palytėti visi. “L'Opera!” Į 
kas gyvas šaukia. Reiškia, iki i 
šiol tik ausis suglaudę klausė
mės, o dabar jau sulaukėm “L. 
Operos” — “gyvumo” mu
zikoje. Anų laikų “L. Ojie- 
ra”, gal, geriausiai dabarti
niam mūsų
tiktų.

, ragina giedoti giesmes pana- 
į šias dabartiniams mūsų (Irau- 
' diems Verksmams. Ir šį pa
maldumo būdą Oratorių užvar 
dina. Reiškia malda.

Šv. Pilypo Keliaus Orato
rija kai matai viso pasaulio 
jaunimų nugalėjo. Ilgainiui 
prie jaunimo pradėjo kripti ir 
kiti. Kai matai skaitytinės 
Mišios jau tik retenybė pasi
rodė. Y’adinasi, kaip tik Mi
šios, ar ir kokios kitos pa
maldos, jaunimas gieda. Jau
nimų paseka ir kiti. Kai ma
tai gieda ir visi. 1 gal būt, žingeidu ir tai, jog

Iš pradžių, tik vienu balsu, Gluckų tėvai Jėzuitai mokino.

‘gyvumui” ata- PO SVIETĄ PASIDAIRIUS barto nuskrenda tai į vieną,
---------- • tai į kitų miestelį, kad ineka-

Dabar mada visokių kon- nikai pažiūrėtų Lituanikos 
Af-tuon.olikto šimtmečio pia vaikščiojimo, sėdėjimo, motoro muterkas.

dzioje įžymus vokiečiu muzi-' sto„,jiln gu|;.jį„lo, valgymu, 
kas Gluck jau tikrų Operų 
paruošia. Jo operos, o ypač 
Orfeo ed Erudice, ir po šiai 
dienai tikros operos pavyzd
žiu yra laikoma. Prie progos,

giedota. Laikui ln'gant atsi
rado duetai, trijetai, kvarte
tai, solos ir kiti armonijos į-

Pereitų sekmadienį bevaikŠ- 
Į Vakar vieno Vestsaidės mer- čiodamas po Market parkų 
gelių “nekaltybės” pleiso pamačiau, kad nuo golfo lau- 
lange mačiau sainų, kad šį ko važiuoja ambulansas ir pa 
vakarą bus merginų korninių suko į artimą ligoninę. Sakau, 
pypkių rūkymo kontestas. eisiu pažiūrėti kas atsitiko. 
Taigi, mamytės, jei kuri jū- Žiūriu, laukiamų jam ligoninės 

i sų lelijėlė subatos rytų pa-, kambary sėdi nuliūdęs Čalis

gėrimo ir kitokios atletikos

Kitaip sakant, opera užgimė
Bažnyčioje. Bet kuomet isau-1 rejs naino vi8aj8 galais apsio Į Telinskas. 
go į nejmklusnę dukrelę, ta1 -• • • .... ..s— I, žiavus ir visų dienų sirgs, ži- — Kas atsitiko, — klausiu,

vairumai. Ir, vietoje vien tikĮputl Bažnyčia jai patarė antJ J.okH> kud }i yru lailllėjus kol* | _ Golfo lauko Džimiui Kt
jk) Mišių, pačių Mišių eigoje, estrados atsistoti ir da nuoti, njnįy pypkių rūkymo čempi- ‘ karekščiui įvyko nelaimė 
pritaikinti. Taip, kaip matom į įr kvatoti iki sočiai, o ne Ba-1 joliajy tam “nekaltybės” gydytojas sako reikės daryti
šiandien. ’ žnyčioje maldai trukdyti. Ir

Bet, jaunimas, tai visgi juu Į tuo geriau. Bažnyčia kur-kas 
nimas. šventų Kel iaus darbų į laimingesnė be Operos, o Cpe-
pradėjo ne pagarbos jausmais: ra be Bažnyčios.
užgaulioti. Jie tiek gieda Die-Į -------- -
vo garbei, kiek suvo tuščiai' Ketinus būti Federacijos 
svajonei. Bažnyčioje ir vėl seimus Pliiladelphijoje bus ti-

Mirusiojo maršalo Pilsudskio šalininkai i^aTOS^ nejauku. Maldos na-jkias stirnas! 
jau pradėję varyti agitacijų, kad Vilniaus 1,ias paprastoms ir tus- Kiaim kampelyje daugiau, 
miesto vadas būtu pavadintas Pilsudn. To jaunimo užgaidoms pu-
pakeitimo sumanytojai manų, kad jei Vilnius 'irsta.

skubi operacija.
— Bloga, — sakau jam. —

Tamsta lauksi, kad patyrus,
kuip’toji operacija pavyks.

— Visai ne, — atsako Telin
.... , skas. — Tasai nezgrabailapriklojo, kad: Y aitkus skren ,. . . ... .., ... , , .. . zaizdanias goltų prarijo mada j Kaimų, kad Y aitkus tu- L . .

pleise.

Y’isos Kauno gazietos da
bar mirga džiaugsmu, lig bū
tų geležėlę radusios, anot to

būt jmvadintus Pilsuda, tuomet lietuviai ne Kitos išeigos nematant, tas
galėsiu tiek daug šūkauti ir reikalauti Vii- P“7'1“8 bažnytines giesmes pra
nių grąžinti. Bet, anot “Yr-bės”:

“Jeigu lenkai mano, kad Pilsuda — 
lenkiškas vardas, tai jie skaudžiui apsi 
rinka Y’okiečiai Klaipėdą buvo pavadinę

dėta jau tik svetainėse gie
doti. Neilgai trukus, pradėta 
jas vis dauginu, labiau įle tiek

negu kitur, yra susispietęs 
gerokas būrelis uolių lietuvių 
katalikų, kuriems ne tiek sa
vi, kiek visuomeniniai reika
lai rūpi ir galvas laužo. Jie 
šin seiman labai rimtai ruo
šiasi. Jiems aišku, kai diena,

Bažnyčios, kiek salės ūpui pri jog šių dienų Amerikos lietu
Memel, bet vardo pakeitimas nekliudė tikinti. Ištikrųjų, atsirado, vių katalikų likimus kai ant
mums jų atsiimti. Kaip atsiėmėme Klai
pėdą, taip utsiimsime ir Y’ilnių, nežiūrint 
kokiais vardais jį lenkai vadintų”. 
Aišku, kad taip. Bet, mūsų manymu,

glėbis tokių Oratorijų, kurios 
ir po šiai dienai yra tikra 
muzikos pažiba.

Imkim tokius Oratorijos pa 
kai ve Hendeliovisi vilniečiai griežtai protestuos prieš tokį vyzdžius, kai ve 

įmla yra jmtogi daugiau kaip vienu atžvil- Į pakeitimų ir vargu lenkai išdrys savo suinn “Samsonas”, “Mesijas”, ar- 
giu, nes Prancūzijoje menkai pažįstamos tos ! nymų vykinti. |bo Haydno “Keturios Metų

plauko kalni. Visai mažytis 
biskutis į vienų ar antrų pusę 
visą jų ateitį nusvers. Jie tai 
mato ir supranta. Ir dėl to 
jie pasistengs ir kitus įtikin
ti ir perkalbėti, jog, kol da 

(Tęsinys ant 3 pusi.)

įėjo išskristi birželio 13 die
nų, kad Vaitkus nori su
mušti greitumo rekordų, 
kad Vaitkaus priėmimui pir
mos aukos ir t. t. Kaunas ne
bežino nei kų daryti, o mini- 
sterių kabinetas iš to džiaug
smo birželio 20 d. net tele
grama Altass'ui išpyškino 
1,000 dol. Tuo tarpu Lietu- 

’ 5oa pasiuntinybė Amerike vi 
sosc mūsų gazietose kloniojas

no bolę, dėl to laukiu, kad 
gydytojai greičiau man jų 
grąžintų.

ZtUMAS.-— Mai, mai, koksI 7 7
gražus dabar jūsų bažnyčios 
altorius.

JUZfi VESTPLLMAKIK- 
Tft:— Taigi, Zigmeli, alto
rius gražus; reikia tik, kai 
tu mane pas jį nuvestum.

B ROK R.— Emiliut, ištekė- 
Laisvės Paskolos bonų ture- jusi, kokį tu didžiausį malo- 
tojams, kad jie pratęstų tų numų esi padarius savo šir-

dukui ? 
EMILE:—

bonų turėjimą, ba esą ir Lie
tuvai yra šiort ant pinigų.

Gi mūsų Y’aitkns.... jis malonumų padariau, kad 
vis dar Amerike ir karts nuo, už jo ištekėjau.

Didžiausį jam

f

pasitcnkn.il


Penktadienis, liepos 5 d., 1935 D R A tT G A S =—
Jeanette Power.

Laurencijus Grįžta Kolegijon
Vertė A. P. Sandys

(Tęsinys)

Buvo kažkas barbariško, kei 
sto, atstumiančio su tuo Lau
rencijaus pasakymu “kaip tie 
pagyrūnai romėnai’’. Jo tė
vas tuo dalyku daug susimas
tė ir pastebėjo, kad Laurenci
jaus puotų lankymas gana 
dažnas.

Tas naktimis trankymasis, 
vėlyvos valandos daug rūpes
čio sukėlė tėvo ir motinos šir
dyse. Naktimis negalėjo mie
goti, kol sūnus negrįžo namo. 
Motina kartais ilgas valandas |

tarė vos girdimu balsu. 
Motina stovėjo, nieko nesa

kydama, o jis tęsė toliau:
— Tai ne mano kaltė, ma-

myt. Tėvelis Gardneris visa
dos sakydavo: “Jei gulsi su 
šunimis, kelsies su blusomis” 
— ir šiurkščiai nusijuokė. — 
Turbūt, blusų turiu!

— Ar eini gult, vaikėze, ar 
čia stovėsi ir pliurpsi kaip 
kvailys visų, naktį? — griež
tai paklausė tėvas.

— Einu, tėveli, — palengva 
atsakė Laurencijus.

Užlipęs pusę laiptų atsigrj-
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būdė jo, laukama sūnaus. Kai 
būdavo rožančių, ka.l kokia1x0 !r vėl ’ prakalbėjo į savo

, . . • , motina,nelaime 30 neištiktų. 1
— Dar vienas dalykas, ma- 

myt. Dėl to, kad aš esu toks 
kaip dabar esu, nereiškia, kad 
esu bedievis. Nesirūpink, ma
myte, dar nesu bedievis. Ir

do nuodėmes, nes Kristus pa
sakė: “Kam atleisite ant že
mės, bus atleista ir danguje; 

RAULAS: — Jonai, pir-,kam užtūrėsite ant žemės, bus 
miau sakei man, kad Katalikų užtūrėta ir danguje”. Toliau 
Bažnyčios ženklai vra: Šventa, Kristus sako: “Yra duota 
Katalikiška ir Apaštališka.' man valdžia danguje ir ant 
Kadangi pirmuosius tris žen- žemės, eidami tad mokykite 
klus išaiškinai, tai ką reiškia ' visas gimines krikštydami 
paskutinis ženklas: Bažnyčia juos: Vardan Tėvo ir Sūnaus 
yra Apaštališka? ir Šventos Dvasios, ir užlai-

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
YRA APAŠTALIŠKA

NEATSARGŪS AUTOMOBILININKAI TEISME

JONAS: — Katalikų Baž
nyčia yra Apaštališka dviem 
atžvilgiais: 1. Kataliku Baž-

, , ,. mokslu, 2. savo valdvme.manęs jie nepadarys bedie- ’

Vieną sekmadienio rytą
[nureneijus nustebino savo 
rus pareiškimu, kad nenorįs 

eiti šv. Mišių išklausyti.
— Nei vienas mano draugų 

neina klausyti šv. Mišių.
žodžiais negali išreikšti tė-1V1U’ Jie daugiau nežino apie 

vų nusistebėjimo. Kada pa- į ■^iev9, kaip as, jūs arba kas
peikė jo tokį elgesį, Lauren- J 1^as"

ii- „r-i • * 1 Patenkintas, kad taip snra-cijus labai nuliūdo ir toks pa-1 ’ 1
siliko visą dieną.

Antrieji Laurencijaus uni
versiteto metai buvo kitokie. 
Retai kada būdavo namie. Jis 
pasidarė linksmas vaikinas.

Atėjo laikai, kada Jonas 
Desmondas pamatė klaidą, 
jog nepaklausė žmonos ir ne
paskolino pinigų nuo jos gi
minių ir neleido Laurencijo 
į Šv. Vardo kolegiją. Jis ir 
Elena daliar galėtų sau ra
miai miegoti ir nesirūpinti, 
kur jų sūnelis naktimis dau
žosi ir ką su draugais veikia.

Ir atsitiko vieną naktį — 
geriau sakant vieną rytą, nes

mino savo motiną, lipo toliau 
murmėdamas:

— Gal ir yra Dievas, o gal 
ir nėr. Kaip jie žino?

| Po to taip liūdno vakaro 
Desmondų šeimoje pasidarė 
šalta atmosfera. Rodos, tarp 
trijų žmonių pasidarė aukšta 
užtvara.

Laurencijaus motinos šir
dis ne tik kad buvo užgauta, 
bet ir giliai įžeista. Ji jautė, 
kad jos vaikelis išplaukė į pa
vojingas bangas. Ji mėgino 
visokiais būdais jam parody
ti, kaip peiktinas buvo jo el
gesys. Bet, Laurencijus ven

kykite visa tai, ką aš jums 
įsakiau”.

Todėl, Paulai, visa galia y-
nyčia yra Apaštališka savo ra duota apaštalams valdyti 

Bažnyčią, atleisti nuodėmes, 
teikti Šv. Sakramentus ir ve
sti žmones prie šventumo. At
siskyrėlės bažnyčios neturi tos 
galės, nes jos ne nuo apašta
lų paeina, bet nuo sugedusios 
širdies žmonių, kurie atsiskyrė 
nuo apaštalų, atsiskyrė nuo 
tikrosios Katalikų Bažnyčios. 
Jie yra svetimi Katalikų Ba
žnyčiai ir neturi to, ką kata
likų Bažnyčia turi.

Todėl, Kaulai, trumpai pa
sakius tiktai, viena Katalikų 
Bažnyčia teturi tuos ženklus, 
kaipo tikros Bažnyčios; tai 
yra: Katalikų Bažnyčia yra

Nu kaip gi Viena’ nes Vienas Dievas yra 
ir Kristus įsteigė tik vieną 
Bažnyčią. Katalikų Bažnyčia

RAULAS: — Ką tai reiš
kia Apaštališka moksle?

JONAS: — Reiškia, kad ką 
tik apaštalai mokino, tą ir 
dabar Katalikų Bažnyčia mo
kina. Katalikų Bažnyčioj apa
štalų mokslas pasilieka nesu
gadintas, neiškraipytas.

RAULAS: — Ar tai kitose 
bažnyčiose apaštalų mokslas 
yra sugadintas?

JONAS: — Aiškus dalykas. 
Kitose bažnyčiose apaštalų 
mokslas ne tik sugadintas, bet 
jos visiškai neturi apaštalų 
mokslo.

RAULAS: -
galėtų būti bažnyčia be apaš 
talų mokslo?

JONAS: - Dalykas tame. ,5™ Sventa- nes Kristus 
-.Katalikų Bažnyčiayra tiesio-|Saltinia ° -»8 iš

buvo antra valanda’ryto, E-]£a 8’11 motinos “pomokslų”, 
lenai belaukiant sūnaus parei- ka'P P8 juos vadindavo.

ginė eilė be pertraukos nuo ,gė Bažnyčią dėl pašventinimo

(Acine Photo.)

Chicagos trafikos teisman pristatyti per greit važiavusieji automobilininkai. Teisėjas 
J. Gutknecht rodo jiems iškabintas ant sienos automobilių aukas. Tai daugiausia per 
greito automobiliais važiavimo aukos. Laikraštis Tribūne atspauzdino žuvusiųjų atvai
zdus. Šalia teisėjo (kairėj pusėj) yra J. II. Braun, Chicago Motor klubo atstovas.

IŠ NORTH SIDE tvarka ir suirutė, bet sušilau- ir darbštumu. Tat, pilnai esą 
įkus kun. J. Misiaus ir čionai me įsitikinę, kad trumpu lai- 
| viskas pasikeis ir užviešpa- ku ir ši kolonija įstos į eilę 

Džiaugiasi kolonija sušilau- taus tvarka. gyvų ir veikiančių kolonijų,
kus naujo vado kun. J. Mi- i Pažįstamas mums visiems Prie bažnyčios ir klebonijos 
siaus. Nors nuo daug metų !kun. J. M'sius. Rimtas jo bū- pataisymo daug reikės, bet 
šioje lietuvių tirštai apgyven- 'das, energija lygmniečio, nes duosnu>ias northsidiečių tą 
toje kolonijoje viešpatavo ne- lygumiečiai pasižymi rimtumu1 (Tęsinys + pusi).
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nant. Sukaukė automobilius 
prie namų, pasigirdo mergi
nų aukšti susimaišę su juoku 
balsai ir vyrų šiurkštūs nuo 
gėrimo žodžiai.

Elenos lūpos sudrebėjo. Šal
tas šiurpulys nukrėtė kūną.

Pravėrė langtieses, kad ge
riau pamačius savo sūnų. Tr 
kada pamatė jį besvymojant,

Laurencijaus tėvas manė, 
kad Elena ir Laurencijus jį 
kaltino už šiurkštų su sūnu
mi pasielgimą, tad jų akyvaiz- 
doje jautėsi suvaržytas ir kal
tas.

Po kelių savaičių telefono 
skambutis sudrumstė vidur
nakčio tylą, užimdamas Ele- 

.' nai žadą, sukeldamas joje di-

pat apaštalų iki mūsų laiku. ž'"oni'b "es visi Šventieji pri-
Turime teisingiausius istorijklauso tiktai Katalikų Bažny- 

čiai. Kitos bažnyčios neturinius faktus, kad nebuvo jokio 
tarpo, kur būtų buvę sutrau
kyti apaštalų mokslo ryšiai. 
Kaip retežis nupintas, kad vie 
na grindelė yra sunerta su 
kita ir tas retežis niekuomet

nei vieno šventojo. Katalikų 
Bažnyčia yra katalikiška, nes 
ji yra po visą pasaulį visur ir 
visuomet. Katalikų Bažnyčia 
yra Apaštališka, nes tiesiog

palaidziai rankasbemojuojant,r ,. , ...1 ...... , „v |«! pasibaisėjimą. Kas atsiti-
garsiai “labas vakaras” lin- „ T • • • . •••, ,.. . .. v. iko! Kas Laurencijui atsitiko!
kint, ji žinoj,o .......... ji ži
nojo, kas atsitiko.

Jonas taipgi visa girdėjo. 
Greit apsirėdė, įsakė Elenai 
kambaryj pasilikti, o jis nuli- 

žemyn.
-Žinoma, kad aš girtas. 

Elena sudrebėjo užgirdus 
Jono barimąsi. Tėvui šau
kiant, net grąsinant Lauren
cijui, Elena negalėjo susilai
kyti. Nulipo žemyn.

i<am r♦
Jis buvo išvykęs tėvo automo
biliu. Gal nelaimė?... Gal... Lan 
rencijus žuvo...

(Bus daugiau)

IŽ PO MANO BALANOS

nebuvo nutrūkės, taip ir apa-|Paeina nuo aPa«talų be per- 
štalų mokslas Katalikų Baž-|lraukos’ir užlaiko ^Pati m0* 
nyčioj nebuvo nutrūkęs. Dėl'ks^ ?V J)a<’*7
to ir vadiname Katalikų Baž- ka*P *r PaU’s apaštalai, 
nyčia Apaštališka. 1 J.V.8.

RAULAS: — Ar tai kitos i
bažnyčios nėra apaštališkos? '

JONAS: — Žinoma, ne.

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
laiko nors šiek-tiek paliko, 
reikia ranka rankon davus vi
siems ir drąsiai darban stoti

_ . . ,v. . ,ir rimtai darbą varyti. Tik
Jai pasirodžius, audra nuti-' .... . ,. T .. , , trūkčiodami, tik dairydainie-
įr Laurencijus, naudoda- . . . . , ., ,si, ir nno vieno prie kito ba

ro bestraksėdami, mažai ką 
laimėsim. Jei ir bus kiek gero, 
tai kitiems, o ne mums.

lo
masis tuo, tarė motinai:

— Tėvelis pyksta dėl to, 
, kad biskį išsigėriau... Bet, ma
myte, aš išmokau vieną daly
ką: jei žmogus nori savo dva Klaipėda, Vilnius, katalikų 
šią pakelti, pralinksminti, tu-1 likimas tėvynėje labai svar- 
ri imti tuos dalykus, gėrimus,' hūs ir įdomūs klausimai. Juos
kurie ją pralinksmina, pake
lia...

Taip sakydamas naiviai nu
sijuokė.

Supykęs tėvas įsakė eit 
gult. Belipant viršun, Lauren
cijus norėjo motiną pabučiuo-

pasidėjus, visą amželį galima 
ant rankos prarymoti. Betgi 
nereikėtų ir naminių reikalų 
ranka numoti. Lietuva turi 
savo bėdų. Bet jau turi ir ge
rų pajėgų su jomis imtis. Mii-

Kaip jos gal būti apaštališ
kos, kad jos yra atsiskyru
sios nuo apaštalų? Katalikų 
Bažnyčia yra Kristaus įsteig
ta, o protestonų - nezaliežn’n- 
kų, liuteronų žmonių įsteigtos. 
Kadangi pradžia tų bažnyčių 
yra žmonės ir tie patys suge
dę, tai kaip tos bažnyčios ga
li būti apaštališkos? Jei tu 
nupjausi savo koją bei ranką, 
ar jos tau bus narni ingos?

RAULAS: — Jei sąnarys 
nebegyvas, tai jis neturi jo
kios vertės, jis yra miręs.

JONAS: — Taip ir tos at j 
siskvrusios bažnyčios. Jos y- 
ra mirusios apaštalams. Jos | 
ne tik negyvos, nebenaudin
gos, bet dar kenksmingos ir 
nieko nebeturi su apaštalais.

RAULAS: — Ką tai reiš-1 
kia Katalikų Bažnyčia Apaš 
tališka valdyme?

JONAS: — Apaštališka val
dyme, reiškia, kad Katalikų

Žmonės, išmokę keletą ki
toniškų žaidimų su kortomis, 
yra pasitenkinę ir tuos pačius 
žaidimus lošia per ištisus me
tus. Tš viso yra apie 700 
Įvairių kortomis lošimų. K

sų bėdos kur-kas didesnės. G 
ti, bet tik pažiūrėjo ir ėjo i kai pažiūri į pajėgas, net gal- 
toliau. | va nusvyra. Jau veik pačių !Bažnyčia turi galią valdyti,

— Manau, šį vakarą, ma-Į pajėgų nėra kuo atremti. Ne- ! atleisti nuodėmes, taip kaip 
myte, nenorėtum, — ar no? — | snauskim! •! patys apaštalai valdė ir atlei-
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DRAUGAS Penktadieniu, liepos 5 d., 1935

Pittsburgho Žinios
IS NORTH SIDE

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
visky nuveiks.

Liepos 28 d. vienbalsiai nu
tarėme r 
sode. Š i 
trauks daug dalyvių, nes kun. 
J. Misius plačiai pažįstamas 
ir žinomas.

Bažnyčioje atsakanti tvarka 
ir jiuiviamė 
komi žavėjantieji pamokslai, 
kuriu buvom išsiilgę.

Tat, nortlisidivčiai, visi im
kitės darbo, kad tinkamai 
paruošus piknikų, ir stokite į 
eilę veiklių kolonijų.

Vietinis

ŠIS - TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

Birželio 29 d. baigės lenk-1 

tyniavinias bingo vakaruose. į
VAIKŲ DIRŽELIS

’ .... . . Pirmutine dovana “Club Ensy 1 \|T |'\|{\ll-’l Pu
ruošti piknikų Adomo, . * 1 . . • . v.ui.»ma, i a.
............................. ‘ Cliair gavo Zosė Simonienė, • Krv/ijiii< lietuviu nsis išvažiavimas su-, . . ® ’ ivrjziaub neumų p,

nes jai pasisekė gauti dau- 

' ginusiai balsų. Antrų dovanų

— Sv. 
parapijos 

parke (Lithuanian Park) šį

met atidarytas Vaikų Darže-
— setų indų gavo Lizaitienė jį8 (Kindergarden), mokykla,

Ona. Trečių dovana — kaurų

• • i [valytoja gavo P. Rolison. Le-visai kitaip; sa- . .°
nktyniavimas gavimui vienos 

tų dovanų ėjo per šešis mėne

sius. Kiekvienas bingo mėgė

jas rūpinosi, kad tiktai gau

ti daugiau balsų.

Jau trys metai, kaip čionai 

šeštadieniais rengiami bingo

liepos 1 d. ir tęsis iki rugp. 

15 d. Klebono kun. Dr. J. B. 

Končiaus rūpesčiu, parke pa

darytu daug patogumų ir pa- 

giųžiniinų: pravestas vanduo 

ir įrengti visi patogumai, ma

žiems vaikučiams maudytis į- 

rengtas cementuotas prūdelis

su bėgančiu vandeniu, prie 
vakarai, netrūksta nuolatinių ' prūdelio daug gražaus smėlio

lankytojų - mėgėjų. Tie vaka

rai visgi duoda šiek tiek pel- 

----------------- no parapijai.

Mokslo metas jau pasibai- Vasarų pramogos čionai su- 

gė. Vaikučiai džiaugiasi ato- mažėjo, nes žmonės nori tyru

SOUTH SIDE

stogomis. Jų mokytojos, sese

rys Pranciškietės irgi išvažia
vo į savo Motiniškų namų a- 

tostogoms. I’o sunkaus darbo, 

reikalingas poilsis. Todėl ir 

seserys per vasarų gauna šio

kį - tokį poilsį. Linkime joms 

linksmai ir naudingai pralei

sti šias atostogas ir vėl vi

soms laimingai sugrįsti.

oi u pakvėpuoti.

Metinis parapijos išvažiavi

mas bus pirmų sekmadienį ru-

žaidimams, sūpynės ir kitos 

atatinkamos įmonės. Šiais me

tais mokyklos vedėja yra mo

kyto j.t J.. Laurinaiėiūtė. Vai

kučių į mokyklėlę susirinko 

apie 5d. Lietuvių parkas yra 

vienatinis, gražiausias ir di

džiausias prie to miestelio;

gpiūčio mėn. Tad jau prade- parkas apima suvirs G akel ių

Jo Ekscelencija vyskupas 
T. Matulionis jau apleido Pi- 
ttsburglio apylinkę. Gaila mu
ms buvo atsiskirti, nes buvo 
malonus tėvas. Daug nuo jo 
pasimokinome. Ilgai atminsi
me jo gerus patarimus.

dama prie jo ruoštis. Išvažia

vimas bus Adomo sode.

Draugijos vasaros metu re

tina savo susirinkimus.
t
j Seserys mokytojos jau iš- 
; važiavo į savo motiniškų na- 
! mų. Klebonas taipgi išvaVia- 

vo visai savaitei į metines ku

nigų rekolekcijas. Cibukas

WASHINGTON, PA,

žemes.

Bazaras
Parapijos skolai sumažinti

Mūsų klebonas, kun. M. J.
Kazėnas, irgi išvažiuoja tru
mpam laikui. Ir jis pilnai už
sitarnauja poilsio, nes šįmet
atliko milžiniškų darbų: įstei- ' jaunu kunigėliu, pasiekusiu

Birželio 30 d. Šv. Hilarijaus 
bažnyčioje Tėvas Alplionsas 
J. Paniekas laikė pirmas šv.

•2xT nušų Edvardas, Kilinskų An-
tunas, Klebauskų Jonas, La-
zauinkų Juozapus, Malinskų

' Petras, Neeeskų Pranciškus,
'Noreikų Pranas, Palukonių
j Jonas, Petkevičių Edvardas ir

. .... Slevinskų Kazimieras.
lvulpmunto lietuviai, kurie1 , - • ..... .. ...i Kunigas J. lnciura iš kiug- 

prtklauso Sv. Kryžiaus para- . , _ , , . . ........ , .... , «ton, l’a. davė labai įdomių
pini, birželio 30 d. prie Kuip- , ..1 ’ .... .. 1 prakalbų,
niauto miestelio gražiame pu-

K ui p m ant o piknikas

sinėlyj surengė piknikų para

pijos naudai. Visi nuoširdžiai 

pasidarbavo ir gryno pelno pa 

darė apie $100. Girdėjome, 

kun. Dr. J. B. Končius daro 

pastangų, kad tų gražų puši- 

nėlį išnuomavus iš kompani

jos 50 metams ir teii išrengus 

gružų lietuvių parka.

MOKSLO UŽBAIGIMAS
SCRANTON, PA. — Tris

dešimts šeši mokiniai iš Šv. 

Juozapo mokyklos, birželio 23 

d., gavo diplomus baigiant aš

tuonis metus mokslų. Į iškil

mes susirinko daug žmonių. 

Kleb. kun. J. Kuras, išdalino 

diplomus ir dovanas.

Sekantieji laimėjo dovanas: 

Monika Petkevičiūtė ir Pra

nas Neceskas už aukščiausiųjį j

laipsnį moksle. Jonas Klebau-;ir pataisymams Šv. Kryžiaus 

parap. lietuviai turės bazarų į 
nuo liepos 28 d. iki rugp. 4 j 

d. Parapijos vyrai, moterys, i 
merginos ir mokyklos vaiku-j

Tuojau po kalbos vaikučiai 

pasveikino kun. Jonų Kurą, 

kurio vardinės išpuola birže

lio 2i d. ir įteikė dvasinę puo

kštę ir pintinę gėlių. Kleb. 

širdingai visiems padėkojo.

Programa buvo tokia:

1. “Pelėda”, “Statinė”, 

“Leiskit į Tėvynę” — moky

klos choras.

2. “Daržovienė” — mažy

čiai.

3. “Turiu gerų diedukų” — 

2 skyr. mokiniai.

4. “Jojikai” — 3 skyr. be

rnaičiai.

5. “Pagyrų puodas” — Vy
tautas Skripkūiias.

G. “Lietuviški kazokai” '— 
4 skyr. bernaičiai.

7. “Vasarėlės džiaugsmai” 

minuet — 4 skyr. mergaitės.

8. “Ligotas kačiukas” — 

’uozas Baltrušaitis.

9. “Linelis” — 5 skyr. me-
rgaitės.

skas už aukščiausiųjį laipsnį 

tikybos moksle. Elena Rimdei- j ~ 
kytė už aukščiausiųjį laipsnį n Propesorius” 

Gvazdauskas.
čiai dės pastangų, kad baza- Baigiantieji mokslą yra: A-

ras pasisektų. Visos draugi

os irgi rengiasi pasidarbuoti 

ir dovanų suteikti. Bazaras 

bus ant G gatvės prie bažny

čios.

pramoko savo tėvų šnekto
Mišias. Daug giminių ir drau- .atsakė, kad Jablonskis, Būga

gų buvo suvažiavę tų dienų į 

šį miestelį, pasidžiaugti su

gė aukštesnę mokyklų ir įre
ngė patogių svetainę.

Linkime savo klebonui lin
ksmų atostogų.

savo gyvenimo tikslo. Uzmeg- 
sti artimesnę pažintį ir pasvei
kinti naujų Kristaus vynyno
darbininkų, pribuvo popiet irjjr jjnkiine

Skardžius, Kamantauskas jau-, 

daug prigelbėję. Mat, būda 

mas seminarijoje atsidėjęs stu 

dijavęs jų parašytus kalbos 

vadovėlius. Mes džiaugiamės, 

susilaukę naujo misijonieriaus

SUCH IS LIFE—

Speaker: “What we want in this country ls freo speech 
rnd lotu of it.”1

Listener: “What about the I.eague of Nations?”
Speaker: “Shut that guy up back therel”

10. “Žiba try 
ir S skyr. mergaitės

' Vergių

i 14. “Pirmyn” — 8 skyr.

• mokiniai.

■ 15. Atsisveikinimas — Jo-
įnas Klebauskas.

Neapleido mokyklos 

Penktadienį prieš gradua- 

tion šv. Juozajio mokykloj bu 

vo iškilmės. Tuojau po šv. Mi- 
jšių vaikučiai susirinko moky-

Jurgis klos svetainėn. Kun. J. Kuras 

išdalino dovanas tiems, kurie 

— 6-to neapleido nei vienos dienos ir 

už aukščiausiąjį laipsnį mo

ksle. Už neaple’dimą mokyk

los laimėjo dovanas: 8 skyr. 

— Jurgis Bunevičius, Vilar-

sesvtės” —

trys lietuviai kunigai: Vaiš- 
Liepos 21 d. Pittsburgho 1noras, Misius ir Jurgutis. Tė- 

Federaeijos apskritys rengia vas Alplionsas iš pat jaunys- 

didelį išvažiavimų. Visi pare- pasižymėjo dideliu pamal

dumu ir noru pasitarnauti žmo 

nijai. Siekti savo aukšto pa- 

šaukmio gyvenimo aplinkybės 

nebuvo perdaug palankios. A- 

tšalę tikėjime giminės skersa 

akimi žiūrėjo į jaunikaičio pa

stangas siekti Kristaus idea

lo. Tėvas Alplionsas, nors A- 
l'u- (menkoje gimęs ir augęs, bev

mkite Federacijos piknikų. 
Kviečiami visi: jauni ir seni.

BRIDGEVILLE ŽINIOS
Birželio 24 

ilgos ligos 

Packevičiu

d. po sunkio 

pasimirė 

Velionis dar

ir

vo jaunas vyras, 29 metų. A. jgraį;ai kaU)a lietuviškai. Pa 
a. Jurgio gyvenimas nebuvo 
perdaug pavyzdingas. Blogų 
draugų kompanija trukdė jam 
eiti savo tikybines pareigas.
Jo mamytė ir sesutės daug 
karštų mailių pasiuntė pas 
Aukščiausių, prašydamos dan
giškos šviesos paklydusia* sie
lai. Jų maldos nenuėjo per
niek. A. n. Jurgis prieš savo 
mirtį pasišaukė kunigų, atli
ko išpažintį, priėmė šv. Ko
munijų ir gavo paskutinį pa
tepimų. Laidotuvės įvyko bir
želio 28 d. Didelis būrys gi
minių ir pažįstamų susirinko’ 
į bažnyčia ir palydėjo velionį 
į kapus. Amžinų ramybę duok 
jo vėlei Viešpatie!

Birželio 30 d. parapijos be
ndra vakarienė praėjo dide
liu pasisekimu. Visi dalyviai 
buvo labai patenkinti ir dė
kingi parapijos chorui už su
rengtą taip jaukių pramogų.

V.

jam
Dievo palaimos.

klaustas, kur jis taip gerai

PRIDUODA NAUJOS
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
ZmonCs, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties Jaučiasi silpni Ir 
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei
katą Ir pasida.ro stipresni Ir gyvesni 
□o to kaip Jie vartoja Nl'OA-TONE.

NUOA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų Ir vyrų, kurie susl- 
iaukė senatvės. Jis padaro Juos svel- 
kesnlats, tvirtesniais Ir priduoda Jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu Jūs esate 
senas nrba silpnas, pamėginkite NU
GA -TONE. I’o keletą dienų Jūs pa
stebėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONK parduodamas visose 
vatsttnyCIose. Nepriimkite pamSgdž.lo-

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-BOL 
Jimų. Niekas kitas Jums nepagelbės 
taip kaip NCGA-TONE.
— Idealų I.kaosuotoją viduriu 2Be Ir 
BOo.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is s F.mou. Vlrnnl Sėt snd In- 
rluiles far. povrter. $l.#0; Rnu... 7te. 
Tli«u« Cream $1.#«, Depllstory |1.0« 
Fsrlsl Astrlnsent $1.71, Bath galt l.gg. 
Tollat Watar $).$$, Perfuma $2 7$. Brll- 
llantlna 7»e. Skln Whltaner 7$e. Tetai 
▼alue llt.oo. Speeiai prica, $1.(7 fOr all 
ten plecas to intraduos this Ilso.

ndrii'.’ų Emilija, Bagdonų Ma 

gdelena, Bernotų Elzbieta, Če- 

rneekių Elzbieta, Dambrauskų 

Ona, Digrevičių Elena, Janu-1 

šų Veronika, Kazalų Marijo

na, Mardosų Elena, Mažiečių 

Regina, Misevičių Marijona, 

Mocevičių Magdalena, Pavilio 

nių Alicija, Petkevičių Moni- i 

ka, Raijenčių Elena, Rinidei- 

kių Ek*na, Rimkūnų Pranciš

ka, Rimkūnų Valerija, Sima

navičių Marijona, Kliautų Iza

belė, Ališauskų Adolfas, Bu - Į 
visokeriopos ' neįičių Jurgis, Čepaičių Vilar- Į 

V. das, Ovazdauskų Pranas, Ja-j

JOI IN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų aut Pirmo Morvgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, v€jo, etc. atsišauk:

840 West 33rd Street 

TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l

KEISTUČIO SKOLINIMO !R BŪDAVOJIMŪ B-VĖS

DABAR

Visokios Rūšies

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus
Insurance — I gnicH, Vėsttlos, Automobilių, 

Stiklų Ir 1.1-

Millions prefer it to 
mayonnaise-

• Miracle Whip is Jiffirent—deli- 
ciousl The time-honored ingredl- 
cnts of mayonnaise and old-fash- 
ioned boiled dressing are cotnbincd 
ln a ncw, skillful way. Givcn the 
long, thorough beating that Frcnch 
chcfs recommend for idcal flavor 

and smoothness - in

km with Kraft.

12. “ 

skyr. mergaitės.

13. “Prašau nupirkt ‘Drau-

SS — 7 ir S skyr. bernai-

das Čepaitis, Elzbieta Černe- 

ckytė, \ eronika Janušaitė, Ed

vardas Januša, Jonas Klebau

skas, Magi kliena Mocevičiūtė, 

Pranas Neceskas.

7 skyr. — Antanas Baltru

šaitis, Juozapina Petkevičiūtė, 

Agota Klebauskaitė, Antanina 

Junaitė, Ona Selvenytė, Lili- 

jona Vasiliauskaitė, Anelė Vė

saitė, Albertas Skripkūnas.

G skyr. — Bronislava Pet
kevičiūtė, Uršulė Paulauskai

tė, Lilijana Janušaitė, Elena 

Venzlauskaitė.
(Tęsinys 5 pusi.)

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA t LIETUVĄ
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAN
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

Liepos-July 31 d., 1935 m.
Su šia ekskursija vyksta geriausi Amerikos lietuvių sportinin

kai į viso pasaulio lietuvių sporto olimpiadą Kaune.
Ekskursijai vadovauja LEONARDAS ŠIMUTIS, “Drau

go” redaktorius, LRKSA. pirmininkas ir A.L.R.K. Federacijos 
centro sekretorius.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia ekskursija, vykstančia 
stebėtinai dideliu ir greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivų greitu
mo rekordą!

Visi kelionės dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 
ageųtūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois

pasida.ro
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
EAST SIDE

Birželio 20 d. sulaukusi 19 

m. amžiaus mirė Elena Bar- 

kauskaitė. Palaidota birželio 

24 d. Velionė buvo pavyzdin

ga mergaitė, priklausė Mari

jos vaikeliu draugijai, kurios 

narės suteikė gražų paskutinį 

patarnavimų.

Gedulingas pamaldas laikė 

ir pamokslų sakė kleb. kun. 

J. čižauskas.

Velionės laidotuvėmis rūpi

nosi grab. Gims. Stepanaus

kas.

Gerb. kleb. kun. J. Čižaus

kas priėmė pakvietimų daly

vauti Chicagoje, rengiamoj 

parap. chorų “Dainos Šven

tėje”, kuri įvyks rugp. 4 d., 

Vytauto parke. Sako, bendras 

choras iš 3,000 dainininkų iš

pildys kun. J. Čižausko kūri

nį “Neprapuls Mūsų Tėvyne”, 

vadovaujant pačiam kompozi

toriui.

LITTLE BUDDY By Bruce Stuart

dahia mokinių choras. Pa skyriaus taurę Joliunna Levic-

sveikinimo kalba — V. Urbo

nas. “Dvasiškas ryšelis” —

MOKSLO METO 
UŽBAIGA ‘

ROCHESTER, N. Y. — 
Kaip visuose Amerikos lietu- i 

vių centruose, taip ir pas mus 

jau 4-ti metai, kai Šv. Jur

gio mokykla išleidžia į pa

saulį gražų būrį jaunuolių. Pa 

vydi mums svetimtaučiu kai

mynų parapijų vadai ir mo

kytojos. Garbė už tai mums, 

bet didžiausia garbė priklau

so pasišventusioms Šv. Pran

ciškaus seserims, kurios veda 

šios parapijos mokyklų ir ga

li didžiuotis savo darbo vai

siais.

Birželio 23 d. ryto klebo

nas kun. Jonas M. Bakšys bai 

gusiems išdalino diplomus. 

(Numeridi prie pavardžių rei

škia pasižymėjimo laipsnį). 

Alfredui Mateikiu; — 96, Be

rnardui Mockevičiui — 89, 

Pranciškui Stepaičiui — 84,

Antanui šlavui — 88, Alber

tui Ambrozui — 91, Petrui 

Saunorui — 97, Juliui Kara

liui — 92, Vincentui Štamui 

— 91, Juozui Urbonui — 92, 

Albinai Petrosevičiūtel — 97, 

Onai Ridikiūtei — 84, Vale

rijai Dirsiūtei — 187, Onai Bu- 

tkiūtei — 97(Ą, Salomel Tan- 

kiūtei — 89, Johannai Levic- 

kiūtei — 98, Elzbietai Kazer- 

skiūtei — 92, Onai Mikalaus

kaitei — 88, Onai Vaiciukinai- 

tei — 89, Alenai Gudeliūtei — 

87. Klebonas per pamokslų 

visiems priminė mokslo svar

bų, ragino pasilikti lietuviais, 

nepamiršti savo Alma Mater, 

savo mokytojų, savo parapi

jos, o ypač brangaus tikėji

mo ir tautybės.

Vakare parapijos svetainėje 

įvyko programas; vakarų ve

dė trustisas V Butrimaitis.

Programas susidėjo iš seka

nčių dalių: “Sveiki atsilan

kę” — AVarner. “Linkėjimo

kiutė, antrų dovanų Ona But- 

kiūtė, trečių dovani], Petras

TOLIMI SVEČIAI RYTU PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
mažyčiai, lie numerai buvo Saunoris. Už lietuvių kalbų 

skirti klebonui jo varduvių dovanas gavo Albina Petruse-

proga, taipgi įteikta gėlių ir 

dovanų. Toliau sekė “Apmal

šinta pikčiurna” — komedi

ja. “Ne pušys vaitoja” — 

panto.mras. “Pom-Pon” šokis 

3 ir 4 skyriai. “Ko liūdi” — 

3 ir 4 skyriai. “Katinėlio dai

nelė” 3 ir 4 skyriai. “Už
kerėta armonika” — komedi

ja, kurioje buvo labai daug

vičiutė ir Vincas Stanis.

Kitų skyrių mokiniai gavo

dovanas už aukščiausius pažy

mėjimus: 1 skyriaus Rožė Do- 

minaitė ir Edvardas Briauna, 

2 skyriaus — Darata Savage 

ir Jonas Kazakevičius, 3 sky

riaus — Julė Putrimattė ii 

Alfredas Gervickas, 4 sky

riaus — Genovaitė Kazirskiū-
juoko. “Barbariški muzikan- jtė ir Jeronimas Veželis, 5 sky- 

tai” — 5 ir G skyriai. Po šio j riaus — Edvardas Butrimas 

visi baigusieji poromis suėjo : ir Edvardas Varanavičius. G 

ant estrados ir uždainavo kia- [skyriaus Lucilė Lukaitė ir Zo

sės dainų, o atsisveikinimo ka

lbų pasakė Joanna Levickiū- 

tė, kuri mokslų baigė anks

čiausiu požymiu. Pakviestas 

kalbėti gerb. klebonas dar sy

kį ragino visus nepamesti sa

vo tautybės ir siekti aukštes

nio mokslo lietuviškose kata-

nonas Ptašinskas. 7 skyriaus 

Joana Baziūtė ir Vilimas Ur

bonas. Už gražų raštų dova

nas (pasižymėjimo certifika- 

tus) gavo iš visų skyrių: A- 

nelė Braziūtė, Ona Briaunai- 

tė, Laura Gudeliūtė, Ona Mi

kalauskaitė, Salome Tankiūtė,
Ūkiškose mokyklose ir išdūli-i]rena Bartašiūtė, Karolina Ro 

no žiedus bei dovanas pasi-lVaitė ir Izabelė Jokšaitė. 
žymėjusiems. Vakarų moki-! Prograuio pertraukose Ze-

A.
JONAS BALŪNAS

Mirė liepos 2 d. 1935 m., 9:30 vai. vak., sulaukęs 
pusės amžiaus. Kilo iš Suvalkų apskričio, Gražiškių 
parap., Gražiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 2G met.

Paliko dideliame nuliūdime seserį Petronėlę Galic- 
kienę, švogerį Pijusi] Galiackų ir gimines, o Lietuvoj 
pusseserę Marijonų Jurgelevičienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3307 Lituanica Ave., Masalskio 
koplyčioje. Laidotuvės įvyks subatoj liepos G d. Iš 
koplyčios 9 vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kailines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, druu- 
gus-es ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Švogeris, Pusseserė ir Giminės..
Laidotuvių direktorius A. Masalskis. Telefonas 

BOUIevard 4139.

niai baigė Lietuvos himnu.

I Baigiančios klasės globėja y- 

ra — Jėzaus Širdis. Klasės 

obalsis — Nėr pergalės be. 

darbo. Spalvos — auksinė - 

ruda, o gėlė — geltonoji rožė. 

Sekantieji gavo dovanas: 8

nonas Ptašinskas gražiai link

smino susirinkusius armonikos 

muzika. Teko patirti, kad šis 

jaunuolis trumpus laikas kaip 

mokinasi, bet jau gražiai gro

ja. Su tokiais gabumais jau-

Birželio 23 d. Sioux City 

jaunimas buvo atvykęs pas 

mus visam popiečiui. Pirmiau 

šia lošė “softball” su mūsiš

kiais viename parke. Virš 2 

tūkstančiui žmonių atsilankė 

pamatyti, kaip lietuvių jau

nimas žaidė. Pasitaikė, kad 

vietiniai laimėjo.

Apie 5 vai. klebonas su 

kai kuriais parapijonais iš- 

,kėlė žaidikams ir teatro lošė- 
Ijams puotų parapijos namuo- 

■ se.
i Vakare šiouxciiiečiai para 

, Įtijos salėje vaidino juokingų 

I reikaliukų. Pagailos mergai

tės padainavo keletu dainų.

1 Po progiamo šokta.

Omahos lietuviai dėkingi 

' Sioux City jaunimui ir darb

ščiam klebonui, kun. J. Res

nai, kuris paragino jaunimų

Į čia atvvkti.
1
| Buvo ir pats klebonas; per 

į puotų ir prieš lošimų pasakė 
Įkalbų. Ypač džiaugėsi seseri

mis Pranciškietėmis, kurios 
I mokytojauja jo parapijoje va

lhalos metu. Vietinis

nuolis gali su laiku būti ge

ras muzikantas. Vyturys

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
a|a

MOKSLO UŽBAIGIMAS vičiutė, Albertas Vaičekaus-

----------- j kas.
Už aukščiausį laipsnį mok-(Tęsinys nuo 4 pusi.)

5 skyr. — Marcelė Baranau

skaitė, Albina Buklerytė, Kon

stancija Malinskaitė, Emilija 

Malinskaitė, Elzbieta Baliny- 

tė, Eleonora Skripkūnaitė, Do 

mieelė Jarusevičiūtė, Marijo

na Lasaitė, Rūta Bungardai- 

tė, Antanas Bunevičius, Jur

gis Gvazdauskas, Leonardus 

Rauba.

4 skyr. — Albina Gustai- 
J tytė, Elena Kašinskaitė, Kon

stancija Putirskaitė, Ona Bu- 

nevičiūtė, Kazimieras Tamu

levičius, Antanas Skiečius, 
Į J uozas Bungarda.

3 skyr. — Vincentas Vitke

vičius, Edvardas Bunevičius, 

Irena Kazlauskaitė, Marijona 

Balinytė, Marijonu Veversky- 

tė.

2 skyr. — Kazimieras Zo- 
I ka, Stasvs Bunevičius, Juo- 

zas Vaičekauskas, Alfredas 

’Vaholis, Marijona Raubaitė, 

Juozapas Balinis, Danielis Ka 

zlauskas.

1 skyr. — Marijona Bune-

sle-

7 skyr. — Juozapina Pet

kevičiūtė ir Viktorus Kazu- 

kynas.

1 G skyr. — Lilijonas Janu- 

'šaitė ir Juozapas Sabaitis.

5 skyr. — Marijona Pakal- 

skytė ir Vytautas Skripkūnas.

4 skyr. — Marijona Baliny

tė ir Vincentas Pordon.

3 skyr. — Elena Kašinskai

tė ir Stasys Kibauskas.

2 skyr. Birutė Martinkaitė 

ir Geraldas Veiksnora.

I skyr. — Lilijona iTeces- 

kailė ir Leonardas Malinaus

kas. ■

Birželio 22 d. visa mokykla 

susirinko ir išklausė šv. Mi

šių, per kurias baigę mokyk 

lų priėmė Sv. Komunijų.

Monika
________ __ __________________—

Šiais metais į,rudėtas tęsti 
plentas iš Panevėžio į Ramy- 

galų. Plento linija jau pra

vesta, tik reikia baigti grįsti. 

Iš Ramygalos plentas bus tę- 

j siamas pro Šėtų ir sujungtas

i su Jonavos plentu.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MYKOLAS
LESENAV1CIUS

niirč liepos 1 d., 1935 m., a- 
ptc 12:4 5 vai. dienų, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Kilo M Lietuvos.
Amerikoje išgyveno suvirš

25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

Svogerl,is ir švogerkus Nugut- 
čios, Milklntus ir Tamošauskus.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4092 Archer Ave.

14,Idoluvės įvyks penktadie
nį. liepos 5 d. Iš koplyčios 8 
vai. bus atlydei us į Nekalto 
Trasidfijlmo švenč. l’un. Mar. 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio stelų. To pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ges ir ražys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: švogerial Ir ftvoger- 
koB.

Laidotuvių direktorius A. Pe
tkus. Telefonas Cicero 2109.

A. "f" A
ELENA BUTKIENĖ

(|m» pirmu % yni Šlapelienė, 
|m> tėvą,s Ccsiiailė)

Mirė liepos 2 d., 1935 m.. 6 
vul. vilkam, aulaukiia 44 melų 
umžlaua. Kilo M Lietuvos, l.iu- 
dvlno parup., Astrllių kaimo.

Aliu rlkoje Išgyveno 27 met.
Tuliko dideliame nuliūdime 

vyrų Mykolų, 2 sūnus: Juozų 
ir Ilotninikų. 2 brolius Vincų 
ir Serglušų Ccsnus, seserį Elz
bietų, sesers dukterį Albinų 
Tuųlis, Clevelande, dėdę Ir dė
dienę BuėinuuHkus. dCdenę I)e- 
gilenę. pusseserę Mutildų ir pus
brolius Martinų ir Edvardų 
Jieglius; o l.ietuvoj motinų se
nutę Alenų, seseris Milę Ir 
Marę.

Kūlius pušarvotaa 2411 So. 
Hoync Ave, Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, liepos 6 d.. Iš na
mų 8:80 vnl. ryto bus atlydė
tu į Aušros Vartų parap. baž
nyčių, kurtoj (vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų, l’o 
pamaldų bus nulydėta J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Rimines, draugus-ges lr pažys
tam,is-tn:is dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sflnfls, ilre- 
,'lal, Ses,a«>. Dėdė Dėdienės lr 
Giminė*.

laidotuvių direktoriai Iateha- 
wlcz lr 8ūtiūs. Tel. CANai 2515.

AIA
VINCENTAS KLEINAS

Mirė liepos 3 d. 1935 m.,
5:05 vai. ryto, sulaukęs p ilsės 
amžiaus. Kilo iš Tauragės ap
skričio, Žigaičių parap., l.auzl- 
ninkų kaimo. Amerikoje išgy
veno 32 metus.

J’aliko dideliame nuliūdino 
moterį Viktorijų, po tėvais Ma
tulaitė, brolį Pranciškų Kleinų, 
pusseserę Lukoštebę, pusbro
lius Antanų Kleinų ir Wtlliaui 
Uirakį ir 2 pusbrolius Masia- 
don.skius Chieagoj)- tr pusseserę 
Onų Klusenę ir švogerį Klusų, 
ir pusseserės vaikus. Jonų Le
vickų, Anna Levickaitę ir Jo- 
sephine Levickaitę Ir daug ki
tų giminių, o Lietuvoje dėdę 
Vincentų Kleinų Ir pusbrolį A- 
leksandrų Kleinų.

Kūnas pašarvotas 4541 So. 
Herinilage Ave. laiidotuvės į- 
vyks šeštadienį, liepos 6 d.. Iš 
namų 8 vnl ryto bus atlydėtus 
Į šv. Krtziaus parapijos baž
nyčių. kurioj (vyks gedulingos 
pamaldos uz velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtus į šv. 
Kazimiero kapines.

NuoširčžiuI kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
t^mus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Pusseserės, 
Ptisbindlal. Pusseserės, Vaikui 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. BOUIevard 5203.

O.

* V < A
f* f'

Išdirbėjai aokitanėa rūiiea pamiak- 
lų lr frabnaaių

DidiUada puniiklt) dlrbtavi 
OhlcafoJ

Snvirš 50 metą prityrimo
-----------o-----------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir
taupykite pinigus

-------------o ■ - -
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus
I. F. Radaus
$. M. Skudas
Chas. Syremicze
1.1. Zolp

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

668 Weet 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Ave., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ip

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPubllc 8340
5340 SO. KEDZIE AVE.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
FAMINKL9 DIRBĖJAI

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

MOUNT CARMEL

Alfrad RonUl,

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys teleTonai:

Kn. PFNRA<X>LA loti 
BELMONT MAS 

Offioei HILIJHIBH SASS 
VlBoeot Rosclll, secr.

I. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YARds 1741—1742

lacbamcz ir Sūnūs 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 59271

1. Liuleričius
S. P. Mažeika 
A. Masalskis

4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATAKNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS



fl PRAV O A S Penktadienis, liepos 5 d., 1935
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SV. KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
ATEINANTĮ SEKMADIENĮ, LIEPOS (JULY) 7 D., 1935 M.
Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Cravvford Avenue

PRADŽIA 11:00 A. M. ĮŽANGA 35c.
3KE

VIETINĖS ŽINIOS
KAIP ATRODO DARIAUS-GIRĖNO 

PAMINKLAS

kuriuos Paminklo Fondas da
bar stengiasi visais būdais 
sukelti, kad galėtų užmokėti 
visą suderėtą sumą. Tam ti
kslui rengiama gegužinė, kuri 

i Įvyks sekantį sekmadienį, lie 
pos 7 dieną, Marąuette parke, 
tuojau po paminklo pamatų

Kaip dabar statomas Mar-j išlaukinėj pusėj apvelkant 
quette parke Dariui - Girėnui i granito plytomis, tai yra mar- 
paminklas atrodo, gali būti muru. Tada jau bus baigia-'pašventimo apeigų. Gegužinėj
aišku tik tam, kuris pats jį mas darbas ir jis baigsis prieš 
pamato, o pamatyti visiems liepos 28 dieną, kurioje įvyks 
kurie jo dar nematė, bus pro- paties paminklo atidengimas, 
ga sekantį sekmadienį, lieposj Pats paminklas sudarys ky 
7 dieną. Tą dieną įvyks pa- lio pavidalą: priešakys platus 
minklo pamatų pašventinimo Į su dviem kampais, nuo kurių
iškilmės.

Bet daugelis nemarius*ų vi
sgi žingeidauja, koks bus tas 
paminklas. Ypatingai žingei
dauja tolimesnių kolonijų lie
tuviai, kurių nevienas ir au
ką yra davęs paminklo sta
tymui; įdomauja jie, ar tai 
bus paminklas tam tikroje pa
minklo reikšmėje, ar gal bus 
tai tik šiaip ženklas pavydale 
kokio stulpo su Dariaus - Gi
rėno vardu ir data jų tragiš
ko žuvimo. Paminklų, mato-

Maloniai prašome visus mūsų parapijonus, kaimynus, prietelius ir biz
nierius j mūsų parapijos pikniką.

Bus skanių gėrimų ir valgių ir graži brolių METRINIŲ muzika.

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI
------  --g-—-—— - -fr— ...į į ...■E

CICEROS ŽINIOS
ŠIURPUS ĮVYKIS

d. busu vyksta į New Yorką. 
Kas mano važiuoti automobi
liu, prašomi susisiekti su Dai 
neliais minėtu adresu. Rap.

ta

gautas pelnas bus priskirtas 
paminklo statymui, kad sukė
lus trūkstančią pinigų dalį.

giue ir nuopelnus, ir prijau- 
sienas eidamos užpakalin bai- čia paminklo statymo Fondo 
gsis vienu kampu smailumo
je. Taigi bus jis trikampis.
Nuo priešakio iki užpakali
niam kampui ilgio turės 3G pė
das. Priešakyj plotis nuo vie
no kampo iki antro išneš 2G 
pėdas. Augštyje priešakinė da 
lis turės irgi 2G pėdas.

Tai toks paminklo didise 
struktūroj. Ornamentaeiją a-

KRIKŠTYNOS
BRIDGRPORT. — Vestuvių 

daug, ir krikštynų pasitaiko, 
nors mažiau.

Birželio 23 d. kun. J. Šau- 
linskas pakrikštijo jau trečiom

Birž. 30 d., prie IG St. ir 
51 Ave. italas pašovė dvi se
seris lenkes ir pats nusišovė.
Lenkutės rasit ir pagys, nors 
ir pavojingai pašautos.

Italas prieš kiek laiko per-
Užtat, lietuvių, kurie Įvertina gįskyręS Su savo žmona per
didvyrių Dariaus ir Girėno žy- kiek lajko draugavo su len- 'kartos bridgeportiete dukrytę 

kaitė. Toliau jai atsisakius Jurgio ir Bronislavos Ganus 
draugauti jis ir žadėjo atker- kų. Vardas jaunutei duotas 

daibui, pri\alo kuoskaitlin- jgy|į jaĮ j p jos seseriai už at- Ramonu (Romutė) Rita. Kri-
giaus'.a dalyvauti paminkle 
pamatų pašventimo dienoj, ’ 
ten pat įvykstančioj geguži
nėj, kad Fondui pagelbėti ti
nkamai baigti paminklo sta
tymo darbą laiku. Pagelbėki- 
te Fondui pelnyti kiek pinigų 
tam svarbiam tikslui

Visi, kas tik galite, daly
pipasakoti dabar negalima, jvaukite Dariaus - Girėno dit
kol paminklas dar nėra baig-

te, yra visokių ir visokios iš- šakyj ar{į virgfmgs bus Da
vaizdos bei pavydalo.

Pilnai išaiškinti paminklo
išvaizdą tiems, kurie jo nėra 
matę, nebus galima kol jis 
bus pilnai užbaigtas. Dabar 
galima pasakyti tik tiek, kad 
tai bus tikras paminklas. Da
bartinė jo struktūra vidujinėj 
dai y j yra jau baigta, bet tai 
dar tik nuogas mūras, be jo
kių pagražinimų ir ornamen- 
taeijų. Toks jis bus iki sekan
čio sekmadienio, 7 dienos lie
pos, kada bus pašvęsti pama
tai. Paskui bus jau baigiamas

DARIAUS - GIRĖNO 
LAIKRODIS

Sis laikrodis kasdieną rodvs klek 
J*u surinkta garsinimu Darlaus-Ol- 
rėno paminklo atidengimo iškilmių
programai:

The Mayor of Chicago
States Attorney Courtney
A>*t States Attorneys
Physlclans and surgeons
Attorneys
Bldg. and Loan Assns.
Funeral Dlreetors
Meat Markets
Banks
Theatres
Automobile Salesrooma
Pharmaclsts
Clergy
Newspapers
Contractors
Tallors
Cobblers
Beauty Parlors
Furniture Stores
Jevrelers
Roetetles
Barbers
Confeetloners
Beer Dlslrlbutors
Ctolhiers
Ga soline Statlons
Optometrlsts
Shoe Stores
Florlsts
Jneuranre hrokers
Aldermen
Judges
Press Companles
Llųuor Corporation!
Dalrles
Masters-ln-Chaneery
Financial Corporation!
Harrtsarr Stores
Tobacco ('ompanles
Raking Companles
Coal Yards
Photographers
Cleaners and dyers

noje, sekantį sekmadieni, lie
tas. Tiek tik žinoma, kad prie pos 7 dieną. Tos dienos iškil-

riaus - Girėno biustai, žemiau 
jų žemės rutulis. Iš požemio 
elektros žiburio spindulys ap
švies žemės rutulį ir dalinai 
biustus. Žiburys degs dieno
mis ir naktimis, tai bus amži
nas žiburys, praeiviui rodan
tis, ką paminklas liūdija.

Galutinam paminklo užbaigi 
mui betgi trūksta dar pinigų,

AKIŲ GYDYTOJAlT

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis

OPTOMI’.TRICAELY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kurie 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karžt), atitaiso 
trumparegystę Ir toliregęrstę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra. parodanCIa mažiausias klai
das. Rpedalfl atyda atkreipiama Į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Dangei y at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Bonlevard 7589

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
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 CANal 0523

kalbinėjimą, ką ir padarė. 
Pamoka lietuvaitėms, kad

neflirtuotų su nežinomais vai
kinais, o ypač su svetimtau
čiais.

Birž. 19 d. T. Šliažas (ar 
Šliužas) norėjo sutrumpinti 
sau gyvenimą. Vietoj, kad ge
rti degtinę, išgėrė nuodų bon- 
ką, bet buvo permaža. Nuveš

mės įvyks ‘•lietuviškame” Ma 
rąuette parke. Sakau “lietu
viškame” parke, nes jį apgy
venę beveik vieni lietuviai ir 1 
tik vieni lietuviai ten visada 
susirenka.

kšto tėvais buvo mažytės teta, 
Kotrina Garuckaitė su p. Bell.

Laimingai augti jaunai lie
tuvaitei. Rap.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Pusmetinis susirinkimas A. 
R. D. 2 sk. įvyks liepos 5 d., 
tuoj po pamaldų Šv. Jurgio 
parap. mok. svet., ant 2 lubų.

Visos rėmėjos prašomos šutas į ligoninę ir dabar sveik e .
-r, . t 1• . 1 t eiti ir drauges atsivesti. I usta. Bet dirbti vargiai kada H

galės. Vis tai girtybės pasėkos.
Rap. LIETUVIAI DAKTARAI

Daineliai, 2104 So. 51st A v. 
Korespondentas ateinantį pirmadienį, liepos 8

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI: 

Ofiso Phone 
PROspect 1(128

Res. and Office 
2859 So. Leavltt St.

CANal 0705

DR. J. J. KOWARSKAS
PTTTSTCTAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 8 Iki 8 rak. 
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 19SO

Tel. ROdevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8sredoj papai sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 8378 
Res. Tel.: ETEMlock 8H1

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 lr 8:80 iki 8:80 
Seredomls Ir nedSHomls pagal sutart) 
Rez. 2515 W. 89th St. Pagal sutart)

Tel. Ofiso BOUlevard 5911 
Res. VTCtory 9848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1-8: nno 8:80-8:89

756 Weat 35th Street

Tel. OANal 0267
Res. FROspeet 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS lr CHIRURGĄ H 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. ArteMan Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 8 popiet 
8 Iki 8 ▼. vakaro

Tel CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutart)

Tel CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
OYDVTOJAS lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti 
RE7TDCNCI.1 A

6G31 S. California Ave.
Telefonas REPublle 7868

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginla 0038 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutart)

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gvdvtolas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 

Oas X-Ray
4142 ARCHER AVE., Oor. Franclsco 
Tel. offlce Laf. 8880; res Vlrg. 9889

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
oftham

4729 Bo. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO. ILL 
OFISO VALANDOM:

Nno 19 Iki 12 vai. ryta, nuo I Iki 4 
vai. po pistų Ir nno 7 Iki 8:19 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 19 tkl 18 

valandai dienų 
Telefonas MTDwav 9M8A

DR. MAURICE KAHN
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAM

4631 so. ASHLAND AVE.
TeL TARds 0994 

Rea.i Tel PLAaa 2400 
Valandos:

Nno 19-11 v. ryto: 2-9 Ir 7-9 v. v. 
Wed*1 dieniais nno 19 Iki 19 diena

Dienraščio “Draugo” Metinis 

PIKNIKAS

Sekmadieni, Liepos 21 d., 1035 m.
BIRUTĖS DARŽE

rime įdomių ir naujų reikalu 
aptarimui. A. Nausėdienė,

A.R.D. 2 sk. pirm.

EM£ VERŽTIS VESUVIUS

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

NEAPOLIS, Italija, liepos 
3. — Iš naujo prakiuro u gilia 
balnis Vesuvius ir lava pra
dėjo veržtis iš jo žiočių.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

»

Tel. LAFayette 7450

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDTTOJAS ‘lr CHIRUROAS

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

Tel. CANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMlock 8286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
OTDTTOJAS lr CHIRUROAS

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak.

Rezidencijos Ofisas: 2658 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1449 BO. 49th CT., CICERO. ILL.
Utar., Ketv.. ir P9tn. 19—9 vai.

8147 80. HALSTED ST.. CHICAOO
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. OROvehlll 0817

6924 S. TAl.MAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
OTDTTOJAS lr CHIRUROAS 

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

NedSlIoJe pagal sutart)

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 tkl 10 rvtals — 1 
£1 « Popiet — 6 tkl 8:80 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p p.

513 Galiauskui Kazimierui 
525 Petkui Antanui
52G Polijanskui Antanui
539 Sukolienei Juzei
542 Tzaulinskiui T.
544 AVegiui Adomui
548 Zaleskiui Bruno

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

J FLETAI RENDON JOHtTBTUJRDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlo. 

vakarais 6 Iki 9
Telefonas OANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblIc 9600

I 4654-56 AVenttvortli Ave. 2 
fletai po G kambarius, dideli 
porčiai, dideli ir šviesūs kam
bariai. Gesas, elektra ir t.t. 
Pašaukite:

MIDway 10343

KRAUTUVĖS RENDON

4G54-5G Wentworth Ave. 
dvi didelės krautuvės su gy
venamais kambariais. Tinka
mos bile kokiam bizniui. Po 
$25 mėnesi. Pašaukite: 

MIDway 10343

Telephone BOUlevard 2RO0

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Res. 6515 9. Rockwe11 St.

Phone REPublle 9723 CHTCAOO

! CLASSIFIED
1

ArTOMOBTT.ES ArTOMOBn.ES

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotų Karų Bargenai _

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK ’85, 5 Sodan. Trunk. garant............................................... 9825
BUICK *35, 5 Sedan. garant............................................................ 9795
CADTT.T.AC ’SO. 7 Sedan. V-16. Tobulos............................... 9745
BITTCK ’83, 5 Sedan 87, kaip naujas .......................................... 8695
CADTT.T.AC ’Sl. 7 Sedan. 6 drat. ratai ...................................... 9695
PONTIAC *84. 5 Sedan De Luite .................................................... 9695
LA SAI.T.E ’Sl. 5 Sedan, labai pulkus...................................... 2115
PtCKAOD ’Sl. 7 Sedan. distom Bullt ................................... 8305
LINCO! .N ’29. 5 Sedan. pulkus karas ...................................... 2875
BUTCK ’31. R Sedan 67. geroj tvarkei .......................................... 8375
T.A SAT.T.E '31. 5 Coupe, geram stovy....................................... 2345
PIERCE *30. 2-4 Coupe, geram stovy ...................................... 8325
T.TNCOT.N ’SO. R Sedan. labai pulkus karas............................... 8295
CADTT.T.AC ’SO. 7 Sedan. geram stovy ...................................... 8295
BUTCK ’SO. R Sedan 61. Svarus .................................................... 8225
CHEVROT.ET *81. 2 Coupe. 6 drat. ratai ............................... 8225
BUTCK ’30. 7 P. Limo.. 6 (Jrflt. ratai .......................................... 8225
FORD ’81, 2 Coupe, gerot tvarko) ........................................... 8195
LA SAT.T.E *29. 5 Sedan. žetna kaina ............................................ 8195
CADTT.T.AC ’28, 5 Coupe, geram stovy ........................................... 8195
O AKT,AND ’SO. 5 Sedan. graliam atovy ................................... S17K
CADTT.T.AC ’?8, R Sedan. bargenaa ................................................. gi25
CADTT.T.AC ’28. 7 Sedan. suraukite ................................................. gigR
ESSEX ’29, 5 Sedan. bargenaa .......................................................... g 85
BUTCK ’27, 5 Sedan. pigiai ............................................................. 8 65
BTTTCK '27, B Sedan. kalnuotas parduot.................................. g ao
STUDEBAKER ’29, 5 Sedan ............................................................ 9 85

♦

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4100

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

/

ArTOMOBTT.ES
ArTOMOBn.ES

