DRAUGAS

DRAUGAS

VIENATINIS TAUTINfc8 IB
TIKYBINES MINTIES LlJfr.
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

T.^F. MOST INFLUENTIAf
LTTL.TJANIAN
CATHOLIC
DAILY IN AMERICA.
i

T.TTHUANIAN DAILY FRIEND
No.

" D r a u g a s " 2334 So. Oakley Avenue, Chieago, Illinois
137
Kaina 3 c .
ENTERED AS BECOND-CLAS8

RINKIMAI SEIMAN
LIETUVOJE

TREČIADIENIS, BIRŽELIO-JUNE 10 D., 1936.
MATTER MARCH

n , i9K,

AT

tfg*i*QQ, narnom u r o r a Tgg

JERUZALĖJE

oy

MARCH

METAi-VOL. %X

DAUGIAU BAŽNYČIŲ ŠIANDIEN " D R A U G O " RADIJO
ATIDAROMA MEKSIKOJE VALANDĄ DAINUOS DAINŲ
KONTESTO LAIMĖTOJAI

MEXICO CITY, birž. 8. —
Gauta žinių iš Yukatano ir
Pirmą vietą laimėjo Florencija Paskaitė, Nek. Prasid.
Žemosios Kalifornijos
apie
parap. — "Supinsiu dainuok"; 2) Leoną Rimkiutė, Sv.
žnyčių atidarymą.
Pagaliau Juozapo parap. — "Gražios oievos Lietuvos''; 3) lankia

Sako, r i n k i m u d a v i n i a i per
l O dienų nebus ž i n o m i
KAUNAS, birž. 9. — Lie
tuvoje šiandien pradėti bepartijinai seiman rinkimak
Tęsis dar ir rytoj visą diena.
Visos opozicijos
politines
partijos, kurias įsigailėjusi
tautininkų partija panaikino,
boikotuoja šiuos rinkimus —
pataria gyventojams nedaly
vauti rinkimuose.
Kandidatai seiman skirti iš
tautininkų partijos valdomų
apygardų tarybų. Supranta

ACY
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i. įfTi
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ma, tie kandidatai yra tantininku partijos nariai.
Lietuvos žydai tikisi laimė
ti dvi vietas seime.
Vvriausvbė sako, kad rinkimių daviniai vargiai bus ži
nomi prieš dešimtį dienų.
Naują seimą planuojama
sušaukti specialėn sesijon lie
pos mėnesį. Yra svarbių rei
kalų, tarp kurių politiniams/;
kaliniams amnestijos klausi
mas.

ir (Vera Cmz valstybėje ati- j Pikturnaite, šv. Kryžiaus parap. — "Vai, Lietuva"; 4) Kaži
mieras Stočkus, šv. Jurgio parap. — "Kada kariai"; 5)
daryta trys bažnyčios.
Cecilija Laudanskaitė, Visu šventu parap..— "Eikim, seBet .kas iš to, kad atidary
sers, j darž$lj".
toms bažnyčioms nėra kuni
. Visi viršininėti laimėtojai dainuos šiandien jv.r "Drau
gų, kurių skaičius, visur žy
go" radijo valandą 4 vai. popiet iš stoties WEDC, 1210 kil.
miai suvaržytas. O Vera Cruz
Jų dainos bus tos pačios, su kuriomis laimėjo dovanas. Ta
valstybėje jau ilgi metai, kaip
proga bus įteiktos dovanos.
neleidžiama nė vienam kuni"Draugo" Dainų Konteste balsų gavo:
gtii eiti pašaukimo pareigas.
Florencija Pcškaitė, — 25S2; Leoną RimMūtė, — 2366;
Šioj pačioj valstybei protes
Janina Pikturnaite, — 2331; Kazimieras Stonkus, — 2216;
tantų pryčeriams
netrukdo
Cecilija Lajiidanskadtė, — 1974; Liucija ArtiSaJuskaitė, —
mas tarp saviškių religinis
1269; Adele Druktenaite, — 1114; Hiliardas Barkauskas, --•;
veikimas.
1066; Leonardas Abaravičius, — 967; Bronius Zalatoris, —
960; Juozapas Stulgai, — 688; Ona Jocas, — 659; Alfonsas
Krikščiūnas, — 623; Darata Muraškaite, — 592; Rikardas
Genis, — 564; Edvardas Zinkus, — 397; Genovaite Kripas,
— 393; Jonas Andriufika, — 384; Albina Ptistftlnjnkaite, —
371; Marijona Arlauskaite, — 315; Juozapina Blautas, —
MADRIDAS, birž. 9. - - 291; Edmundas Janavičius, — 237; Bronius Videckis, — 197;
Ispanijoje .ne tik streikai, bet Boleslovas Mankus, — 148.

SOCIALISTAI SUSIKIRTO
SU KOMUNISTAIS

ISPANIJOJE STREIKAI,
RIAUŠĖS

Nauji streikai reiškiasi
Prancūzijos jvairiose dalyse

ir politinės riaušes ir teroras
Britų miliitarinis policininkas saugoja j
Jeruzalėje, plinta. Vad&uja daugiausia
PARYŽIUS, birž. 9.
Palestinoje, nuo arabų puolimo.
cme Photo.) komunistai ir sindikalistai".
ka.
Prancūzijos socialistų
* po
Kai kur socialistai atsisako
puliarus- frontas" su komu
prisidėti prie streikų ir riau
BOSTON, Mass. (per paš
Popiežius gina namų ir
nistais jau pradeda griūti.
šių.
tų); — J o Eminencija kardi šeimų šventumą ir nurodo
Toliau šis *'frontas" ne ne
Iš didesniųjų streikų pažy
nolas O'ConnelJ anų sekma valstybėms moterystes sak
PARYŽIUS,
birž.
9.
reikalingas, kadangi rinkimai
mėtini: apie 100,000 vaJstiedieni kaŲjėdamas per radiją ramento svarbą. Reinių reji. ?J£^9SįL?£
j
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" D a r b o generalė konfedera
mu.
9. — feedarbiai sukėlė de nierių Asturijoje ir apie 40,- pasaulin grjžtų, jei tautų stipriausias pamatas. Socia
Chieago
miestas
pats
vienas
Žiniomis iš Valenciennes, cija'' sekretorius Leon Jou000 statvbos darbininku ,Maturės
rūpintis
savo
bedarbių,
monstracijas.
Norėjusią,
juos
valdovai nusikratytų pasipū listai ir komunistai visą laikų
tenai ginklų fabrikuose strei haux per radiją ragindamas
dride. Mažesniųjų streikų yra
šelpimu
ir
jų
šeimų
likimu.
timu ir klausytų Popiežiaus dirba už moterystės ryšių su
išblaškyti
policiją
demons
kuoją socialistai susikovė su darbininkus, kad jie nutrauk
visoj šaly.
Illinois
Emergency
Relief
kopatarimų ir išganingi] nuro griovimų ir šeimų ir namų
trantai pasveikino su bute
komunistais, kai
socialistai ti) streikus, pareiškė, kad
Sevillėje komunistai sukur
išardymų į kadangi šiems gai
dymų.
Praneūzijos
darbininkų
laimisija
uždaroma.
pasiryžo nutraukti streiką, o
liais ir plytgaliais.
stė darbininkus kellti demon
Jo Eminencija sakė, kad valams nerūpi tautų, arba
mėjimas
yra
epokinis
ir
tik
Šelpimui
tikimasi
gauti
iš
komunistai pasipriešino, pa
Policija į tai atsakė šaudy stracijas. Pasireiškė riaušės. praeities istorija liudija, kad valstybių likimas, bet jų pa
rai
žymus,
ko
nebuvo
įvykę
pirkimo
mokesčių
vieną
mili
žymėdami, kad jie negali pri
mais. Du demonstrantai per Nužudytas vienas policinrn- tarp pasaulio tautų visados čių įsigalėjimas jper diktatū
per
ilgus
šimtmečius.
Jis
sa
joną
dolerių
kas
mėnesį,
tuo
pažinti premjero Blumo pa
kas, daugybė darbininkų su žydėdavo taika ii" gražus su- ras,
šauti ir keliolika sužeista.
kė,
kad
nuo
šio
laiko
darbi
tarpu
šelpimui
kas.
mėnesį
duotų darbo sąlygų.
žeista. •
Kardinolas ragino katali
ninkų santykiai su darbda reikalinga daugiau kaip 4 mi
( gyvenimas, kai krikščionybės/
Pranešta, kad toje kovoje viais1 bus tikrai kaip žmonių
saugoja vyriausias ganytojas ir vadas kus vienytis ir burtis katali
POPIEŽIUS ŽAD6JO PRO Madride policija
lijonai dalerių.
socialistai daug nukentėję — su žmonėmis, ko niekad nebū
Legislatūra patarė ir nus FESORIUI DAR KARTĄ aludes ir restoranus. Strei- gaudavo progos įsikišti į pa kų akcijon, kad bendromis je
jų keliolika sužeista.
nesusipratimų gomis atrėmus radikalų puo
ta Prancūzijoje. Kaip visur prendė, kad šelpimui miestas
SU JUO PASIMATYTI įkuoija tarnautojai sindikalis- sireiškiančių
/V
Iš kai kurių* Prancūzijos .da ! kitur,
L U _ , taip
,„•
•
x>
« - •• •
limus prieš Katalikų Bažny
Itai. Kai kur radikalai sprog- klausimus.
ir
Prancūzijoje
gali sukelti reikalingą
trijų
lių pranešta, kad daugiur ikišiol nesiskaitvta su darbiŠi tiesa ir mūsų laikais pa čios įstaigas^ O tautų valdo
VATIKANAS, birž. 0. — dina bombas.
milijonų dolerių fondą padi
nauji streikai reiškiasi. Dar ninkais. Dabar būsią kitaip,
^jenur įr k į t u r radikalai saulio tautoms būtų išganin vus kvietė, kad jie nusikraty
dinant mokesčius už nekilno Šventasis Tėvas Popiežius
bininkai stato naujus ir di nurodė darbininku orgranizapriešbažnytines de- ga, jei tautų valdovai ir va tų tuščiais pasipūtimais ir
jamas savastis iki 30 centų Pijus XI šiandien privačioje
ftukeiia
desnius reikalavimus.
cijos vadas.
nuo 100 dol. įkainotos vertės. audiencijoje turėjo Chieago, m o n , s traci t jas, puola ir plėšia dai klausytų krikščionybės vy imtų žygiuoti Popiežiaus nu
riausiojo ganytojo — Popie rodytais keliais.
Pačiam Paryžiuje strt'ikuoAldermonų taryba gali tai universiteto profesorių B. L. parduotuves ir privačius na
Kai darbininkų vadai džiu
žiaus raginimų ir nurodymų, j
ja laikraščių įsveziotojai, at
padaryti,
bet
kų"
sakys,
pilieUllmaną,
Baigiantis
audienm
u
s
gina darbininkus apie jų lai
Išnyktų tautų tarpe nepasi- | K A U N E NELEIS STATYTI
metę darbdavių paduotas tai
cijai
Popiežius
pareiškė,
kad
čiai,
kurie
jau
ir
taip
mėjimus, pramonininkai
ai
tikėjimai ir klestėtu pastovi NAMŲ SU NEHIGIENIŠ
kos sąlygas. Streikuoja ir ke
dar
karta
su
juo
pasimatys.
moka
didelius
mokesčius
už
LIETUVOJE
RUOŠ
DARB
manuoja. Jie nurodo, kad jei
taika ir meilė.
KAIS BUTAIS
lių didžiųjų apdraudos kom
Prof. Ullman sako, kad DAVIŲ IR DARBININKŲ
socialistų vyriausybės pro nekilnojamas savastis.
panijų tarnautojai. Kiti strei
Miesto majoras taip pat Popiežius yra sveikas ir pil
SUSIARTINIMO ŠVENTĘ Nes kam gi čia, pasaulyje, KAUNAS, miesto savival
grama bus
vykdoma taip,
kininkai pripažįsta paduotas
daugiausia gali rūpėti taika dybes, statybos komisija, svar
kaip ji yra paskelbta, visos yra priešingas didinti mokes nas energijos.
vyriausybes sąlygai ir grįžta
KAUNAS. — Grupė jau ir žmonijos gerbūvis, jei ne stydama privačios
statybos
pramonės šakos neatlaikys čius. Kas gi bus- daroma, kol
darban.
STREIKUOJA LAIKRAŠ nesniųjų darbdavių ruošiasi Popiežiui, kuris su visa širdi prašymus, žiūri į tai, kad pa
spaudimo ir turės griūti. Ki kas nežinoma.
šių vasarų surengti darbda mi aukojasi, kad užtikrinus tiektuose projektuose
būtų
tais žodžiais — pramonės ne
ČIŲ IŠNEŠIOTOJAI
DIPLOMATINIAI ATS galės1 išsimokėti ir neturės NIKARAGUOS PREZI
vių ir darbininkų susiartini- žmonijai laimę.
Popiežius tinkamai ir higieniškai supro
TOVAI ATŠAUKTI
DENTAS APLEIDO ŠALJ GUADALAJAJtA, Meksi mo šventę. Šventės tikslas vra ne vien vyriausias krik- jektuoti gyvenamieji būtai.
fondų tolesniam darbų vedi
PARYŽIUN
švelninti santykius tarp dar ščionybės vadas, bet ir visų Malt, iki šiol priemiesčiuose
mui..
ka, birž. 9. — Laikraščio " E I
MANAGUA, birž. 9. — Ni- Informador" apie 200 išne bdavių ir darbininkų, kad žmonių gerasis bendras tėvas. smulkūs namų
savininkai,
Ekonomininkai gi tvirtina,
PARYŽIUS, birž, 9. —
kad artimoj ateityje Prancū caraguosi prezidentas Sacasa šiotojų sudarė unijų ir sus darbdaviai ir darbininkai su Šventasis Tėvas Pijus XI jau statydami gyvenamus namus,
Prancūzijos nauja vyriausybė zija susilauks brangaus gyve altsisitatydino ir pereitų šeš
prastų, kad jiems nėra jokio daugel kartų yra nurodęs atsižvelgdavo tik į išorinę na
treikavo pareikalavę, kad jų
atšaukė daugumą savo diplo nimo. Tai bus naujas darbi tadienį apleido šalį.
kovoti, tautoms kelių, kuriuo žygiuo- mo pusę, o į tinkamus butų
unija būtų pripažinta. Pikie- tikslo tarpusavyje
matinių atstovų iš Europos ninkams smūgis ir pasireikš
Vakar atsistatydino ir vi tuoja laikraščio spaustuvės bet tik bendromis^ jėgomis d ir jant gadima pasiekti pastoviai į rengimus mažai tekreipdavo
sostinių, kad su jais asmeniš naujas sąjūdis ir streikai, kai ceprezidentas Espinosa ir iš
bti tautos ir valstybės gero taikų, gerovę ir laimę.
> dėmesio. Kadangi dėl nehiginamus.
kai pasitarius, o kai ktiriuos socialistų vyriausybe neras vyko i Costa Ricsa.
vei.
Savo enciklikoje "Qūadra- eniiskų butų daugiausiai nupakeitus naujaisiais.
priemonių, kad jiems pagel
ŽYDAI PASNINKAUJA IR Kai minimai šventei paruo gesimo A n n o " Popiežius Pi- kentėdavo biednuomenė, tai
šiamieji darbai bus atlikti,
RESPUBLIKONŲ SUVA
bėjus.
jus X I vaizdžiai paduoda šis statybos komisijos nusis
MELDŽIASI
ITALIJA GRASINA AP
tai tuo- reikalu bus susitarta
ŽIAVIMAS CLEVELANDE
tikruosius išlyginimo ir tei tatymas yra sveikintinas.
ir
su
atatinkamomis
įstaigo
LEISTI T. SĄJUNGĄ
BUKAREŠTAS, Rumuni
CLEVEI^AND, O., birž. 9.
singumo principus darbui ir j
JERUZALE,
Palestina,
mis.
PARYŽIUS, birž. 9. — ja, birž. 9. — Ryšium su įvy — Iškilmingai atidarytas res birž. 9. — Vyriausias žydų
kapitalui, kuriuos
vykdant
Italijos vyriausybe oficialiai kusia čia katastrofa sugriu publikonų partijos nacionalis rabinatas paskelbė visiems
Toliau, norima padaryti tikrai būtų susilaukta geropranešė Prancūzijai, kad jei vus platformai ir žuvus apie j suvažiavimas. Gausingai yra Palestinos žydams vienos die taip, kad tokia šventė būtų vės,
išnyktų
išnaudojimai,
CHICAGO, SRITIS,
suvyki- nos pasninką, kad apsidrau tradicinė ir kiekvienais me- skriaudos ir kartūs nepasi- Šiandien debesuota ir daug
nebus [panaikintos sankcijos, 50 asmenų areštuota 6 asme- Į respublikonų vadų
nys.
mas.
Italija apleis T. Sąjungą.
vėsiau.
taia ruošiama.
tenkinimai.
dus nuo arabų riaušių.

VIENI DŽIŪGAUJA, KITI
AIMANUOJA
CHICAGO NETURI ŠEL
PIMO FONDO

PASAULIS YRA REIKALINGAS
RAMYBĖS IR TAIKOS

VARŠUVOJ POLICIJA
ŠAUDO BEDARBIUS

ORAS

Trečiadienis, birželio 10, 193(
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Bendradarbiams ir korespondentams rastų negrąžina,
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lui pašto ženklų.
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DIENOS KLAUSIMAI
DĖL ŽIAURAUS KATALIKŲ PESEKIOJIMO VOKIETIJOJ

kad privertė nekaltai aukas eiti į .ne
padorias aplinkybes, kur vaJriiios fotografai Sme" fotografijas liūdymui jų nu
sikaltimo".
Taigi, katalikai ir nekatalikai aiškiausia
mato, kokių šlykštybių imasi Vokietijos na
ciai, kad kovoti prieš Katalikų Bažnyčia.
Tik mūsų lietuviški socialistai, susispietę
prie "Naujienų", užgiria nacių vedama kam
paniją prieš katalikus. " N - n o s " , kurios daž
nai deklamuoja apie demokratija, teisėtumų
ir teisingumų, kurios dažnai ir prieš Hitle
rio biaurių politikų pasisako, tačiau, kuo
met naciai persekioja ir žudo katalikus, joms
geras ir Hitlerio teismas ir teisingi jo agen
tų sufabrikuoti liūdymai prieš vienuolius.
Vadinas, ir liūtai tedrasko katalikus, socia
listai jų neužstos, negins, nes jie katalikai.
Tai matot, kaip toli siekia socialistų teisin
gumas ir kalbos apie demokratijų ir teisė
tumus.
,j
(JLU

Lietuviu Tauta - Savo Kariuomenės
Kf Pasakė Lietuvos Kariuomenes Vadas Gea
Stabo Pulk. St. Raštikis Kariuomenes Su
Visuomene Susiartinimo Šventėje, Kaune,
GegužSs Men. 17 d.

neužordeliuoti,
PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tam pruntui
Kariuomenes vadas genera- rinti, apsaugoti ir apginti.
aš duodu sugdžesčinų juos da
5
lio štabo pulkininkas St. Raš Viena iš didžiausių, o gal ir
Knygoj "Aukštųjų Šimo ryti tokius.3 ant raudonos
tikis pasakė kalbų, kurioje pati didžiausioji šio darbo na nių Likimas" Jeva Simonai flegės pilnas portretas Troc
pareiškė:
šta tenka kariuomenei. Šį tytė vienoj vietoj rašo, kad kio, kuris vedasi iškorusį šu
— Kaip simboliškai visus darbų dirbant, kariuomenei kai niekšas An&kijg. iš pavydo nį, o į jo uodegų įsikibę cimus jungia Nežinomojo Ka reikalinga savos visuomenės padegė savo brolio
Jokirbo cilistų lyderiai ir visi, kurie
reivio kapas, ši bendra visų materialine ir moraline para triobas, šalindamasis nuo gai stikina už balšavikų bendrų
valstybes piliečių auka, su- ma. Kariuomene visų laikų sro vietos pamatė, kad visas pruntų. Parašas galėtų būti
dėta dėl visų mūsų nepriklau- turi žinoti ir jausti, kad ji pušynas liepsnose. "Ak, ne, toks: "Bendras Pruntas į
somybės, taip ir visa kariuo ne viena, kad už jos nugaros ne, tik taip per akis pasiro Konvenšinų.''
KUN. PB. VIBMAUSKO SUKAKTIS
menes masė, turi visus mus stovi kariuomenes fiziškų ir dė... I r tos akys kaži kodėl...
Šv. Petro parapijos (So. Boston, Mass.) jungti ir artinti, nes ji susi- dvasiškų jėgų šaltinis, did Ar jau silpnyn eina..." tarė
Rūkas Šnapsorius beskai
klebonas ir LDS Centro Dvasios Vadas. Kun. deda iš tos pačios visuomenės žiausioji kariuomenės talkini- sau Anskis.
tydamas gazietų rado žinių,
Pranciškus Virmauskas birželio 2 dienų mi paimtų vyrų - karių, pasiruo- nkė - visa lietuvių tauta ir
Akllrat tavorš6iai
tokias
kad vieno farmerio karvė at
aVl
nėjo savo 20 metų kunigavimo sukaktuves. šusių ir pasirengusių, reika- si Lietuvos piliečiai
kis turėjo Dekoreišino dienų vedė veršiukų su dviem gal
Kun. P. Viniiauskis įšventintas kunigu lui ištikus, nesvyruojant už
Šiuo atžvilgiu :»msų visuc- vienąja Čikagos, vėjų neštas vom.
birželio 2 dienų, 1916 metais, Šv. Kryžiaus visų gyvųjų
nepriklausomų menėje daroma gana daug. !įr dabar balšavikams pames— Fonės, — sako Rūkas.
katedroje, Bostone. Šventimus suteikė J . E. gyvenimų atsigulti net į šal
Pirmiausia ginklų fondas, tas, daktaras tautiškose ka- —'. Kaž kaip filinčiau aš tu
Kardinolas O'Connell. Mokėsi Šv. Laurino
tų, žinomo ar nežinomo karei Vien tik per vienus metus gi- ( P uose. Šliupui,
Grigaičiui, rėdamas dvi galvas.
kolegijoje, Kanadoj ir kunigystes šešių me
vio kapų, kad tik Lietuva nklų fondo aukos jau pradėjo Bračiuliui ir' Andriuliui (bai— Labai gerai, — atsako
tų mokslus baigė Šv. Jono Seminarijoje.
būtų apsaugota nuo pavojų. augti į antrų milijonų litų. gali, kompanija!) sėdint ant jam žmona. — Vienu sykiu
Pirmas iškilmingas šv. Mišias atnašavo Šv.
Roko 7 lietuvių parap. bažnyčioje, Montello, Tai yra pirmas ir bene svar Mūsų laikais ir mūsų sąlygo steičiaus, jis aplinkui matė .galėtum gerti ir rūkyti,
Mass. Tuoj po šventimų J. E. Kardinolas biausias visuomenės ir kariuo- se tai yra labai gražus ir di- minias bažnytinių, su rąžan
O'Connell paskyrė kun. Virmauskį į Šv. Pe menės būtinas vienybės pa-'delis darbas. Ginklų fondo čiais rankose, kurios gyrė ir
Nesenai Čikagoj buvo toks
gražus pasisekimas yra ne tik gėrėjosi tautiškais kapais ir atsitikimas. Kažkoks žmoge
tro lietuvių parap. (kurios jis dabar yra kle grindas.
bonu) vikaru. Čia kun. Virmauskiui labai Xietuvos
nepriklausomybę didelis materialinis įnašas i j kalbėtojais. Akys jam buvo lis Michigan leikoj norėjo pa
trumpai teko darbuotis, nes J . E. Kardino
a^pvjusj . $¥tnoj? ''Visuomenės mūsų kariuomenės ginklavi taip apsitararakave, kad ir siskandinti. Pasitaikė pro šalas jį paskyrė i paįrusių IJaw*eno#,.J&v. Pran- ;
ir kariuomenės viešo pasiro- ma, bet kartu yra ir didelė Jml savi kiškos i l e g ė s ^ kurios Ij važiuoti- Jynui Nemokaičiui,
ciškaus lietuvių parapijų klebonu.
•, ' v
• v 1 7 moralinė parama visai kariuo dengė Šliupų, Grigaitį ir ki kuris žmogelį ištraukė iš van
+- i
dymo t.švente
buvom. prieš
17 menei, nes tai parodo, kad tus,
Lawrence kun. P. Virmauskis labai sun metų,
jim rodėsi tautinės fle dens. Savižudy s po to nubėgo
y. 1919
gegužės
kiai darbavosi iki 1929 metų. Čia jis rado mėn. 11 d., kada Kaune bu visuomenė nėra abejinga ir gės.
I r jis pats kloniojasi prie medžio ir pasikorė. Įlabai mažai susipratusių lietuvių katalikų. vo pirmoji iškilminga karių pasyvi bendriems visos vals- toms balšavikdškoms flegėms.. vyko koronerio tyrimas ir
• -i
A• Itybės reikalams,
r T a r a ; tavorsciai,
^»„•ri*, • pnklodas
ii j
Dauguma buvo suklaidinti ir pasidavę neza- savanorių priesaika.
Nemokaitis pašauktas liudyti.
Šiam
}-],.__.
.
I ir
, kad skait-1
., vrerai,
ležninkų ir bedievių įtakoje, kurie vedė grie
— Dėlko tamsta, ištraukęs
vykiui atsiminti dabar ir no- ilingi ginklų fondo aukotojai sako r Kuris vartoja smalų,
žtų ir nekultūringų kovų prieš kun. Virmaus „ m a tokias, kaip š i a n d i e n , . l a b a i S e r a i *"V™^a
mūsų apsismaluoja pats save ir net nelaimingąjį iš vandens, ne
kį kaipo kunigų ir susipratusius lietuvius
nukabinai jo greit nuo me
šventes rengti kiekvienais me l v a l s t y b 6 s s a « S u m ° r « k a l ų di akis.
katalikus. Bedieviai - nezaležninkai ųe tik
dėlę svarbų.
džio, kada jis korėsif — pa
žodžiais vedė kovų, bet jie ne kartų kėsinosi tais gegužes mėn. 11 d. arba
an
Klevelande neužilgo bus klausė koroneris Nemokaičio/
Padeda visuomenė kariuo
t jo gyvybės. Kun. Virmauskis drųsiai sie po tos dienos pirmų sekma
kė tikslo: statė tos .kolonijos suklaidintų dienį. Tai yra gražus ir rim menei ir kitur. Pavyzdžiui, bendro prunto konvenšinas.
— Aš maniau, kad jis nu
žmonių širdyse bažnytfias ir naujų bažnyčių. tas sumanymas, ir tenka lin eilėje miestų jau esame turė Kaip kiekvienam, taip ir ben bėgo po medžiu ir pasikabino
1929 m. kun. Virmauskis paskirtas kle kėti, kad jis būtų visada vyk ję įvairių viešų pratimų pra dro prunto konvenšinui rei tam, kad išsidžiovintų, — at
bonu į Šv. Petro parap. So. Bostone, k u r ir domas.
ktiškai pamokančių gyvento kės bėdžių. Jei dar bedžiai sakė Nemokaitis.
dabar sėkmingai darbuojasi.
Kyla klausimas, ar tiksliai jus kaip jie turėtų elgtis pev
Sveikiname ir linkime ilgiausių metų!
ši diena vadinama visuome priešo lėktuvų puolimus. Šia dovybės siekia, ir su kuriais kadras, karininkai ir liktiniai
nės su kariuomenės susiarti me darbe daug kur visuome ji eina į visuomenę.
puskarininkai, ne tik geri vaIŠĖJUSIEMS IŠ LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ nimo švente. Į tai reikia at nė rodo daug iniciatyvos ir
Šiandien visuomenė ir ka- d a i ' b e t i r t i n k a m i mokytojai
sakyti, kad tuo tarpu iš da gražiai padeda kariams. Sau riuomenė kartu išeina viešu- i r a u k l ^ t o j a i .
Kariuomenėje
lies
dar
taip,
nes
visiško
idea
gumo
reikalais
daug
rūpina^
Šių savaitę baigiasi mokslo metai M&mon parodyti visų mūsų ben turi viešpatauti ne tik griež
lo
Šioje
srityje
dar
nesame
si
visuomenės
kariška
organi
rianapolio Kolegijoj ir Šv. Kazimiero Aka
drų pasiryžimų ir savo vai ta drausmė, bet ir aukšta modemijoj. Šias vidurines mokyklas baigia vi pasiekę. Dar atsiranda vienas zacija ir artimiausia kariuo
stybės reikalų supratimų. Vi- r a l į ^ T ^ turėtų būti ir dosa eilė bernaičių ir mergaičių, kuriuos svei kitas jaunuolis, net inteligen menės talkininkė — Lietuvos
rovės pavyzdžiu. Pagaliau ka
si
turi
žinoti,
kad
šioje
srity
kiname, palinkėdami siekti aukštojo mokslo. tas ar inteligentų tėvų sūnus, Šaulių Sųjung'a. Didelį kariš
riuomenė turi būti tik visos
Ypač sveikiname jų Jtėvus, kad jie leido sa ieškųs būdų arba priemonių kos propagandos darbų išvy pas mus įvairių nuomonių nė
tautos ir savo valstybes sau
vo vaikus į lietuviškas mokyklas. Nėra abe išvengti tarnavimo kariuome stė šios šventės pirmoji ini ra ir nebus.
gotoja. Štai yra principai i r
Kariuomenės vardu aš nuo
jonės, vaikai tėvams dėl to bus dėkingi #ir nėje. Dar atsiranda moterėlių, ciatorė Lietuvos universiteto
tikslai, kurių kariuomenės vaširdžiai
dėkoju
vyriausiajam
taip pat bus dėkingi lietuvių katalikų visuo reiškiančių užuojautos
per studentų atsargos karininkų
kariuomenei bus jau nauju
menei, kuri dedasi prie tų mokyklų išlaiky
šventei
ruošti
komitetui
ir
manevrus ar kitus pratimus korporacija "Hamovė". Su
paskatinimu dirbti ir už vi
mo.
Visuomenė tikisi, kad baigusieji .lietu
jo skyriaus provincijoje, dė
lauke suprakaitavusiam ka kruto ir jau gražiai pasirodė
sus aukotis.
viškas mokyklas eis jai darbuotis ir savo
koju tos šventės iniciatorei ir
gražiu pavyzdžiu patrauks su savim ir kitus reiviui; jos dar nesupranta, šioje srityje ir mūsų motorų energingai jos propaguotojai
Lietuvos nepriklausomybės
kad
toks
kareivis
neužuojauorganizacijos.
Labai
didelį
ir
jaunuolius, kurie neturėjo tos progos naudo
studentų atsargos karininkų šarvai turi būti stiprūs, o iš
tos,
bet
pasididžiavimo
ir
pa
tis lietuviška, katalikiška mokykla.
be galo svarbų darbų dirba korporacijai ' • Kaino ve'',
dė- mūsų tarpo, reikalui ištikus,
garbos yra vertas, kaip lauke mūsų mokytojai, skiepydami
koju visoms prie šventės pri naujų Lukšių, Juozapavičių,
praktikuojųs arėjas ar kitų būsimiems visuomenės naria
sidėjusioms organizacijoįris ir Kimučių, ir nežinomų kareiŠiandien į Chicagų atvyko keletai dienų sunkų darbų dirbus darbinin
ms tai, kas mokykloje galima įstaigoms ir įmonėms, vi vių tikrai atsiras.
vyriausias " D a r b i n i n k o " redaktorius kun.
Tsb.
kas;
jei karys nelies prakai ir leistina skiepyti apie tė
Kaz. Urbonavičius ir kun. Pr. Juškaitis,
siems rengėjams ir dalyvia
to
taikos
metu
per
manevrus
vynę,
jos
gynimų,
ir
savo
ka
Cambiidge, Mass. lietuvių parap. klebonas,
ms,
dėkoju spaudai ir vi LENKŲ KAREIVIAI ŠEI
arba
paligone,
tai
karo
metu
riuomenę.
Daug
kur
visuome
kuris taip pat yra artimas mūsų laikraščių
siems kariuomenės sveikinto MININKAUJA LIETUVIŲ
bendradarbis. Šie du garbingi vyrai atvyko jis spraga, turės užpildyti sa nė jau organizuotai išleidžia
LIAUDIES NAME
jams Kaune ir visose provin
dalyvauti Šv. Antano parap., Cicero, sidabri vo krauiu.
jaunikaičius atlikti karinę
cijos vietose. Tamstų parody
nio jubiliejaus iškilmėse. Sveikiname ir lin
prievolę į pulkus ne su aša
Vilniaus lietuvių
spauda
ti simpatijps jausmai
savo
Kaua visi sie x*eiškiniai ka
kime smagiai praleisti porų dienelių su Chiromis, bet su gražiais viešaih
į jas. Tokiu veržimosi pavyz praneša, kad balandžio 30 d.
riuomenėje ir visuomenėje iš
eagos lietuviais!
linkėjimais ir muzika bei dai
džiu, pav., į karo mokyklų, Švenčionėlių (Švenčionių apnyks, tada tik galima bus
nomis.
Mūsų
poetai,
rašytojai
kalbėti apie visiškų ir pilnų
į aspirantų kursus, jau turi skr.) burmistras Ratvinskas
ir
spaudos
darbininkai
yk
Kinija sujudo organizuotis ginti savo suartėjimų ir vienybę, šioje
me ir dabar. Taip rūpinasi atplėšė lietuvių liaudies na
daugiau
mėgina
gražia
spau
nepriklausomybę. Toji gausingoji kelių šim srityje esame jau labai daug
visuomenė. Iš antros pusės rū mo antspaudų ir į tų namų
sdinto
žodžio
forma
liesti
ir
tų milijonų tauta visų buvo ir tebėra išnau
Pa
padarę, ir jei tokiu pat grei tėvynės saugumo bei kariuo pinasi ir kariuomenė: kariai suleido daug kareivių.
dojama, l o k i a Japonija:, kuri savo didumu
auklėjami ne tik kariškai, bet klaustas dėl šio veiksmo, bur
tik nykštukas prieš Kinijų, tačiau pajėgia čiu dirbsime ir toliau, tai menės reikalus.
fiziškai, morališkai ir kultū mistras atsakė: "AiŠ dabar
jų išnaudoti, jos teritorijas užimti. Vargu kų greit pasieksime to, ko siekia
Visas šis jungtinis visuome riškai. J u k pačios kariuome- čia šeimininkas ir aš už visdaug r u k š neorganizuotų kiniečių pasiryži me.
k
Visų mūsų nuoširdžiausias nės darbas greit turės pasie nės pareiga rūpintis būti t o - | $ atsakau",
mas kovoti prieš organizuotus japonus. Jiems
r r
~
reikštų piimiausia organizuotis kelti sa»ro nora)s gyventi taikoje kaip tik kti to, kad mūsų jaunuolių kia, kad ji būtų autoritetas 1
tautoje kultūra, jei nori atsilaikyti, apsi ir verčia irtis įtempti .visas tarpe neatsiras nė vieno, ku savo vietoje, kad ji pati b ū t , j SKAITYKITE IR P U T I N "
saugoti nuo išnaudotojų ir išlaikyti nepii- w" « u P&jėgas visų mūsų lais- ris bijotų kareivinių, kaip se verta visuomenės pagarbos,
y.~
iinOUIplII
klausomvbę.
I vei ir nepriklausomybei užtik- nesniais laikais, ir nesiveržtų kad pirmiausia jos nuolatinis
RUt
UnAUuA
*

Vokietijos naciai išnaujo pradėjo biaurių
lf žiaurių kampanijų prieš katalikus. Jie pa
siryžo išnaikinti katalikų įstaigas, spaudų
ir ypač vienuolynus.
Pastaruoju laiku naciai paskelbė pasau
lio spaudoj, kad jie patraukę teisman keletu
šimtų vienuolių būk tai dėl nemorališkų pa
siilgimų. Bet rimtųjų laikraščių redaktoriai,
nors tų žinių ir įdėjo, skaito, kad tai yra
šlykšti hitlerininkų propaganda.
Didžiulis Amerikos dienraštis New York
Times savo editoriale pabrėžė:
".Nacių Vokietijoj sunku yra atskirti
juridinę procedūrų nuo politiškos pro
pagandos. Praėjusį antradienį prasidė
jusi 27b* vienuolių ir jų bendradarbių
pasauliečių byla kaltinant nemorališku
mu, dar kartų parodo, kad vokiečių teis
mai naudojami nacionalsocialistų tiks
lams — šiuo kartu padidinimui partijos
nepaliaujamų atakų ant Katalikų Baž
nyčios,
Į į^y|
"Nelaukiant jokių liūdymų teisme, pi
rmininkaujantis teisėjas savo vedamaja
me pareiškime paskelbė kaltinamuosius
kaltais, y *
Panašiai pasielgė ir valstybės gynėjas.
Jis taip pat neįrodęs kaltinamųjų nusikal
timo, ne išklausinėjęs liudininkų, pasmerkė
nelaiminguosius.
New York Times tame pačiame redak
cijos straipsnyje apie nacių teismo teisin
gumų toliau taip rašo:
" K a i p pranešama, pirmas apkaltinta
sis prie kaltės prisipažino. To buvo ga
lima tikėtis, nes persekiotojai buvo tik
ri parinkti pirmai bylai tokį, prieš kurį
liūdymai buvo ypatingai stiprus. Tačiau
nubaudimas vieno neįrodo nieko apie
nusikaltimų arba nekaltumų kitų 275.
"Propagandos ir Švietimo ministeri
jos rūpestingas priruošimas bylos paro
do svarbų, surištų su masinio 4 'švieti
mo"
priemone. Dr. (ioebels, tos rūšies
populiaraus švietimo ekspertas, neeikvo
ja savo talentų mažesnėms smulkmenoms.
4
'Nelieka prasmės stebėtis, kuomet Vo
kietijos teismas leidžia save naudoti par
tiniam tikslui. Šios dienos Vokietijos
teisėjai, taip kaip ir visi kiti valdinin
kai,
turi pildyti Fuehrcrio (Hitlerio —
" D r . " red.) valių. Autoritetinėj valsty
bėj nėra vietos nepriklausomam teismui:
* teisėjas', kaip sako generolas (Joering,
' t u r i būti aktyvus rėmėjas nacionalso
cialistų nusistatymo y\ yy
Tokia tai yra nuomonė didžiausiojo Ame
rikos dienraščio, kuris nėra katalikiškas. I r
daugelis kitų dienraščių ir žurnalų atvirai
pasakė, kad JVoJrifctiįog vienuoliai yra nacių
auka. Fabrikuojami prieš juos liūdymai, ta
mpomi po teismus ir visaip niekinami, nes
tuo norima pažeisti ne tik vienuolijos, bet ir
pati Katalikų Bažnyčia.
Grand Forks (K. D.) Herald savo edi
toriale rašo:
"Žymūs vokiečiai, kurie yra ištremti
iš savo tėvynės, išpranašavo tokių kam
panijų, kuri dabar vedama prieš Kata
likų Bažnyčių ir iš privačių šaltinių ga
vo informacijų, kad paremti kaltinimus
nemoralybėj prieš kai kurias religines
kongregacijas, valdžios agentai fabrika
vo neva įrodymus ir priėjo net prie to,
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KAŠTAI TURI MUS PASIEKTI

PIRBK!"

NE

LAIMĖJO PIRMĄ VIETĄ
Drįsk sakyti
Tai ką. tu nori sakyti
BŪK
SAVIM
Drįsk daryti
Tai ką tu nori daryti!
ISdrįsk būti pats savim!
Žinoma, būk teisus,
I) ris k atrasti save!
Nebandyk būti skirtingas
Drįsk eksperimentuoti
Darydamas skirtingą triukš
Su H m m !
mą,
Darydamas skirtingas gest Ti
Kada tu buvai jaunas,
ras
Tu jauteisi kitaip —
Vien tik dėl to
Tu manei, turįs
Kad pasirodyti.
Kažkokią, stiprią, ypatingą
Nesiginčyk ir nėdebatuok
**£$ Nebūk nesukalbamas ir nedisKuri tave skyrė
putuok
Nuo kitą žmonių —
Vien dėl to kad patekus
Tu ją turėjai!
Domės švieson »
Florencija Poškaitė, Šv. P.
liet žmonės juokės iš tavęs, Visad atmink, kad anas žmoNekalto Prasidėjimo
parap.
O juokas tas tave skaudino - i
.
gus
mokyklos mokinė, laimėjusi
Tu jo b i jo jais.
•Turi lygią teisią savo opinijai
pirmą vietą antram "Drau
Kaip kad tu turi savajai —
Tu buvai jaunas ir vh nišas Ir jei tu nori kad jis tave pri go" dainų konteste per radijo.
Ir jautrus —
pažintą
Šios dienos ' ' D r a u g o " ra
Juokas skaudėjo,
Tu turi pripažinti ji
dijo valandoj 4 vai. popiet iš
Pašiepimas skaudėjo —
Visa tai atmink —
stoties WE2DC, 1210 kil., FloTad tu nustojai galvojęs
Bet kartu atmink, kad tavo
jrtncija dar kartą dainuos daiKad tu skiriesi!
pirmasis,
. . , .
v,,,
<<0
i
Darbas, pirmoji pareiga — jną "kupinsiu dainužę , kuria
Tu nustojai bandęs
Tavo vienintelis pasiteisini j laimėjo kontestą. Taipgi bus
Atrasti kas, ištikruju, esi*
mas - girdėti kiti 4 laimėtojai ir
Ar ką tu galvoji;
bus visiems įteiktos dovanos.
gyvenimui —
Tu nustojai būti
Balsavimo, rezultatai randa
Buk pats savim.
Pats savim —
si šios dienos " D r a u g o " pir
Darbas, pirmoji pareiga
Ir leidi visą savo laiką
mam puslapy.
Mėginime būti kaip kiti žino- 1 ) r į s k 1 ) f l t i p ą t s s a v i m !
m>
Ar gali tuo pasididžiuoti?
' Ar iš tavęs juoksis?
Ar esi patenkintas?
Pašieps? Teis?
Ir ka tau tas atnešė?
Žinoma kad nesi!
Žinoma!
I
Tai kam tad eiti taip ir toliau
Nieko, bet mizeriją, vientišy Visi vyrai yra juk bailiai
Rūpintis ar tu kam Įtiksi?
stę ir tuštybę - Ir visi vvrai
Eisis Robinson

Nieko bet slaptą gėdą —
Ir jautimą, kad tu apgavai
Pats save —
Ką tu tikrai padarei!
Tu pagavai save šiuo vengimu
Ir apsimetimu, ir mėginimu
Būti kuo nors kitu, bet ne-pa
čiu
Savim, prakilniu savim, skir
tingi! savim.
Sustok!
Sustok dabar!
Sustok kentėjęs ir klaidžiojęs
Ir imitavęs —
I r išdrįsk būti pats savim!
Drįsk būti pats savim
Drįsk galvoti
Tai ką tu nori galvoti

VĖLIAU PIRMADIENIO.

Stoops to Conąuer".
Man
VYČIŲ DIENA
jis labai patiko — viena, to
L I E P O S 4-tą
i i _
dėl kad Goldsmitli yra vienas
Aš pereitam savo 'straipsVytauto Parke
iš mano mėgiamiausių auto
J. P.
nyj paduodamas įvairių tau
rių, o antra, todėl kad verti
tų Jntelligenee Quota statis
ntas stovi už Mažeikos parin
mas labai vykęs. Vertėjas tik-j Pavasarininkai dabar lantiką, taikinau savo pastabas
kimą... Bet Chicaga turi sa
rai pagavo autoriaus jumoro kosi Pittsburgo apylinkėj. Kalietuviams, nes man rodės kad
vo pretendentus tai aukštai
dvasią. Stebėtina
kad jam da jie prieš keletą savaičių
jiems tie skaičiai ypatingai
vietai. Antanas Lapinskas, jau
taip pasisekė sulietuvinti to- lankėsi Omaha, Nebr. — atsi
įdomūs. Bet matyt kad ne tik
pirmininkavęs vyčiams praei
kį grynai angliškos dvasios tiko nedažnai pasikartojantis
tai mūsų tauta jais galėjo do
ty, buvo iš organizacijos pa
veikalą. Tiktai tie kurie yra Įdomus atsitikimas. Dr. J. Lei
mėtis. Man teko susitikti ir
sitraukęs kurį laiką, bet da
i kada nors panašiai pamėginę, monas ir J. B. Laučka atlikę
pasikalbėti su pazjstama — f ti
,. , .
M
bar daro "sugrįžimą". Ren
savo
misiją
Omahos
liet.
ko
> V,f
. .
gali suprasti kaip nelingva
giasi važiuoti seiman. Ir jo
lonijoj
pasirengė
sekantį
ryšvede, l a r p kitko jai pašte-L
,
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J
draugai tikrina, kad jis su
bėjau kad toje I Q statistikom U
,
, .1, .
% . .I
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agon
traukiniu
išvaį
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.
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tas
vra
.padaryti.
Tiesa,
sunv A ; ,
. . ku chronologiškai
suderinti i tą C h e
je jos — švedų tauta s t o v i ' r , .*,
,
,, .
*7 . Bet kada rytas atėjo, grįš Chicagon su prezidento
titulu. Ivomn... Iš Chicagos
.
^ „ lietuviškus charakterius |u- žiuoti...
aukščiausia
iš visų,
su 102
1V
gyvenimu Naujoje Anglijoje I kaip tai jie nesuspėjo laiku
nuoš. Tas ją taip suįdomino, prieš keletą, šimtų metų ir su,! s^otin nuvykti. Kun. Jusevi- seiman važiuoja didelis skai
kad ji būtinai turėjo pasiim pav., " T r u e Story Magazine", čius, pietinis klebonas patele- čius delegatų. Didžiausia de
ti su savim tą " D r a u g o " nu Bet tai mažmožis. Vertimas fonavo stotį ir girdi — dideli legaciją turės Marąuette par
Ir m atrodo kad Chicamerį.
labai lengvai skaitosi, nors svečiai iš Lietuvos, būtinai kas.
*
abejoju ar jis turėtų pasise- turi tuo traukiniu Chicagą gos pretendentui į didžiąją
Bet ne tiktai su švedais kimo ant scenos. Bet tai nėra' pasiekti. Well, traukinį sula'i- vietą pasiseks laimėti šios
man teko pereitą savaitę su vertimo trūkumas. Didžiuma : kė ir pavasarininkų palaukė. delegacijos balsus.
sitikti ir pasikalbėti.
, j . Buvo
seimas iš karto
v . į iš angliškų klasinių dramų ir j / L. Vyčių
Įdomus bus seimas..
a
įp pa a važiavę
i P ^J- 'komedi.įii netinka • lošimui. Li-jbuvo šaukiamas liepos 28, 29
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,__..
... lietuvišku'T
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Bet data
kaip ,__,,_
kalbėti apie
I.- Jenkui
I I
.
. - .pakeista dideliu pasisekimu... Pernykš
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„ , ^ / i hau savo gabia plunksna pra- dabar i rugp. 4, 5 ir 6 dd.
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i turtinti mūsų kalbos 1literatu• Seimas įvyksta
įvvksta šiemet
šiemet Provi- tė diena juk irgi buvo tikrai
k
eagoje. Vienas iš jų — p. An- j
rą klasiniais vertimais.
dence, R. I. Tai mažas mies dideliu dalvku. ftta'svs ftimudre\v Machen — pastebėjo
telis prie Atlanto vandenyno lis rūpinasi dienos programos
man ir savo draugams: "Now
Juozas Juozaitis
Vidutinė liet. parapija. Per sudarymą.
įthere's one thing for \vhich
Helen C. White's nai naują bažnyčią pasistaty- j vadovaus sporto akcijai. Lie, I give you Lithuanians«crtdit.
PhiJosophy
dino. Ten vargonininkauja pos 4 komisijos pirmininkas
Your people got together and
Chicagos Antanas Giedraitis.) Petras Blo/Js iš Cicero. Dieput up a big,picnic park, and
Miss Helen C. White, noted j Jei respublikonų konvenci- j nos iškilmėse dalyvaus ir svenow you have a place of your
American novelist, says:
įja Clevelande turi daug dar-^eiai iš Lietuvos — Dr. J. Leivery own to go to. I t ' s really
monas ir J. B. Laučka.
b o s u n(
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American
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u
!
>niinavimu
prezidenone of the best - eąuipped
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parks I've ever seen. With action three t i m e s : T h e first / ' nemanykit kad tokio varLiepos Ketvirtoji jau era
time, thinking about doing it; 8° n e b u s V?hV s e i m e ' D a b a T '
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it's
different.
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Yra sujungti krūvon
tims
the
second
time,
doing
it;
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i
« * • " • « « * • pinninin pat, ir Chicagos vyčiai yra
go
about
froro
place
to
place,
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pats
savim!
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Kad padarius gyvenimą leng
the tliird time doing it o v e r l
t « n a s Mažeika, vado- į beveik galutinai
prisirengę
give
our
money
to
other
peo
Drįsk
pagaliau
v
a
u
a
vu
again to make sure he did it !
J <***»>**&* jau du ir j prie Vyčių Dienos, kuri šieple,
when
it
would
oe
so
easy
Būti
pats
savim.
Bailiams —
• 11
jpuse metų. Gauname žinių iš i met bus didesnė negu kada
for
us
to
have
a
park
likę
Drįsk
galvoti
O buvimas pats savim
[rytų kad tenykštis vyčių fro« 'nors praeity.
that
of
our
own
to
use.
But
Savo
paties
mintis
—
There are two bookswhich j •
Gyvenimo nepadaro lengvu.
that's the difference between should constantlv be on one's
Daryk savo tvrimus
Būnant savim
^
you
Lithuanians
and
us
Da
table or desk: The first is a
Gyvenimas bus sunkus ir keb Eik savo adventūrose
You're united;
we're book whieh you have been
lus, Išdrįsk — pirm negu mirsi — nes.
Ati-asti kas ištiknvjij esi!
not". Bet kasžin ar p. Ma- wanting to read' for a long
Kaip pragaras!
chen truputį perdaug mus ne- time, and \vhich vou love to
3347 S. Halsted St.
Suprantama
Drįsk,
pirm
negu
išnyksi,
nugyrė — ypatingai jeigu jo read over and over again; the
Žmonės pašieps tave,
Pats save pažinti
jo "you Lithuanians" reikia second, a timely book, that
Nekęs tavęs ir teis tave,
THOR
suprast visą lietuvių tauta?
is, a book of the h our.
Jei tu pradėsi būti skirtingas. Bent kartą!
GENTLE
Vertė Vitalis
Teisingai ir drąsiai skirtingas!
i
On
visiting
in
London
do
Pereito "Studento Žodžio"
HAND
not
wear
your
white
gloves,
num. įžanginiame straipsnyje
Bet kas iš to?
Graduatai
Skalbyklos
nor your best outfit to tea,
tarp
kitko
pastebėta:
"Dau
Dasileiskim žmones darys tai?
as no Londoner thinks it just
ir
J u k jau taip ilgai darei tą
Apie 40,000 jaunuolių, šiąf gumas mūsų atskilom nuo sa
the
thing
to
wear
to
an
aftervosios tautos, jos papročių ir
Ką jie norėjo —
; savaitę baigia Chicagos viduProsinimo
noon tea in London. London
Ar padare jie tave laimingu? Irines (high school) mokyk pamiršom tėvų kalbą, nes mū
sų tėvų intelektualinis niveau is the place where you can
mašinų
las.
nebuvo užtenkamai
aukštas wear out your slightly outUniversitetuosna pateks tik
kainos
kad galėtų mums įkvėpti tau moded suit, because before
labai mažas nuošimtis šio di
się
BYRNES
tos,
jos papročių ir kalbos you have reached your hostdelio skaičiaus.
meilę". Man rodos kad tame esses' hoine for.teal, your new
savaitę
Visi kiti bandys susirasti
sakinyje glūdi viena iš svar suit would be " j u s t terrible"
darbus. Nevienas jų bus ge
po
biausių
priežasčių
lietuvišku
to wear to that luncheon enrokai apviltas, kada arba vi
on Lake Shore
sai neras laukiančio darbo ar mo stokos mūsų jaunimo tar gagement
$
pe.
Kad
ir
skaudi,
bet
tiesa.
ba jei ir gaus —- dirbs už pus
Drive.
dykį.
And one more thing, on vi
Mokyklos suole gyvenimas
Neseniai pasibaigė "Drau- siting London do not forget
ir aukštyn.
turi visai kitokios spalvos at o-o " atspausdinimas kun. K.
to take yOur tea, seriously.
spindį, š i e 40,000 jaunuolių Jenkaus sulietuvinimo Oliver
H. D.
iš savo suolų pakilę, kurį lai (joldsmith'o komedijos " S h e
Dykai išban
ką bus pasirengę jei reikalas
dymas
na
visą pasaulį vienoj saujoj už r ^
^
gniaužti. Bet tik kurį laiką.
muose. Pirkė
Paskui jie pripras prie nau
jai gaus dide
Važiuokit į Lietuvę!
jojo gyvenimo.
les dovanas.
I r šį pavasarį, •vidurines
mokyklas baigiančių armijos,
mažiausiai 1000 bus lietuvių.
Ant
VISŲ LaivŲ
Tai didele pajėga ir jeigu tik
Greitas Patarnavimas
ji būtų gerai pakinkyta lietu
viško veikimo dirvon, daug
3417 S. Halsted St.
galėtume nuarti.
0. P.
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kar nuo tėveliu gavau vardi(Tęsinys)
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Aš gerai.-žinau, kodėl J i s ne
L o n a s aiiKMinus
vakar pasakė,
ad!
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.
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,. paikius
renius kJė-<
turi
laiko...
Tik
vaikšto
su
sa
sekantj k a r t a žada dalyvauti jau tikrai važiuoja į Seebur- j
vo pusbroliu po kinus ir negą. Labai tuo džiaugiuosi. Bus
gali jam atsisakyti. Vargšas
bent kiek toliau nuo to pus s grįžome iš Seeburgo. D a b a r susitiksime su E r i k u ir Stema kur nori. Sklandoma tik mu L A K dar kartą įrodė sa
Leonas! Turiu d a r daugiau
brolio.
turiu visa aprašyti, bet t u r i m ponu. J ų kiekvienas turi dirties didžiąja kopa, perskren- vo veiklos naudingumą Lie
melstis už jį.
Liepos 11 d. — V a k a r bu
rašyti trumpai, nes kitaip n e - i b t i savo mokyklose kaipo JeIdant ją išilgai ir sukant vėl ftuvai ir aviaijcai apskritai
(Jegužės 2o d. — Nežinau vo paskutinė mokslo diena.
įstengsiu. I r t i k r a i — ten bu įzaus Širdies karžygiai. Stepo[atgal. Perskristi kopą t r u n k a Visuomenės remiamas jis su
Liudijime
visi
požymiai
"
l
a
kodėl man kartais užeina mi
vo labai, labai smagu! Neina- nas nori savo mokykloje stei
J 2 minutes. Tai be abejojimo daro sąlygas ir duoda prog^
ntis, kad turiu tapti kunigu... )bai g e r a i " tik paišybos
ir
!
niau, kad galėtų t a i p būti. Pa,- g t i sodaliciją.. Sako, kad jų
labai nuobodi kelionė, nekal- pasireikšti mūsų lakūnų g a
Vienok norėėiau l)ūti inžinie geografijos " g e r a i " . Dar nie
čia, pilį, d r a u g u s ir ekskursi-1 kapelionas t i k r a i su t u o su(Jegužės 17 d. pavakare su bant apie kitokius sunkumus, bumams ir geriausioms savyt a i p pui
r i ų ir statyti orlaivius. Kal kuomet neturėjau
jas aprašysiu kitą k a r t a . Šia- tiks, jei tik atsiras norinčių sirinkusioji aerodromai! kari ir nepatogumus. Šis, ilgiausio j bėms. O kad turime gerų lainėjau tuo reikalu su T. Mode kaus liudijimo. D a b a r j a u esu
ndien rašysiu vien a p i e savo Į prisirašyti. Todėl t u r i dabai' škų pratimų rodymo žiūrėti ore išsilaikymo rekordas eina kūnų, to nebereikia įrodinėti
r a t o r i u m i J e i g u bus Dievo j ketvirtaklasis! — Už poros
''tarnyba/'.
pasistengti surast norinčių. — visuomenė nudžiugo išgirdu lygiagrečiai su kitokiais —
dienu
važiuojame
į
Seeburgą.
valia, k a d tapčiau kunigu, tai
Šis didelis rekordas pasie
Į bažnyčią
ėjom kasdien. (Jeiselis su užsidegimu dirba si smagią žinią: lakūnas Pi- aukščio ir tolio rekordais, kuJ i s duos man aiškiai pažinti Neapsakomai tuo džiaugiuosi.
k t a s pačioje Nidos sklandyIšlaikiau savo pasižadėjimą ir j misijoms. — Stengsis, k a d jų ragius Nidoje su sklandytu sudarydama gana pavojingu,
. . .
,v.
.Mes tryse laikysimės iš vien.
tai.
„
.,
.
.
•.
,
.
n
i
o
mokyklos
sezono
pradziov
kas link vakarinių poterių. sodalicijoje butų įsteigta mi- vu šeštadienį apie 16 vai. pa momentų. Reikia žinoti, kad I
Dirželio 11 d. — Šiandien j Jdomu, ką. ten galėsime padaPradžioje nekurie draugai pa- j sijų , sekcija. Turime dar be- kilęs nutūpė tik sekmadienį tokiais atvejais nėra sklando- j * - ^ ^ a k y j e d a r visa vasaJfzaus širdies šventė.
Visi iryti savo ' ' t a r n y b o j f * \ — Na
j nokdavo tai, bet aš to nepai- galės projektų
ateinantiems 14 valand., ore išsilaikęs 22 rie jau seniau pasiekti v i s a i ! r a i r ankstyvas ruduo. Per
try.- tarnavome šv. Mišioms j tariau kasdien eiti šv. Mišių
vai. 36 min. Tokiu būdu žy g i r i ir d a b a r būtinai prašosi; tą laiką nebus sėdima sudėsiau ir juokiausi k a r t u
su metams,
ir priėmėme šv. Komunija, j klausyti ir v a k a r o poterius
j a i s ; pagaliau jiems nusibodo
miai pagerintas buvęs Lietu pagerinimų. Su šiuo laimėji-! tomis rankomis.
Šiandien šv. Komuniją au
Jėzaus Širdies paveikslas ma- [ kalbėti atsiklaupus, nesisleir nustojo. I r net du jų pra
vos rekordas, to p a t i t s Pirakojau už Leoną Koelilerį, Vano kambarėlyje šiandien yra piant nuo draugu. P r i v a l a u
dėjo melstis taip~pat atsiklau
Į rgšas
berniukas!
Seeburge giaus anais metais pasiektas r?
puikiai papuoštas gėlėmis. P o būti
labai linksmas,
turiu pę.
draugavo
su lengvabūdžiais (per 12 vai.) ir pasaulinių
pietų buvo pas mane Jonelis vaikščioti, maudytis, irstytis
V i t š p a t s Dievas siuntė mu jaunuoliais, su išjuokiančiais sklandymo rekordu tarpe Lie
ir Pranas. Kalbėjome apie sa- ir kitu sportu užsiimti. Tai
ms dar du karžygius: Ueiselį J visky kas yra šventa. (Ji dabar tuva p a s t a t y t a į! trečia, vietą.
•
vo sumanymus. Herbertą AVa-' bus puiku!
ir
ir AYildą. Taigi d a b a r esame namie g veikia vėl tas n e d o - ' Pirmąja* vietą
turi sovietai
Ilingeri t a i p pat priimsime į! Liepos 16 d. — Sudiev ina
penkiese. J i e buvo pakelti į j ras pusbrolis. Turiu dažnaj (40 vai.), antrąją — Vokietisavo buri, bet tik rudenį su-. j c n u s dienorašti! Dabar
jau
karžygius rugpiūčio b* dieną. su juo pasimatyti, parodyti ja (3b' vai. 36 min.). Stipram
grįžus iš Seeburg, kai jis b u s ! n e t u o j ;.\a ki} novs
įgysiu.
kad tania, Lietuvai tai didelis lai
Irenoje klasėje. J i s artimai ftyt0j važiuoju į Seeburgą. Buvo tai puiki diena. P a v y k o jam daug širdingumo,
b i s d ra uja su Joneliu ir jis Sugrįžęs papasakosiu tau vi- mums p a d a r y t i ir ką. tai dide n, nueitų visai šunkeliais. J a m mėjimas. Tas rekordas Lietu
mano, k a d su noru prisidės s a > ±ą t e l l yfofa padaręs. Tru- lio: padėjome surengti p a r a reikia draugo,
kuris už jį vos aviaijcą pasaulyje dar ge
pijos misijas Seeburge. J a s
riau išgarsins.
prie mūsų.
pūtį nesiiiajfu m a n apleista ved- T M u e l l t r i g _ 7 0 A t o s t o . d a u g melstųsi. Dabar svarbiau
Naktį labai kliudžiusi Ni
Dirželio 19 d. — Ožvakar s a v u kambarėli, b i t . juk tai ^gų Namų^ ^jaunuolių^ priėmė siu m a n e uždaviniu bus — jo
atvertimas.
dos švyturio šviesa, lakūną
turėjau nelaimę: mane gero- atostogos! I r k u r kitur, pa- J ^ K u i n l l n i j ^ b e t L e 0 I T 0 K o e PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ
ir
tuo
kai apkūlė. Jvyko štai k a i p : šaulyje, t u n u būti veikliu J ė - b | e r i o jų ^ ^
^ ^
O Viešpatie Jėzau, juk aš nuolat apakindama

LIETUVOS SKLANDYMAS
PASIEKĖ PASAULYJE
TREČIĄ VIETĄ

BUICK
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Milda Auto Sales
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pertraukos metu atėjo
pasj2^
mane pora septintokų ir p a - , m a n u

Sirdies

karžygiu;
nusistatymas.

toks

^ .

užbai„imui
a l m v | j j ^VQ

padar{l.
^ ^
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esu Tavo karžygis — juk neUZiOKlTK l^i.5 L J E T U V i
^
šymo! Padėk man laimėti Le
<
m%
k
sisakė, kad po pietų karštyj,-į
Q Viešpatie Jėzau, padėk lę iš šakų širdį ir v a k a r e pa- gali a t s a k y t i man mano praPrieš Highway Teatrą
eis Dunojun maudytis. Prašė . m a u šių atostogų metu nepa- degėm. Visiems labai patiko oną, kad vėl būtų geras ir
ir mūsų nueti; sakė, kad bus pildyti nei vienos sunkios nuo Ant rytojaus vienas turtin- doras! E s u pasirengęs pada Tavern Pale Alus Stiklais.
Sandvičiai ir Chile.
labai linksma. Iš ju mūsiš dėmės ir d a u g Tau gero pa- gas ponas davė mums 50 ma r y t i Tau bet kokią auką, ku
kiai pradėjo juoktis. Tas sep d a r y t i Seeburge!
PETER KAZWELL. Sav.
rkių, kurias pasiuntėme Vie- 1 rios tik iš manęs p a n o r ė s i " .
*
(Bus daugiau")
tintokas buvo bedievis ir nuo
6334 So. Western Ave.
O d a b a r turiu rengtis, nes noh katalikiško laikraščio relatos juokėsi iš religijos. Atsi rytoj anksti važiuojame.
daktoriui.
I
Tel. Prospect 5086 Chicago, I i i
dusau širdies gilumoje: " š v e 
Rugsėjo 12 d. — Užvakar
Dabar k k k v i e n ą sekmadienį Kiekvieno kataliko yra prie
ntasis Aloyzai, padėk m a n ! "
derme skaityti ir remti savo
AKIŲ GYDYTOJAI
Priėjau prie jo, pažiūrėjau rū- Į AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI katalikišką spaudą.
šėiai į akis ir t a r i a u : 4 i Mes Ofiso Plione
Res. and Office Tel. CANal 0257
turime malonesnio kompanija, PROspect 1028 2359 S. LeavittSt.
Res. PROspect b659
CANal 0706
maudytis negu tu. J e i g u nepjsišalinsi iš m ū s ų tarpo tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuojau
gausi!' > * — P a b a l o ;
(KOWARSKAS)
1821 So. Halsted Street
DR. VAITUSH, O P T .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. < LIETUVIAI DAKTARAI
puolė mane ir pradėjo kumš
LIETUVIS

DR.J.J.KOWAR

ų

2403 W. 63rd St., ChJcago
OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. ,
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

DR. G. Z. VEZEL'IS

•

lie atsiekė savo tikslą!

DR. MAURICE KAHN

M---I

•'

•

^

=^

<?

^

AR VA2IU0JI i LIETUVA ?
J e i taip, tai neužmiršk, k a d dienraščio
" D r a u g o " laivakorčių skyrius aprūpins visus
Tamstos keliones reikalus, išgaus reikalingus
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir
patogiausiais laivais. P e r " D r a u g o " agentūrą
bile k a d a galite važiuoti į Lietuvą.

Tel.

o —0 —o

" D R A U G O " Ekskursijos
"BERENGARIA"
Birželio-June 17 d., 1936
"GRIPSHOLM"
Liepos-July 1 d., 1936

• • — . • m . —

•

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak.
Ketv. ir Nedeliomis susitarus
CANal 2345

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OPTOMETRICALLY AKIŲ
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudSjimo,
•vaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
Specialfi atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 lai 8 v.
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių
Kainos pigiau kaip pirmiau.

o —0

—o

Pradekite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į

4712 SO ASHLAND AVE.
Phone Boulevard 7589

2158 W. Cermak Road

DR. S. BIE2IS

DR. CHARLES SEGAL

—

2423 W. Marquette Road

DR, A. J. BERTASH

DR. T.

' .n. i

DR. J. J, SIMONAITIS

4645 So. Ashland Ave.

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedaliomis pagal sutartį
Ofiso Telef. BOUlevard 7820
Namų TeL PROspect 1930
šalintas. T a i g i man nėra k o ; Tel CANal 6122
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
bijotis, nieko man neatsitiks.
756 West 35th Street
P a g a l i a u ir nebijau. Priešin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gai, užvakar paverkiau
iš
2201 W. Cermak Road
džiaugsmo, k a d mane apkūlė
Valandos 1—3 ir 7—8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
del Viešpaties J ė z a u s .
Scrcdomis ir Nedūl. pagal sutartį
4157 Archer Avenue
REZIDENCIJA v
Tel. VIRginia 0036
Liepos 1 d. — Pranelis ta
6631 S. California Ave.
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
po laimingas: jo tėvas, jau
Telefonas REPublic 7868
N'edoliomis pagal sutartį
keli metai nebuvęs išpažinĮ V A I R Ū S
D A K T A R A I
' ties, šiandien atliko išpažintį
ir priėmė šv. Komuniją. J i s
jau seniai t a m tikslui dirbo;
OFISAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 7 2 9 S o . Ashland A v e .
prašė tėvelio, k a d k a r t u su
4631 So. Ashland Ave. •
2 lubos
juo nuvažiuotą į Mariazellį
CHICAGO, ILL.
TeL YARds 0994
(Stebuklingą vietą). P o dide
Telefonas MIDway 2880
Rez.: TeL FLAza 2400
OFISO VALANDOS:
lių įkalbinėjimų tėvas sutiko
K uo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
VALANDOS:
ir užvakar išsirengė. P r a n e - vakaro. NedCliomis nuo 10 iki 12

—

[ Res.
•
6924 S. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DANTISTAS
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Sercdoj pagal sutartį
Tel. Ofiso BOUlevard 591&—14
Res. VICtory 2343

DOMININKAS KURAITIS IK KASTAS SABONIS
Bendradarbiai

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS "DRAUGE"

DR. P. Z. ZALATORIS

Valandos:
2 popiet
6 iki 118 ryto
vai. iki
vakaro
Tel. BOUlevard 7042

806 W. 31st St. Tel. Victory 1696

PETER'S BUFFET

1

čiuoti. Bet klasė užstojo ma
n e ir jį išmetė. Tuojau atėjo
mokytojas ir paklausė kas at
sitiko. Turėjau eiti pas direk
torių ir visa jam išdėstyti.
Tai užsirašė. Šiandien mums
kapelionas pasakė, kad
tas
septintokas bus nubaustas ir
jei d a r bent kartą palies ką
nors kitos ^klasės — bus pa-

GENERAL MOTORS AGENTŪRA

Vai..- 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketvergais pagal sutartį

.

2305 So. Leavitt St.
Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS
1446 S o . 49th Ct., Cicero, 111.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
3147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare
REZIDENCIJA
LAFayatte 3051
2519 W. 43rd St.
Valandos:
9—10
ryto
ir 5—6 vak.
J iaL fio Eietų ir ano I iki 8;3Q n l . Nuo 10-12^. ryto; 3-3 ir 7-8 v.vak.. Trečiadieniais ir Sekmadieniais
UžvaNtriflinmij aso XQ iia 12 ūim§ f
pagal gjjtartj

30 METŲ. PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS
1801 -S. Ashland Avenue
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki
12 — 1:30 iki 8 vak.
TeL CANal 0523

Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3656

DR. J. SHINGLMAN
4930 West 13th Street
Jo spcciališkuraas yra širdies ligos
ir reumatizmas.
VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto,
nuo 2 iki 4 po piet*4, ir niio 7 iki 8
vakare.

Nedėliotai! oagal ifltartį

i

r*=

Tel. CANal 7790

«sJ
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LETUVOS VISUOMENĖS
SU KARIUOMENE SUSI
ARTINIMO ŠVENTĖ

t l H A TT O A R
maršais kariuomenės būriai.
J a u sutemus, vakare, Nemune
buvo surengtas valčių karnivalas. Gražiai iliuminuotais
garlaiviais ir keliais šimtais
valčių į Nemuną išplaukė tūk
stančiai žmonių, o minių mi
nios apgulė Nemuno krantus.
Sakoma, kad Nemunas vienu
metu tokio žmonių skaičiaus
savo krantuose dar nebuvo
matęs.

Ypač, reikšmingą ir aktua
liais krašto saugumo klausi
mais kalbą pasakė kariuome
nės vadas gen. št.'plk. Rašti
kis. Suskambus tautos him
nui ir laisvės varpui, karo
invalidas Barčius paskaitė žu
vusiųjų maldtį, o kariuome
nės vadovybė ir visos iškil
mėse dalyvavusios organizaci
jos Nežinomojo Kareivio ka
pą papuošė pražydusių pava
sario gėlių puokštėmis. Ka
riuomenės daliniai, šauliai, ki
tos organizacijos,
studentai
moksleiviai ir organizuoti 5>.
000 fabrikų darbininkai iškil
mių maršu pražygiavo pro
aukštuosius svečius.

# TJNCLE

W1GGILY'S TRICKS

Gegužes men. 17 d. Lietu
voje visame krašte, su ypa
tingu pakilimu buvo atšvęsta
antroji kariuomenes ir visuo
menės susiartinimo švente.
Daug kur ši šventė buvo pra
dėta jau iš vakaro; uždegant
Tą patį vakarą kariuome
liepsnojančius laužus ir ska nės su visuomene susiartini
mbant trimitams visuomene mo šventės minėjimą suruošė
ges Šv. Kryžiaus par. mokyr ' P L A T I N K I T E "DRAUGĄ*
buvo kviečiama kuogausiau- Vytauto Didžiojo universiteto
klą. Po vakacijų tęs mokslu..
siai dalyvauti didžiose iškil studentai. Šiame paminėjime
I)e La Saile.
mėse. Pačios šventės ryta. vi dalyvavo universiteto ir ka
ŠKAR 9 skyrius laikė mė Chicagoje.
sas kraštas skendo tautinėse riuomenės vadovybė ir dau
Biznieriai Kineinai paten
nesinį
susirinkimą
birželio
2
vėliavose, o minios žmonių gybė studentų. Kalbas pasakė
Magevičius
Juozas,
kilęs
iš
Pavakare buvo aviacijos ae
kinti savo vaikučiais, kad uo
plaukė į miestus ir mieste universiteto rektorius prof. rodrome kariuomenes įvairių d. Priimti raportai iš Federa Bartininkų parapijos, gyvenąs liai mokinasi. Duktė (Wilija
Just A Few Sips and—
lius. Skirtu laiku bažnyčiose M. lioeineris, Krašto apsau ginklų rūšių pasirodymas vi cijos, Labdarių ir fcėmėjų sei Cary, Indiana.
Likę A Flash — Relief!
jau 2 metai lanko H v. Kazi
buvo laikomos iškilmingos pa gos ministeris inž. pulk. Dir- suomenei. Prieš ataką, kava mo. Pikniko komisija išdavė
Petkienė, Marijona Tamu miero akademiją. (sekmadie
Ali coughs look alike to Buckley'a
Mixture
(triple acting)—one sip of
maldos, o po jų — prakalbos, mantas, kariuomenės št-ibo vi lerijos jojimas su kliūtimis raportą, kad pelno liko $100. lytė, gyveno Chicagoje.
nį, 14 d. pas Kinčinus bus this grand medicine soon stops an
ordinary cough — tough old deep
paskaitos ir ginkluotų jėgų, ršininkas gen. št. pulk. Čer visiems darė gilaus įspūdžio, Dėkingos esame*A. Danieliui
Šeputis Baltramiejus, 1922,daug
svečių ir pažįstamų.; seated
coughs and the persistenl
bronchial
cough are under control
drauge su visuomeninėmis or nius ir studentų organizacijų o melsvas padanges raižau- už daržą; Henry Schwarzeį m. gyvenęs Chicagoje.
• Visi maloniai bus pavaišinti, j after just a few doses—no more tormenting, sleepless nights.
ganizacijomis, vnšas pasiro at>tovai. Iš universiteto tūks- tieji karo aviacijos lėktuvai miesto asosoriui už tikietų at
Aukščiau išvardyti asmenys
Kinčinų krautuvėj galima ' 3uckley's is alkaline.that's why it's
different—it "acts likę a flash".
dymas — eisenos. Vakare taneiai studentų su dainomis visų žvilgsnius traukė į save. spausdinimą, J. Mockui už prašomi -atsiliepti ir kiekvie nusipirkti " D r a u g o " metinio so
Refuse substitutes—guaranteed. 45
and 85 cents at all druggists. W. K.
daug kur įvyko šventei skir
Nemuno kran- Kariuomenės vadovybė norin-1 Dus $> v- Miliauskienei už do- nas kas ką nors apie juos ži pikniko tikietų.
Rap. Buckley, Inc., Rochester, N. Y.
tos paskaitos ir ginkluotų jė tų į valčių karnivalą.
tiems leido pašaudyti iš k u l - i v a n a s ū k a u t i e j i biznieriai nąs prašomas suteikti žinių.
gų pasirodymas visuomenei:
ikosvaidžių ir šautuvų bei paJ atsilankė ir pikniką pareme: Bent kokia žinia bus brangiai
buvo parodyta
kariuomenes
Sekmadknio rytą Kaune su!
ragauti kasdieninio kareivių A. Bernadišius, F. Miliauskas, įvertinta.
pratimai, ir visuomene galėjo P r e s a v o tautines vėliavos, o 1 maisto.
A. Petkus, P. Šeputis, R. AnLiet. Konsulatas Chicagoje,
bažnyčiose
ir
kitu
tikvbu
maldrejūnas, Zigmontas, J. Eemaplankyti kareivines, kuriose
I&dirbėjai ankstesnes rftiiei pamink
100 East IMlevue Place,
Kaune
kariuomenes
su
vi
džius ir Kiškūnas. Iš bulvarų
lų ii Grabnamių
susilažino su kasdieniniu ka dų namuose buvo atlaikytos
Chicago, Illinois,
,
-i,
iškilmingos pamaldos, kurio suomene susiartinimo iškilmė buvo Kaulienė, Ališauskienė
rių gyveniniu.
Telephone Superior 5619
Didžiausia paminklų dirbtūTi
se dalyvavo kariuomenės bū- se dalyvavo ir 5 žuvusiųjų ir O. Krasauskienė-, B. NenarChicagoJ
Didžiausios .iSkilmfe įvyko M
; / v į s u o m , „ ( , s o r K a n i w i - savanorių tėvai: Ona Eimu tonis iš Marąuette Parko.' Ma
-o
Kaune. Čia jau šventes išva jos. Arcliikatedres bazilikoje tiene iš Algimantų km., Ario
Suvirs 50 metų prityrimo
lonu buyp,matylį kleb. kun. Tėvams Džiaugsmas
2
okarėse, miesto gatvėmis gpftsi- |)amakl0si; dal vYavo 'Jfei>iib- galos tXpbkį *motįj*a Ifranf* E i Vaičūjial Plkni^i ^sidarfeavb
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ii
rotlersMw damomis 'ir kariškais Kkos . Prezidentas Antanas Į niueio, žuvusio ginant Ame- sekantieji: M. Laurinaitienė,
taupykite pinigus
TOWN OF L A K R — Ele
— i
o
'
Smetona. M misterių kabineto j rikos maitinimo misijų. Ni R. Stankienė, E. Čerkauskie- na Malinauskaite, 5541 S. Pau
Mes atlikome darbą daugeliai
na riai, kariuomenes vadovy li odemas Žekas, Gudakiemio nė, P. Mažonienė, E. Pauzie- lina St., šiandien gauna di]>
žymesnių Chicagog Lietuvių
3 METU MIRTIES
be ir didesniųjų-organizacijų km. Merkines vals., Pranas nė, E. Grieaitė ir S. Faiza. lomą, baigiant 4 metų mok
SUKAKTUVĖS
atstovai. Tuojau po pamaldi] I>azaras iš Žalakių km., Ši Tikietų daugiausiai išplatino slą Šv. Kazimiero Akademijoj.
527 NTIVESTERN AVL
kariuomenes daliniai, visuo luvos vals., Liudas Jakubai- O. Miliauskienė ir jai padėjo P-nai Mališauskai yra nuola
arti Grand Ave.
menes organizacijų būriai ir tis iš G rinkių km., Krekena E. Pauziene.
tiniai " D r a u g o " skaitytojai
tūkstantines minios
žmonių vos vals. ir Vincas Kalasiūir rėmėjai — gyvena savam
Pikniko
komisijoj
buvo:
O.
užtvenkė Vytauto Didžiojo nas iš Kluonikių km., Zapišgražiam name.
,
Chicago, Illinois
Miliauskienė,
B.
Remdzienė,
muziejaus sodelį ir gretimas kio vals. Šie žuvusių savano
Sūnus Antanas yra baigęs
JUOZAPAS RU3TEIKIS prie jo gatves bei aikštes. To rių tėvai dalyvavo visose šve L. Šeputienė-, E. Kelpšienė,. V. Šv. Ritos aukštesnę mokyklą.
Jau sukako 3 imtai, kai nekios žmonių spūsties prie Vy ntėse, buvo pristatyti minis- Mockienė. Ačiū visiems, ku
gaiU-stinga mirtis atskyrr iš
Antanas ir Elena Mališaus
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tė
rie
aukojo
valgių,
gėrimo
ir
tauto Didžiojo muziejaus so- teriuį pirmininkui Juozui Til
vą.
kai džiaugiasi, kad duktė EA. a. Juozą pas Kustiikis ki
dovanas.
Taip
pat
už
pagar
dei io jau seniai nebuvo. Orga- beliui ir kariuomenes vadovylena sėkmingai užbaigė lietu
lo iš švi kšnos parapijos, P><vičii| sodžiaus. Paliko didelia
sinimų
radio
ir
"
D
r
a
u
g
u
i
"
.
nizacijų vėliavos aps*npo Ne bei. Iškilmės buvo transliuo
višką katalikišką mergaičių Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuviųj
me nuliūdime Lietuvoje moti
nėlę ir brolj.
Korespondentė akademiją, ir sieks aukštesnių
žinomojo kareivio kapų. Suti jamos per radio.
Netekome savo mylimo vyro
IMrektorių Asociacijos
ir tėvo birželio 15 d., 1933 m.
kus vyriausybes narius ir ka
mokslų lankydama universite
Nors laikas tęsiasi, mes .io nie
kados negalėsime užmiršti. JLai
riuomenės vadovybę, iškilmes
tą;. Šį vakarą Mališauskų na PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
gailestingas Dievas suteikia jam
Paieškojimas
Nr.
76
amžiną atilsi.
Rūkykite Dvigubai - Švel
pradėjo vyriausiojo kariuome
me susirinks būrys jų giminių
Mes atmindami tą jo liūdną
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
nius
Old
Golds.
prasišalinimą i*> mūsų tarpo,
nės ir visuomenės susiartini
Šie asmenys gyvenę Ameri ir pažįstamų ir tinkamai pa
y r a užprašytos gedulingos Šv.
Mišios su egzekvijomis už jo
3307 Lituanica Ave
minės šį jų dukters mokslo
mo šventei ruošti komiteto
koje yra ieškomi:
sielą
birželio 13 d.,
Aušros
Honilol/ip
Vartų
parapijos
bažnyčioje,
užbaigimą.
Krugelis Juozas (Joseph
"VVeot Side. 8 vai. ryto.
pirmininkas Kauno burmistras
Kviečiame
visus
gimines,
Krugel) 1913 m. buvęs Jung.
draugus, kaimynus ir pažysta
A. Merkys, pabrėždamas, kad
. maSdloMO
^ouQ BOUlevard 4139
m u s dalyvauti šiose pamaldo
1410
So. 49th Ct., Cicero
Sekmadienį, birželio 14 d.,
Amer. Vals. laivyno jūrinin
se, o paskui j namus po nuni.
ši šventė įgauna tradicinio
e
12 24 So. Washtena\v Ave.
Phone CICero 2109
gauna diplomą Jonas Kinčikas.
Nuliūdę: Moteris Domicėlė,
pobūdžio ir stiprina lietuviš
Dukterys: Petronėlė ir liurboKučinskas Jonas, gyvenąs uas 4441 S. Honore St. baira, Sesuo Jankauskienė ir švokų ginklų mūsų pačių ranko
668 West 18th Street
gerLs Jaiikau>ku^.
m se. Dr. Anibraziejutė - Stepo
Phone CAKal 6174
naitienė, savanorių sąjungos
pirmininkas ats. pulk. Gužas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
718 West h3lh Street
savo kalbose nurodė visuome
Phone MONroe 3377
JUOZAPAS
gm nės pareigas krašto gynimo
1646 West 46th Street •
atžvilgiu, pabrėždami, kad į
Phone BOUlevard 5203
Other Shelvtdor Modeli
kariuomenę reikia žiūrėti ne
irom
up.
T H E WORLD*S MOSf"
10734 S. Michigan Ave.
TĖVAS
km kaip į kastų, bet kaip į gra
BEAUT1FUL REFRIGERATOR
žiausių tautos žiedų.
Tel. PULlman 5703

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS

ftRONCHIAL
COUGHS

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

W

O

W

9

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

A

A. Petkus
J. F. Radzius
S. M. Staidas
I. J. Zolp
Ezerskis ir SHBUS
Lachavvicz ir Simai
j. F. Endeikis
S. C. Lachawicz

S fl V E D i FFEREnC£ B U Y

E

UDEIKlS

REPublic 8 3 4 0

GARY, IND. LAIDOTirVTC

DIREKTORIAI

KELNER — PRUZIN
Geriausias patarnavimas — Moteris
P h o n e tCOO

r

patarnautoja

DIDELIS PAMINKLŲ
IŠPARDAVIMAS
Geriausias naminis ir
importuotas
granitas paminklams parsiduoda uz
žemiausias kainas, kurias galima jį
parduoti.
Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos mazesnes
'

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT VVORKS
3958 W. l l l t h St., prie Crawford Ave.

BEVejįly 0005

(Skersai Šv. Kazimiero Kapinių)
Sis didelis išpardavimas įvyksta dėlto, k a d aš nepajiegiu užlaikyti
dviejų bizniu.
BiRS. ANNA BITTIN

BUDRIKO didelis
New Yorkr ir Philadelphia užpirkimas Elektrikinių Ledauniy,
Radio, Skalbyklų, Ra-,
kandų ir Karpetų; bus
parduodama daug pigiau negu normales
kainos ir lengvais iš
mokėjimais.

CIAIHO&
Erases

that

Shadowl

I i yovr boir grayt — U lt golng greyl
EroM that »hadowI Clairel Mfts
Ni« gloon ef gray * • » 6mtk»m% yovr fac« «nd wqk»» yoo l»ok ytort pld«r,

Jos. F. Budrik, Inc.

m

n

. I I - — .- 1

i , . , —

i

.i

i ^

a

4605-07 So. Hermitage Ave.|
Phone YAEds 1741—1742
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. Į
42-44 E. 108th Street
Phone PULlman 1270
arba CANal 2515

J,

4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika

3319 Lituanica Ave.
Phone YAIids 1138

i . v . r l y Kin«, Comultonl,
Cloirol, Inc.
132 VV.tt 46th S t r . . i , N . Y. C

Cloirol doot whot notMug olso can I In ono
•implo traatmont Cloirol »hompoo», r»condltioni and tinti.

Namai..

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

AdaVot* i

J.F.EUDEIKIS

S.nd FREE Cloirol bookl.l, FREl
aOvic, FREE analyau.

Citru-^
Statai _
Nom.

of my b.outician

6XX

j

Yards 1741-1742

« /

U
\
\

I

V/h«th»r you'd Ilk* to Impart natūrai color
er conpi«t*ly changa tha color of your hair,
Cloirol will do Ir qoickly, natorally, a n d t o
•ocrorly that your cloMtt friood won'» datoct
tha chango.

A»k yovr booutician. Or writo to ui for P t l E
Ctalrol beokle^ FREE edvico on* tho caro of
hair, ond FREE boouty onary»ii. Writa N O W
on coiipoo attachad.

3417 So. Halsted St.

2314 West 23rd Placo
Phone Canal 2515
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ŠIEMET BAIGUSIOS ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJĄ

priklausė, ypač 12 warde, ku
riame randasi, maždaug, 6,000
lietuvių.
Į susirinkimą atvyko visa
valdyba, išėmus pirm. Kazi
mierą Stencelį, kuris ir šį sy
kį neatsilanke. Tokiu būdu ma, klubo draugiškas išvažia
organizacija buvo priversta, vimas įvyks birželio 21 d. Big
išsirinkti naują pirmininką. Tree G rovė darže (6 blokai
Jonas Yuška laimėjo pirmi už Kean ave.) prie Archer,
ninko vietą gaudamas didžiu ave., Willow Springs. Taigi,
mą balsų. Wm. Poppel užėmė reikės išrinkti darbininkus įvice - pirmininko vietą, J. vairiems darbams, kad pikni
Simonas išrinktas antro vice kas pavyktų kucgeriausiai.
pirmininko vietai.
Valdyba
Perskaityta protokolai
iš
organizacijos veikimo. Kiek
suprasta, buvęs pirmininkas
dar neatsilygino su organiza
cija nuo to. laiko, kaip buvo
BRTDflEPORT. — Dr-jos
Zūrio naudai rengtas bankie- Palaimintos Lietuvos priešpuįvyks
tas. Šokių organizacijos nau- smetinis susirinkimas
idai komisija išdavė raportą, b i iželio 10 d., 8 vai. vak., Cliikad šokiai neatnešė organiza
Nemalimas Įveiktas —
cijai naudos, nors ir savo ne
Dabar Valgo Viską
pridėjo. Toliau nutarta ir pa
likta valdybai
apsvarstyti, P-nns J. K. iŠ Montreal.
Canada ra5o. kad jam daug1 pagelbėjo NUGAkaip dažnai laikyti susirinki TONR Turi daugiau gyvumo ir nebpjnučin pilvo skausmu.
Tai nėra
mus ir kur užimti nuolatinę mokamas Hūdymas. jis buvo atsius
tas liuoaa io valia. Daug kitu pra
ir pastovią vietą, negu kad ei neša panašius rezultatus.
NUGATONTC vartojama metu metais kaip
ti per sales, kaip kad buvo nagelba malimo sistemai. Tai yra
daktaro receptas ir turi gyduoles,
daroma ligi šiol.
kurios didina malimo organų veik
mę.
Jei jūsų apetitas prastas a r b a
Be to, pakeltas klausimas •nri v a r t o ;N nemalimu— pamė
NUGA-TONE. Pajusite naudą
kas link pikniko. I r šis klau ginkite
i keletą dienu. Mes žinome, kad pa
ir kitam. Mėnesio trytmentas
simas pavestas valdybai iš tąilfirsitViena.
Doleri. Parduoda visi n?tiekoriai su garanlija gražinti pinirišti.
erus. jei būsit nepatenkinti.
Nepriin,kife
amainu
Linkim naujam pirm. Jonui I
P
Nuo
užkietėjimo
imkit—TTGA-SOD
Yuškai kuogeriausiu sekiniu - - Tdealu Ij'uosuotoja
"idurig 25c
jo darbuotėje. Korespondentas

"Draugo" Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

ABITURIENTĖS

1936

Pranešimai

cagos lietuvių auditorijoj. Ma
lonėkit nariai-ės laiku susi
rinkti. Yra daug kas svarsty
ti.
Valdyba

T I R E D , W O R N OUT,

NO AMBITION
TO W
many
H'
womeo are
just dragging themselves around, all
tired out with periodic weakness and
pain? Tbey should
know tbat Lydia
E. Pinkham's TabIets relieve pefiodic pains anddisComfoft. Small size only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie Williams of DanviILe,
Illinois, says, "I had no ambmon
and was terribly nervoas. Your Tablets helped my periods and built me
ap." Try tbem next month.

TABLET5

MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
M A L I A V O J I M O kontraktorius —
Dekoratorius.
Maliavoju senus ir
naujus namus iš vidaus ir iš lauko.
Kreipkite*: P E T E R GRYBAS, 6127
So. Maplewood Avenue. Telefonas:
REPublic 5332.
REIKALINGA

TARNAITĖ

R E I K A L I N G A t a r n a i t e . Būti nak
timis. Nuosavas kambarys.
Alga:
$7.00 j savaite. 4952 No. Central
P a r k Ave. Telefonas: J U N i p e r 3133.

LIETUVIAI ADVOKATAI

BRIGHT(įN PARK. — Mū
REIKALAUJAMA DARBININKĖS
sų kolonijoj politinis veikimas
REIKALAUJAMA
moteris
namų
darbui.
Turi
būti
.naktimis.
Pašau
visiškai apsistojo. Mat, po LIETUVIS ADVOKATAS
kite K A M E N E A R ,
ROGers P a r k
" p r i m a r y " balsavimo išėjome
2201 W. Cermak Road 3353 arba DEArborn 0490.
laimėtojais, nominuodami sa
(West 22nd St.)
RENDON FLATAS
vo tautietį Zūrj į teisėjus. Da
Metropolitan State Rank nam<»
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6
bar, it pavargo nuo didelio
R E N D O N 4 kambarių flatas.
Mū
PpnedSlio, Seredos ir Pėdnyčios
rinis
namas.
.
Kortinis.
Ant
antrų
vakarais nuo 6 iki 9
i persidirbimo, ilsimės. Bet per
lubų. 4359 Šo. Maplewood. Ave.
Telefoną" CANal 1175
ilgas ilsėjimas niekad neneša
6459 S. Rockwe!( St.
KAMBARYS RENDON
1-moj eilėj — Emilija Gedžiūtė, Marijonai Uselyte, Elena Visbaraite, Anastazija Mockiūte.
naudos, nei pavieniam žmo Namaf:
Telefonas R E P u b l i c 9fi00
2-troj eilėj — Ona Mosteikaite, Ona Butkiūtė, Stase Vitkauskaite, Eleonora Bacevičiūte, Lucilė Jodvalkytė, Marijona Vel- gui, nei organizacijai.
Telephone: BOTTlevard 2800 K A M B A R Y S rendon. Norėdami ga
lite gauti ir 2 kambariu. 2 šeimy
zaitė, Juozapina Rinikiūtė, Elena Mališauskaitė.
n o j ; bungulow. 7042 So. Campbell
Lietuvių Politikos klūba?
3-eioj eilėj — Augusta (Judaitė, Adelė Abramavičiūtė, Rita Petraitytė, Bronė Valonytė, Marijona Jotkaitė, Alicija KušleiAve.
kviečia savo narius atsilankv- LTETUVTS ADVOKATAS
kaitė, Viktorija Zanauskaitė, Adelė Mackinytė.
DIDELIS BARGINAS
4-toj eilėj — Juozapina Gužaitė, Elena Laumakytė, Ona Balzaraite, Ona Stalilionytė, Adelė Mažeikaitė, Emilija Sokaitė, ti į susirinkime, kuris įvyks 4631 Sonth Ashland Avenne
ketvirtadienį, birželio 11 d.. Res. 6515 S. Bockwell Street P A R D U O D A M A S gražus 2 flatų
Catherine Fleming, Juozapina Rusteikaitė.
5-toj eilėj — Genovaitė Al^ksiūnaitė, Ladė Nikšaitė, Julė Jurionaitė, Bronė Astrauskaitė, Ona Žemaitytė, Bronė Ališaus Gramonto salėj, 4535 g. Rock- Telephone: REPublic 9723 namas. Tvirtai pastatytas. 4 kam, barių flatai.
Nauja Šildymo siskai tė, Elena Paukštyte, Veronika Puišytė.
well st. Susirinkimas prasi State 4 C, 00
r r o s p j y t ^ ^ o i 2 j fom{^
j r n a i l j j v a n < i e n s prietaisai.
G-toj eilėj — Rose Monyok, Marion Jordan, Konstancija Baltutytė, Julė Grigaitė, Stasė Strazdaitė, Angelina Bolachowicz, dės lygiai 8 vai. vak. Prašo
Apdengti porčiai. 2 karų garadčius.
Turi parduoti už labai žemą. kainą.
Leokadija .Baltikauskaitė, Lorraine Homolka.
ATTORNEVS AT LAW
me su savim atsivesti ir dran
Patogus
susisiekimas.
Kreipkitės:
6322 So. W e s t e m Ave.,
Mokslo metų užbaigimas įvyksta šį vakarą.
Va,ar
Kirkland
Ave.,
netoli 22
gUS, p a ž į s t a m u s , i r lUO^ P l ' i e
^ o s : kasdien nuo 3:30 po plot ' 2307 S. Kirklar

JOHN B. BORDEN

,

1

1

MM

JOSEPH J. GRISH

KAL 8C ZARETSKY

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS MOKSLO
METU UŽBAIGIMAS
Dalyvauja J. E. Vysk. O'Brien
Šį vakarą mokslo metų už- lė Abramavičiūtė.
ba irimas Šv. Kazimiero Aka
Akademijos keturių metų
demijoj. Paruostas iškilmin kursą baigė keturiasdešimts
gas programas, kuris turi vai keturios studentes. <
nikuoti sunkų mokslo metų
Sekančios labiausiai pasižy
darha, ypač šiais jubiliejiniais mėjusios moksle laimėjo sti
metais.
pendijas į įvairias kolegijas:
Iškilmes bus pradėtos kop- Į Adele Abramavičiūtė, Leoka
lygioje. Palaiminimą Šv. Sa dija Baltikauskaitė, Augusta
kramentu suteiks J . E. vys Gudaitė, Ona Butkiūtė, Juo
kupas Wm. O'Brien.
Daug zapina Rimkiūtė, Marian Jor
džiaugsmo teikia mums aka- dan, Anastazija Mookiūte.
demikems J . E. vyskupo O'
JAUNI LIETUVIAI BAI
Brien atsilankymas ir oficia,
GIA MOKSLUS
\ imas šiose iškilmėse, nes tai
pirmas kartas, kad mūsų dioŠį vakarą 7:30 vai. Lake
lezijos vyskupas dalyvaus mo
kslo metų užbaigime.
Shore Campus, Sheridan Road
Antroji dalis programos bus ir Devon ave., Loyola univer
išpildyta akademijos salėj. Pi sitetas suteiks laipsnius ir di
rmiausia akademikių pasižy plomas baigusiems mokslus.
mėjusi? ir pirmą vietą laime- Jų tarpe randasi Vladas Phil
jusis orkestras išpildys muzi lips, West Sidės jaunuolis, ku
kalių veikalų, akademikių cho riam bus suteiktas B. S. laip
ras palinksmins svečius daine snis. Ateinančiais metais Vla
lėmis, po to seks diplomų ir das baigia medicinos mokslą
dovanų išdalinimas.
toj pačioj mokykloj.
Dovaną už veiklumą moky
Šeštadienį, Northwestern uklos darbuotėje pelnė Ona Bu niversiteto inžanierystės mo
kyklą baigia Feliksas Krautkiūtė.
Aukso medalį už aukščiau jalis, gabus, taip pat westsią laipsnį moksle pelne Ade sidietis, jaunuolis.

! ,-,
• v ,.
k l u b o prirašyt
prirašyti.
.
.
,
rjr
K a i p j a u y r a n a r i a m s Žino-

lki

8:30

v

-

vak

- Subatoj nuo 12 iki gatves, Chicagoj.
6:00 vakaro.
188 W. Raudolnh St.
BIZNIO P R O G A
Valandos:iki kasdien
3:00 ponuo
piet.9:00 ryto
P A R D A V I M U I garadžius i r taisyj mo šapą, su visu stalui i r prietai' s a i s . . Labai prieinama kaina, $500.
VICtory 5540.

ninku — A. Juška, maršalka
— Alb. Baltuška ir korespon
dentu J . Stanaitis. Knygų ir
Pas Šerpečius buvo šaunūs gaidų tvarkytojomis: O. Ka
pietūs Sekminių dieną iš prie zakevičiūte ir V. Živatkausžasties jų jauniausio sūnaus kaite.
Leonardo pirmos šv. Komu
Nuo šio penktadienio cho
nijos ir Šerpečių 21 mt. sukak
tuvių vedybinio gyvenimo. Da ristai pradės vasaros atosto
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI
lyvavo klebonas kun. J . Šau- gas i r nereikės rinktis j palinskas, varg. N. Kulys, Leo |mokas. Nors choristai % ir atos
Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos
nardo kūmas, O. Lileikienė, togaus, bet J sekmadienių pa
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
ir visi giminės. Kleb. kun. J . maldas rinksis ir gražiai gie
kite sau karą. >
Šaulinskas linkėjo Leonardui dos. Ką choras Ką choras nu
dideliu užaugti ir būt geru veiks per atoetogas, pamaty BUICK *35, — 5 Sedan, Radio kaip naujas . . .
$ 70.Y
BUICK
'34,
7
Sedan.
tobulas,
rtrant
'
1095.
kataliku, o Šerpečiams geros sime vėliau.
BUICK '30, — 5 Sedan. serai begauti*
'.'.'.*.'.'.'.'.'.
195
Cadillac '34 — 5 Sedan, puikiai išrodo
sveikatos ir lkiksmaus gyve
195.
CADILLAC '81. — 5 Town Sedan
'.V.V.7.'.'.*.
Choro Rap.
395.
CADILLAC '30, — 5 Town Sedan, greram sfovv'
nimo. Kazimieras Šerpetis y1K>.
CADILLAC '2S, — 5 Town Sedan ..-.>
125.
ra Šv. Mykolo parap. zakris
CHEVROLET '31, — 2 Door Sedan, gerai bėgu . . .'
225.
CHEVROLET '30, - - 5 Sedan, gražus mažas karas ..'."..
195.
tijonas ir North Side " Drau
DODGE '34, — 2 Door Sedan, g-eras pirkinys
",
445.
FORD '30, — 2 Coupe, gerai bėgantis
"
145.
g o " agentas. Vienas Svedių
145.
ESSEX '30, 5 Sedan, greroj tvarkoj
»

NORTH SIDE ŽINUTĖS

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

PARDUODAMA

TAVERNA

taverna. Biznis peB U I C K - C A D I L L A C - LA SALLE jI PARDUODAMA
rai išdirbtas.
Savininkas apleidžia

Iš Politikos Lauko

So, Chicagos Choras
Praeitą penktadienį Šv. Juo
zapo parap. choras laike me
tinį susirinkimą, kuriame daug
sumanymų ir reikalų išgvilde
nta. Be to, išrinkta nauja va
ldyba 1936-37 m.: dvasios va
das gerb. kleb. kun. Pr. Vai
tukaitis, pirm. varg. K. Gaubis, vice pirm. B. Pilipovskis,
rast. M. Kazakevičiūte, fina
nsų rast. — J . Pireckis, kasi-

BMGHTON PABK. — bi
rželio 3 d. Vengeliausko sa
lėj 12 Wardo Amerikos Lie
tuvių Demokratų organizaci
ja laike priešpusmetinį susi
rinkimą. Nors susirinkimas
nebuvo skaitlingas, f bet įsira
šė 15 naujų narių. Labai pui
ku, kad lietuviai pradeda ri
mtai organizuotis i r veikti.
Taip susiorganizavę į vieną
didžiulę grupę ir įgavę jėgų
galėsime pasiekti tikslo ir tei
sių, kurios lietuviams seniai

LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga
LA SALLE '30, — 5 Sedan. g-eroj tvarkoj
LA SALLE '30, — 7 Sedan •
GRAHAM '29, 2-4 Coupe, geras patarnaująs k a r a s
HUPMOBILE '31, 5 Sedan, geras karas
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas
LTNCOLN '30, — 7 Town Car, labai švarus karas
OLDS 6 '34, — 2 Door Sedan, trunk, gerai bėga
PACKARD 120 '35, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas
PACKARD '34, 5 Sedan, labai puikus garant
PACKARD '30, 5 Club Sedan, trunk. geram stovy
PONTTAC '34, 2 Coupe, tobulam stovy
PLYMOUTH '34, 5 Sedan. puikus mažas karas
P I E R C E '33, 7 Sedan, labai puikus
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl

.".'.'.'.'
.[[

įmainykite savo seną. karą liberališkom sąlygom, ant
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną apdraudą, vartojant
mažai kainuojanti G. M. A. C. planą.

675.
275.
195.
75.
275.
495.
1175.
495.

.miestą. 3901 So. Archer Ave., te' l e f o n a s : L A F a y e t t e 3384.
PARDUODAMA NAMAS
P A R D U O D A M A medinis namas. 2
aukštų. Savininkas važiuoja į Lie
tuvą. 1416 So. 50th, Cicero.
i
PARDUODAMA TAVERNA IR
VIEŠBUTIS
P A R D U O D A M A taverna i r 36 kam
barių viešbutis.
B a t h s ir shower
baths "ant vietos.
Biznis išdirbta
per daug metų.
1 maile nuo vidurmiesčio ir % mailes nuo Lake
Miehigan.
P a r d u o d a m a pigiai, nes
savininkas važiuoja Lietuvon. 124345-49 So. Michigaa Ave.
GREITAM

PARDAVIMUI
•

•

La Salle a r t i 59os 2 po 4is
medinis
$2650.
SOS. Prineeton arti 58os 2 po 6is
445.
medinis
$3200.
875.
57th
E.
of
Normai
2
po
5is
1095.
medinis
$2500.
29S.
475. Union a r t i 51os 2 po 5is
445.
medinis
$3000.
1075.
475. Wells a r t i 48os 1% aukšto
medinis^
$900
"VYelIs a r t i 4Tos 2 po 6is
medinis
$2900.
46os arti Wentworth 2 po 6is
medinis
$1500.
Visi viršmineti namai
Finance
Co. siūlomi greitam išpardavimui.
Atsakantiems asmenims mažai rei
kia j mokėti. M. ,Cluxton, RADcliffe
2292.

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago
Cnawfond 4 1 0 0

