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RADIKALAI PATVIRTINA BILBAO 
VADŲ PASPRUKIMU

GIRDI, BASKŲ “VYRIAUSYBE”
NESUIRUSI - NUSIKELUSI KITUR

Miesto centrui ginti sudaryta 
iš keturių junta

BAYONNE, Prancūzija, su jų barikadomis namuose ir 
birž. 18. — Baskų oficialė de- gatvėse, 
legacija čia patvirtino prieš' Ka’da žinių, kad Pas-
kėlėt, paskelbt, žini,, kad Į>r'‘ku8 ba8k'1 “vyriausybei” 
_ , ,. 'Bilbao mieste tuoj sudarytaBaskų “respublikos vyriausy-1 . , , • > ,• • x inau,a unta, kurios priešaky
be apleido Bilbao ir apsisto-i , . . ... , . T.
• , •* • u vi i ,, x x ypa keturi radikalai. Jie pa-jo kitoj “respublikos tento- . v , .. . ... .. , . „ siryzo iki paskutinio milici-
rijos vietoj. Girdi, militari- . , , .. . . •*. ’ . mnko kovoti su nacionalistais,
mais sumetimais vyriausy-1 • • •» -d j, , . . .1 Žiniomis is Bordeauxo,bės” nauja vieta slepiama. It, .... , . , .. . .r j Prancūzijoje, tenai britų lai-

Tas reiškia, kad prieš kele- vaig atvežta Bilbao banko iž- 
tų dienų paskelbtas Bilbao das ir arcbivai.
puolimas nebuvo iš piršto iš-Į Bilbao miesto junta skelbia, 
laužtas. Jeį baskų radikalų kad nacionalistai “žvėriškai” 
vyriausieji vadai su preziden- žudo bėgančias iš Bilbao mo
tu A. Aguirre paspruko, mies-teris su vaikais. Vienas lai
tas paliktas nacionalistų ma- vas su bėgliais nuskandintas 
lonei. Nacionalistai neįsiveržė Biskajos įlankoj, kiti keli lai- 
j patį miestų jiems žinomais vai užgrobti ir pasiųsti į San 

Sebastian. Čia spėjama, tuosesumetimaisu Jie tai padarys 
ištrenkę iš pusiausvyros radi
kalų ten paliktus milicininkus

DETROITO PIRMOJO AR
KIVYSKUPO INGRESAS

RUGP. 3.

ROCHESTEB, N. Y., birž. 
18. — Čia paskelbta, kad nau
jos Detroito arkivyskupijos 
pirmojo arkivyskupo E. Moo- 
ney ingresas įvyks Detroito 
katedroje rugpiūčio 3 d.

JE. arkivyskupas A. G. Ci- 
cognani, apaštališkas delega
tas J. Valstybėms, pirminin
kaus bažnytinėse ceremonijo
se.

EUCHARISTINIS VYRŲ 
KONGRESAS PANE

VĖŽYJE

laivuose gali būti radikalų 
stambesniųjų vadų.

ANGLIJA NENORI PRIPA
ŽINTI FRANCO REŽIMO

LONDONAS, birž. 18. — 
Ispanų nacionalistų vadas rei
kalauja Anglijos pripažinti jp 
režimų. Anglija nežino, kas da
ryti. Anglijos vyriausybės a- 
kyse gen. Franco yra papras
tas “banditas”, kadangi Is
panija turi “teisėtų” vyriau
sybę.

PANEVĖŽYS, — Šio bir
želio 19 ir 20 d. čia įvyksta 
vyrų Eucharistinis kongresas 
— Pirmasis Lietuvoje vienų 
vyrų religinis susibūrimas.

■■ ■■ ■ I ■ I —«

PAGROBTOJI NESU
RANDAMA

STONY BROOK, N. Y. 
birž. 18. — Prieš 9 dienas pa
grobta Mrs. Alice McDonnell 
Parsons niekur nesurandama. 
Policija spėja, ji bus nužudy
ta. Pagrobėjai iš pradžių rei
kalavo 25,000 dc4. Paskiau nu
tilo. i

BUS NUTEISTA KALĖTI

IŠ PLIENO FABRIKŲ DAR BININKŲ STREIKO

Bethlehem Steel kompanijos, Johnstrfm, Pa., streikuojantieji darbininkai kovoja su 
streiklaužiais — atsisakusiais streikuoti darbininkais, ties Upper Franklin fabriko var 
tais. (Acme Photo.)

ISPANŲ RADIKALŲ LA
KŪNAI PUOLĖ ITALŲ 

LAIVA

KARDINOLAS IŠDALIJO 
MOKSLO LAIPSNIUS

SEMINARISTAMS

Jo Eminencija kardinolas 
Mundelein, Chicago arkivvs- 

GIBRALTARAS, birž. 18. birželio 12 d. išdalijo
— Italų prekybinis laivas Mar seminaristams laipsnius St.
dda iš Port Sudan čia atplau
kė. Jis veža šerne nas į Glas- 
g«wų. ,

Laivo kapitonas Simoae 
pranešė, kad Algerijos pa
kraščiais plaukiant ispanų ra
dikalų lakūnai užpuolė laivų. 
Nepataikę į jį su bombomis, 
su kulkosvaidžiais ėmė šaudy
ti. laivas sugadintas, bet įgu
la tiesiog stebuklingai išsisu
ko nuo kulkų.

Čia spėjama, šis įvykis iš 
naujo sukels tarptautinę kri-Į 
zę Ispanų radikalai žino, kad

MIRĖ BUVĘS PRANCOZI- ' jie nelaimės karo, tai bando 
JOS PREZIDENTAS provokuoti valstybes įsikišimo 

sumetimais.
PARYŽIUS, birž. 18. —'

Mirė buvęs Prancūzijos pre
zidentas ir dukart buvęs prem 
jeras Gaston Doumergue, 73 
m. amž.

Mary of the Lake 
joje.

semman-

11-ai seminaristų pripažin
tas šv. Teorijos lieencijatas 
(S.T.L.); 20-iai — šv. Teolo
gijos bakalauratae (S.T.B.); 
21-am laipsnis -“Msster of
Arts” ir 21-am 
of Arts”.

NACIAI SUSIMETĖ PULTI 
ČEKOSLOVAKIJĄ

MASKVOJE KAZOKAI „ 
PALAIKO TVARKĄ «. 1

Kariuomenėje ir Maskvoje 
didelis nerimas

LONDONAS, birž. 18. — 
Žiniomis iš Varšuvos sovietų

Pačioje kariuomenėje neri
mas didėja. Paskleista žinių.

kariuomenėje vykdomas “va- kad maršalas Tuohačevskie ir
lymas” skaudžiai atsiliepia į 
patį Kremlių ir visų Maskvos 
miestų. Tūkstančiai kazokų ir 
čekos agentų palaiko mieste

septyni generolai nebuvo teis
mo teisiami, kaip tas vyriau
sybės paskelbta, bet jie visi 
anksčiau be jokio teismo ton o

tvarkų. Jei ne tas, Stalinui agentų nužudyti.
tuojau pasidarytų karšta. 

Maskvos gyventojams už
drausti bet koki grupėmis su
siėjimai.* Visur gatvėse vien 
ginkluoti kaeokai ir agentai. 
Kiekvienas kelių asmenų šne
kučiavimas įtartinas.

Sovietų valdomoj Baltį 
joj vykdomas žiaurus komi 
nistų partijos “valymas”. O-j 
ficialiai paskelbta, kad Červt- 
akovas dėl “šeimyninių nesu
sipratimų” nusižudęs.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SENATO KOMITETAS lš-
ŽEM. KALVARIJA MINĖ- KLAUSĖ STREIKININKŲ

JO ŠV. TĖVO 80 M. 
SUKAKTUVES

VADO PRANEŠIMO

TĖVŲ DIENA

TELŠIAI. — Žem. Kalva
rija beveik du mėnesius stro
piai rengėsi iškilmingai pasi
aukoti Marijai — vadintis Ma 
rijos žeme, ir minėti Šventojo 
Tėvo Pijaus XI 80 įlietų am- 
žiaus sukaktuves.

J. Valstybėse gegužės mėnė- 
sį minėta Motinų diena. Rytoj 
gi, birž. 20 d., minima Tėvų 

1 diena.

Katalikų sūnų y ir dūk 
pareiga kaip Motifių dT

SUIMTA APIE 500 PRO
TESTANTŲ DVASIŠKIŲ

KATALIKŲ LIGONINIŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

Chicagoj baigės J. Valsty
bių. ir Kanados Katalikiškų 
Ligoninų sųjungos suvažiavi
mas. i

Vakar išrinkta valdyba: pre 
zidentas kun. A. M. Schwita- 
11a iš St Louis, Mo.; vicepre
zidentas mons. M. P. Griffin 
iš Cleveland, O.,; sekretorė 
sesuo Helen Jarrel iš Chica
go; iždininkė sesuo M. Irene 
iš St. Louis.

BERLYNAS, birž. 18. — 
Kovojus prieš nacius protes- 

[ tantų dvasiškis M. Niemoe- 
ller skelbia, naciai ikišiol jau 
suėmę apie 500 protestantų 
dvasiškių, kurie nepasiduoda 
Hitlerio regimentacijai.

TRYS BOLŠEVIKAI LAKŪ
NAI ATSKRINDA

SAN FRANCISCO, Cal., 
birž. 18. — Gauta žinia, kad 
iš Maskvos šiauriniais keliais 
į J. (Valstybes atakrinda trys 
sovietų lakūnai: V. Ochalovas, 
G Baidukovas ir Beliakovas

RIVERHEAD, N. Y., birž.
18. — Mrs. Helen Tiernan tei
flnw pripažino kalta savo 7 Cook ap„kritiM k|erkaa M
metų mergaitča nužudymu ir j yj „ paskelbė, kad ui 19- 
5 metų berniuko sužalojimu, metu|l mokea{i, rata CH. 
kad jai, nusikraėius. icagai bus 9 dol 52c> arba

Jai gręsia kalėjimas iki gy- pie 1 dol. 15 c. daugiau negu

UŽ 1936 METUS MOKESTYS BUS 
DIDESNES

vos galvos. Teismo sprendi
mas bus jiaskelbtas pirmadie
ni- . ... i ’

už 1935 m.
Tt£s reiškia, kad iš kiekvie-

Ir tas įvyko. Nuo pat ryto 
žmonės plaukte plaukė į baž- 

“ Bachelor nyčių. Visa Gegrėnų f iii ja, 
paskendusi vainikuose, su vi 
somis vėliavomis bažnytine 
procesija atėjo. Žmonių susi
rinko apie 5,000. Dvasia paki
lusi, krutinės pilnos entuzi- 

■ jazmo.
BERLYNAS, birž. 18. — 

Nacių spauda susimetė pulti 
Čekoslovakiją ir grasina “at-

Giedant Švč. P. Marijos li
tanijų, kaimų atstovai džiau-

simokėjimu”. Girdi, nepakaks mo pareiškimų. JE. vyskupas 
Čekoslovakijos paprasto atsi- Petras Bučys pasakė pamoks-
prašymo. Ji turės kų daugiau 
atlikti. j i

Naciai patyrė, Prahoj areš
tuotas ir kalėjime “kankin

WASHINGTON, birž. 18.
— Paštų ir paštų kelių senato
komitetas vakar išklausė pra- i faįp dienų minėti katali- 
nešimo apie įvykusias darbi- kį£ka£ 
ninku kruvinas riaušes So. _____
Chicago gegužės 30 d.

Komitetui apie tai pasako
jo “Steel YVorkiers Grganj- 
zing” komiteto pirmininkas 
Ph. Murray. Jis pažymėjo, 
kad susirikiavę darbininkai 
žygiavo šalimais Republic fa
brikų ne kokiam puolimui, bet 
dalyvauti “Sunday School” 
pikniko parade. Jiems žygiuo
jant policija juos suprovoka
vo, brutaliai užpuolė ir įvyko 
kraujo praliejimas.

Murray Chicagos policijų 
atvaizdavo kaipo supuvusį or

gsmingai pasirašė pasiaukoji-1 ganų, eeantį sąjungoje ir koo
peruojančia su Republic Steel

ių. Ypač ragino melstis už Šv. 
Tėvų.

Po Mišių ruimingoje salėje 
įvyko šventojo Tėvo 80 metų

tas” Bruno Welgel, Vokieti-, minėjimas. Tūkstančiams žmo 
jos pilietis, nacių šelpimo n'^ nebuvo vietos viduje. Su 
draugijos direktorius Čekos
lovakijos sostinėje.

JAPONAI NUKOVĖ APIE 
90 BANDITŲ

TOKIJO, birž. 18. — Japo
nų kariuomenė netoli Harbino, 
Mandžiuke, susirėmė su 200 
banditų (plėšikų). Po aštuonių 
valandų kovos apie 90 bandi
tų nukovė. Japonams teko 
daug šautuvų.

S. KALVARIJA. — .Nese
niai Sūsninkų k. mirė 104 me
tų amžians senukas Oliškevi- 
čius. Senelis iki pat mirties 
jautėsi stiprus ir dirbo viso-

sirinkime reikšta didžiausia 
pagarba Kristaus Vietininkui 
ir pasiųsta sūniškos ištikimy
bės, telegrama, kurių pasira
šė vyskupas Būčys.

Iš Vatikano gauta tokia te
legrama: “Vyskupui Bučiui, 
Telšiuose.. Šventasis Tėvas iš 
Marijos iškilmių tikisi ir linki 
geriausių vaisių. Meilingai 
priimdamas linkėjimus, karš
tai laimina. (Pasirašo) kardi
nolas Pacelli”.

PASKELBĖ KELETĄ IŠSI
SUKINĖTOJŲ NUO

MOKESČIŲ

korporacija. Anot Murray, 
policija supro-vokavo darbinin 
kus ir jų devynis nužudė, ne
skaitant daugelio sužeistųjų.

Senatorius E. Thomas, dem. 
iš Utah, taip pat smerkė Chi
cagos policijų. O šen. J. YV. 
Bailey, dem. iš N. C., pareiš
kė, kad jis komiteto išklausi
nėjimui pakvies Cooko aps
krities prokurorų Courtney ir 
Chicagos policijos viršininkus. 
Be to> bus gauta padaryta tų 
riaušių filmą.

JAPONAI PRIEŠINK AP
RIBOTI PATRANKU 

DIDUMĄ
TOKUO, birž. 18. J.

Yralstybių prezidentas Roose
veltas pasiūlė didžiosiomr val
stybėms apriboti karo laivuo
se patrankų didumų iki 14 ed- 
lių. z

Japonų vyriausybė pirmuti
nė į tai atsiliepė, kad ji prie
šinga šiam sumanymui, Anot 
japonų, patrankų didumas lai 
vuose neturi būti varžomas. “

Japonų imperatorius pat
virtino savo vyriausybės nu
sistatymų.

15 MOKINIŲ SUŽEISTA

MADISON, Wis., biri 18. 
Central High School pastaty
ta platforma baigusių mokyk
lų mokinių nuotraukų ėmimui 
sulūžo. 15 mokinių sužeista. 
Kai kurie sunkiai.

NUTEISTI TRYS JAUNI 
ŽMOGŽUDŽIAI

Kriminaliniam teisme nutei
sti trys jauni žmogžudžiai: A. 
L. Miller, W. W. Rudy ir YV. 
Pekovitcb.

Pirmasis nuteistas 20 metų 
kalėti, antrasis — 14 metų ir 
trečiasis 20 metų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota; numato
mas lietus su perkūnijomis; 
kiek šilčiau.

Saulė 
si 8:28.

teka 5:14, leidžia-

tų 100 dol. bus imama 9 dol 
52c. kius ūkio darbus. Apylinkės

Valdžios organai, kurie nu- žmonės senelį OI. labai mylė- 
stato sau reikalingas išlaidas, jo ir gerbė, kaipo gerų sųži- 
nepaiso piliečių protestų prieš ningų ir darbštų žmogų. Prieš
dideles mokestis. Jie apskritį 
ir miestų tempia į naujų mo

no įkainotų nekilnojamų tur- kesčių mokėjimo krizų.

kelerius metus mirė jo žmona, 
kuri taip pat gyveno arti 100 
metų.- ( ..t I

WASHTNGTON, birž. 18. 
— Iždo departamentas paga
liau išvardino kongreso komi
tetui keletu kapitalistų, išsisu 
kinėjančių nuo valdiškų mo
kesčių už pajamas. 

PLATINKITE “DRAUGĄ'*

ATŠAUKTAS STREIKAS 
VIEŠBUČIUOSE

KANSAS CITY, Kas., birž. 
18. — Atšauktas viešbučių tar 
nautojų streikas. Laimėta 
trumpesnės darbo valandos.

“DRAUG 0” *
EKSKURSUI
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gripsholm’’
Ruoškitės dabar
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“DRAUGAS”
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Bendradarbiam* lr korespondentams raitų negrąžina. 
Jei neprašoma tai padaryti lr neprisiunčiama tam tlka- 
lui t>aito ženklų. Redakcija pasilaiko sau teist tai
syti lr trumpinti visus prisiųstus raitus lr ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
praio raiytl trumpai lr aliklat (jei galima raioihaja 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
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Skelbmų kainos prisiunčiamos pareikalavua

Užsiprenumeruokime Rimtą 
E Žurnalą

Gavome “Židinio” 150 numerį, kuris 
daro labai gražaus įspūdžio.

Šiame numeryje gvildenami įdomūs kiau 
simai: “Laisvės problema krikščioniškosios 
ir naujoviškosios pasaulėžiūros šviesoje;” 
“Dabartinės italų literatūros tendencijos ir 
laimėjimai;” “RtAneniškasis Prudencijaus 
patriotizmas”; “Lietuvos ūkininkai ir Lie
tuvos visuomenė”; komp. J. Žilevičius pla
čiai rašo apie komp. Mikų Petrauskų. De
dama gana daug dailiosios Literatūros. ]>a- 
roma plati visuomeninio, religinio, kultūri
nio, akademinio, politinio •gyvenimo ir mok 
slo apžvalga.

įį “Židinys” — literatūros, mokslo, visuo- 
‘meninio ir akademinio gyvenimo mėnesinis 
Žurnalas eina jau keliolikti metai. Jame ra
šo patys žymiausieji Lietuvos mokslininkai, 
rašytojai, poetai ir visuomenės veikėjai. Žur
nalų redaguoja dr. lg. Skrupskelis, leidžia 
dr. J-. Grinius. Prie “Židinio” kiekvienų 
tnėfiesį pridedamas atskiras gražus, ilius 
truotas priedas, kuris tikrai yra įdomus. 
Iliustracijos dedamos ne tik iš Lietuvos, bet 
if iš kitų kraštų gyvenimo.

• Permetus akimis šį ar bet kurio kito 
mėnesio “židinį”, kaip veidrodyje gali ma
tyti visų Lietuvos gyvenimų ir;fnAsU tautos 

• daromų pažangų moksle, literatūrdj ir kitose 
gyvenimo srityse.

Mes nekartų esame pastebėję, kad tik
rai daug nustoja mūsų, Amerikos lietuvių, 
inteligentai, kurie vis dar neprisirengia už
siprenumeruoti “Židinį”, šio ar kito pana
šaus žurnalo (nors, tiesa, kito “Ž.” lygaus 
žurnalo nėra) neskai tantie ji jokiu būdu ne
gali inteligentiškai sqį<ti mūsų tautos gy
venimo eigos ir stebėti jos darolnų pažangų. 
Mes nuoširdžiai patariame visiems mūsų ku
nigams, daktarams, inžinieriams, advoka- 

\ tams r kitų profesijų žmonėms pasikviesti 
į savo namus “Židinį”. O “Židinio“, re
daktoriams ir leidėjams, išleidusiehis 150 
numerį, linkime geriausio pasisekimo ir to- 

•- liau taip sėkmingai leisti turinlngųjį žur- 
tJUlAl

dievybės platinimas yra daug svarbesnis da
lykas negu krašto ir žmonių reikalai.

Stalino Motinos Atsivertimas

Stalinas, pats būdamas aršus bedievis, 
pasistengė ir savo motinų sūbedievinti. Ta
čiau prieš mirtį staiga pareiškė, kad grįž
tanti prie tikėjimo, nes norinti numirti kaip 
krikščionė. Pravoslavų cerkves reikalams 
paaukojo didelę pinigų sumų. Tas įdomūs 
įvykis sukėlė nemažų sensacijų.

“Darbininkas” apie tai tarp ko kito 
rašo:

“Kaip Stalinas priėmė savo motinos žy
gį, sunku atspėti, bet kad tai y m didelis 
smūgis ir jalui ir ypač bedieviškąją! propa
gandai, tai savaime suprantama. Kad Stali
nas nasektų motinos pavyzdžiu, to tikėtis, 
žinoma, negalima, bet tai yra didele bedie
viams pamoka. Lengvamaniškoms, neptotau- 
jančionis galvoms bedievybė yra labai pa
ranki, ypač kuomet kūno geiduliai dmarkiid 
siautuiiuoja, tačiau vėlesniame amžiuje, pro
tui kiek prablaivėjus, sąžinės balsas darosi 
vis drąsesnis, ir tada bedievio vidujine bū
klė nepavydėtina. Kiekvienas tikėjiman atsi-

Šeštadienis, birž. 10 3., 1037
*■»

Surinko 3. T. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

— ■ ■ Sulietuvino 8. Lukas . - -
(Tęsinys)

Jtomuniamas Vksur. 
Veiklus

klos, griauja bažnyčias ir lai
psniškai so vie tina valdžių. 

Jungtinėse Valstybėse šiuo
«•<.». i - (laiku, jau yra slaptai ištirta,

Henry Gibbs savo kalboje į . bedieviu bend
Katl las P*1* i**nevlU Dena
ras frontas ruošias dėl tos.Komunizmo Šmėkla”, tru

mpai suglaudęs, pasakė, kad:
“Jei (Britanija gyvuos, bol-

Ševlsmas turės žūti’*.
Ar šis reikšmingas paša 

kymas negali bflli ir Jungti
nėms Valstybėms pritaiko 
tnnaf

Anglijoje komunistai yra 
labai veiklas. Darbo partija 
eina su jais Iš vieno, kad 
įgijus didesnės (politinės jė
gos. Neseniai Anglijoje tarp 
Darbo partijos narių bnvo 
surinkta, kad susijungus su

vertimas sudaro jam naujų sielvartų. Bet komunistais, net 592,000 bai
“voždiaus” motina, matomai, su tuo nesi
skaito. Artėjant įnirčiai, jai parūpo daugiau 
sielos reikalai, negu jos sūnaus valstybės 
pagrindus — visienis peršamoji bedievybė*'.

“Literary Digest” lr Rinkimai

Garsusis Amerikoj savaitinis žurnalas 
“The Literary Digest*'' parduotas kito ge
rai žinomo ir populiaraus žurnalo “Revicw 
Of Reviews” korporacijai New Yorke. Pir
mutinis žurnalas eina nuo 1896 metų, o ant
rasis nuo 1891 m.

Atsiradus daugiau gyvai ir populiariai 
vedamų savaitinių žurnalų, “The Literary 
Digest” pradėjo nebeišlaikyti konlpeticijos. 
Jo prenumeratorių skaičius žymiai sumažėjo.

Reikia pasakyti, kad “The Literary Di
gest” daug tiukentėjo ir nuo to, kad pernai 
rinkimų kampanijoj, vesdamas šiaudinį bal
savimų “nenuspiųo” kuris — Rooseveltas 
ar i^andonas bus išrinktas prezidentu. Tuo
se šaudiniuose balsavimuose laimėjo Lando- 
mis. • -

Kadangi seniau tas žurnalas visuomet 
nuspėdavo kas bus išrinktas, o šiuo kartu 
ne, skaitytojai suprato, kad čia kas nors 
negero, kad “rinkimai” pravesti norint sa
votiškai paveikti j visuomenę, dėl to pra
dėjo nuo to žurnalo pasitraukti.

sų. Samuel F. Middup laik 
raštyje “Patrlot** spaliarts 15 
dienų 1936 metais rašo:

“Aš žinau daugybę Darbo 
partijos narių, kurie j<Aln 
būdu su komunistais neridės, 
bet jie su komunistų parti
jos nariais palaiko bendrus 
ryšius dėl to, kad jie kartu 
veikia dėl “bendro fronto”.

Išėjęs lapkrityje “National 
Republie” turi sekančius pa
stebėjimus :

“Prancūzijoje Išvakarės, mi 
sikirtimui krikščionių sn be
dievišku komunizmu, jau vi
sai netoli. Tvirtais pylima*’* 
apsijuosus, Prancūzijos nau
joji valdžia yra dešinioji Ma
skvos ranka. Ten Maskvos at-

kaip jie vadina, “galutinės” 
dienos, kada jie galės į savo 
rankas paimti viso krašto va
ldymų Ir čia įvesti savo tvar
kų.

Būsi joje Sis bendras fron
tas buvo žinomas, kaip dar
bininkų ir kareivių dūmą. 
Prancūzijoje jis vadinamas 
“visuomenės frontas’*, Jung
tinėse Valstybėse dabar jis 
viešai žindimas tik kaip “su 
vienytas frontas”, bet komu
nistų tarpe jis vadinamas 
“žmonių frontas**. Ispanijoje 
Bis frontas susidarė iŠ suo
kalbininkų, tvarkos ardytojų, 
komunistų ir socialistų, ku
rie yra didžiausi ten vykstan- 
člųjų baisenybių ir žudynių 
kalniukai. Jungtinėse Val
stybėse, prie šių virš minėtų
jų, dar prisideda daugybė 
studentų, protestonų ir jų dva 
siškių ir kolegijų profesoriai. 
Daugelis iš jų žinoma nesu
pranta, kų jie seka, bet jie 
savo vardu ir užsiėmimu daug 
pagelbsti raudonam veikimui, 
patys pasilikdami savo vie
lose ir, be abejonės, gerai iš
garsindami bedieviškus pik
tadarius. Tai yra svarbiau
sia priežastis dėl ko bedie
viai juos priima į savo eiles.

Nepraleiskime nepažvelgę į

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Religija Sovietą Rusijoje

Sovietų spauda ir valdžios sluoksniai 
pastaruoju laiku būkštauja dėl religijos vis 
didesnio įsigalėjimo plačiose gyventojų ma
sėse. Dabar jėga slopinti masių tikėjimų 
nebedrį.stama, tačiau kasdien vis atkakliau 
varoma antireliginė propaganda. Bedievių 
organizacijos, komunistinis jaunimas ir spau
da nuolat ieško bedievybės susilpnėjimo kal
tininkų. , >{

“Komsoinolskaja Pravda” kaltina be
dievių organizacijų, kad ji nesugeba kovoti 
su religija. Laikraštis pažymi, kad iš 56 
bedievių centrų beliko tiktai 21, ir tie pa
tys beveik nerodo jokio gyvumo. Esu, be
dievių organizacija atrodo padėjusi savo 
kovos ginklus. iii

“Večerniaja Moskva” taip pat aštriai 
kritikuoja provincijos bedievių organizaci
jas, neaplenkdama nė paties Maskvos cen
tro. Laikraštis tvirtina, kad bedievių orga
nizacija nesistengia įsigyt^ lėšų kovai au 
religija. Esu, pinigai patikrintų pasisekimų 
ir pačios organizacijos tvirtesnę egzisten
cijų. Laikraštis kaltina vadovybę, kad ji, 
užuot rūpinsis liedievybės propaganda, lei
džia populiarias mokslo brošiūras, įvairina 
laidinius žemės ūkio klausiniais ir panašiai. 
O, mat, pamiršta skirti didesnes lėšas be
dievybei. Tai liudija, kad bolševikams bc-

Įsidėmėtini Žodžiai

Australijos ministeris pirmininkas, at
vykęs į karaliaus Jurgio VI vainikavimo iš
kilmes, Londono spaudos atstovams padarė 
labai reikšmingų pareiškimų. Jis kalbėjo: 

“Aš norėčiau jaunajai Australijos kar
rtai pasakyti, kad tvirta if pastovi šei
ma, gera jos dvasia, Australijai šian
dien yra esminis dalykas, jei norime, 
kad mūsų tauta būtų galinga. Tantos 
šeima turi būti brandinama iš atskirų 
šeimų, šiuo atžvilgiu kiekviena šeima 
yra brangiausia sėkla pasauly, kurių la
bai reikia saugoti. Tada mes nežūsime”, 
die teisingi žodžiai tinka ne vien Aus

tralijai, bet viso pasaulio kraštukus, visoms 
tautoms, neišskiriant nė lietuvių. Nuo šei
mų dorovingumo, sveikatingumo ir tvarkin
gumo pareina tautos ateitis.

Čia reikia pridėti, kad Austrijos pfa- 
mieras pats yra geras, praktiauojantis ka
talikas ir gausios šeimos tėvas.

Praėjusį mėnesį A. L. R. K. Federaci
jos centro valdyba pasiuntė Vilniaus vada
vimo reikalams ir Vilniaus našlaičiams 
$41X5.49. “Mūsų Vilniaus” 11 nr. prane
šama, kad pinigai yra gauti. Ta proga dr. 
A. Juška, Vilniui Vaduoti Sųjungos pirmi
ninkas rašo: “Am. L. R. K. Federacijai ui 
uolų Vilniaus keros nafkalų rėmimų IfaRfl-
giausiai dėkojame”.

• • •
Kaune leidžiamus ekonominis žurnalu’ 

“Tautos tfldf”. Praėjusį mėnesį jis išleido 
šimtąjį savo numerį. Žurnalų leidžia Ekono
minių Studijų Draugija, redaguoja dr. VI. 
Juodeika. Šiemet jis pradėtas leisti kas sa
vaitę. Kiekviename žurnalo numeryje duo
dama apsčiai įdomios medžiagos Lietuvos 
ekonominio gyvenimo klausimais, o taip pat 
nemažai žinių iš kitų pasaulio kraštų.

stovai išsijuosę ruošia komu- baisybes, kokias savo veiki-
nizuiui kelis. NA pati d8b«r-r«"u •»<•■$»•«■ trečdaliui pa- 

šaulio ‘deivė. Nebūkime tokie 
dideli kvailiai ir netikėkime 
jiems, kad čia tos baisybės 
negali įvykti. Reikalinga at
sargumas. Žaltys ir jo vaikai 
privalo būti sunaikinti. Prieš 
bedievių veikimų sukelta vie
šoji nuomonė ir plačiai pa 
skleista, bedievybei ukirs ke
lių. Jūsų ir mūsų pareiga y* 
ra pagelbėti, tų viešų nuomo
nę sudaryti ir jų paskleisti”. 

(Daugiau bus)

tinė Prancūzijos valdžia jatt 
komunistiniu asmens nuosa
vybės naikinimo 'ir tikybos 
persekiojimo rūbu apsivilkus. 
Jau veidas veidįan minios 
Prancūzijos tikinčiųjų susiti
nka su raudonu siaubūno. Ten 
kraujo praliejimas jau neiš
vengiamas. Kas laimės, neži
nia, bet tūkstančiai gyvybių 
ibus pražudyta.

Meksikoje komunistų stip
ri ranka jau bedievina moky-

Užeina, tavorščiai, vikeišinų 
dienos. Daugelis važiuos į pa
taikius, somer rezortus pasil
sėti, pasimaudyti, saulėj pasi- 
kepinti. Daugelis išvažiavę vi- 
keiŠinui norėtų likusioms na
mie žmonoms parašyti gro- 
matų, ale sakosi neturį kų ra
šyti. Tokiems dedu ant savo 
delno pavy zdį <iš “Kuntap- 
lio”:

Tave gi, žmonele, brangioji I’etruse,
Bučiuoju vedybų aš antrąją pusę.
Man inkstai ir plaučiai nors dar 

(netvarkoje
Patsai gi randuosi dabar Palan

goje. *)
Saulutė čia spindi, o oras kaip ro- 

(j«j-
Rami būk, dėl flirto aš nesu pavo-

, (joj-
Viską aprašyti nėr laiko, žmonele,
Skubu mat su draugu išgerti stik

lelį.
Dabar pagirioju ir galva neveikia.
Sveikatai taisyti čia vieta kaip rei- 

(kia.
Variausi po smėlį, o laibos ir drū- 

(tos
Prieš akis žaliuoja pušaitės kaip 

(rūtos.

Linkėjimų duoki sesutei Elzbietai,
Mesk lankius kavines,**) ne tau 

(tenai vieta.
Būk dora žmonelė, nekalta kaip 

(dūšia;
Kitaip, pavažiavęs... tau snukį sn- 

(mušiu.
Tad liki sau sveika, nebūk tik 

(lachudra,
Kai grįšią, parvešiu žadėtą tau 

(pudrą.
Dar kartą bučiuoja aš antrąją pu- 

' (s*’
Tave gi, žmonele, brangioji Petruse.
Einu tuoj į jūrą šiek tiek dar 

(panardyt
Ir kepindama skūrą* Vėl

(spardyt.

*) Vietoj Palangoje, rašyti vietą, 
kur vikeišinas leidžiamas.
**) Vietoj kavines, rašyti saliunus.

rybė, jei jį patį turi stiprinti 
visa balšavikų armija.

Tavorščius Mizara sakos 
vienam magazyne radęs, kai i 
Amerike samdytojai turi iki 
135,000 pacukų (šnipų), kurie 
pranešinėja samdytojams a- 
pie darbininkų veikimų. Jei 
Mizara pasakytų, kiek vienas 
Stalinas turi pacukų (GPU. 
šnipų), sakyčiau vyras esi.

Čikagos, o gal if kitų mie
stų, parkų kamisoriams sifllau 
sumanymų — paskelbti kon
kursų išradimui tokių beskių, 
kurios pačios surinktų garbe- 
čių piknikaujančių parkėse ir 
prezervuose. Dabar gi kai kur 
beskės tuščios stovi, o aplink 
jas didžiausias šiukšlynas.

— Vadinas, nori giluti dar
bo. Ar ženotasf

— No.
— Negaliu priimti. Mums 

reikia žmogaus, kūris moka 
būti klusnus.

— Žinai, koma, tik pora 
savaičių kaip apženijau savo 
dukterį, o žentas, biaūrybė, 
jau spėjo visų mano dukrelės 
pasegu suėsti.

— Mai gudnis! O ar daug 
davei pasogosl 
. .cr Vjt* pą^Įiuku ir vištų.

I'

WPA DARBININKAI GAMINA NAUJAS
IR APTAISO SENAS VĖLIAVAS

. T. V--------
Šimtai kaimų, valsčių mo

kyklų šiais metais turės gra
žias, naujas vėliavas.

Padėka tai priklauso vėlia
vų gamintojams prie WPA 
siuvimo projektų. Praėjusiais 
dviem metais jie pagamino 
tūkstančius vėliavų viesosio 
nis mokykloms ir kitiems trio*, 
bėsidms.

Michigan valst. vykdoma 
viena didžiausių vėliavų ga 
minimo projektų. Programų 
pradėjo State Department o f 
Public Instructkm, kuomet A- 
merikos I egi jonas nurodė, kad 
daug Michigan vai. kaimų 
mokyklų neturėjo vėliavų. W 
PA siuvimo skyriuj, Grand 
Rapidse, hUo gruodžio mėn. 
130 neturtingų moterų paga
mino net 7,000 vėliavų.

South Dakota naudojasi W 
PA vėliavų projektu, kurį ro
mia National EmergeUcy Co’i- 
ncii. fciais metais 360 vėliavų 
įteikto valst. kaimų mokyk- 
loffis, žaismavletėms.

Flotiuc* -ėtiaVų gaminto-

perstato evoliucijų tautinės 
emblemos: nuo mažos vėlia
vos su trylika horizontalių 
raudonų ir baltų dryžų, e a 
“Union Jack” kampelyje, per 
visas permainas iki dabarti
nės vėliavos, su 48 žvaigždė
mis ir trylika dryžų.

New Yorko 'miesto vėliavų 
projektas, kurį remia United 
States Army ir U. S. Navy, 
atlieka svarbų darbų, tai yra 
užlaikymų istorinių karo vė
liavų. Suplyšusios, suteptos 
per karus Vėliavos atnaujin
tos į savo orlginalį gražumų. 
Sutaisytos senos vėliavos nau
ja medžiaga; išsiuvinėtos ap 
drlskuslos dalys. Tam reikė
jo ypatingos mezgimui akies, 
kuria Amelia Fowler vartojo 
prieš 35 metus, kai atnaujino 
United States Navai Acade
my vėliavų kolekcijų. Jos du 
ktė, žmona komendanto Tho 
•mas V. Richsy, kuris veda 
WPA dabartinį Vėliavų at 
naujinimo darbų, nuo moti

jai baigė ėdę riUarų, kurios; nos išmoko to mezgimo.

Vienas bai ša v ik as “Lais- 
siūlo iš draugo Stalino 

paei semti stiprybės. Menka, 
tavorščiai, yra Stalino stip-

Vėj”

— Daktare, taip blogai jai 
čiuosi. Buvau nuėjus pas aj 
liekorių ir jis...

— Kų jis! — pertrauk 
daktaras. — Kokį durnų dail 
tų jis tamstai patarė.

— Kad, kreipčiausi į tan 
stų!

PAMINKLINE PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA 
LIETUVOJE

Lietuviai religiškai žymi sa
vo gyvenimo didžiuosius at
sitikimus. Nėra kaimo, o kar
tais nerasi nė kiemo, kur ne
būtų pastatyto kryžiaus. Jis 
ne vien papuošti sodybai, jis 
ir šiam ar tam atminti, jis 
atsiranda ir iš duoto įžado, 

' iš vilties ko sulaukti ar ko 
apsisaugoti. Myli ir gerbia 
lietuviai tuos savo pamink
lus. Iškilmingomis dienomis 
mergaitės apkaišo juos gėlė
mis ar kitaip papuošia, pa
maldusis kaimas juos apvai- 
kšeioja, giedodamas šventu
sias giesmes. Ir liūdėdami ir 
džiaugsmo apimti lietuviai 
kreipiasi į kryžių.

Ne svetimųjų, o savųjų da
rbo tie kryžiai ir tos koply
tėlės, iš savos medžiagos ir 
savo meistrų jie padirbti. Jų 
paprasttknas, jų naivumas 
dvelkia mums savingu gro
žiu, kalba suprantama kalba. 
Tai Lietuvos religiškai tau
tiška dvasia, tai sava lietu
viška kūryba, savas menas. 
Ir tuo mes didžiuojamės.

Ogi didžiausiam mūsų tau
tos įvykiui — laisvės ir ne
priklausomybės atgavimui į- 
amžinti laikinojoj sostinėj sta

! tomą taip pat religinis pa- 
j minkius — Prisikėlimo baž
nyčia. Mūsų Išganytojas yra 

! parodęs žmonėms ir tautoms 
Į laisvės kelius, kurie yra kan 
Į čių keliai. Lietuviai svetimų
jų priespaudoje kentėjo daug, 
dėl to ir buvo verti laisvė*. 
Mūsų tautos atsikėlimas re

liginiais dėsniais stiprintas,
! sutelktomis pajėgomis siek
tas, gražiausiai išreikštas bus 

! didingose prisikėlimo bažny
čios formose.

Paminklinė Prisikėlimo ba
žnyčia turės beveik 70 metrų 
ilgio ir 24 metus pločio. Vi
duje padalijama į tris navas 
dviem eilėm siaurų, aukš’ų 
kolonų. Jos stilius, kaip iŠ 
paveikslėlio matyti, atatiko 
modemines statybos dvasių, 
tačiau vis dėlto bus prisilai
kyta nusistovėjusio bažnyti
nio stiliaus. Josios bokštas su 
kryžiumi turės arti 70 metrų 
aukščio. Į bokšto viršūnę pa
kilti bus įtaisytas keltuvas 
(Liftas), nuo kurio bus gali
ma stebėti visų Kaunu ir jo 
apylinkės.

Si paminklinė bažnyčia bus 
viena iš didžiausių Lietuvos 
if visos Pabaltėa valstybių.
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Iš Mūsų Veikimo Centro
(Iš Federacijos centro raštinės — 2334 So. Oakley Ave., 

Cbicago, Illinois)

Kongreso Belaukiant MečisPvas Reinys. Kongreso 
& programą Federacijos pirmi-

Jau laikas susirūpinti A. 
L. R. K. Federacijos XXVI 
Kongresu, kuris bus rugpiū
čio 24, 23, 26 dienomis, Law- 
rence, Mass. Pirmiausia sky
riai tuoj turi nominuti kan
didatus j Centro Valdybą ir 
jų vardus prisiųsti j Centro 
Raštinę. Skyriai turi rūpin
tis surasti galimumus prisių
sti j kongresą savo atstovus 
ir kitas draugijas paraginti, 
kad tą patį padarytų. Reikia

ninkas paskelbs atskiru raš
tu spaudoje. Apskrfčiii ir 
skyriai kongresui sumanymus 
siųskite per Centro Raštinę, 
kad dar prieš kongresą būtų 
galima juos sutvarkyti.

Centro Valdyba

Čius, iždininkas; kun. Jonas 
,Balkonas, kun. Pr. Juras ir 
A. Mažeika — valdybos na
riai.

Dėl sportininkų pasitikimo
A. L. R. K. Federacijos Ce 

ntro Valdyba pasisakė rem
sianti šią vasarą iš Lietuvos 
atvykstančius sportininkus. 
Tačiau Amerikos Lietuvių 
Sporto Komitetui patarta pra 
nešti Lietuvos seimo atsto
vams, kad dėl susidėjusių ap
linkybių jie drauge su spor
tininkais į Ameriką nevažiuo
tų, nes “Amerikiečiai nepra
tę maišyti sporto su politi-

tiktai laikina. Nieko geres
nio negali tikėtis ir dabarti
nės Europos diktatūros.

Revoliucijos ir karai atne
ša diktatūras. Pereitas pasau
linis karas davė diktatorių 
Vokietijai ir kitoms Euro
pos valstybėms.

Adv. N. Valaeun

Mūsų Veikimo Centro - 
Federacijos Centro Valdybą ka’’. Jei jie atvyktų, turės
sudaro šie žymūs mūsų visuo
menės veikėjai: kun. Jonas 
Švagždys, dvasios vadas; dr. 
Antanas Rakauskas, pirmini-

būti jų viešai užklausta ko
dėl Lietuvos vyriausybė ne- 
sunonnuo.ja santykių su Va
tikanu! Kodėl varžomas ka-

pasirūpinti, kad šių metų ko- nkas; kun. Juozapas Čepukai- talikų draugijų veikimas! Ko
ngresas ypatingai būtų gau
singas, nes jame dalyvaus au
kštas svečias J. E. Vyskupas

tis ir Antanas Kneižys, vice 
pirmininkai; L. Simutis, se
kretorius; kun. Ig. Albavi-

Jr
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Išpardavimas
FRIGIDAIRES

1937 METŲ MADOS

“Super Duty”

FRIGIDAIRES
SU “METER MISER”

PIRKDAMI DABAR
Sučėdysite Daug Pinigų

LENGVOS
IŠMOKĖJIMAI
PAREINA TIK

P°

iiL-Jirūv. fe

Su

LT
Nauji FRIGIDAIRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIGERATORIAI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Refrigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugą
4— Geresnį užtikrinimą — pilną garantiją
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumą

Naujų FRTGTDAIRTŲ kainos visiems priei
namos. Šeimyniškos mieros nuo .................

LENGVI ISMOKftJIMAI PRITATKOMI VISIEM 
— PIRKITE DABAR — *

PASINAUDOKITE DIDELIAIS B ARDĖNAIS

FURNITURE)
4 ANUFACTUBIN® COMI»ANV<

4179-83 Archer Ave. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFayette 317,1 

S. Nakrošis, vedėjas
Tel. HEMlock J400

M. T. Kežas, vedėjas 
CHICAGO. ILLINOIS

Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio ir toitadientfo vak.

Vajus Prieš Ne- 
mokslumą

Penki šimtai mokytojų New 
Yorko mieste, šimtai moky
tojų Chicagoje, Detroite, Pit-

Sovictų Rusijos karo laivas Klaipėdoj. — Grįždamas iš Anglijos karaliaus vainiką- tsburghe ir kituose miestuo- 
vimo iškilmių SSSR karo laivas “Maratas” padarė vizitą Lietuvai, sustodamas 1 dieną (se rengiasi pradėti vajų pa- 
Klaipėdos uoste. laivas turi-per 1,200 įgulos. Ovale laivo vadas Ivanovas. Laivas Klaipė
doje buvo iškilmingai sutiktas.

dėl neatstatoma tautoje vie
nybė! Kodėl tik viena poli
tinė! grup^ tegal<|jo stątyti 
kandidatus į Seimo rinkimus! 
Tuos ir kitus klausimus tu
rės pastatyti skyrių veikėjai 
ir visi, kam rūpi gyvieji Lie
tuvos valstybės ir tautos rei
kalai.

Aukštąjį svetį pasitinkant
Nuoširdžiai pasveikinkime 

šį mėnesį atvykstantį pas 
mus į Ameriką J. E. Vyskupą 
Mečislovą Reinį, buvusį Vil
niaus krašto žymų veikėją, 
buvusį Lietuvos užsienių rei
kalų ministerį, Lietuvos Uni
versiteto profesorių, organi- 
zuojamo Katalikų Universite
to Lietuvoje Rektorių, Pava 
sarininkų Sąjungos globėją i; 
žymų visuomenės veikėją Lie
tuvoje. Tikrai nuoširdžiai tu
rime džiaugtis, kad toks gar
bingas svečias mus aplanko.

Gegužės mėn. jeigos
Gegužės mėnesyje į centrą 

įplaukė šios pinigų sumo?: 
Federacijos 9 skyrius, Mon 
.tello, Mass., dr-jų duoklės - 
$8.00; Federacijos 9 skyrius 
Montello, Mass. už Vilniaus 
pasus — $8.00; Federacijos 3 
sk., Boston, Mass. draugijų 
duoklės — $10.00; Federaci
jos 22 sk., AVaterbury, Conn. 
dr-jų duoklės — $16.00; Fe
deracijos 19 sk., Chicago, III 
draugijų duoklės — $2.00; 
Federacijos 32 sk., Lawrencc, 
Mass. draugijų duoklės — $6.

Tikimės, kad šį mėnesį vi
si skyriai ir prie jų priklau
sančios draugijos sumokės ea 
vo duokles į centrą už 1937 
metus.

Birželio ir liepos m. įvyks 
šių organizacijų seimai: Lie
tuvių R. K. Darbininkų Sąk 
jungos, birželio 'm. 28-29 d., 
Nashua, N. H., ir Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studentų 
ir Profesijonalų Sąjungos, lie
pos 7-8 dienomis, Marianapo
lio Kolegijoj, Thompson, Co- 
nneet.

ALRK Federaci  j Sekr.

Vokietijos Diktatūra

naikinimui nemokslumo Jung. 
Valstybėse.

Ypatingos pastangos deda
mos pasiekti kiekvieną svetur

PETECTT

RiLEY'S MEN ARE 
REAOY TO SHOOT 
TEAR GAS SHELL S 
INTO THE RANKS 
OP THE CHINESE 
GUNMEN IN THE 
NARCOTIC 
DI9TRIBUTIOH 
HOUSE -—

Kad geriau suprasti dabar- j eidalmas nacizmo keliu, mi
tinę diktatūrą, kuri panaiki- baudė nekaltus piliečius.
na žmonių laisvę, reikia pa 
svarstyti pastarojo laikoi įvy
kį Vokietijoje. Ten neseniai 
keliolika piliečių nubausti k a 
lėti nuo 2 iki 6 m. už klau
simą radio programų iš kitos 
Europos valstybės.

Tas reiškia, kad gyventojas 
Vokietijoje gali būti nubau
stas už klausymą radio prog
ramų. Žmogui pripratusiam 
prie Amerikos laisvės, toks 
teismo nuosprendis yra nesu
prantamas. O tai dar ne visos 
vaizdas. Teisėjas, kuris pa 
reiškė šiurpulingą bausmę, 
prisipažino, kad Vokietijoje 
net nėra įstatymų prieš radio 
klausymą. Nežiūrint, kad ša
lies įstatymai to visai nedrau
dė, teisėjui atrodė toks radio 
klausymas ruošimasis prie va-

Minėtas įvykis rodo, kad 
Vokietijos teismuose atsiran
da teisėjų, kurie patenkinti 
diktatūra. Jiems geriausiai 
patinka diktatūrinė valdžia. 
Diktatorius, suprantama, ieš
ko tokių teisėjų. Priežodis sa
ko: Similia simili gaudet.

Čia reikia pažymėti, kad 
minėto nuosprendžio teisėjas 
neabejotinai remia Hitlerio 
vykdomus užmanymus. Jeigu 
žmones galima gadinti kalėji- 
•man už neperžengimą jokių

sį. Anglija ir Amerika mano, 
kad ten nėra ko celebmoti.
Vokietijos universitetuose va- asmeni’ kuris nem<>ka
ržomas mokinimas. Tik toks a”«l‘fikai Kkedtyti ir

įmoksiąs pripažįstamas, kurio 
nėra priešingas hitlerįzmui. 
Mokytojai dažnai būna per
sekiojami už teisingą opini
ją ir net šalinami iš mokyk-

Svetimų kalbų organizaci
jos irgi kviečiamos prisidėti 
prie šito svarbaus darbo. ‘Gu- 
rbės certifikatai” duodami 
mokiniams, kurie prirašo drau
gus ar pažįstamus prie ele- 

x mentarių angliškų kalbos klo-
Negana dar'to. Net geriam1 Sų_ Sąryšyje su tomis kleso- 

si dvasininkai Vokietijoje a- mįs pagava teikiama ir tie-
reštuojami ir kišami į kalė
jimus už religijos skelbimą 
tarpe katalikų. Vokietijoje 
kurstomi kerštai prieš kita
taučius dėl jų tautybės. Tie
sa, taip yra ir kitose Euro-

įstatymų, tai priespauda jau pos valstybėse, kur diktato
nuėjo anapus žmoniškumo ri
bų.

Vokietijos naciai labai su
pyko, kada Didžiosios Brita
nijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių universitetai atsisa 
kė dalyvauti Goettingen uni
versiteto 200 m. sukaktuvių

lstybės išdavystės. Teisėjas, paminėjime šį birželio mane

lius valdo šalį.
Nėra reikalo aiškinti, kad

tik demokratija ir konstituci
nė valdžia gali suteikti žmo
nėms laisvę ir gerovės sau
gumą. Valdžia, kad ir, rodos, 
labdaringa, visudmet yra sau- 
vali ir nepastovi. Diktatūra 
niekad nebuvo nuolatinė, bet

ms, kurie pageidauja natūra
lizacijos reikale.

Nauji būdai ir naujos kny- X 
gos vartojama šiame vajuje.

New Yorko 'mieste specia
liai pagamintas elementorius 
mokinti nemokančius rašyt*, 
kalbėti ir skaitytį anglų kal
bą. Elementorius “My First 
Book”, turi paprasčiausius 
žodžius ir sakinius, ypatingai 
klausimus, ‘kurie liečia sve
timtautį. Paveikslais mokina
mi skaityti ir rašyti: “stop”, 
“go”, “book”, “eat”, “I 
come from”, savaitės dienas, 
mėnesių vardus, ir t.t.

Mokiniams toji knyga da
linama dovanai; ją seks kl-

........................................................ ....................................................Į! kad aš galėčiau išeikvoti sa- bar; dėti tai širdin; ir dau-
RINfTYNĖę MINTY? ♦ vo kvapą besimelsdama į da- £*au neatidėlioti kuomet au 

:: mini 10 1, dar^ mano dnrbu? kštieji mirties ir teismų ir __ _
KIEKVIENAI DIENAI JI taip 'meilius, kad jis galėtų amžinybės vandenys yra šiaip |os panagios knygos.

’ ’ • • i • i < • • c rvninž ino AT a virk ___

vertė
Knn. Ant. M. Karužiškis

Birželio 19-ta Diena

“ Vaikeliai, sergėkitės sta
bų”. — Felicia Hemflns.

Padaryti stabus ir rasti 
juos moliu ir apraudoti jų 
garbinimą. Todėl melskitės. 
— Felicia Hemans.

Du dingusiu didvyriu
Ir, tat, mirtis paėmė tavo 

didvyrį, kaip malonus tau bu
vo likimas! Nes mirtis tiktai 
kryštolizuoja gyvybę ir tau 
reikia tiktai laukti. Brangio 
ji, mirtis laiko jį saugiu nuo 
sutepiančio palytėjimo, aš, ta
vo vietoje, vos galėčiau verk
ti tiek daug.

Nes aš irgi nustojau savo 
didvyrio. Ak, Dieve, kad tai 
būtų mirtimi! Ak, Dieve, kad 
jis būtų šventuoju padarytas,

mane priimti kuomet susiei 
sival

Deja, deja, mano didvyris! 
Kaip dažnai mes prigauti že
myn lenkiamės, apvainikuoti 
bailį karaliumi ir padaryti 
dievą' iš kvailio! Eik tolyn; 
tolyn; sulyginus su manimi 
tu liūdesio nežinai. Tu jo nu
stojai, bet aš tikėjimo nusto
jau. — Ona Reeve Aldrich.

Birželio 20-ta Diena

“Nes mes visi turime pasi
rodyti prieš Kristaus teismo 
kėdę, kad kiekvienas atsiim
tų kaip kas kūne būdamas 
elgėsi, gera ar pikta”. — 2 
Kor. V, 10,

Gal buvo mažai manyta a 
pie tai, neatsargaus nerūpės 
tingumo dienose, kurias tu 
iki šiol (praleidai; bet aš šau
kiu jus manyti apie tai da-

pnstatyti prieš jus. Mano mn 
Ida yra nunešti jus nž regė
jimo ir pajautimo kraštus, į 
tikėjimo kraštus, ir .užtikrin
ti jums vardan Tojo, kurs ne
gali meluoti, kad taip tikrai 
kaip ateina valanda paguldy
mui kūno į kapą, taip tikrai 
ateis ir valanda dvasios su- 
f i įžimo pas Tąjį, kurs ją da- 
t ė». Taip, diena galutino at
siskaitymo ateis ir pasirody
mas Dievo Sūnaus danguje, 
ir knygų atvėrimas ateis, ir 
n’{Įstojimas visų kartų žmo
nų prieš teismasuolį ateis, ir 
iškilmingas ištarimas to nuo
sprendžio, kurs nustatys jūsų 
likimą amžinybei ateis. — 
Chalmers.

Ir aš žinau apie busimąjį 
teismą, nežiūrant kaip baisus 
jis bus, kad sėdėti vienam su 
mano sąžine bus teismas ga 
na dėl manęs.

New Yorko mieste 335 cen
truose anglų kalba mokina
ma dykai. Apie 15,000 moki
nių lanko klesas ir tikimos, 
kad dar 5,000 prisirašys. Va
jų prieš nemokslumąi veda W 
PA Elementary Education 
Division ir Board of Educa
tion of New York City. Pa
našus darbas tarpe WPA ir 
vietinių apšvietos bordų ruo 
šiamas didesniuose Amerikos 
miestuose. FLIS.

Aslhma Cause
Fought la 3 Minules'ougkl
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I -completely eatlefactory or money 
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LIETUVOS ŠVIETIMAS SMARKIAI KYLA |kąa tęsėsi nuo 4 ligi 6 metų.'linės mokyklos (Fienininkye- nes yra parengti pagal naujo- Ankštasis mokslas ’nomijos ir moterų ruošos),
Vidurinės mokyklos yra ben- tės, gyvulin'nkystės, audninkys sius metodus. Lietuvos prad- T • . , . .. . “ ------

Vėliai IM V I ll 111U IS I ir tftMWHM.ll.. r*ž-tninlr\rufStt -irta \ 71AB xri/4 ivv*a«a2ci ««• «Idroje lavinimosi ir speciali- tės-daržininkystės, policijos), žios, vidurinės ir aukštesnio-Rusų okupacijos metu Lie- kėši 276,675 mokiniai, koriuos
tuvos mokyklos buvo rusiškos.1 mokė 5,218 mokytojų. Viduti- . .... . .... , . , ,« , ,, ..... . , .......
, , . \ ,. . . .. ... . . . , . yra dar j vairių kursų, kurie 119 mokytojų. Iš viso aukstes- kiekybiikm, bet ir kokybiškai.Jos ne Uetuvos liauti švietė, mškai imant, vmiiani apakn- ' 1 * M * • • . ,, . ... . ? ,' m ... . . , tAfl . ,. ..... i savo mokslo programa stovi nmee bendrojo lavinuno ir .visose mokslas sutvarkytasbet stengėsi jų surusinti, To-’čiui teko ltMi mokyklos, 212 — . . . . . ,, ... . . 1 ;. * ... , . , . bill n,7 ... V * 'arčiau valminių mokyklų. 19- speoiahnėse mokyklose buvo pavyzdingai, mokyklos mikan-del suprantamas dalykas, kad kompaktų, 217 — mokytojų ... ....... , , , • . • • • • . v • ? . . , ,...... .. i- ,, u.uj i.; ; • I, 35 m. 1936 m. mokslo metais 18,0i9 mokiniai ir 1355 moky- kainai aprūpintos bihlioteko-. ,r .lietuviai i tokias mokyklas sa- ir 11,828 mokiniai. Daugiau- ..... . • - I • i i ? •• • • , būtent: Vytauto. .... i • , , ,4 .. . . ibuvo 129 vidurines ir specia- tojai. ims, labaratorijomis ir kito-1
yo vankus labai nenoriai leis- šia komplektų tr mūkimų tu- ’
davo. Ijahįau tautiškai susi- rėjo kiaulių apskrita, būtent: 
pratę lietuviai savo vaikus 449 komplektus ir 24,636 nio- 
mokydavo slaptai namie, nors kinius, o mažiausia Šilutės ap- ’7’’ tw.i’in;i.’ . j’,:' 
toks mokymas rusų valdžios skritis, būtent,: 105 komplek- *
buvo smarkiai persekiojamas tug ir 4,571 mokinį. Be

nės. He šios rūšies mokyklų kuriose buvo 699 niekiniai ir sios mokyklos išaugo ne tik

linės (štai ų, šaltkalvių, dai
lidžių, odninkų, prekybos, 
keramikos, dažytojų, krusni- 

pramonės,

to,
prie pradžios mokyklų dar
buvo 6 suaugusiems kursai,
kuriuos lankė 251 klausytojos.

Didžiajam karui prasidėjus 109 Vaikų darželiai, kui iuosv
ir rusų valdžiai iš Lietuvos buvo 4,321 mokinys, ir juos .... , - ft-o .
pasitraukus, pradėjo kurtis' ke „g mokyt,.jy; p,, vienai"’“'1 ’’ JU<" '"°k" “<*5'“>'

jai.
Aukštesnės mokyklas

Aukštesniosios Lietuvos 
darželiuose ir kitose tos rūšies mokyklos taip pat skirstomos

ir skaudžiai baudžiamas 
Audrai siaučiant

lietuviška mokykla. Jos pir-lakių ir nebylių mokyklų su 26
mieji žingsniai buvo labai 
sunkūs: trūko tam dalykui lė
šų, prityrusių žmonių, o be to, 
ir pati vokiečių okupacinė val
džia nelabai palankiai žiūrėjo 
į besikuriančių lietuviškų mo
kyklų. Vokiečiai, kaip rusai, 
mokyklų stengėsi panaudoti 
lietuviams nutautinti. Nors 
vokiečių okupacijos metu ir 
sunkios buvo sųlygos lietuviš
kai mokyklai kurtis, tačiau 
per keletu metų buvo nemažai 
padaryta, parengiamųjų dar
bų, parengti pirmieji mokyto- 

į/ ir kai kurie vadovėliai, įs
teigtos Voroneže, Vilniuje ir 
Kaune pirmosios lietuviškos 
gimnaizijoB etc- •< -

■ 4 -t? -«*'«► ». >
Nepiiklausomyibę atgavus
Sukūrus nepriklausomos 

Lietuvos valstybę, lietuviškos 
mokyklos kūryba smarkiais 
Žingsniais pradėjo žengti prie
kin. Ypač per paskutinį de- 
šimmctį vyriausybės labai 
daug padaryta Lietuvos švieM 
tinio pažangai 1930, Vytauto 
Didžiojo, metais visoje Lietu
voje, išskyrus lenkų okupuotų 
Vilniaus kraštų, įvestas visuo
tinas privalomas pradžios mo
kslas. Dabartinės lietuvių 
pradžios mokyklos mokslo 
programa turi penkis skyrius, 

| išeinamus per penkerius me- I tus. Jėjg
Gražūs skaičiai \

mokytojais ir 83 mokiniais. 
Pradžios mokyklose, kursuose,

mokyklose buvo 281,335 moki
niai, kuriuos mokė 5,366 mciky 
tojai.

Šitas mokinių skaičius su
darė 11.03 nuoš. visų gyvento
jų skaičiaus, Miestų mokyklo
se mokėsi 6Ą010 mokinių arba 
22,04 nuoš. visų mokinių; 
miestelių ir kaimų mokyklose 
mokėsi 219,325 mokiniai arba 
79,06 nuoš. visų mokinių. Kiek 
vienas pradžios mokyklos mo
kytojas vidutiniškai moko a- 
pie 52 mokinius. 1935 111. pra 
džios mokyklų baigė 21,748 
mokiniai arba ^,7-^jn.uoš. visų 
tais metais mokyklų lankiusių 
mokinių.

896 pradžios mokyklos tu
rėjo savo namus, o visos kitos 
nuomavo sau butus ir sumo
kėjo 2,052,968,03 lt. nuomos, i 
Todėl ir vyriausybė ir vietos 
savivaldybės kiekvieneriais 
metais statydina mokykloms 
naujus namus ir joms statyti 
išleidžia apie 2 milijonus litų. 
Bendras metinis pradžios mo
kyklų išlaikymas siekia dau
giau kaip 24 milijonus litų 
per metus. Mokyklų knygynė
liuose buvo 796,238 egzemplio
riai įvairių knygų vaikams 
skaityti ir mokytojų reika
lams. Be to, jos turėjo 158,- 
440 egn. įvairių vadovėlių, 
kurie buvo duodami neturtin
giems mokiniams mokytis. 

Vidurines mokyklos
Pradžios mokyklų pabaigę 

mokiniai turi teisę >>e egzami-

Mokgkios aprūpintas mokslo ^*o,n*8 mokslo
prieNKi^MU (Mokytojai savo daria, diria

J pagal naujausius metodus. 
Iš tų skale ų matome, kad Pabaigę Lietuvos aukštesnių- 

mergaičių amatų ir ruošos, į- likutiniu metu Lietuvos vy-Į»įag mokyklas yra priimami 
vairių iunatų, akušerijos ir riausybės labiau pradėta rū-1 studentais j visus universite- 
gailestingųjų seserų, žemės rudis specialiniu nmksiinįmu. tus.
ūkio ir žiemos žemės ūkio) karų ir dar pirmaisiais
mokyklos ir įvairūs kursai, ,n"sV nepriklausomybės nie
kiniuose mokėsi 9,892 moki- ^ais daugumas amatninkų ir 

verslininkų buvo svetimtau
čiai. Dabar specialinės moky
klos kasmet nemažai išleidžia 
įvairių specialistų, kurie už 
svetimtaučius yra ne tik ne 
blogesni, bet daug geresni,

sišakojo Lietuvoje ir aukštasis 
mokslas. Prieš 16 metų Lietu
va teturėjo tik vienus aukš
tuosius kursus, o dabar jau 
turi 9 aukštųsias mokyklas, 

Didžiojo U- 
Įnivcrsitetų Kaune su 6 fakul- 
, etai» (teologijos h ilosopjos, 
Humanitarinių mokslų, Teisių, 
Matematikos-Gamtos, Medici
nos ir Technikos)), Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijų su 3 
skyriais (žemėdirbystės, eko-

Vytauto Didžiojo Aukžtosiu* 
Karininkų Kursus, Konserva
torijų, Aukštuosius Kūno Kul
tūros Kursus, Pedagoginį Tn- 
st'tutų Klaipėdoje, Klaipėdos 
krašto Direktorijos Pedagogi
nį Institutų Klaipėdoje ir Ve- 
terinorijos Akademijų Kaune.
Be to, prie aukštųjų mokyklų 
reiktų prhkįrti ir Karo Moky
klų, į kurių priimami t.k gim
nazijas baigę

LIEIŪVIAI DAKTARAI

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH. OPT.

LIETUVIAI DAKTARAI OR. P., ATKOČIŪNAS
DR. A. J. MANIKAS

į bendrojo lavinimo, arba gim
nazijas, ir specialines. 1935 m. 
1936 m. mokslo metais buvo 
60 gimnazijų, kuriose huvo 15, 
768 mokiniai ir 1060 mokyto
jų, 8 mokytojų seminarijos su 
303 mokiniais ir 83 mokyto
jais, 3 katalikų dvasinės se
minarijos su 221 mokiniu ir 
33 mokytojais, 4 žydų dvasi
nės seminarijos su 893 moki
niais ir 25 mokytojais, Meno 
Mokyklą su 122 mokiniais ir 
24 mokytojais, Muzikos mo
kykla su 83 mokiniais ir 11 
mokytųjų ir 7 įvairios speeiA-

ROOFl ESS 
• PLATĖS

Tel.
W*1KT.

7442

Nupigintos kainos ant visko. 
Smulkūs lr lengvi I8mok6jimal

DR. B. H. SCHEFFER
IM'iillMas per 25 metua 

C233 SO. HALSTED WTBEET 
Ą«» IVteątre pklg.

90 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egjsminnftjamos — akini* 

pritaikomi

DR.JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien noo 9 iki 12.

nuo 1:30 iki 9 vai. vak.
- - - TsL OANal 0529 , r

Kiek pastaruoju metu Lie
tuvos švietimas kiekybišku at
žvilgiu smarkiai pakilo, mums 
vaizdžiai ir įtikinamai parodo 
šie skaičiai: 1935 m. — 1936
m. 24 Lietuvos apskrieiuose nių stoti į vidurinių ir aukš- 
buvo 2,545 pradžios mokyklos tesniųjų mokyklų pirmųjų 
su 5,089 komplektais; jose mo- klasę. Vidurinių mokyklų lai-

LtFE'S BYWAYS

A PIKE> -THE CmiaTEčC * rTluBE A ęklARTTE CK MJJtMiM* •

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI,

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

LIETUVIS
OeTOMETHĘCALLY AKIŲ 

ariSCIALUTAS 
Suvirš 20 metų praktikavimo 

Mano Garantavimas 
Palengvins akių Įtempimų, kurj 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių maž-ausias klai
das. Specialė atyda atkvepiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Vaųindos nuo 10 *kl 8 v.
5SSi?ip. Xaš auą&Us te'l'kf- AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
nių. Kabios pigios kais tilrmlau. į

4712 SO. ASHLAND AVĖ i£k,,X‘c lbM

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
VIRginia 1116 4070 Archtr Ava.
Valandom: 1—3 jiopiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seretlą, 
sekinadienj susitaras.

Birželio, LieĮios ir Rugpiūcio mėne
sinis nebus valandų popiet, bet nuo
1.0—12 ryto.____ ________________
TaL CANa] 284b

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Koad 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais naual sutarti
2305 §o. Leavitt St.

TeL OANal 0402

PANTI8TA9
1440 So. 49th Ct., Cicero, IU. 
(Jtarn., Ket». ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 8o. Balstod Si, Chicago 
Paned, Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Rez.:
S4C6 W. 69 St

Tel. O fiso t
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ęfiao vai.: 10—12 A. M.

4 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Phone Boulevard 7oe»9

Secley »32»
Dr. K. Nųrkuitis 

daluir yra su
Dr. W. Pas *

Ų47 W. Chicago Ava, 8519 Com- 
mėrclal Avė. 'So. Cklcago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandoa: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

TlEIUVlAl ADVOKATA?

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedelio, Seredos ir Pėtny&oa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonai OANal 1176 

Namai; 0459 S, Rockvvell St. 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. V. 
Subatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rea. TeL Repnhlic 5047

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
39 North La Šalie Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 

Re«. 3351 Irving Pk. Blvd. 
Tel. KEYstone 5286 
Vai. pagal sutarti 

6322 So. Western Avenae 
PROspaat 101?

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS. 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723
.11 lllll R.„i, ,, .. .1 , .i............ i

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 Inbea

CHICAGO, ILL 
Telefonas MIDvray 8880

OFI8O VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nūn 10 iki 12 
Noo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vnl. pe pistų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 
4031 So. Ashland Avė. 

TaL TARda 0994 
Rea.: TeL PLAaa 8400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nno 10 iki 12 diena

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųnette Road
Ąntrad, ketvlilad. it penktadieniai.

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
heitadienlaia nuo 9 v. r. iki 1 p. D

161 Broadvav 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. ik> * '**• vakaro 

AeStadienlais nuo 2 v. iki t v. ▼. 
8ekniadieniais pagal sutarties.

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VAIAnDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 
_______Pagal Sutartį________

TeL Calnmet 6974
OFISO VALANDOM:

9 ryte iki 8 vakare iSskiriant sek 
uadienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Office Houra 
2 to 4 and Z to 9 P. M 

8undav hy Appointment

DR. STRIKOL’IS
PRY9ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiao Valanffos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vgk 
Nedėliomis pa?nl sutarti

Ofiso Telef. BČUlevard 7820 
Nainy Tfll'f< PROspeet 1930

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiH 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
2423 W. Marųuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Rubatoma ClceroJ 
1646 8o. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

OR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct, Cicero, UI 
TeL Cicero 2573

Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak-

S?Mapkwood Av.
TeL HEMlock 3977 

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
šeštailicninis nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuette Rd.
______________ Tel. HEMlock 4818

Tel. BOUIevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 Sa Ashland Avė.
erti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal tetarti

Tel.
Res.

Ofiso BOUleverd 5919-14 
KENeood 61Q7

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3: nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VII

Reaidencljos TeL
inis 0036
JVerly 8844

Tel. CANa’ 9188

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoa: 1—3 ir 7—8 

Seredomis' ir Nedėl. pagal intartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas RZPahUc 7868A M II I

Offiee Phone Rea. end Offiee
PROspeet 1029 8369 S. Leavitt St
VaL 9-4 Hb tr 7-9 vak. OANal O7Oe

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W, 63rd St,, Ch(cą£Q-

Na«kl|Ma Ir TreMadlenlMe 
------------- >JBl a.utVV------------- --

OR, A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Falrfidd Avė. 
Tel. LAFayeMe 9018

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sntartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Resideneije
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomie pagal sutartį

Tai CANa' 0867
Res. PROspeet 6659

OR, P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Residnneijs: 0600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

4 'iki 8 vai, vakaro_______
Tel. Office Wentworth 6330 

Raa. Hvde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 Sa Halsted St

Valandoe 3—4 pe pietų, 7—8 v. vak. 
:4«kvrnq •eredomis ir ■nhet'-m.s

Ckicages lietuvių tv. Kryžiaus 11 
tupint, niP Ją pripašine American 
Medical Aueciatioa ir ‘American 
C«l)e«e ef Surgeons, yra Olass A 
rities. Tai yra, aukičiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų 11- 
goniaą priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
Jos patarnavimu 2700 W. 69th St, 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

i ftfbMfl
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WISCONSINO LIOUVIŲ ŽINIOS
Mokyklos Baigimo 

Programas

KENOSHA. — Rytoju Sv, 
Petro parafk mokyklos bai
gimo, 4 vai, popiet, parapijos 
salėje, įvyksta Pavejantis pro 
gramas. Mokyklos mokiniai, 
vadovaujant Seselėms moky
tojoms, visuomet atsižymi sa
vo parengimuose turiniu, nio 
nu bei grožiu ir žuvėja publi
ką, tačiau rytdienos baigimo 
mokslo metų programas ir 
dešimčiai mokinių, baigusių
jų 8-tųjį skyrių, diplomų į- 
teikimas, kaip žinovai tvirti

na, prilygs, o gal ir viršins, 
kai kuriuo žvilgsniu, didžiu
lius, mėgti n uosi u s pasaulinius 
parengimus. Taigi, kas nori
te tikrai gerai praleisti laikų 
ir sau turėti malonumų, atei
kite rytoj, punktualiai 4 vai 
popiet, Šv. Petro svetainėn 
ir džiaugkitės šiomis gėrybė 
mis. Taipgi, kas neturite dar 
įžangos tikieto, pasirūpinkite 
šiandien įsigyti, kad karta-s 
neąpsiviltumėte atidėliojimu, 
nes jau didelis glėbys yra jų 
išparduota, ir kad kartais pa
skutiniams nepritrūktų sve
tainėn vietos.

Naujai Parengimas

Birželio 27 d., baigsime prje 
Šv. Petro, mūsų parapijoj 
Gloliėjo Novenų. Sumų 10 vai. 
ir mišparus 3 vai. švęsime iš- 
kikningai. Po mišparų 4 vai. 
įvyks Petrų, Povilų ir Jonų 
parengimas ir naujos rūšies 
bulius bei tėvų pagerbimo*.

Karalienės Vainikavimo 
Šventė

Gegužės 30 d., nuo 2-3 tu
rėjome Šventųjų Valandų Sv. 
Tėvo, Pijaus XI 80 metų gi
mimo sukakties proga. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia pri
sirinkę ir karštai meldėsi prie 
Išganytojo švč. Sakramente,

Bd labdarybės, (buvo utįlus 
tarnas Dievo vynyne. Jo šu- 
kis buvo “Laikyk tikėjimų” 
(“State Eidem”) ir bus įdo» 
tas j vyskupo herbų.

J. E. ark. Mooney, yra ga
bus diplomatas ir stambus 
asmuo Katalikų Akcijoj. Jį 
gerbia netiktai katalikai, liet 
protestantai ir žydai. Iškėli
mų ahiejų į kitas diecezijas 
labai apgailestauja visas Ito-

, ohesterio miestas, bet sykiu
Gaaui gaminti anglis kompanija wav4«jo streikui sulaužyti. šic« krūvos anglių, ku-, dži iaai ta garbe kuria Jo 

rios buvo skirtos, gaminimui gazo Indiana Huvbor ir apylinkės miesteliams, dabar nau- ftventenvbė pįjus xi apdova- 
dojautos varymui Youngstown plienu fabriko, Ind- Ilarbure. Naujų anglių dėl streiko kom
panija negali įvežti.

—

PROGRESS
KRAUTUVĖ

S K E L B IA

June B ridės
DIDĮ

Išpardavimą
Gražiausių Narnant Reikmenų 
Mažiausioms Kainoms Mieste 

BRANGIOS dovanos jaunavedžiams

Šis naujausios mados, grąžus Įr tvirtai padarytas _P AR- 
LOR SETAS, reguliarūs vertės $90.00’ 
sumažinta kaina tik ........................ *54.50

KITI PARLOR SETAT, didis pasirinkimas nuo 
.00 iki $-| 05-00

Papuoškite savu virtuvę arba- dinette kambarį su 
Naujos Mados Setu — Šis breakfast setas kaip parody
tas padarytas iš arzuolo niedžįo, stalo dydis 34x44 kaip 
uždarytas—galima padidinti iki 5 pėdų—Krėslų sėdynės 
apmuštos su spalvuota skarele — reguliarė
vertė $50.00, per šį išpardavimų sumažinta ™ 
kaina ............... . .................. . ........................

ių roijucn

'29.95
DYKAI PUIKIOS DOVANOS DEL JAUNAVEDŽIŲ 

IR VISŲ KOSTUMERIŲ 
Duodame didelę nuolaidą. Lengvus Išmokėjimai

i 6 
i g

3224 So. Halsted Street
J. KALfiDINSKAS. Vedėjas 

Tel, VICtory 4226 Chicago, lllinoie

P*»iklaunvkit mintų graiaua Liet u v Liko Programo rytoj, nedėlioj, 
11 vai. ryta, ii stoties WGJS, 13BG

noMo šį miestų paaukštinda
mas tuos Dievo tarnus ir lin 
ki jiems pasisekimo savo au
kštame pašaukime naujose di
rvose.

Išteisino
Edw. AValker, kuris buvo 

apkaltintas padegime Šv. RH 
gytos R. K. bažnyčios, ištei
sintas teisėjo Thompkins. Jis 
rado, kad policija neturėjo 
pakankamai {rodyklių. Bet ap
skrities prokuroras su tuo ne
sutiko ir pavedė dalykų iš
tirti grand jury, kuri dabar 
yra sesijoje. Sėkmės to* pa
matysime trumpoje ateityje.

Piknikas
Pirmas parapijos piknikus 

įvyks Sea Breeze Grove, bir
želio 27 d. Prisirengimas ei
na visu smarkumu. Jei tik 
bus graži diena, tikimės dil
dei io skaičiaus dalyvių, nes 
lai bus pirmutinė proga iš
važiuoti į laukus ir paremti 
savo parapijų. Vyturys

nas, paskirtas penktuoju Sy
racuse diecezijos vyskup?. 
Konsekracija įvyks Rocbeste- 
ryje Šv. Patriko katedroje 
rugpiūčio 18 d. Kadangi toji 
diena nėra Apaštalų šventė, 
kaip paprastai yra dienos, 
kuriose konsekruojami vysku
pai, todėl specialus indultas 
buvo gautas nuo Šv. Tėvo. 
Konsekratorįum bus J. E. ar
kivyskupas Edw. A. Mooney, 
kuris tų dienų atvyks iš De 
troito. Naujas vyskupas pir
mas savo pontifįkales Mišias 
laikys-Šv. Rožančiaus bažny
čioje, rugpiūčio 22 d. ir bus 
įvezdintas Syracuse vyskupu

koncertas, kurį atliko U. Kle- nių dalyvavo, Pelno padaryta 
. „ . . vickaitė, Al. Weston, jiems pi gražaus parapijai. Ui šį grą-
melsdami Šv. Tėvui reikalin-1 Janu pritarė Mrs. F. Congdon, ių pavykintų parapijiečiai pri 
gų malonių- Baigus Šventųjų10. Jociūtė, jai pijanu prila- valčių būt daugiausiai dėkin- 

rė A. Šulskytė, parap. cho-1 gi gerb. Kazimierui-Antanu i 
ras: V. Pliutas, A. Druktenis, šarauskiui, kurs nesigailėjo
K. Stulgaitis, A. Vitkauskas,1 savo sunkaus darbo, bran 
J. Jaikauskas, S. Ven skus, J. gaus laiko ir turto, nes para-
Saulvs, O, Moikiūtė, O. Jo- pijai gerų darydamas, savo
cifltė, O. Bitautaitė, A. Ju- automobiliu važinėjo, savo ga
sytė» O. Rimkiūtė, O. Kamin soling naudojo ir vietoms rei- 

dangaus ir žemės Karalienės skaitė, L. Vamiūtė, L. Bars- kėjo išleisti vienas, kitas do-
statulos galvos. Jos palydo- kaitytė, JI. Simonaitytė, M. leris savo pinigais. Jis var-

Beitaitė, P, Gužauskaitė, Z. dinių parengimui paaukojo
Žutautu itė, Ed. Vutzenaitė,' netuažiau $30.00.
jiems pijanu pritarė varg. V.
Bitautaitė. Solistės G. Klevi- 
ekaitė, O. Jociūtė ir solistas 
Al, Wes0n bei mūsų choris-

vyko įspūdinga sodaliečių, išjtai-ės labai gražiai žavėjan-1 jaunUJU intencijai, Jonas A. J. E. kardinolas Ifayes 
lauko pusės, apie bažnyčių j čiai sveikinimo ir kitokius; Tijūnaitis ir Antanina Tan- Ne\v \orko.

Valandų, įvyko įspūdingos 
Karalienės vainikavimo iškil
mės. Gegužės mėn. Karalienę 
atstovavo Ona Rimkiūtė, ku
ri, pašventinus du gėlių vai
nikus, vienas jai uždėta ant 
galvos, antrąjį uždėjo ant

vės .buvo Valerija Lenkevi- 
čiūtė ir Marijona Kraujely- 
tė. Tikėjimų, viltį ir meilę at
stovavo Pranciška Sliakytė, 
Ona Jociūtė ir Elena Gasiū- 
naitė. Po vainikavimo apeigų

procesija. Po procesijos bu
vo priimta Sodaiicijon seka 
nčios narės: V. Lenkevičiūtė, 
O. Jociūtė, A. Mikšytė, S. 
Schottles, A. Jusytė, U. Rim
kiūtė, M. Kraujalytė, M. Bei- 
taįtė, Ag. Miliauskaitė, R 
Gabrėnaitė, L. Vamiūtė, 01. 
Andriulytė, Ed. Vutzenaitė, 
Pr. Sliakytė, Iz. Mockįūtė, O. 
Romanauskaitė, EI- (Jašiūnai 
tė. Ona Mockiūtė jau antras

Vestuvės

Birželio 12 d., Šv. Petro
bažnyčioje, 9 vai. Mišiomis rugsėjo 1 d. Įvezdintoju bus 

iŠ

Naujas vyskupas buvo ži
nomas kaipo labdarys kuni
gas ir daugelį kartų ir miesto 
valdžia yra kreipusis prie jc 
patarimų labdarybės darbe

kevičiūtė priėmė Moterystės 
Sakramentų. Tai Dievas jie
ms laimina gyventi ilgiausius 
metus.

Viešnios

Birželio 12 d. mus aplankė 
gerb. segelės Pranciškietės 
Juzefą ir Angelą. Jos labai 
gėrėjosi mokyklos mokinių 
giedojimu ir rytdienos prog
ranio gražumu, kuris buvo 
praktikuojamas parap. salėj.

giedojimus atliko, kad publi
ka ilgu rankų plojimu prive
rtė pakartoti. L, Vamiūtė y- 
ra jtarap. choro pirmininke 
ir sumaniai eina savo parei
gas. Kaz. Stulgaitis, Jr. ve
dė koncerto programų. Jis y- 
ra jaunas amžiumi, tačiau nu
siteikimu, logika, kalhos gro- 
žiftnu ir draga prilygsta pri 
- • ^ųdyn—- ’?

ilbk Ii
tyrusiems , advokatams.

metas kaip labai gražiai pir-Į angliškai 
mininkauja soda lietoms.

Vardinių Iškilmės 

Birželio 13 d., įvyko šv. An
tano šventė. Birželio 12 d., 8 
vai. Tretininkai sukalbėjo be
ndrai dalį Rožančiaus, priė
mė šv. Komunijų, baigė prie 
šv. Antano novenų ir 9 vai.

I išklausė šv. Mišias Antano 
klebono intencijai. O Soda
lietės šv. Antano šventėje, g šniauskas, Pov. Pliutas sta-

gražiai kalba lietuviškai
Jis
ir

Vardinių baliui stambesnes 
aukas davė: Al. Mockus, L. 
ir 1). Valentavičiai, Ant. Le- 
beckis, Ant. Jonikis, K. Stul
gaitis, Ant. Andriulis, Pov. 
Šliakis, A. Kaminskas, A. 
Valys, A. Banys, J. Barškan
tis, St. Gužauskąs, A. Zelec- 
kis.

Jonas Druktenis, Juoz. Vy-

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA 
J LIETUVĄ

Išplauks moderniškam motorlaivy

a

Iš Nevv Yorko 1937 m. 

Llepos-July 2 d.

NEW YORK — KLAIPĖDA
Per Gothenburgų-Kalniarą

GRIPSHOLM 11

Iškėlimas Vyskupo

ROCHESTER, N. Y. — .). 
E. arkivyskupas Edw. A. 
Mooney, kuris vadovavo Ro- 
chesterio diocezijų per pasta, 
močius keturis metus, paski
rtas pirmuoju Detroito arki- 
diecerijoa arkivyskupu ir ap 

lūs puikiai sustatė ir gražiai j ieį8 Ikx-.hesterį apie rugpjū
čio 1 d- Naujas vyskupas šiai 
diecezijai dar nėra paskelb
tas.

vai. Mišiose bendrai priėmė 
šv. Komunijų klebono inten
cijai. Už šias neįkainuojamas 
dovanas klebonas labai dėki
ngas.

Popiet 1 vai., parap. salė- 
į je, prasidėjo pietūs, kuriuos 

pagamino skaniai ir užtekti
nai sekančios šeimininkės: O. 
Gabrėnienė, M. Dapkienė, O. 
Valauskienė, J. Bertašienė, 
O. Kavaliauskienė, P. Pilipa
vičienė, D. Kasiulienė, M. Oi j 
žikienė, M. Druktenienė, O., 

į Druktenienė, O. Grabauskie 1 
nė, J. Zalatorienė. Svečiu? 
nuoširdžiai vaišino prie stn- ‘ 
lų: Z. Žutautaitė, Ed. Viltie-j 

į naįtė, P. Gužauskaitė, O. .'Bi
tautaitė, M. Beitaitė, H. Si-' 

nionaitytė, L. Baržkaitylė, O. 
į Rimkiūtė, A. Jusytė, O. Moc 
i kiūtė, iz. Mockiūtė, O. Ro- 
1 mnnauskaitė, L. Vamiūtė, V.
• Lenkevičiūtė, Ka».-Ant fta- 
, rauskas, A. Kraujalis ir J. 
į Klevickis, o prie baro J. Po- Į 
įeitu, J. Vyšpiauskaa ir A. 
į Kraujalis. Žmonių buvo tiek,
I kad dvejais atvejais 4 d»de- 
1 liūs atalu9 užpildė puotauto
jai

Po pietų prasidėjo gražusis

tvarkų dabojo.
Kaz.-Ant. Šarausko pagd-

bininkai Al. ĮBertašiūtė, O.
Ramanauskaitė, J. Klevickas,. „ _ ,
Al. Kraujalis. I Vyskupe

Vardinių parengimas labai Kun. YValter A. Foery, Šv. 
gerai jiavyko. Skaitlingai žmo Rožančiaus parapijos klebo-

AVIACIJOS IR SPORTO ŠVENTĖ
RENGIA

Lietuvių Nacionalis Aero Kliūbas

Sekmadieny, Biii-ta 20 d., 1937
ASHBURN AIRPORT’E 

prie 83-čios gat, ir Cicero Avė,, Chicago, III.

Dalyvauja: Lietuviai lakūnai, pąrašiutninkai, pati
kai, kuAuštininkai, akrobotiškų šukių mėgėjos, ohoriatfes, 
akirdinistai ės, Liet. kon. P. Ihuigivardis ir Chicagos 
miesto didieji valdininkai. Taipgi programas hus labai 
įvairus įr į (tomus. Pradžia 1-nių vai. po pietų. įžanga 
25c ypatai.

Transportacija: Nuo 63-čios gat. ir Cioero Avė. JBu- 
sai nuveš į Ashburn Airportų už 10c.

PASTABA: Jeigu tų dienų būtų blogas oras, tai prog
ramas įvyktų Birželio '27 d. .toj pačioj vietoj ir tuo 
pačiu laiku.

Visus nuoširdžiai kviečia,
RENG. KOMISIJA IR AERO KLIU HAS

d?

Ekskursija Išplaukė gražiausiam vasaros laike. Laive mandagus 
patarnavimas, skanus maistas, nepaprasta Švara. Įdomi kelione 
per ftvedijg: IS Gothenburgo geležinkeliu Į Kalmarą, apie 6 Jta-. 
landau it Kalmaro laivu *'MARIEHOLAf" Į KLAIPĖDĄ apie ii v^l.
Manantieji Alą vasarą aplankyti Lietuvą — kviečiami dalyvauti šioje 
skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokortes dabar.

LAIVOKORČIŲ KAINOS
Trečiąja klase--------------------------------------------- $97.50
Turistų klase----------------------------------------— $134.50

(valdžios mokesčiai atskirai)
Sutaupysite pinigų pirkdami laivakortę 

ten ir atgal
Informacijų ir laivokorčių kreipkitės

Drangas Pnblishing Go., Ine.
Travel Departpient ,

2334 So. Oakley Avė., Chicago* DL

SWEDISH AMERICAN LINE ...

Berkit ir Reikalaukit

Mutual LiouorCo.
4707 S. Halsted 9t

Įsi. YAJU>« 0800 ’r-~
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ĮVAIRYBIŲ PIKNIKAS - PASIRASYMAS SV. ANTANO PARAPIJOS CICERO, ILL.
RYTOJ, BIRŽELIO (JONE) 20 DIENĄ, 1937 M.

[Vytauto Parke 115 g. tarp Cravvford ir Cicero ave.

Bus visokių grožybių, dovanų, imtynių, Puiki Muzika, Chicken Pietūs.-.. 
Ty Ims Judamus Paveikslus. Bus Aro Planas iš Lietuvos, etc. Kviečiame visus®/ 

Ciceros, Bulvarų, Chicagos ir Apielmkės Lietuvius. - Good Time - Sure!$ 
KLEBONAS IR KOMITETAI

K CICERO LIETU™ GYVENMO
Ryt Mūsų Parapijos 

Piknikas

Rytoj, birž. 20 d. įvyksta 
Sv. Antano parapijos pikni
kas, Vytauto parke.

. Piknike turėsime visokiau
sio įvairumo.

Širdingiausiai kviečiu visus 
Ciceros, Bulvarų, • Chicagos ir 
apylinkės lietuvius: biznie
rius, profesijonalus; visus bu- 
busius parapijomis, draugijas, 
klubus, draugus ir prietelius 
Jūsų atsilankymas priduos 
mums daug malonumo ir ūpo.

Nežiūrint koks bus oras, 
piknikas įvyks.

• A■ •

Bar sykį visus kviečiu ir 
visų lauksiu.

Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas

So. 50 ave., baigė gydytojo 
mokslus Loyola universitete. 
Birž. 14 d. išvažiavo prakti
kuoti j Mercy ligoninę, Gary, 
Ind.

Stanislovas dar jaunas vai
kinas, bet gabus moksle. Da
rbštumu ir pasišventimu pa
siekė tikslų.

Linkime jam pasisekimo 
profesijoj.

Eisime pasimelsti

Jei buvo geras draugas gy
vas, negalime užmiršti ir mi
rusio. A. a. Kazimieras Ja

i Jaunavedžių tėvai yra žy- JU vyrų. Vienam labai sužeis- Živatkauskaitė, K. Mauiokas įvyko balius su programa,
mūs biznieriai ir kelių namų tas stiklu veidas. Daktaras ir J. Stanaitis.

• savininkai. Nėra abejonės,' turėjo net keliolika stičių į- Penktadienio vakarais cho 
šliūbas ir puota bus šaunūs? dėti. ro praktikų nebebus; prade*
Puota įvyks Lietuvių Liuo- Jei jauni susipeša, tai nė- sime atostogauti, naujų daly. 
sybės salėj. ra dyvo. Bet, jei seni diedai, kų nebesimokinsim. Nors pra-

Geriausio pasisekimo mote-' tai juokas ir gėda. Rap. ktikų per kurį laikų nebus, 

rystės luome! Ryt, birželio 20 d., įvyksta
pirmas parapijos išvažiavitnas 
Vytauto parke. Draugystės

Įvairybių piknikas
Ciceriečių įvairybių pikni

kas bus įdomus. Viskų sun-. Šv. Antano nariai dirbs prie 
ku būtų ir surašyti, kas bus baro. Bartenderių turime 25.

bet sekmadieniais choristai

kurių išpildė mokyklos mo
kiniai. Labiausiai patiko “Mu 
zikantai iš Lietuvos” ir “Žy
das pas fotografų”. Pirmą 
numerį išpildė: J. Stulga, A. 
Niekrošius ir E. Živatkauskas, 
o antrų — J. Stulga, A. Nie-

renkasi skaitlingai į bažny-j krošius, A. Morkiūtė ir K. 
čių ir gražiai gieda šv. Mi- Baranauskas. Ne tik šie da-
šias ir giesmes.

j

Petras Šeputis Susituoks 
su A. Karkauskaite birž. 19 
d., 9 vai. ryto per šv. Mišias,
Šv. Antano bažnyčioj. Jaunai 

sas mirė prieš metus (gegu-,Pore^ei linkim laimės nauja^- 
žės 29 d., 1936 m.). Daug da- me gyvenime.
rbavosi gyvas būdamas. Gra
žius sumanymus visados re 
(mdavo darbu ir aukomis. -Bu-

.birž. 20 d., Vytauto parke. 
Be ciceriečių, bus daug ir sve 
čių iš kitų kolonijų.

Ir kas nenorėtų pasisve
čiuoti su taip vaišingais ir 
linksmais ciceriečiais? “Good 
time” visiems užtikrintas.

Beje, nepamirškite M. Ja

Visi patyrę tam darbe. Rap.

Rengiasi Pasitikti 
Lietuvos Svečius

Mokslo metai pasibaigė. 
Šv. Juozapo parap. mokyklų 
baigė septyni jaunuoliai: Ire
na Zultz (gabiausia mokinė), 
A. Morkai tė, K. -^Baranauskas, 
A. Niekrošius, L. Mayus, J.

Chicagos lietuvių draugijos | Stulga jr E živatkauskas
rengiasi gražiai pasitikti ir 
pasveikinti Lietuvos sportini-

kubausko ir V. Šemetulskio;| nkus. Tam reikalui renkami 
jie importavo sūrius net iš'atstovai ir įgaliojami Lietu-

Mokyklos baigimo proga, 
birž. 13 d., parap. svetainėje

lykėliai, bet ir visa progra
ma buvo graži. Baigiant pro
gramų kalbėjo svečias kun. 
A. Drazdys ir klebonas kun 
Pr. Vaitukaitis, kuris taip pat 
įteikė diplomus baigusiems 
mokyklų.

Po programos publika, ku
rios buvo pilna svetainė, link
sminosi ir šoko iki vėlumos.

Choro Rap.

Dar vienas lietuvis 
profesijonai&s

Stanislovas Palutsis, 1625

vo “Draugo” skaitytojas ir 
rėmėjas. Birž. 19 d., 7:46 v. 
ryto, Šv. Antano bažnyčioj 
Morta Jasienė užprašė šv. Mi
šias su egzekvijomis už a. a. 
Kazimiero sielų.

Giminės ir draugai kviečia
mi ateiti j bažnyčių, išklausy
ti šv. Mišių.

Sutuoktuvės

Birž. 19 d., Šv. Antano ba

Lietuvos vien tik dėl parapi
jos piknikierių. Lietuviško sū 
rio paragauti — tai ne juo
kas. Rap.

Muštynės

žnyčioj įvyks sutuoktuvės A. j Birž. 13 d. įvyko muštynės 
Zajauskaitės su B. Žilvičiu. į (žinoma karčiamoj tarpe dvie-

X:

NORGE Produktų
Išpardavimas

DABAR GALITE ĮSIGYTI TĄ PUIKŲ 
NORGE Refrigeratorių nupiginta kaina. 
10 metų varanti ja. lengvi išmokėjimai. 
Penkių ir pusės pėdų šaldytuvas tik
už.................................................#137.50

SU NORGE PEČIU JŪSŲ GAZO SĄSKAITA 
SUMAŽĖS PUSIAU, dėl to, kad šis pečius turi 
“ROCK-WOOL” insulacijų ir KONCENTRUOTĄ 
degutu. Įmokėti mažų depozitų, o balansų leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

C-7,%

vos svečius pasitikti ir pa
sveikinti savo draugijų var
du. Iki šiol tokius įgalioti
nius yra paskyrusios šios dr- 
gijos: : ! ! *

Draugija DLK Vytauto: T. 
Janulį, F. Bakutį ir P. Kilį.

Draugija Simono Daukan
to: A. Kaulakį, L. Jucių ir 
K. Valaitį.

Draugija Lietuvos Ūkinin
kas: J. Žurkauskų, I. Luko
šiūtę ir J. Kaminskų.

Draugija Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus: J. Di- 
mšų, F. Bakutį ir J. Urbų.

Illinois Lietuvių Pašalpos 
klubas: J. Bijanskų, ir D. An
tanaitį.

American - Lithuanian Ci- 
tizens klubas: P. J. Petraitį, 
F. Krasauskų ir J. Svitorių.

Draugija Šv. Antano iš Pa- 
dvos: A. BrcTzįi, A. Grišių ir 
M. Bankevičių.

Švenčiausios Panelės Mari
jos Aušros Vartų vyrų ir mo
terų draugija: P. Fabijonaitį, 
A. Bartkų ir. J. Simanavičių.

Lietuvos Vyčių Centras:! 
pirm. A. J. Mažeikų, direkto
rių A. Manstavičių ir narį 
J. Petraitį. Centro pirm. Ma
žeika Lietuvos svečius pasi
tiks ir pasveikins New Yorke, 
o kiti įgaliotiniai Chicagoje.

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijamo Amerikoje Chi-

icagog apskritis: J. A. Micke- 
liūnų, J. Kazlauskų ir F. J. 
Čižauskų.

Viso 10 organizacijų sn 29 
įgaliotiniais. Kitos organiza
cijos tokius įgaliotinius pas
kirs sekančiuose savo susirin
kimuose. Draugijos savo įga
liotinius privalo įregistruoti 
Am. Liet. Sporto Komiteto 
raštinėje. Korespondentas

ŽALGIRIS

Kuris lietuvis nesidžiaugia ir nesididžiuoja Vytauto 
Didžiojo laimėjimu prie Žalgirio?

Kuris lietuvis nėra girdėjęs įvairiausių pasakojimų 
apie Žalgirio mūšį, sutriuškinusį Kryžiuočių galybę?

Apie Žalgirio mūšį parašyta daug mokslo veikalų ir 
įdomių istorinių apysakų. Apie jį rašė kitataučiai 
mokslininkai ir rašytojai. Apie jį dar daug bus rašoma.

Savaitraštis AMERIKA birželio 25 dienų pradeda 
spausdinti nepaprastai įdomių istorinę apysakų “ŽAL
GIRIS,” kurių parašė J. Sužiedėlis. į

Apysaka “ŽALGIRIS” vaizduoja Vytaito - Didžiojo 
laikus, lietuvių atkaklias kovas su kryžiuočiais, mūsų 
senovės papročius ir kitus įdomumus.

“ŽALGIRIS” — jaudinanti, intriguojanti, tautinį 
susipratimų kelianti istorinė apysaka. Kiekviena jos 
dalis žavi savo nuostabiu gražumu.

Ši apysaka savaitraščio AMERIKOS puslapiuose bus 
spausdinama per 20 numerių, kuriuos galima įsigyti 
už 75 ct. Geriausiai užsirašyti Ameriką visiems me
tams — tik 2 doleriai.

Tuojau rašyki AMERIKAI, atsiųsdamas 75 ct. paš
to ženklais ar pašto perlaida.- Vienas numeris susipa
žinti siunčiamas nemokamai.

AMERIKA
423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

7 DIENOS | LIETUVĄ
BREMEH-EUROPA'

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogių 

Kelionę | Karmų.

PARLOR SETUS mes dirbam nuo
savoj dirbtuvėj. Plačiausias pasirinkimas.
Kiekvienas setas pilnai ga_$0fl.5O 

Nereikia “cash.”rantuotas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

M
Phone SEE 8760

Po So. Chicago

Praėjusį penktadienį įvyko 
Šv. Juozapo parap. choro me
tinis sus-mas. Nutarta keletas 
svarbių dalykų ir išrinkta va
ldyba kitiems metams. Valdy
bon įeina: pirm. varg. K. Gau 
bis, viee pirm. B. Pilipaus- 
kas; rašt. M. Kazakevičiūtė-; 
kas. A. Jušk&itis; fin. rašt. 
A. Radzevičius, maršalka A. 
Baltuška, koresp. J. Stanai
tis ir revizijos komisijon; V-

Arba keliaukite populiariais' ekspresiniais laivais

COLUMBUS

HANSA • DCUTSCHLAND 
HAMBURG • NBW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas ii 
Bremen ar Hamburgo.

Mes Jums pagelbteim gauti vizitinių ir imigra
cijos visas Jfleų Europos giminėms.

Informacijos klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE JEl 
NORTH‘GERMAN LLOYD®

IM W. RANDOLPH BT.. CHICAGO

.7

i



Šeštadienis, birž. 19 d., 1937

ŠV, KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
XVIII SEIMO PROTOKOLAS

Lietuvių Nacionalis 1^ 
Aero Klūbas Pagerbs

Darių - Girėną

(Pavardes dedame taip, 
kuip jos mums atsiųstos, dėl 
to už kaikuriiį pavardžių tik
rumą neatsakome. Red.)

(Tęsinys)
Dievo Apvaizdos parapija. 

— Šv. Kazimiero Akiui. Rė
mėjų 5 skyr.: A. Kilas, M. 
Bukutis, O. Kalas, Grikšienė. 
Steren&kienė, Sireikienė. ,A

nė. J. Encberis. Marijonų Rė
mėjų 35 skyr.; F. Vaickauskis, 
T. Atroškienė, P. Vaiokaus- 
kienė, S. Šiaučiūnienė, S. Vi- 
sockienė, M. Navickienė. Šv. 
Pranciškaus Rėmėjų 2 skyr.: 
Gryl>as, T. Norbutae, S. Ju
cius, Balsienė, Gečienė. Sald
žiausios Širdies V. J. draugi-

Darius - Girėnas paaukojo1 
savo gyvybę ant tautos au- 

• kuro tam, kad išgarsinus lie
tuvių vardų. Dėl to mes, lie
tuviai, niekuomet negalime jų 
pamiršti.

Lietuvių Nacijonalis Aero 
klubas nusistatė kas met per 
aviacijos dienų pagerbti jų at
mintį

Pranešima*
Lietuvių Keistučio Pašalpos Klūbas

IŠ BlllGliTON PA 
rengia savo

ja: J. Kisielus, G. Pakeltis,
erenskienė, Sireikienė. A* J. Macjauskasi.l L. Vyčių 36-1 '“T’*’ * ....

paštaly^ Maldos: B. Juze- „ kuopa; R VySniauskienS, l«r avao.jos ,r spo-
— J ’ rto dienų bus inauguruota

klūbo metinis žuvusių d:dvy-llenienė, O. Nosparskienė, K.iZ. .Vyšniauskas. Gvard. pirm. 
Bireikienė, O. Slausgalienė. Div gv Kaz. Karalaičio: J. 
fcv. Onos: T. Stučinskienė,
O. Zdanevičiūtė. Dievo Apvei-
fcdog Mokyklos rėmėjos: T. 
Stučinskienė. O. Arlauskienė. Į 
Sv. Antano iš Padvos: A. Ba- 
reinis, A. Grisius', S. Eitman- 

Jienė. Nekalto Pras. Mok. Mer 
jaičių Sodalicija: Marijona 

Puksnytė, Elena Ivanauskai
tė. Ministrantų: Algirdas Čes- 
na, Antanas Bučys. (Atsto
vių 19 — draugijos 6)

Brighton Park. — Šv. Kaz. 
Akad. Rem. 6 skyr.: Kuli- 

. kauskienė, Rudakienė, Stepo
navičienė, Stankaitė, Vaitkie
nė, Paulienė, Anužienė, J. Ru
dienė. Labdaringos Sųjungos 
8 kuopa; Srupienė, Sadaus- 

Senciūnienė.

Vaiskia G. Pakeltis. V. Bir 
gelis. (Atsitovių 38 — draugi
jų 11).

West Pullman. — Šv. Kaz. » 
Akad, Rem. 7 ekyr.: Lukošie
nė, Pehdnienė. l^ab. Sųjungos 
10 kuopa: Z. Gedvilas, O. Slu- 
zienė, šv. AJoizo Tarnautojų: 
J. Andruška, P. Gurskis. Šv. 
Veronikos draugija: M. Ali
šauskienė, M. Mackevičienė, 
V. Lapienė. Scdalicijos Mari- 
rijos: J. Andruška, J. Šležas. 
Nek. Prae. Pan. šv. Draugi
ja: V. Tarandaitė, V. -Taran- 
daitė. Tretininkų draugija: E. 
Matekienė, P. Gudžiūnienė. 
Atradimo Švento Kryžiaus: 
J. Petravičia, M. Rimkus, J.

• rių pagerbimas. Nuo šių me-į 
1 tų klūbas kas tnet pagerbs I 
žuvusius lakūnus — Darių ir 
Girėnų.

Gal būt, ateis laikas, kuo
met mes, lietuviai, įsteigsime 
ir Dariaus - Girėno vardu 
aerodromų.

METINĮ PIKNIKĄ
Sekmadieny, Birz.-Jnne 20 L, 1931

Piknikas įvyks Vienahie gražiausių daržų tfti yra:
“SUNSET PARK”

prie I35th ir Archer Avė. Route 4A

Pikniko pradžia 10 vai. ryto. Bus įvairus ptegrainas; 
dalyvaus 3 chorai: Pirmyn ir Vyrų Choras po vado
vyste G. Steponavičiaus ir Naujos Gadynės choras po 
vadovyste G. Steponavičiaus.

Šokiams grieš “Stephens Revelers Orchestra?’ Ta:p- 
gi hus įvairių kalbėtojų; Kalbės Teisėjas J. T. Ztlris.

Bus duota 8 dovanos 75 dol. Pinigais.
Nuoširdžiai užkviečia visus

RENGIMO KOMISIJA

“Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

A f .y aa aai i < ■ — .r . ■, — _ ___

VENETIAN MONUMENI CO., INC
lšdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių ., ,•
——°------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■ « •

SuvirŠ 50 metų prityrimo •
— ■ o

Pirkite tiesiai 18 dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

■ o - ■■ —
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

_ _  527 NORTH WESTERN AVENUE
ARtl GRAND AVR.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Hlinois

kienė, Senciūnienė. ^°tenl ■ Metei&ia. Šv. Juozapo draugi
jų jungos 20 kuopa: F. Šatie- ja; Aloin&kas, V. Rašins- 
nė, O.. Sakūmenė^ A. Stirbie- JTasekarnis.^ Apašta-
ne, M. Paukštienė, J. Darkau- ĮyStgs Maldos draugija: E. 
skienė. Nek. Pras. Pan. ŠV. Meteišienė P. Gudžiūnienė.

tau 
ŠV.

Mokyklos Sodalicija. F. Ne- 
krošaitėy E. Enceraitė. Minis- 
trantų: J. Rastenis. S. L. R. 
K. A. 160 kuopos: O. Šakūnie-

(Atstovių 24 — draugijų 11). 
(Bus daugiau)

DYKAIl

Apie tai pakalbėsime kilu kalbas po visų aerodromų, 
kartu, o dabar noriu pritnin- Taigi, skaitlingai suvažiuoki 
ti, kad jau turime Liet. Na-t me> kud ši aviacijos diena bū- 
cijonalį Aero klubų, kuriam tikrai aviacijos ir sporto 
priklauso žymių asmenų. Juos diena.
teks pamatyti aviacijos ir 
sporto dienoj birželio 20 d »
Ashbutn aerodrome, prie 83 
ir Cicero avė.

Šįmet aviacijos dienų pra- 
dėsi'mė prie Dariaus ir Girė
no paminklo lygiai 1 vai. po 
pietų. Čia trumpai susikaup
sime dvasioje ir atiduosime 
pagarbų žuvusiems. Virš pa
minklo skraidydami lietuviai 
primins tnūsų didvyrių žygį.

Po to visi trauksime į ae
rodromų, kur bus graži pro
grama su skaniais valgiais lr 
gėrimais.

Didžiausį įdomumų sukels

Man labiau patinka tasai 
žmogus, kuris gina tiesų dory
bėmis, kaip tastti, kuris jų gi 
na argumentais. Palan, J. S.

Viii

Kų tik padarytos ateinan
čiam sezonui. Daugybė pa
gerinimų. Lengvas pagavi
mas stočių. Graži išvaizda 
ir gražus, malonus balsas: 
RCA Victor, PhUco, Zenith, 
Gnrnonv, Katijonas. Visus 
galite matyti, šalę vienas 
kito iškrautus Budriko did
žiulėj krautuvėj. Dabar 
prieš sezonų kainos daug 
pigesnės, 0 rudenį bus bran
gesnės.

Didelė nuolaida už senų 
radio. ,4 , ,

los. F. BiiM, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. BOUIevard 7010

Budriko programai: Nedėlioję
WCrt — 910 K. ndo 7:80 Ik) 
9 vaUflkrž*.

ranedėllals lr Pėtnyčlomls WAAF 
— 920 KU. fcalp 5:00 vai. Vo
kale.

Ketvergais WHFC — 1420 NU., 
kaip 7 vai.

Dr. J. P. Poška,
L. N. A. K. pirm.

šv. Kryžiaus Parapijos 
Piknikas

— Nereikalauk, kad kitas 
iškęstų tai, ko tu pats nega
li pakęsti. t i Mjrrns

GARSINKITĖS “DRAUGE”

TOAVN OF LAKE. — Vi
sa parapija smarkiai rengiasi 
piknikui, kuris hus birželio 
27 d., Vytauto parke.

Visų į, kitur išsikėlusių 
parapijonų prašome tų die
nų atvažiuoti ir atnaujinti se
nas pažintis.

Šiame parap. piknike da 
lyvans

A.t
PADtfcOKt 

EDVARDAS BARISAS

Ir

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AkIDIII A M PC PATARNAVIMAS AlnDuLAribt DIENĄ IR NAKTĮ j

nvv AT KOPLYČIOS 
UIA/ll MIESTO D

fo_ _ _ _ _
Lachasiczir Simai

Kuris mirė birželio 18 d 
tapo palaidotas birželio 16 d., 
1937 m., o dabar Ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nuti
lęs tr negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jam pa- 
skutln) patarnavimą ir palydė
jo JĮ J tį neišvengiamą amži
nybės vietą.

hiiittja ’BraSlAaUhffrr lT
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam fėtnl kleb. kon. Paėkaus- 
kui, kuris atlaikė Įspūdingas 
pamaldas nž Jo sielą ir pasakė 
pritaikintą pamokslą, ir kun. 
Cernausknl, karts aplankė Ve
lioni namdose.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams, šv. Kažtmiėro se
serims ir Visų šventųjų Moky
klos valkams, ktiriė atsilankė 
J šermenis tr pasimeldė Už ve
lionio Stelą.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui lAehawicz ir Sftnams, 
kurte savo gerti Ir mandagia 
patarnavimu garbingai nulydė
jo JĮ Į amtlnast), o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius. Dėkojame grabne- 
Uams lr visiems, kurie paguo
dė mus mūsų ntiltfldirtto va
landoje Ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laldoftl- 
vėse žmonėms: o tau a. a. Ed
varde, lai Dtėvas sutelkia am
žiną atllsĮ.

'* Nuliūdę lieka: Motina Tė
vas, Seserys, Broliai Ir Gimi
nės.

VISOSE 
DALYSE

ir “Šdįar - Makar”. 
inininl^p Bbftltfh*

parašutininkės. Suv. Valstijų 
irispektorius' pareiškė, kad kai 
kurioms priseis šokti iš lėk- do; jos maloniai sutiko daly-
tuvo su taip vadinamais over- 
size parašutais; reiškia, kad 
tokios rūšies parašutai apsan- 
goja ir sunkesnius šokėjos ar
ba šokėjas. Lengva kalbėti a- 
pie šokimų iš lėktuvo, bet 
tokiam žygiui reikia drųsos 

i ir tvirtų nervų bei šalto pro- 
Drip Coffee Pot.” Dykai, to. O tokių drąsuolių mūsų

tam, kurs suras “Draugui” 
vienų naujų skaitytojų ir pri
sius $6.00.

— Didelės tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drųsa.

Mazaini

PLATINKITE “ DRAUGĄz

jaunimo tarpe jau nemažai 
randasi.

Daug pastangų ir darbo pa
dėta ir viskas aviacijos die 
nai prirengta.

Programos pildytojam bus 
pastatyta platforma, kad visi 
galėtų matyti, kas dedasi. Ga
rsiakalbiai skleis programų ir

GERIAUSIOS VAKACIIOS...
LIETUVOJE

Važiuokite Lietuvon su DRAUGO ekskursija

Liepos 2 d.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
GRIPSHOLM

per Švediją

Kartu vežkite ir savo sūnus ir dukteris.
Bus Ir jiems naudinga, pamokinanti.

Dėl kainų ir informacijų kreipkitės j

DRAUGO LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė. Tel. CANaI 7790

CHICAGO

Tai dainini

vauti ir palinksminti svečius 
gražiomis dainomis. S. J.

Dovanos IŠ Tropiško 
Krašto

BRIDGEPORT. — V i sti o- 
menininkų Tados ir Onos A- 
leliūfių duktė, artistė Lucija, 
kuri gastroliavo po Kubų ir 
Canal Zene (Panamoj) su ar
tistų trupe, padarė snrpryzų 
ne tik tėveliams, bet ir arti
miems savo draugams, par
siųsdama iš tropiško krašto 
įdomių dovanų.

Art. Lucija dabar leidžia 
atostogas llollywood, Califor- 
nija. Vincukas
s==±===s=±=a========

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 We»t 23rd Mace 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Pįiofte PULIman 1270

J. LhderičiR
S. P. Mažeika
A. Masalskis

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bankietams — Laidtttirvėnis —»■

Phone 1/AFAYBTTE 5800

A. Petkas
S.M. Skite
U>||

EonkisirSaK

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė.
Phone YARds 1138-1139

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 VVest 18tb Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

- ------------- ---------- ' - •

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

TeL LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dilyse

1 •••
H Hl L r 1 I i

ia IR 4704 So. VVestem Ai 
IS TfiVAS Tel. VIRginią 0883

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nno $16.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005 -
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

•aky, nm. uuBOttmv DtMKfOMAi 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Motėtis pdtatMnja
Phonfl 66oo •20 W. lfith Avfc



VIETINES ŽINIOS

SKANDALAS!

Lietuvių Profesionalų 
Karas

Chieagos lietuviai profesi- 
jonalai, užsikrėtę sporto in- 
fluenza, ėmė ginčytis už pir
menybę pasitinkant Lietuvos 
sportininkus.

Ginčai priėjo prie to, kad 
daktarai pagrūmojo advoka
tams paskelbimu naminio ka
ro. Užsigavę advokatai, iššau
kė duktarus dvikovon. Dak
tarai advokatų pasiūlymų pri 
ėmė ir dabar abi pusi rengia
si į karų.

Daktarų ir advokatų dviko 
va įvyks birželio 25 dienos 
vakare, Vytauto parke. Į ka
ro laukų iš rytų pusės 9 va
landų ateis kapitono dr. S. 
Biežio vedama daktarų armi
ja, o iš vakarų pusės pulki
ninkas, Metropolitan State ba
nko prezidentas, adv. Jonus 
Brenza atves advokatų armi
jų. Karas prasidės svaidymu 
“granatų” soft-ball tipo, ir 
tęsis tol, kol viena pusė karų 
laimės.

Sekundantais tai kovai ski
riami Lietuviai profesijonalai- 
veteranai: daktarų pusėj se
niausias daktaras lietuvis dr. 
A. L. Graičiūnas, o advokatų 
pusėj pirmutinis Amerikoj lie 
tuvis adv. F. P. jBračiulis.

Važiuokit tų dienų visi į 
Vytauto parkų pamatyti ypa
tingų karų, kuris turės išriš
ti Chieagos lieiuvių profesi
jonalų ginčus už pirmenybę.

Korespondentas

aukotą 15 dol. seimo reika
lams. Bc to, išparduotos abi 
knygutės, kurias apskritis bu
vo pridavęs.

Nutarta surengti piknikų 
18 d. rugpiūčio. Išrinkta ko
misija sužinoti apie daržų.

Šiuo metu serga kuopos na Į 
rė R. Štarienė. Linkini jai, 
greit pasveikti. Sujungiate j

CHARLES P. TAFT.
Leidžia Atostogas 

Coloradoj

Šiomis dienomis Alicija Ša- 
mbaraitė, duktė Stanislovo ir 
Onos Šambarų, išvyko į Co- 
lorado valst. atostogoms kar-' 
tu su penkiom kitom studen [ 
tėm iš Mundelein kolegijos. į 
Be atostogų, visos žada mo
kytis Colorado universitete.

Merginų grupėj yra ir An 
nette Specht, duktė Armouro 
kotnp. vice-pirmininko, ir Mau 
rita Kelly, Chieagos majoro 
giminaitė.

LLOYD GARRĮįiON.

PRAFOiS

Pranešimai

Moterų Sų-gos seimo reng. 
komisijos susirinkimas įvyks 
šį šeštadienį, birželio 19 d., 
8 vai. vakare, S. Sakalienės 
namuose, 6747 So. Artesian 
Ave.

Visas komisijos nares prn- 
au susirinkti. Seimui artė- 
ant, randasi daug svarsty- 
nų, daugiau darbo, taigi 
svarbu, kad visos dalyvautų.

S. Sakalienė, 
Kom. Sekretorė.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA 

IS WCFL

Sekiinadienį, birželio 20 d., 
nuo 7:30 iki 8 vai., Chieagos 
laiku, nepamirškite pasiklau
syti puikios radio programos. 
Visiems tikrai bus malonu iš
girsti gražių muzikalių kūri
nių, kuriuos išpildys didele 
Budriko radio orkestrą. O 
kam nėra malonu išgirsti oro 
bangomis skambių lietuviškų 
dainų i Bus ir naudingų pra
nešimų apie sekančios savai
tės išpardavimus Budrik.?

Šeštadienis, birž. 19 a., 193T

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUJ’M-CLEANER 
ATLIEKA S? DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

Bridgeportiečiams
Žinotina

Šv. Jurgio parap. mokyk
los mokslo metų baigimas į- 
vyks ateinantį sekm., birž. 20 
d., kaip jau buvo pranešta 
Visi prašomi įsidėmėti, kad 
laikas pamainytas į 3 vai. po 
pietų. Užbaigimo programe, 
kurioj dalyvaus orkestrą, bus 
ne vakare, bet 3 vai. po pie
tų, parapijos salėj.

DEMOKRATŲ PIKNIKAS

Melrose Park Draugijų 
Piknikas

Kančios Jėzaus ir Tėvų Ma
rijonų Rėmėjų draugijos to- 

\ngia piknikų sekmadienį, bi- 
slio 20 d., Wiest Melrose 

’arke, tarp 34-tos ir 35-los 
įtvių, prie Lake st. Įžanga

lykai.

ko tam piknike bus: vi
sokių žaidimų; lenktynės mo
terims, vyrams, vaikams, o 
laimėtojams bus dovanų; bus 
gardžių gėrimų ir skanių už
kandžių.

Taipgi ir šokiai prie pui- 
giausios orkestros. 
i Bet vienas įdomiausių da
lykų, pamatysime virvės trau
kimų tarp melroseparkiečių 
su bellwoodiočiiais ir may- 

ĮLoodiečiais.
0 dar kiek taip visokių į- 

vairumų, sunku būtų ir su
minėti.

Tat, sulaukę melroseparkie
čiai lietuviai birželio 20 die
nos, atsilankykite į tų kilnių 
draugijų parengimų, nesigai
lėsite. Tikimasi sulaukti ir 
svečių iš kitų kolonijų, kaip 
tai: North Side ir VVest Side.

Rengėjas

Birželio 20 d., Lietuvių De
mokratų 13 wardas rengia iš
važiavimų į Roberts farmų. 
91st str. ir Roberts Road, Oak 
Lawn, III.

Išvažiavimas bus įdomos 
tuo, kad pirmų sykį to klūbo 
rengiamas. Klubas turi daug 
narių ir visi atvažiuos.

Tų pačių dienų rengiama 
ir aviacijos diena. Šios vie
tos arti viena kitos. Visiems 
bus patogu atsilankyti į klū
bo piknikų ir aviacijos dienų. 
Nuoširdžiai kviečiu visus.

Jonas A. Vilkinius

Veikli Motery Sę-gos 
Kuopa

MELROSE PARK. — Mo
terį) Sąjungos 60 kuopos mė
nesinis susirinkimas 7 d. bir
želio buvo labai skaitlingas.

Šiam susirinkime išrinkta 
atstovės į apskritį: K. Žvir 
blien<\ Ą Čemauskienė ir pa-

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų Dr-jos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 20 d., 2 krautuvėje, 3417 S. Halsted 
vai. po pietų, Šv. Kazimiero sį Beje, primintina, kad Bu- 
Akademijoj. Visų ARD sby-.jrikas jau gavo visus nau 
rių prašome atsiųsti atstovėsiąs ]938 metų radio »mode 
su raportais iš pavasarinio Įįng> kurje yra išstatyti pa- 
pikniko. Visų rėmėjų prašo- rodai j0 krautuvėje. K
me atsiteisti už pikniko bi
lietus. Centro pikniko komi 
sija patieks susirinkimui savo 
raportų iš pikniko.

A. Nausėdienė,
ARD centro pirm.

PROGRESS PROGRAMA 
IS WGES

DIEVO APVAIZDOS PA 
RAP. — Draugystė Šv. Ai- 
tano iš Padvos laikys prieš- 
pusmetinį susirinkimų 19 d. 
birželio 8 vai. vak., parapijos 
svetainėj. Visi nariai prašo 
mi atsilankyti. Yra svarbių 
reikalų svarstymui. Reikia re
ngtis ir prie draugystės me
tinio pikniko, kuris įvyks -1 
d. liepos Willow Springsc, 
prie 82 ir Kean ave.

A. Grisius

Edward F. McGrady

Tarpininkai. J. A. V. Dar
bo Sekretorė streikuojančius 
plieno pramonės darbininkus 
su kompanijomis. Šie asme
nys Darbo Sekretorės paskir
ti tarpininkais: Taft advoka
tas iš Cincinnati, G&rrison, 
Wisconsino universiteto teisiu 
prof. ir McGrady buvusio N 
RA admin. padėjėjas.

Scrap Iron and Junk
Handlers Dėmesiui

Birželio 24 d., 12 W. Gar- 
field Blvd. bute, prie kampo 
55th ir So. State st. šaukia 
mas masinis darbininkų susi
rinkimas reikale streiko, ku
ris prasidės pirmadienį bir
želio 21 d. The Scrap Trou 
and Junk Handlers unijos !o- 
kalas 20467 reikalauja mini 
mum mokesčio $17.50 už 48 
vai. savaitėje — vyrams ir 
$15.00 už 40 vai. savaitėje -- 
moterims ir bendro pakėlimo 
10 nuoš. tiems, kurie užd?rhs 

Į virš iminimum. Be to, reika
laujama, kad visose tos rūšies 
darbo vietose būtų pagerin
tas sanitariškumas. Lokalas 
prašo visų kooperacijos.

Streiko headųuarters įstei
gtas adresu: 540 W. 18 st.

A Vaitkus

90 dienų į kalėjimų. Nori, 
nenori, bet 90 dienų turės sė 
dėti kalėjime pi ponia Marie 
Taylor. Tokių bausmę ji už
sipelnė už tai, kad važiuoda
ma automobiliu turėjo eksi- 
dentų ir, nieko nepaisius, nu
važiavo sau. Tai didžiausia

Oninės Išvažiavimas

T0WN OF LAKE. -- Dr 
stė Šv. Kazimiero Karalaičio 
laikys priešpusluetinį susirin
kimų birželio 20 d., 2 vai. po

Ryt, 11 valandų prieš piet 
iš stoties WGES, 3160 kilo-! 
cvkles, turėsime progos pasi
klausyti gražios ir įdomios 
lietuviškos radio programos, 
kurias leidžia Progress raka
ndų krautuvė, 3224 So. Hals-; 
ted st. Kaip visuomet, prog
rama pasižymės gerais talen
tais. Dainuos žymūs dainini- 
ukai-ės, taipgi dalyvaus tei
sių patarėjas, bus linksimos 
muzikos ir įdomių pranešimų, 
ypatingai gerų žinių iš Prog 
ress krautuvės prekybos, a- 
pie “ June JBrides” išparda
vimų. Patartina visiems pa
siklausyti. Rap. J.

MARQUETTE PARK. —
pietų parap?;6ą»#vet&iaėj. V - Kolegijoj jję ^emi-
si nariai prtSckni susirinkti, "arijos Rėmėjų skyrius lai-
Bus svarstoma daug dalykų. 

Nut. rašt. ■ K. Wolkovskas

T0WN OF LAKE. — Dr- 
gija Šv. Elzbietos moterų ;r 
mergaičių laikys 'mėnesinį su
sirinkimų birželio 20 d., 2 
vai. po pietų, parapijos sve
tainėje. Visos narės prašomos 
susirinkti, nes liepos ir rug
piūčio mėnesiais nebus susi
rinkimo. • Valdyba

T0WN OF LAKE. — Sek
madienį, birž. 20 d., Šv. Pra
nciškos Rymietės dr-ja laikys 
pusmetinį ssus-mų, 2 vai. po 
pietų, parapijos mokyklos ka
mbary. Kadangi vasaros me
tu nebus susirinkimų, visos 
narės kviečiamos atsilankyti 
į šį susirinkimų. S. K.

kys susirinkimų birželio 20 
d., parapijos svetainėje, 1 va
landų po pietų. Visi skyriaus 
nariai ir darbuotojai prašo
mi laiku susirinkti, nes turi
me svarbių reikalų svarsty
ti. , Valdyba

BRIDGLPORT. — Draugy
stė Šv. Onos rengia išvažia
vimų sekmadienį, birželio 20 
d., Kučinsko darže, 'Justice 
parke. Bus gera muzika. Kvie 
eiame visus atvažiuoti. Links- 
mai laikų praleisite. Trokas 
išeis 11 vai. ryto nuo Gudų

bausmė, kokių yra gavusios krautuvės, prie 33-čios ir Li-
moterys automobilistės Safe- 
ty teisme.

tuanica gatvių.
Kviečia Kotniaija

*■■■■■■■■■■■■

■ REUMATIZMAS . 
; SAUSGELE ;
_ Nealkankyklte aavęa aka 11a-
■ mala: Ronmatlamu, RaiiavSIe, ■ 
g Kaulį) Galimu, arba MMIun- g

riu — raiimann annknmu: nea 
B akandCjlmal naikina kūno trr- ■ 
_ vvhe Ir dainai ant patalo pa- a
■ guldo. ■

CAPSTCO COMPOUND moa- B
■ Ha tenarvai prašalina viršmlnl- g 
_ taa Urna: muma šiandien dau- _
■ gybė Imnnlu aiundla padlko- ■ 
g nee paavelkp. Kaina »Oe per n

našta IBe. arba dr, n» 11
■ Knvra: “1ULTTNTS SVKTKA. ■ 
_ TOS*’ engalala gydytis, kaina _
■ 56 centu. ■
Z Justin Kulis Z

■ 8289 SO. HALSTED BT. g
g Ohicato. DL g
■ «■■■■■■■■■■■

"Kairini, IIBRI V 61#9y H
forced to point the woy to hoir 
heolth to their men folkl For wom«n 
know Ihot o healthy head producea 
hondtome hoirl And that't why 
woraen e*erywhere ore poiniing to 
Foei ot the rentarkoble foaming 08 
thampoo which ffirsg nourishes tho 
tcolp, then take* the dūli, parched 
hoir and bringt it back to giowing 
heolth. Fom-ol ia to economical) o 
■ttte goet o long woy. Ask your 
druggitt for the regular 50c tise. 
Or. write for o generous trial bot- 
He, encloting 10c to cover pocking 
and i

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS 

tu WM Mrd StiMt
Užlaikome KUMPIUS Ir kitus 
•kanumėltus Importuotus iš Ue- 
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lletuviAkl, nes Jie yra gauti per 

BALTIC IMPORT OO.
809 W«<t 19th Street

FOM-OL
More aftoo e efcao^eo

GERKIT tikoer, alų

glmbrožia
SOUTH SIDE BREM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (AVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.*
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 717#

lfD
L. M. NORKUS 

Res. HEJIIAKK 6240

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO., NAMU VALYTOJAS IR POPIE- 

RUOTOJAS

Kas norite namu, Išvalyti lr iš- 
popieruoti, tai kreipkitės J ;

J. Purtokas 
6425 So. Richmond St 

Tel. Hemlock 2578

CLASSIFIED

Not Ine.

LICENSED ELECTRICAL 
CONSTRUCTINO ENOINEER

Šviesų ir jėgos įtaisymai
Įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Ave. 
TeL CANai 7514

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU
Chicagoje ir apielinkėse, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

Išmokam 4%
DIVIDENTAS UŽ 

PADĖTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės j 

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVTNGS & 
LCKAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

Manant statyti sau naują namą 
ar pcrtaisvti seną, paSankite 

JOHN VILIMAS 
Contraetor and Bnilder, 

fi739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1186.

PARDAVPn'l NAMAS

Bargenas! Pardavimui 10 apartmen-
; tų namas su 3 krautuvėm. Brigh
ton Parke. Kreipkitės J P. Sloger, 

Į CANai 1956.

PARDAVIMUI LOTAS

irimui
kegan, III., prie arallaus ežero. 
Mneklte “Drauge.”

bu

rei KATI NGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras farmos darbui. 
Senas ar jaunas. Patyrimas nerei
kalingas. Turi mokyti dralvytl tro
kš). Atsišaukite laišku praneSIaml 
amžių ir kiek norite a'gos. Box 
J 38, DRAUGAS, 2334 So. Oakley 
Ave., Chlcago. 

PARDAVIMUI RESTORANAS

Pardavimui Barbecue lr restoranas. 
47th lr Halsted. laibai prieinama 
kaina. Turime tuojau parduoti. 
BOUIevard 5374 po iefttal vai, vak.

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 3 aukftčlu mūrinis na
mas, po 4 kambarius. 1810 W. 
Cullerton. $3900. Pilnas aukštas. 
Geram stovy. Kreipkitės 2315 So. 
Damen Ave.__________________________

KAMBARYS RENDON

Rendon gražus kambarys. Porai ar 
vienam. Marąuette Park. . Turi 
būti katalikai. 2456 W. 68th St. 
REPubllc 5697 po Šeštai vai, vak.

PARDAVIMUI GROSERNft

Pardavimui groserne ir bučernS. 
6545 So. Wlnchester. Gerai išdirb
tas biznis. Priežastį patirsite ant 
vietos.

Žemesnės klasės yra tos, ku 
rios nieko nedaro žmonijos la’ 
bui. H. Marion

PLATINKITE “DRAUGĄ

BUICK 
&

PONTIAC
' AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKYS


