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KARO SIAUBAS KELIA 
GALVĄ EUROPOJE

Anglija ryžtasi vaduoti Ispani
jos raudonuosius

STEBĖTOJAI TVIRTINA, KAD NE 
VIENA ŠALIS NEPASIRUOŠUSI KARAN

LONDONAS, birž. 24. — 
Anglija ir Prancūzija nepasi
tiki Vokietijos tvirtinimais, 
kad ji karo laivus į Ispanijos 
pakraščius sutraukia savo rei
kalų apsaugai. Anglija spėja, 
gal kartais Vokietija bandys 
atakuoti Valpncijų, ar kitus 
kuriuos radikalų valdomus 
krantus. Jei tas įvyktų, An
glija sakosi ji pasiryžusi tuo
jau veikti. Anglijai gelbėtų 
Prancūzija ir sov. Rusija.

Anglija taip pat griežtai pa 
sisako už ispanų radikalų va
davimų, jei Vokietija ir Itali
ja imtųsi atvirai remti nacio
nalistus. Girdi, tokiam atsiti
kime Anglija sugriautų tarp
tautinį nesikišimo komitetų ir 
leistų ispanų radikalų režimui 
visur laisvai pirktis ginklus ir 
visokių karo medžiagų. Jei tas 
gi negelbėtų, Anglija atgaivin
tų T. Sųjungos tarybos veiki
mų ir pasidarbuotų paskelbti 
ekonomines sankcijas Vokieti
jai ir Italijai. Girdi, tada abi 
šios valstybės būtų suklupdy
tos.

Stebėtojai pareiškia, kad šis 
visas triukšmas ir svaidomi 
grasinimai prieš grasinimus 
Ispanijos klausimu yra pap
rasti baubai. Nurodo, kad nė 
viena valstybė nėra pasiren-

LONDONAS, birž. 24. — 
Vokietija sutraukia karo lai
vus į Valencijos pakraščius. 
Londone reikšta baimės, kad 
rasi, laivai imsiu bombarduo
ti Valencijų.

Tačiau iš Berlyno užtikrin
ta, kad Vokietija nieko ne
veiks prieš ispanų radikalus. 
Gi karo laivai sutraukiami 
Vokietijos reikalų apsaugai.

Vokietijos ambasadorius An 
glijai skubotai išvyko į Berly
nu.

Iš Valencijos praneša, ra
dikalai nusprendę atkakliai 
gintis, jei Vokietija, arba Ita
lija juos tiesioginiai pultų.

Italija stovi Vokietijos pu
sėje. Bet kolkas nesikiša į vo
kiečių anglų nesitikimus ir ve
damus ginčus.

Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius Edenas parlamen
te pareiškė, jo vyriausybė nei- 
keis savo nusistatymo Ispani
jos klausimu ir nepasiduos 
Vokietijos norams.

POPIEŽIAUS NORU PIL
SUDSKIO PALAIKAI BUS 

KATEDROJE
VATIKANAS, birž. 24.

. . , ..... , Popiežiaus nuncijus Lenkijaigusi j karų ir kiekvi-ena karo'. r d v . __ 7
., . , . i įpareigotas pranešti Kroku-ne vien nepageidauja, bet tie-i“ ° . r . . .

... . . ,.. . .. _ vos arkivvskupui Sapieliai,siog bijosi. Anglija pirmutinei . ;. H ’
kad Popiežiaus noras yra Pil-bijo karo.

NACIAI PUOLA ČE
KOSLOVAKIJĄ

sudskio palaikus palikti kated
roje, o jei iškelti, grąžinti juos 
atgal.

OHJO VALSTYBES KARIAI ŽYGIUOJA

■1,%'

f!

Obio valstybės kariai įeina į Youngstown miestų. Jie pasiųsti Youngstown Sheet 
and Tube kompanijos fabrikus laikyti uždarytus. Kai kas sako, kariai pasiųsti fabrikus 
pikietuoti. (Acme, Photo.).

SENATORIAI ĮSPĖJA
ŠALIES VYRIAUSYBE

AVASHINGTON, birž. 24. | suirutės J. Valstybėse yra to- 
— Senatoriai Lewis (dem. iš kio pat pobūdžio, koks yra
111.), šen Borah (resp. iš Ida- 
bo) ir kitį įspėja šalies vy
riausybę — prez. Rooseveltų 
— kad J. Valstybėm® gręsia 
revoliuciją, arba pilietinis ka
ras, jei ir toliau bus šaltai 
žiūrima į siaučiančius šalyje 
streikus, teisnųų ir įstatymų 
neigimų ir nebus stengiamasi 
grąžinti tvarkų.

Nurodyta, kad šiandieninės

sukėlęs diktatūras Rusijoje, 
Italijoje, Vokietijoje ir kitose 
šalyse. Kadangi čia diktatūra 
būtų nepakenčiama, turėtų 
kilti pilietinis karas.

Ir geriausi organizuotų dar 
bininkų 13čTTiliai negali džiau
gtis šiandieniniais įvykiais, 
kaip streikininkų vadai nesis
kaito su įstatymais, o šalies 
vyriausybė tai ignoruoja.

ETIOPAI RYŽTASI PRI
KLAUSYTI KATALIKŲ 

BAŽNYČIAI

BERLYNAS, birž. 24. — 
Vokiečių aero klubas reikalau
ja tarptautinės aeronautų fede 
racijos panaikinti įvykusias 
balionų lenktynes, kadangi Če
koslovakijoje du vokiečių ba
lionai buvo sulaikyti. Reika
lauja šių lenktynių pakartoji
mo.

VARŠUVA, birž. 24. — Pa
pildomomis žiniomis iš Kro
kuvos, arkivyskupas Sapieha 
nusprendė sarkofagų su Pil
sudskio palaikais iš Vavelio 
katedros nukelti į Vavelio bo
kštų, kad katedrų apsaugojus 
nuo negeistinų lankytojų ne- 
katalikų.

Tas yra priešinga lenkų vy-

ISPANŲ RADIKALAI PRA
NEŠA APIE KOVA ORE
MADRIDAS, birž. 24. — 

Madrido radikalų vadai skel
bia kad didžiausios šiame ka
re kautynės vyksta ore Huee- 
ca fronte.

Sako, kautynėse dalyvauja 
daugiau kaip po 100 lėktuvų 
abiejose pusėse.

BELGŲ KARO VETERANAI 
KELIA RIAUŠES

BRIUSELIS, birž. 24. —

Nacių spauda gi atkakliai 
puola Čekoslovakiją. Ši aiški- riaus-vll<ia nustatymui ir dėl 
naši, kad čekoalovaką orinė ,o min.ateri, kabinėtas bandė 
policija neliepusi balionams ntsistatydinti
nusileisti, tik vokiečius lenkti-

GUBERNATORIUS PASI
RAŠĖ JUNGTUVIŲ BILIŲ
SPRTNGFIELD, III., birž. 

24. — Gubernatorius Home- 
ris psirašė legislatūros pra
vestų jungtuvių bilių, kurs į- 
sigalios liepos mėn. 1 d.

Šiuo įstatymu nustatyta, 
kad norintieji jungtis negaus 
jungtuvėms “laisnių” nepris-
tatę klerkui gydytojo liūdymoĮ

ninkus sveikinusi.

PRASIDĖJO LIETUVOS
VOKIETIJOS SUSISIEKI

MO KONFERENCIJA
KAUNAS. — Birželio mėn. 

1 d. Breslave prasidėjo eilinė 
XIV Lietuvos — Vokietijos 
susisiekimo konferencija, ku
rioje svarstomi įvairūs šį su
sisiekimų liečiu klausimai. Lie 
tuvos geležinkeliams šioje kon 
ferencijoje atstovauja ekono
minės direkcijos direktoriaus 
padėjėjas Masiliūnas ir ekono
mistus Burdulis.

SĖKLIS IR SŪNUS PRIPA
ŽINTI KALTAIS

NEWARK, N. J., birž. 24. 
— Federalinio teismo “jury” 
pripažino kaltais Burlington 
apskrities seklių viršininkų 
Parkerį, 65 m., ir jo sūnų, 26 
m. amž., už sumoksiu pagrob
ti P. H. AVendelį ir jį privers 
ti prisipažinti kaltu už Lind
bergho kūdikio pagrobimų 
ir nužudymų. Jiedu savo są
mokslų įvykdė.

“Jury” rekomenduoja teis
mui apkaltintuosius aštriai 
nebausti._

NACIONALISTAI TVARKOSI BTLBAO 
MESTE IR APYLINKĖSE

Pristatoma pakankamai mais
to, atidaromi fabrikai

BILBAO, birž. 24. — Va- šini savo kilojama manta, 
kar iš San Sebastian atplaukė j Tuo tarpu baskų milicinin- 
keturi nacionalistų laivai su kų armijos liekanos kasdien 
maistu. Nacionalistų autorite- Į gausingais būriais grįžta iš 
tai tuojau ėmėsi dalinti mais- 'aplinkinių kalnų ir miškelių ir 
tų nukentėjusiems gyvento- pasiduoda nacionalistų autori 
jams. Šalia maisto dalinimo tetams sudedamos turimus su 
stočių ilgas valandas stovėjo savimi ginklus. Per porų die- 
eilių eilės pavargusių .moterų nų apie vienuolika batalijonų

ROMA, birž. 24. — Žinio
mis iš Etiopijos, etiopų koptų 
bažnyčios galva, abuna Kiri- 
los, rimtai gvildena klausimų 
savo valdomų bažnyčių pri
jungti prie Romos Katalikų 
Bažnyčios. . . ( , ( ,

Koptų bažnyčia Etiopijoje 
turi daugiau kaip 3 milijonus 
sekėjų.

NAUJAS KABINETAS YRA 
PAVOJUJE

PARYŽIUS, birž. 24. — 
Naujas Prancūzijos ministe
rių kabinetas nusprendė kiek

ir vaikų. Dalinamų duonų iš- pasidavė. Vienam batalijone
badėję vaikai tuojau ėmė vai- yra 700 milicininkų.
gyti kaipo didžiausį skanumy
nų, nepaisant duonos sužiedė- 
jimo. Šviežiai duonai gaminti 
atvežta daug miltų.

Šiandien pirmų kartų po ke- 
letos dienų gatvių nubėgamuo
se pradėjo čiurlenti vanduo 
Išlikę mieste šunes kits pro 
kitų puolėsi prie vandens.

Šiandien iš kai kurių fabri
kų kaminų pasirodė dūmai. 
Kai kuriose miesto dalyse in
žinieriai nutiesė siaurojo gele
žinkelio bėgius. Tas reikalin
ga griūvėsiu pašalinimui ir 
miesto atstatymui.

Nacionalistų skautai gi vi-
Pradėjo pjautis už vietas. Nėr ,sur išlipintus įvairiausius ra- 
vion upė mieste uždaryta pa-dikalų atsišaukimus užlipdė
rapetais, tad šunes negalėjo 
gauti vandens . ir kartu su 
žmonėmis troško.

Tūkstančiai bėglių sugrįžo
atgal į miestų, daugelis jų ne- gyvėja.

nacionalistų atsišaukimais r 
kariškais parėdymas, neg mii 
ste vykdomas karo stovis. 

Judėjimas visose gatvė

SNato komitetas tiria kini 
priezasti Se. Chicago

Vakar vakarų policija jėgomis ina^esnJ° sau autoriteto, negu.j^ oii-dler ir Chicagos polici 
atsistatydinęs kabinetas, rei-'- ... . „.grųžino čia tvarkų tik po to, . , . , . ’ , _, , , T . .kalanti parlamente valstybeskada karalius Leopoldas pri- \ v. .

. - , finansų tvarkymui. Tačiau ireme 6,000 karo veteranų re-■ . . .. , iv. , , .. šiam kabinetui yra pavojaus.

kuri protestavo prieš parla
mento pravestų karo laiko iš
davikams amnestijų.

Kiek anksčiau policija ir 
ugniagesiai kovojo su vetera-

wASHiNGTON, birž 24. SĖDINTIEJI STREIKININ"
— Senato komitetas tina Įvy
kusių darbininkų kruvinų riau 
šių priežastį So. Chicagoj ge
gužės 30 d.

Liudyti pakviesti Republic 
Steel korporacijos pirminin-

KAI PAŠALINTI Iš 
FABRIKO

PHILADELPHIA, Pa., 
birž. 24. — Federalinio 
mo įsakymu 256 
streikininkai pašalinti 
Hosiery kompanijos fabriko.

Teisme išaiškinta, kad ši<3 
C.I.O. streikininkai sudaro tik 
10 nuošimtį visų fabriko dar
bininkų. Streiko laiku jie fab
rike kompanijai padarė apie 
tris milijonus dol. nuostolių. 
Ims 6 mėnesius pataisyti ir

ralinio tėra j 
“sėdintieji! 
linti iš Apeajo-s viršininkai, kurie riaušių 

laiku vadovavo policijai.

C.I.O. organizatorius Mu- 
rray andai liudydamas Chica
gos policijų įkaitino, polici
ninkus išvadino tiesiog žudi
kais, kurie be jokios provo
kacijos užpuolė žygiuojančius 

PORT VENDRES, Prancū- (larbininkua-

NACIONALISTAI NUS
KANDINO RADIKALŲ 

LAIVĄ

nais demonstrantais šalia ka- 7->Ja» birz. 24. — Ispanų nacio- 
rališkųjų rūmų. Susibūrę ve- kan> laivas tolokai ju-
teranaė-karaliaug reikalavo pa "O’**"?™ «!»"« . ™<H- 

.. kalų prekybini laivų Tnnidad
leisti partamenta ir amnesti- . . , _ _r v |ir įgulų paėmė nelaisvėn.
jos klausimų paduoti gyvento
jų balsams. Keliosdešimtys as 
menų sužeista.

Paskiau veteranų delegaci-apie savo sveikatingumų. Po- . _ , ., . , .. . .,
, , . i , .v, ..įja Laeken pilyje karaliui įda-draug nurodyta, kad išduoti _ _
porai “laisniai” yra geri tik 
30-iai dienų, o paskiau neten
ka savo vertės.

Įstatymu siekiama išnaikin
ti praplitusias venerines ligas.

PITTSBURGH, Pa., birž. 
24. — Trijų laikraščių ekspe- 
ditininkai vis dar streikuoja.

Korporacijos pirmininkas ( 
šiandien išklausinėjamas dar
bininkų organizatorių Murray 
pavadino “melagiu”. Jis sa
kė, kad C.J.O. yra praskydęs 
komunistiška dvasia ir už vis
kų ne kas kitas, tik C.I.O. turi 
atsakyti. C.I.O. vadai nesis
kaito su jokiais įstatymais ir 
teismų sprendimais, sakė jis.

i patvarkyti fabriko vidų. 
Streikininkų vadai bus trau
kiami atsakomybėn.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Norintieji tuoktis turi būti 
sveika kūniškai.

IR UZBEKĄ IŠTIKO 
“VALYMAS”

MASKVA, birž. 24. — Pa
šalinti iš vietų Uzbeko sovietų 
respublikos kone vimis viršinin 
kai komisarai su prezidentu 
Chadiajevu, ,

vė aukščiau minėtų reikalavi
mų.

Apie 30 asmenų areštuota.

PAŠALINTI Iš MIESTO VI
SUS ŠUNIS

NEW YORK, birž. 24. — 
Čia sudaryta “šunų mylėto
jų” draugija tikslu iš miesto 
pašalinti visus šunis, kur jie 
skleidžia visokias ligas. Sako, 
šunims tinkamiausios vietos y- 
ra retai žmonių apgyventi už
miesčiai.

TAUTINIŲ GRUPIŲ PRA
MOGOS GARFIELD 

PARKE
Chicago parkų distrikto pa

stangomis šiandien vakarų — 
8:00 vai. — Garfield parke į- 
vyks Chicago tautinių grupių 
pramogos — šokiai.

Be kitų dalyvaus ir lietuvių 
jaunimo grupė. Bus šokami 
šie liaudies šokiai: Dzūkai, 
Lengvos kojos, Elena, Vestu
vės, Suktinis, Noriu miego ir 
Vengi erka.

Vadovau” Vytautas Belia- 
jus.

MEKSIKOS VYRIAUSYBĖ 
UŽGROBĖ GELEŽIN

KELIUS

MEXIC0, birž. 24. — Mek
sikos vyriausybė užgrobė ir 
suvalstybina privačių naciona- 
lių geležinkelių sistemų.

Vakar Chicagoj šiluma pa
darė šių metų rekordų 97-iais 
laipsniais.

Ispanai sugavo sovietų lai
vų Kuban su karo medžiaga.

ORAS
CHICAGO SRITIS, 

šiandien bus vėsiau. Vakar 
popiety temperatūra buvo 97 L

Saulė teka 5:15, leidžia
si 8:29.

“DRAUG 0” 
EKSKURSIJA
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės dabar
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L. D. S. Rengiasi Prie Seimo .

‘‘Darbininko" 22 nr. išėjo pasipuošęs 
Nashuu, N. H., lietuvių ir kitataučių biznie
rių bei veikėjų sveiklniinais Lietuvių R. K. 
Darbininkų Sąjungos seimo ir seimo garbės 
svečio J. E. Vyskupo Mečislovo Reinio. Mat, 
šiemet tos organizacijos seimas bus Nushua, 
N. H., ir seitne maloniai sutiko dalyvauti 
Vysk. Reinys.

LDS seimas prasideda būsitnųjį pirma
dienį, birželio 28 dienų. Plačiau apie šių 
organizacijų ir jos metinį seimų parašysime 
vėliau. - i . t i

Tai Jūsų, Ponai Bolševikai, Kalte

Chicagos lietuvių komunistų laikraštis, 
pranešęs, kad Hitlerio įsakymu katalikiškoj 
Bavarijoj užduryta apie tūkstantis katali
kiškų mokyklų, ragina “Draugų.” parašyti 
editorialų prieš bolševikus.

Šis paraginimas padarytas tikrai laiku 
it vietoje.

Hitleris yra užsimojęs sunaikinti Vo
kietijos katalikų veikimų. Jis jau uždarė 
daug katalikiškų mokyklų, atėmė laisvę ka
talikiškųjų organizacijų veikimui, uždarė į 
kalėjimų visų eilę kunigų ir vienuolių. Taip 
pat uždarė keletu labai įtakingų katalikiškų 
laikraščių. Bet tai dar negalas. Iš Hitlerio 
ir jo adjutantų pareiškimų reikia suprasti, 
kad naciai imsis dar griežtesnių priemonių 
kovoje su Katalikų [Bažnyčia.

Naciai persekioja ne tik katalikus, bet 
protestantus ir žydus. Bet tiek apie tai. 
Mums liepta rašyti ne apie nacius, bet bol- 

švikus. Taigi, bolševikų laikraščio norų iš
leidome.

Dėl esamųjų pasaulyje neramuinų yra 
kalti bolševikai. Jie pirmieji įvedė (Rusi
joj) griežčiausių ir kruviniausių diktatūrų. 
'Jie pirmieji pradėjo žudyti dvasiškijų, už
darinėti bažnyčias, naikinti religines įstai
gas ir organizacijas. Bolševikai pirmieji a- 

žhionėms visokias teises,,-^afcėirMė susi
rinkimų, spaudos, religijos if- kitokias lais
ves, visų kraštų padarydami dideliu kalė
jimu.

Bolševikai nepasitenkino Rusijos žmo
gių pavergimu. Jie siuntinėjo savo agentus 
į viso pasaulio kraštus* kad ir kitur įvesti 

i tokių Vergiją, kokia įsteigta Rusijoj. Atsi
rado žmonių, kurie pasimokino iš kruvinų 
jų bolševikų komisarų. Italijoj atsirado Mus
solinis, kuris įsteigė fašizmų ir pradžioje . 
tikrai bolševikiškomis priemonėmis šlavė 
viskų* kas tik jam po kojų pakliuvo* kad 
tuo būdu apsaugojus kraštų nuo bolševiz
mo. Nuolatinis griovimas Vokietijos demo
kratinės tvarkos taip pat iššaukė reakcijų, 
tŠbūgiho Hitlerio diktatūrų, kuris išėjęs bol- 
iėVikų mokyklų, tikrai bolševikiškai kovo
ja ne tik prieš pačius bolševikus, bet ir 
prieš religijų. Matyti, kad Hitleris iš Sta
lino išmoko, kad diktatūra turi kovoti prieš 
visokių žmonių laisvę, neišimant nė religi
jas.

Jei Europoj nebūt atsiradęs ir įsiga- 
bolševizmas, užsimojęs sunaikinti de-

•Jhokratfjų, valstybių tvarkų, religijų, pa- 
»nauirs šiandien nežinotų nei apie fašizmų 
• nei apie nacizmų. Jei ne bolševikai, šian- 
.dien nebūt kraujo praliejimo Ispanijoj. Būt 
-Išvengta ir daugelio kitokių bruzdėjimų, ne- ’tnmumų ir negalavimų.

Laimi Bylas

Seh. Lewis Žodis

MOKSLO BAIGA MARIANAPOLYJE

Iškilminga mokslo melų 
baigimo diena, paprastai va
dinama akto diena, yra džiau
gsmo diena ne tiktai mokslų 
baigiantiems jaunuoliams, bet 
ir jųjų tėvams, mokytojams

gerb. Kun. Rektorius. Kiti 
keturi asmenys yra renkrtmi 
metiniame uliutunų suvažia
vime. Išrinkta nauja valdyba: 
pirmininku išrinktas patsai: 
pitmiltinis kolegijos aliuminis

ir aplamai šviesuomenei J-- kun. dr. A. Jagminas, vice-

“M. V?’ praneša, kad lietuvių spauda 
Vilniuje laimi teismo bylas.

Iš to aiškėja, kad daugumas konfiska
vimų esti neteisėti ir teismas jų nepatvir
tina. Dabar, kada nuo sulaikymo praslinko 
keli ar net keliolika mėnesių, “leista pla
tinti” tokie straipsniai, kaip **Nedarbas in
teligentų tarpe”, “Dabar atėjo Svenčionėlio 
ir Adutiškio eilė” ir Laikinojo Liet. Komi
teto pareiškimas. Pastarasis buvo konfis
kuotas net tada* kada jį bandė paskelbti 
“8lovo° dienraštis lenkų kalba. Dabar len 
kai prisipažino, kad jų draudimas buvęs be 
juridinio pagrindo. Kadangi Komiteto pa
reiškimas liečia tada vos beprasidedančiai 
Vilniaus lietuvių organizuotas represijas ir 
kadangi jos tebevyksta dargi sustiprintu te
mpu, tai pravartu šis, deja, nepasenęs pa
reiškimas pakartoti.

Džiaugiasi tėvai, matydami 
savo vargų ir rūpesčių gra
žias pasėkas; džiaugiasi mo 
kytojai, matydami, kad jųjų 
įdėtas darbas nenuėjo veltui; 
džiaugiasi ir plačioji šviesuo
menė, kad jųjų eilės padidė
jo, kad bus kutini darbe pa
sivaduoti.

Artymiausia tosios šviesuo-j 
menės dalią žinoma, yra an
ksčiau baigusieji tų pačių mo
kslo įstaigų, taip vadinamie
ji — aliumnai. Marianapolh,

pirm. Vincas Kabas (Boston, 
Mass.), iždininku — Jonas 
Petrauskas (Gardner, Mass.) 
ir raštininku — Povilas Sabu
tis (Ansonia, Conn.).

Susirinkime dalyvavo kai 
kurie kolegijos profesoriai ir 
Studentų Sąjungos pirminin
kas adv Juozas Laučka.

Akto Diena. — Mokslo me 
lų baiga įvyko 13 d. birže
lio. Oras pasitaikė nepapras 
tai gražus. Atvyko minios

arba savo pirmufee gyvenimo svečių, net iš tolimų miestų;

Atgaiviha Naudingą Žurnalą

Dar 1922 m. kan. J. Tumas - Vaižgan
tas buvo įsteigęs Lietuvos istorijos medžia
gai skelbti specialų žurnalų “Mūsų Senovę”, 
kurį jis pats ir redag. Išėjo 5 knygos. Dėl 
lėšų stokos šį žurnalų teko 1922 m. nutrauk
ti. Užsidarius “Mūsų Senovei*’, istorinė me
džiaga buvo renktlna, bet daug jos ir žuvo, 
nes nebuvo specialaus žurnalo, ypač įvairite 
atsiminimai, laiškai ir net dokumentai, ka
rtu su senąja karta pranyko. Su dideliu 
kruopštumu atsiminimus užrašinėjo, doku
mentus, visokeriopų istorinę medžiagų ran
kiojo prof. Vac. Biržiška, kuris kan. J. Tu
mo pradėtų darbų tęsia — atgaivina “Mūsų 
Senovę”.

metuose Marian Mills, išleido 
pasaulin jau dešimtį laidų. 
Čia būtų high school baigu
sių ir kolegijos klasiiį kursų 
baigusių. Jie' visi sudaro A- 
merikos Lietuvių Kolegijos, 
arba įvardžiau pasakius Ma
rianapolio, aliumnų kadru. 
Tiesa, ji nėra skaitlinga, bet 
jau siekia pusantro šimto.

Aliumnų Draugovė. — fcių 
metų aliumtoai iškėlė • mintį 
suorganizuoti visus Amerikos 
Lietuvių Kolegijos aliumnus 
į vienų draugovę. Beveik vi
siems aliumnams buvo išs’ų 
sti pakvietimai atvykti į stei
giamosios Marianapolio ai hi

mnų draugovės susirinkimų. 
Daugelis, besimokinančių ki
tose aukštose mokyklose ne-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ' lės pradėta valgyti po buvu- 
----------- sios vainos. Mat, kai anglai

Bruklyno balšavikų draugas ir amerikonai vajevosi su 
Mizara, tavorščiai, apznaimi- kaizeriu, francūzai savo kont- 
no svietui tokių rokumlų: į rė j juos varlėmis maitino. Iš

“Šnipų, parsidavėlių atsi- syk amerikonai francflzus var-

daugiausia mokslų baigiančių 
aliumnų tėvai ir giminės. A- 
liumnų būta 28, tai ir jų sve
čių skaičius buvo gausus.

Iškilmės prasidėjo 11 vnl. 
ryte iškilmingomis šv. Mišio- 
mis kolegijos parke. ŠV. Mi 
šias atnašavo kun. J. Valan- 
tiejus, AVaterbury Šv. Juoza
po parapijos klebonas. Jam 
asistavo kun. *dr. A. Jagmi 
nas dijakonu ir kun. dr. J. 
Starkus suhdijakonu. Iškil
mėms pritaikintų puikų pa 
mokslų pasakė kun. dr. A. Ja 
gminas. Giedojo rinktinis ko
legijos choras. Kadangi bu 
vo pritaisyti garsintuvai, tai 
visos pamaldos ir vėliau pa
tsai aktas darė galingo įspū-

randa visose tautose, atsiran
da jų ir lietuviuose.

“Paimkim Lietuvų. Kiek 
ten caro laikais bnvo šnipų, 
išdavinėjančių Lietuvos ge
riausius sūnus ir dukteris ca
ro budeliams.

“Arba paimkim dabartinę, 
fašistų valdonių Lietuvą: kiek 
daug smetoniškų žvalgybinin
kų (“garbingų tautos sūnų,” 
anot fašistų) išdavinė ja ge
riausius Lietuvos liaudies- 
laisvės kovotojus! Kiek tie 
žvalgybininkai nukankina ge 
riaušių anti-fašistų, kovotojų!

“Fašistų šnipas* mums, pa
žangiesiems lietuviams, yra 
bjauriausias sutvėrimas, yra 
niekšas. Bet fašistams jis 
“garbingas tautos sūnus.”

Rokunda aiški: Mizara sti

liamušiais vadino, ale kai vie
nų, kitų varlę paragavo, ir 
jie patys pradėjo varles muš
ti.

Anglai, kaip žinoma, sniart 
žmonės. Taigi, su! n i šlijo už
vesti varlių biznį. Užvedė 
daug varlynų — varlių augi
nimo furtnų. Europai augino 
žalias varles, o Amerikai 
“Veršiukais” vadinamas. Ale 
biznis su varlėmis anglams 
neišdegė. Pasirodė, kad var
lės labai ėdrios. O kur dar 
ekispenBOi jų ganymui, gaudy
mui, pervežimui į miestus. Ir 
varlių farmos Anglijoj susi- 
bostino.

Japonija, kuri, sakoma, ne
užilgo visUs ant visko bylius, 
rado, kad ji gali priauginti 
varlių tiek, kiek tik kur rei-

kina už tai, kad ant svieto' kalaujama. Japonijoj vartės 
nebūtų šnipų. Jei mano dėl- auginti — tik baikėa. Nieko

nas turėtų tiek macės, draugų nekaštuoja. Mat, maitinamos

: Jungtinių Valstybių senatorius iš IH<- 
•Hois James Hamdton Levis savo kalboj* pa- 
«raky toj vienam senato posėdyje* perspėjo 
krašto vyriausybę, kad ji būtų aktingesnė, 
nes padėtis krašte negali pasilikti tokia, 

•kokia ji dnbat yra. Anfit jo, streikai, riau
šės ir sukilimai privedė prie komunistiškos 
•diktatūros Rusiją ir prie fašistiškos diktatū
ros Italiją ir Vokietijų.

Nėra abejonė?, senatorius Letris tiesų
'•ako. Vyriausybė, matydama, kad streikų 
» banga didėja, kad pasikartoja kruvinos 
’ riaušės, kaip rašėme prieš dvi dienas, ne
turėtų sėdėti sudėjusi rankas, bet turėtų 
tarpininkauti tarp darbininkų ir darbdavių, 
kad esamus ginčus išrišti romiu būdu. Vy
riausybės yra pareiga žiūrėti, kad darbinin-

nebuvo dar prasidėję. Visgi 
atvyko kelios dešimtys alium- 
nų ir vietiniai aliumnai su
darė nemažų skaitlinę. Susi
rinkimas įvyko birželio 12 d. 
Po iškilmingos vakarienės į- 
vyko steigiamasis posėdis. Su 
surinkimų atidarė kolegijos 
pirmutinis ir dabartinis rek
torius gert), kun. dr. J. Na
vickas, sveikindamas susirin
kusius ir kviesdamas savo 
buvusius mokinius į bendrų 
darbų, kad sujungtomis jėgo 
mis buvusieji ir esamieji ma- 
rianapoliečiai galėtų dirbti 
Amerikos lietuvių kultūrini
mo darbų.

Susirinkimas su dideliu en
tuziazmu užgyrė aliumnų drau 
govės būtinumų. Visu pirmu 
aptarė svarbesniuosius susi
tvarkymo ir numatyto darbo 

Kinijos valdovas Čenkaišekas sako< “ 10' dėsnius, tiksliau pasakius ra

Nauji Sušaudymai

Pranešama iš Rygos, kad bolševikai su
šaudė tris rusų kunigas — Ivan Smirnov, 
Konstantih Skvorzov ir Nikolai Ivaškevič. 
Jie buvo uždaryti koncentracijos punkte ne
toli Suomijos. 192S metais buvo nubausti 
mirties bausme UŽ “Šnipinėjimų kapitalis
tu ui”, bet toji bausmė btiVo sumažinta. Ta
čiau po devynių metų nelaimingieji krito 
nuo kruvinos bolševizmo rankos.

Tai parodo, kad ir dabar bolševikai 
tebežtido dvasiškius Sovietų Rusijoj.

metų kaip esu krikščionis, o vis dar negaliu 
tinkamai įvertinti kokios begalinės naudos 
tautai daro vienuolynai savo mažiausiu rei
kalavimu, o didžiausiu patarnavimu”.

džio. Po pamaldų bu\o P’e_'jį8 ten sušaudytų visų čekos 
, . 4 x .tūs- Nors kolegijos valgoma-; (Snipų) tjnkų> kuriuo dabar

galėjo atvyktų nes atostogos sįs kambarys nemažas, reikė

Reikia neužmiršti, kad šiemet Amerikos 
lietuvių katalikų veikimo centro — Federa
cijos veikėjų suvažiavimas «*- kongresas bus 
rugpiūčio 24, 23 ir 26 dienomis, Latfrrence, 
Mass. Kongrese dalyvaus ir J. E. Vyskupas 
M. Reinys.

4 • •
Kai kurie laikraščiai pareiškė, kad So

vietų Rusijos diktatoriaus Stalino rasta* 
braška ir kad išžudymas netoli dviejų šim
tų komunistų vadų, jų tarpe aštuonių žymių 
generolų, yra kas nors panašaus į ŽvČrio, 
įvaryto į kertę, desperacija. Naiviausias yra 
daiktas, kad prieš susiatrdytaus visi nubaustieji “prisipažįsta prie kaltės”.

k » •
Jon daromi spėliojimai, kad ptvz. F. XX 

Rooseveltas bar kandidatu ir trečiom ter
minui 1940 metų rinkimuose. Visai galimas 
dalykas. Demokratų partijos šulai ir pats 
prez. Rooseveltas gerai supranta, kad tik 
tuo būdu bus galima laimėti rinkimus.

vo kultūrinio darbo gaires. 
Nutarta* kad Marianapolio a-

Mizarų tuoj, padėtų aukščiau- šilkaverpių kirminų vikšrais, 
siu Rusijos visokorodiju, kad įnOo kurių būna nuvyniojatoi 

šilko siūlai. O tų vikšrų —

jo svečiams pasiskirstyti 
tris grupes ir sėsti net iri- 
kartus stalan

Tračių valandų po pietų į 
vyko aktas. Be muzikos žy
miausių akto dalį užėmė ka! 
bos. Programų tvarkė aliulm- 
nas Jonas Šakočius. Pasvei
kinimo kalbų pasakė alium 
nas Antanas Dranginis (Cum- 
bola, Pa.). Nuo fakulteto ka
lbėjo gerb. Rektorius kun. dr. 
J^ Navickas, kun. dr. A. Ja
gminas, kun. dr. J. Starkus, 
Jonas Pilipauskas. Diplomus 
išdalino ir kalbų pasakė gar 
bės svetys gerb. kun. J. Va- 
lantiejus. Akto kalbų pasakė 
adv. Juozas Laučka, Brook
lyn, N. Y. Visi kalbėtojai 
kreipė dėmesį į laukiantį jau
nuolius darbų ir nurodė tas

yra aptraukta nabagė Rusija, 
i Ba jei fašistų šnipas yra 

bjauriausias sutvėrimas,”
“niekšas,” tai toks turi būti 
ir balšavikų šnipas. Turi bū
ti lygybė, už kurių balšavikai 
taip stikina.

Visi žinote, kas yra varlės, 
ale, nevisi, gal, žinote, kad 
varlės yra skanėstas ir varlė
mis galima biznis daryti.

Francijoj ir Japonijoj var
lės jau nuo seniai valgomos. 
Ypatingai mėgiamos jų šlau
nelės — leg of varlės. Ameri- 
ke ir Anglijoj, sakoma, var-

hors rieškučiomis semk. Ir 
dabar japonai, be visokių Cac- 
kų, į Amerikų daug atgabena 
ir varlių. Visokios cacfcos ei
na į dešimtštoriUsi — biednuo- 
menei, o Varlės į ekspensyvns 
otelius ir restoranus — tUr- 
tuomenei. Varlių mėgėjai sa
ko, kad japoniškos varlės yra 
skaniausios.

— Na, kų, kaimyne, tavo 
žmona jau sveikesnė I — pa
klausiau Padėšrio.

— O, jes, prapesor, — at
sako Padėšrys. — Šiandie iš
valgė jau pilnų bliūdų, o bliū- 
dų man į galvų sudaužė.

kino stud. Bronius Rusteika 
(So. Boston, Mass.). Alinm- 
nų vardu atsisveikino Povilas

ndidato laipsnius gavo šie 
studentai; Albinas Juozas Gu
rklys (AVaterbury, Ooun.), A-

Sabulis (Ansonia, Conn). Ka- Ibinas Adolfas Seputa (Bro- 
dangi Connecticut valstybės)ckton, Mass.), Jonas Juozas 

Parulis (Woreester, Mass.),viltis ir lūkesčius, kuriais vi- į Senatas suteikė Marianapolio 
liasi mūsų plačioji visuome- kolegijai teisę duoti laipsnius, 

įnė. tai šalia dalinamų diplomų
studentams aukščiausiais pa
žymiais baigusiems mokslų, 
buvo įteikti humanitarinių 
mokslų kandidato — associa- 
te of arts — laipsnis.

Kolegijos bendrąjį mokslų 
ruožų baigė ir diplomus ga- 
vo šie studentai: Antanas Pe
tras Blažaitis, Pittsburgh, Pa., 
Jonas Vincas Mikelionis, Du

Pirmiausia buvo high scho-
Iiumnais gali būti, kaip kud oi aktas, lligb scliool atstovei 
yra ir kitų aukštų mokyklų 1 kinimo kalbų pasakė moki 
nustatyta tvarka, visi baigų--nys Kazimieras Abromaitis 
stoji high school ir bent, vie-1 (Chicago, III.). Aliumnų var
nų kolegijos kursų. Mokest s-du atsisveikino Jonas Pus- 
metams $3. Marianapolis vi-Į čius (Atbol, Mass.). High
«ų alitimnų yra garbingoji 
Motina — Alma Mater — it 
viso kultūrinio veikimo cen
tras. Aliumnai gauna “Stu 
dentų fcodį”, kutį remia raš
tais ir Finansais. Šis žurnalas 
bus aliumnų ideologijos reiš
kėjas. Aliumnai susirenka Ma

school baigė šie studentai:
Zigmantas Vincas Gailiūna%
Hartford, Conn., Stasys Juo
zas Butkus, Ne w ar k, N. J., Boto, Pa., Augustinos Andrius

Petraitis, Chicago, III., Jenas 
Antanas Petrulis, New Ha- 
ven, Conn., Leonardas Jurgis 
G i lis, IVaymarth, Pa., Bronius

Adolfas Jonas Savickas, Bro- 
ckton, Mass., Jonas Antanas 
Stečkus, Chicago, III., Vincas 
Tarnas Biekša, Elizabeth, N.

rianapolyje bent vienų kartų J., Jonas Augustinas Pusčius, Jonas Radzevičius, Miners- 
metaose. Buvo pareikštas pa- Atliol, Mass., Pranas Antanas vilto, Pa., Petras Jokūbas A- 

Pralakus, New Britain, Conn., lišauskas, Simpson, Pa., Juu- 
Jonas Klemensas Blaževičius, zas Antanas Remeika* Blootn- 
Lavrence, Mass., Alfonsas 
(Bronius Janušonis, So. Bos
ton, Mass.

Toliau sekė kolegijos ak-

geidavimoa, kad tasai susirin 
kimas vyktų kartu su Stude
ntų ir Profesijonalų Sųjun 
gos metiniu seimu.

Draugovės valdyba yra pe
nkių asmenų: dvasios vadas 
yra Marianapolio kolegijos

field, N. J., Pranas Jonas Bu 
lovas, Brooklyn, N. Y^ (Bene
diktas Marčiulionis, Goodman, 
Wisc.

Jonas Krizostomas Petraus
kas (Gardner, Mass.), Mikas 
Pranas Tamulevičius (Worce- 
ster, Mass.) cum Įaudė, An 
tanas Stasys Dranginis (Cam- 
liola, Pa.) cūkn Įaudė, Povi
las Petras Sabutis (Ansonia, 
Conn.) cum rnagna Įaudė.

Kitos akto dienos smulk
menos — linkėjimai, muzika, 
fotografijos, kalbos, vaišės, 
atsisveikinimai savaime su 
prantanios.

Kadangi ateinantį rudenį 
didžiuma Šių kolegijų baigu
sių aliumnų grįžta atgal į 
Marianapolį tęsti savo aukš
tesnių specialių mokslų, tai 
Marianapolio kolegija, kurios 
augimas nelemtų aplinkybių 
buvo keliems metams sutru
kdytas, galės toliau vystytis 
— augti ir stiprėti iki nepa
sieks savo pilnumos. L. K.

tas. Kolegistų vardu atsisvoi- Humanitarinių mokslų kn- PLATCmTJ “DUAUOĄ”
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DETROITO LIETUVIO ŽINIOS
WEST SIDE

Birž. 20 d. Jonas ir Mari
jona Žyrinai, savo sūnelio Jo
no AYestern High School bai
gimo proga buvo surengę pno 
tą Lietuvių svet. Svečių da
lyvavo gana daug. Per puo
tą kleb. kun. I. F. Boreišis 
Jonukui sudėjo gražių linkė
jimų siekti aukštesnio moks
lo.

J. Žyrinas dėkojo už linkė 
jimus ir svečiams už atsilan
kymą ir dovanas.

J. M. Žyrinai laiko biznį 
Lietuvių svet. Yra geri pa
rapijos rgmejai. pe abejonės, į 
dės pastangų, kad sūnus sie
ktų aukštesnio mokslo.

Žyrinai yra “Draugo” skai 
tytojai ir aukomis remia vi
sus kilnius darbus.

lišunetė lauk, atimdami darbo 
‘numerį ir nei žodžio nedavę 
pratarti. Tik vėliaus, juodu
kas pastebėjo!, dėl ko jį taip 
žiauriai iš darbo išmetė. Pa
našiai žvalgai seka kiekvieną 
darbininką, kad vienas su ki
tu nesikalbėtų, ypač apie uni- 
• »
JQ-

Forde dirbantieji! Jan lai
kas susiprasti ir visiems sto
ti už pagerinimo savo būvio.

Detroito sporto rėmėjai re
ngia Lietuvos sportininkams 
vadinamą Lietuvių Dieną. Ko 
misija renka skelbimus pro
gramai. Biznieriai bei rėmė
jai galės plačiai išsigarsinti. 
Patartina kiekvienam garsin- 
tis. Vėliau bus apie tai pla
čiau pranešta per spaudą.

Koresp.

Nenaujiena šiais laikais iš
girsti apie streikus, oTgani- 
zavimą unijų. Bet, gal, nei 
viena kompanija taip nesibijo 
unijos, kaip Fordas. Kiekvie
nas darbininkas, dirbantis 
Forde, dėl sunkaus darbo, bo
sų didelės drausmės per as
tuonias valandas taip būna 
nukamuotas, kad važiuodamas 
natno atsisėdęs į gatvėkarį 
užmiega. Kai važiuodamas ga 
tvėkariu matai darbininkus 
miegant, tai žinok, kad va
žiuoja Fordo darbininkai. .

Neseniai buvo toks įvykis. 
Koks tai unijos darbininkas 
sykiu važiuodamas su Fordo 
darbininkais, vienam miega
nčiam juodukui prie kepurės 
prisegė unijos guzikėlį. Juo
dukas nejautė ir nieko pabu
dęs nepastebėjo. Ant rytojaus, 
nuvažiavus jam į darbą, žva
lgai pamatė jį su unijos žen
klu. Subėgo keli desėtkai žva
lgų, pagriebė juoduką ant ra
nkų ir gnaibydami, mušdami

Birželio 27 d. M. J. Šimo
nis savo automobiliu išvyko 
į Rytus — Pittsburghą ir jo 
apylinkes tikslu aplankyti lie
tuviškus biznierius, kad, kai-i 

Ipo lietuvis kalendorių agen
tas, per jį biznieriai užsisa
kytų kalendorius 1938 m.

Grįždamas tuo pačiu reika
lu sustos Akrone ir Clevelan- 
de. Linkime jam geriausių 
sėkmių.

Galima tikėtis, kad Pitts
burgho ir apylinkių biznie
riai, pasimatę su lietuviškų 
kalendorių agentu, anot lie
tuviško posakioi, savps pas 
savą, reikalą atliks.

Jau keletas metų, kaip ve- 
stsaidiečiai žino, kad per kar 
talikišką spaudą, ypač per 
“Draugo” puslapius dėka Ši
monio visuomet būna apra
šomas lietuvių judėjimas.

Grįžęs, be abejonės, para
šys įspūdžių ir šiaip žinelių 
iš lietuvių gyvenimo.

Lietuvos Vyčių 102 kuopa 
ruošiasi dideliam išvažiavimui 
laivu.

Pasibaigus mokslo metams, 
daugelis detroitiečių lietuvių 
savo dukrelei ar sūnui, bai
gus mokslą, surengia pramo
gėlę pasikviesdami gimines, 
draugus. Vieni su kitais link
smai praleidžia laiką, o mer
gaitei ar jaunuoliui priduo
da noro dirbti su lietuviais. 
Gražus paprotys.

Vargo Vaikas

Išmintingas žmogus visuo
met mąsto, koks bus jo veika
lų likimas.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Birželio 25-ta Diena

“Tai aš jums įsakau, kan 
kits kitą mylėtumėte”. — Šv.
Jono XV, 17.

Anelė Kuzickaitė

Birž. 13 d. su pasižymėji
mu baigė Holy Redeefmer 
Iligli School. Diplomai iškil
mingai išdalinti bažnyčioj.

Anelė iš pat jaunystės tu
rėjo palinkimo prie mokslo. 
Pradžios mokyklą baigė Šv. 
Antano parap., kur jos tė
vai, Pranas ir Sofija, nuo pat 
pradžios parapijos susiorga- 
nizavimo darbavosi. Tėvelį 
dar pačioj jaunystėj mirtis 
atskyrė. Paliko mažus vaikus. 
Paskui Kuzickienė apsivedė 
su Zakaru Kukučiu, kuris ir
gi darbuojasi prie parapijos 
eidamas komiteto pareigas. 
Būdamas geros širdies žmo
gus, ne tik vaikų neskriaudė, 
bet rūpinosi, kiek galėdamas, 
kad pasiektų aukštesnį moks
lą.

Tą’ pačią dieną, Lietuvių 
svet. tėvai Anelei buvo iškė
lę bankietą. Prie surengimo

prisidėjo ir muzikės Dolfina, 
Ona Bakšaitės. Išpuoštoj sve
tainėj vakarienėj dalyvavo 
skaitlingas būrys artimesnių 
giminių, draugę, kurie sudė
jo Anelei linkėjimų.

Ištikrųjų, pavyzdinga lie
tuvaitė. Visiems žinoma. Lan
kydama mokyklą ji visokių 
parengimų daugiausia bilietų 
išplatindavo ir šiaip darbuo
davosi. Visados dirbdavo pa
rapijos ar Seserų parengimuo 
se. Žmonės tai atjautė, nes 
mokslo baigilmo dienoj ne tik 
sveikino, bet ir gražiomis do
vanomis apdovanojo.

Garbė tėvams ir džiaugs
mas lietuviams, kad tokios 
lietuvaitės su savais dalyvau
ja ir darbuojasi.

VARGONININKŲ SEIMO TVARKA

L. R. K. Vargonininkų Są-. pijos salėj, 492 E. Seventh
jungos 26 seimas, kaip jau 
garsinta, įvyksta So. Boston, 
Mass.. liepos 6 ir 7 dienomis. 
Šeiminės Mišios prasidės ’J 
valandą ryto, liepos 6, Šv. 
Petro bažnyčioj, kuri randa-

street, So. Boston, Mass. 
Liepos 6 dieną 8 valandą

vakare šeiminis koncertas, 
Municipal salėj. Šiame kon
certe taipgi dalyvaus J. E. 
vyskupas Reinys ir tars Rvei-

si ant Fifth Street tarp B ir J kinilmo žodžius south bosto-
C streets, So. ^Bostone. Per 
Mišias pamokslą sakys J. E. 
vyskupas Reinys. Visi vargo
nininkai prašomi prisirengti 
ir dalyvauti Mišiose. Mišios 
giedamos Gregorinės XIV-tos, 
kurios vadinasi Mišios Jesu

niečiams, kurie negalės daly
vauti bankiete. Šiuomi dar 
sykį kviečiam visus muzikus, 
kurie norėtų prisidėti prie 
šeiminio koncerto. Norintieji 
dalyvauti malonės pranešti 
seimo rengėjui kaip tik greit Eugene Grace, prezidentas 

Bethlehem Steel kompanijos, 
kurios dideli fabrikai Johns- 
town, Pa., dėl darbininkų 
streiko, gubernatoriaus Earle

Redemptor. Randasi Kyriale Į galima.
Romanum. Prašom visų mu- Liepos 7 d. sesijos Munici-
zikų, kurie nori giedoti Mi
šias, atvykti pratybai vieną 
valandą anksčiau. Nedalyva
vę pratybose negiedos.

Tuoj po Mišių seimo ati- 
. darymas. Sesijos bus laiko- 
I mos ne parapijos salėj, kaip 
pirmiau! buvo skelbta, bet 
Municipal salėj, kuri randasi 
ant E. Broadway tarp G ir 
H streets, So. Bostone.

Liepos 6 dieną, 1 valandą 
po pietų bankietas pagerbi
mui J. E. vyskupo Reinio ir 
dalyvaujančių seime vargoni-

pal salėj. Vakare privatus 
seimo dalyviams parengimas.

Kurie norėtų apsistoti pas įsakymu, uždaryti. Atvaizdas 
privačias šeimas, tuo reikalu] nutrauktas jam apleidus ko 
turi kreiptis į Seimo Rengi
mo Komisiją. Vietos bus vi
siems parūpintos.

Taipgi raginam visus var
gonininkus dalyvauti seime.
Pasirodykim tikri jaunimo 
vadai, energingi darbininkai 
Dievui ir Tėvynei.

Dėl informacijų prašoma 
kreiptis į, Rapolą Jušką, 98 
Tonawanda Street, Dorclies-

ninku. Bankietas įvyks para- ter, Mass.

Sidabrinis Jubiliejus

UTICA, N. Y. — Šie me
tai Uticos lietuviams nepa
prasti: 25 'metų Šv. Jurgio 
parapijos jubiliejus.

Nors Uticos parapija yra 
viena mažiausių lietuvių pa
rapijų Amerikoj, bet lietuviai

gyvenimas bus geras, tai vi
si gyvens vienybėje ir sutiki
me. Dėl to tuo tikslu dažnai 
rengia misijas, rekolekcijas ir 
ragina žmones prie dažnos 
Komunijos. Pernai, atvykęs į 
parapiją, tuojau pats davė 
misijas. Šių metų sausio mė
nesį buvo .pakvietęs jėzuitą 
kun. J. Bružiką, kuris dar 
žadėjo atvykti birželio mėne-

Aukso proga yra niekis tin
giniui, o tuo tarpu darbščiam 
menkiausia proga gali sudary-1 
ti aukso progą.

Ar yra verta mums stum
dyti brolį nešantį jo naštą 
nelygiu gyvenimo keliu? Ar 
yra verta tyčiotis kits iš ki
to širdies juodume? kovoti su 
peiliu? Dieve, pasigailėk mūs 
visų mūsų apgailėtinoje ko 
voje.

Dieve, pasigailėk mūs visų 
bestnmdančių kits kitą; Die
ve, atleisk mums visiems nž 
triumfą, kurį jaučiame kuo
met draugininkas suklumpa 
po jo našta šilo pervertas iki 
širdžiai; žodžiai aštresni už

plieną ir toli galingesni ne 
i laimėj nekaip laimėj.
J Ar nebūtų geriau šioje tru

mpoje mažoje kelionėje tarp- 
jūry, kad mes duotume žuvį, 
vietoje angies, pirm suglau- 
džiant rankas būti arba pasi- 

į likti per amžins ir amžius dn- 
| Ikėse šalia jo?

Žiūrėkite į besisveikinan
čias rožes; žiūrėkite į galvi
jus visus sutikime lygumoje; 
žmogus ir tiktai žmogus, ka
riauja savo brolį, ir juokiasi 
savo širdyje iš jo pavojaus 
ir skausmo, sugėdintas žvė
rių, kurie lygilmomis vaikš
čioja.

Ar verta mums kovoti, kad 
pažeminus kurį nors vargšą 
draugininką sutvėrimą į dul
kes? Dieve, pasigailėk mūs 
visų! Laikas netrukus suvers 
mus visus į krūvą, kaip la
pus smarkiame vėjuje, paže 
mintus, ištikro, į dulkes. - - 
Joakimaa Miller.

bono ir bažnyčios komiteto 
Sveikiname Anelę ir linki- pavyzdingas, 

me toliau darbuotis parapijos] Nera5ysiu utikos gT Jur 

j gio parapijos istorijos, nes

* I- * ** k \ TL I I* ' Hm* i§ žmonių spręsti, lietn-
rv \7 sidejo is: kun. A. Bubilo, A. . .L/r. V. MartUSCVlClŲ T,v . v t» . I viai čia Ken katalikai. Jų ta-~ Uzumeckio, Mažeikos ir Bnl- .,

ir tautos reikaluose.

čia gali tuo pasigirti ir net 
pasididžiuoti, kad visi iš vien Rį ir" duot[ jubiiiejines reko- 
gražiai ir sutartinai darbuo
jasi. Susiklausymas tarpe kle-

ųferenciją su valdžios tarpi
ninkais Cleveland, Ohio.

špats, atėjęs į širdis, tuos pa
sižadėjimus laimina ir savo 
ŠŠ. Krauju lyg pasirašo. Mi
sijonierius po šv. Mišių, pali
nkėdamas visiems gražioj vie
nybėj ištverti iki mirties ir 
pakvietė į jubiliejinių reko
lekcijų iškilmingą užbaigimą 
2 vai. po pietų.

Ak, kokios gražios užbaigi
mo apeigos, kurios susidėjo 
iš įspūdingo misijonieriaus 
pamokslo apie ištvermę, iš 
krikšto įžadų atnaujinimo, 
Popiežiško palaiminimo ir ga 
lutinai palaiminimo Šv. Sa
kramentu, po kurio misijonie
riaus skardus balsas užinto
navo padėkos šv. Ambrazie
jaus ir Augustino himną “Te 
Deum laudamus”... Visų vei
dai nušvito lyg mažų vaike
lių tik ką po krikšto, visilekcijas. Taip ir buvo: birže

lio 14 d. bažnytėlėje vėl *pa- lydėjo nauja jaunyste, o ro- 
sirodo tas pats misijonierius £gs anį krūtinių darė bažny

PHILADELPHIA, PA. —
Birželio 13 d., Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje įvyko va 
rduvių bankietas klebono pa 
reigas einančiam kun. dr. V.
Martusevičiui pagerbti. Ners 
diena buvo labai karšta, vie
nok suėjo apie penki šimtai 
žmonių.

Turininga bankieto progra
ma prasidėjo šiaip: A. Užu- Sitkus, krikšto tėvas Andrius

čiūno.
Iš žymesnių svečių buvo: 

kun. D. Mikšys, kun. E. Pau
kštys, kun. dr. K. Batut’s. 
kun. B. Virbickas, klierikas 
Al. Pulokas, klier. S. Mažei
ka, klier. Juozas Burokas, J. 
Kavaliauskas su žmona, adv. 
C. S. Cheleden, dr. Monkus 
su žmona, klebono teta, Anne

rpe nėra nepageidautino plau 
ko atskalūnų, ar Bažnyčios 
priešų. Jei koks neina baž
nyčion, tai jis nė kitų neuž- 
gaulioja.

Dabartinis klebonas kun. 
dr. Augustinas Šimkus gra
žia dvasia žavėte žavi žmo
nes ir traukte traukia prie 
Šv. Jėzaus Širdies. Ir supra-

kun. J. Bružikas, S. J. Die
vas davė gražų orą, dėl to 
per visą savaitę žmonės gau
siai lankėsi į rekolekcijas. Bi 
rželio 18 d. vakare įvyko į- 
spūdingas parapijos konsek
ravimas ŠŠ. Jėzaus Širdžiai, 
o sekmadienio rytą visi žmo
nės susirinko šeimynomis, pa
sipuošę gėlėmis, ir visi ėjo 
prie Dievo Stalo.

Toks šventimas 25 metų 
sukaktuvių neišdils iš žmo 
nių širdžių ir per kelias de
šimtis metų. Tėvai ir vaikai 
daro gražius ir vieningo gy-

čią lyg pavasario kvepiančių 
gėlių darželiu.

Pabaigoj buvo pašauktas 
fotografas, kuris visus bažny
čioj sėdinčius dalyvius nufo
tografavo, kad padarytos nuo
traukos dar ilgiau primintų 
visiems apie įvykusį 25 me
tų Utikos lietuvių parapijoj 
jubiliejų ir skatinte skatintų 
atsiminti padarytus prisižadū- 
jimus.

Ilgiausių metų klebonui, mi 
sijonierini ir geriesiems šv. 
Jurgio parapijos purapijie- 
čiams!

meckis, taręs kelis žodžius, 
perstatė kun. A. Bublį, MIC., 
programos vedė jum. Po pir
mo kalbėtojo K. Dryžos, šv. 
Kazimiero mokyklos vaiku-

Balanosis, J. Balanosis, A. Si
tkus, J. Balanosis, M. Bala
nosis ir I. Martusevičius.

Kun. V. Martusevičius yra 
populeru8 tarp Phila. lietu

čiai gražiai suvaidino veika-|vių. Gilmė 1905 m., Miners- 
lėlį, specialiai parašytą kun. Į ville, Pa. Ten baigė Šv. Pran- 
V. M. varduvėms. Paskui ka ciškaus pradžios mokyklą, ir
lbėjo kun. dr. K. Balutis, 
kun. E. Paukštys. Nuo Point 
Breeze lietuvių kolonijos svei 
kino Leonardas Bura.

Be linkėjimų, dar suteikta 
ir dovanų nuo šių draugijų: 
Maldos Apaštalystės, Tretini
nkų, parapijos choro, Moterų 
Sąjungos kp., Šv. Vardo drau 
gystės jaunųjų ir augusių 
skyrių, Sodaliečių, All Litli- 
uanian A. A., parap. mokyk
los vaikų ir kitų.

Ant galo kun. V. Martnsc- 
v i čiu s sujaudintas širdingai 
dėkojo visiems už gražias ka
lbas, sveikinimus, linkėjimus 
ir dovanas, taipgi rengėjams 
už netikėtą puotą ir publi 
kai už skaitlingą atsilanky-

aukštesnę mokyklą. 1923 m. 
Įstojo į St. Charles seminari
ją, Ovenbrook, Pa. Kadangi 
gerai mokinosi tai buvo pa
siųstas į St. John Lateran 
seminariją, Romoje, kur ta
po įšventintas į kunigus kar
dinolo Silvageno

Sugrįžęs į Ameriką paskir
tas į Sv. Juifgio parapiją, 
Shenandoah, Pa., kur išbuvo 
septynis mėnesius. Po to bu
vo paskirtas i Šv. Edmondo 
(airių) parap., Phila., Pa.; 
ten išbuvo 16 mėnesių. Po to 
paskirtas į mūsų Šv. Kazi
miero parap. Jau trečias me
tas kai su mumis darbuojasi.

___ , r. p.

ntama, jei dvasinis parapijos I veninio pasižadėjimus, gi Vie-

Sprendėjas (referee) kumštynių už pasaulinį čempijonatą įsako Joe Iz>uis eiti į neu- 
tralį kampą ringėj, kad parmuštaton James Braddockui galėtų atskaityti dešimts. Brad
dock nebesikėlė ir Louis paskelbtas čempijonu.
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PRO ORLAIVIO LANGĄ 

Ražo J. J. Bielskis
(Tęsinys) metų čia nupuolė milžiniškas

'meteoras. Šioje vietoje sura
sta žymių brangaus metalo, 
bet daugelis kalnakasių net 
savo gyvybę padėjo iv nepa 
jėgė didesnių sluoksnių bran
gaus metalo surasti.

Winslaw, Arizona, nusilei-
. doin tik keliolikai minutų. viržio nelygumas, tie bedug- „ , . .. . . • ., , , . Sekanti sustojimo vieta busmai tarpaklmai ir kalnų ply- ... VT¥. . , . . . , , Albuouerąue, New Mexicošian sudaro keistą įtekmę oro! . ?. . _ ., ,

Mūsų orlaivis pradėja dar 
labiau kristi ir kilti, ir net 
šonais pasikraipė. O tas, ro
dos, buvo dėl to, kad jau 
skridcfcn virk pagarsėjusio pa
sauly “Grand Canyon”. Pa

iso mums kad žemės pu-

Tolima Kelionė Varginanti
Anksčiau esu oru skraidęs 

po valandą, kitą, ibet ši ilgoji 
kelionė buvo pirma. Trumpai 
skraidyti įdomu ir uiaJonu, 
bet ilga kelionė nesudaro ma 
lonuino. Tiems, kurie nėra 
liuosi nuo “jūrų ligos’’, ilga 
kelionė net būna nemaloni

Lietuvių I

r-rovėse ir todėl oriai ų la
biau pamėto. Mūsų o/iaivis 
pakilo iki dvylika tūkstančių 
pėdų aukščio, kad išvengus

valstijoje. Tame tarpe tik ka 
Inai ir tyrlaukiai tesimato, nes 
labai aukštai skridom. Sako
ma, tuose tyrlaukiuose randa 
si dar didelės bandos laukididesnių oro tuštumų, bet uŽi . ... . , . ... . . , , , ., Imu arklių ir kitokių gyvuliųtai mūsų vaizdas dar labiau . „ . .• ~ ,, ir žvėrių. Skrendant žemiausumažėjo. “Grand Canyon

— tiesą pasakius, tai visa 
eilė tų “canyon“, milžiniškų !

galima juos net matytu 
Trečia sustojimo vieta bu-

MT. PROVIDENCE. — Vi
siems pittsburgiečidins svarbu

Į žinoti, kad dedama didelės
pastangos prisirengimui prie
Lietuvių IHenoa, kuri bus 4
dienų liepos, Seserų Pranciš-,

.. . , , . ... kiečių ūky. Tos dienos Pi 11 s-Mk«, Ud orl»,v-S|bulKho ir lietoviiiil

pak.lys viri poikia«Mim<« luukia_ T>i kyri()je
tūkstančių i>ėdų, galės įsven • , . . , . , -... . o si lietuviai susirenka į krūvų.«“ “oro tuštumų bot tuo Liet|w. „ 6v
mot vėl Įvairūs keblumai eu- p,.anciiika„s jyInįPittslnl.
sideda: oro skystumas ir rei- r„jl0 Hkyrįų
kalas stratosfero, ekonominiai, m-, • * .. . .1 likimės nepaprasto ptisise-sumetimai, ete. — kuriuos Ii- kin](> kad Fel)era.

Aukos Surinktos Kai-1 
šedorių katedrai ir 
Pivošiūnų Bažnyčiai

Aukojo: GJanibienė Antani 
na $30.00.

Po $10.00: A. Cikuta, J. U- 
rba.

Po $5.00: M. 2eglienė, Kar
pių šeimyna, V. Meliūnienė, 
K. Mičiūda, J: diniukaitis, P. 
Vargonas, M. L. Baužaitė, C. 
Zatorskis, S. Stosi ūkai t i s.

k imasi artimoj ateity nuga
lėti ir keleivius nuo “jūrų 
ligos” apsaugoti, skraidymų 
padaryti malonesniu, įdomes
niu.

Būk kaip nebuvę, nepai-
plyiių ir tarpkalnių, — it dai j v° Amarilio, Texas valst. Š’s orlaivio kilimų - pnoli-

cija remia ir padeda. Kur tik 
Federacija prideda savo jė
gų, ten išeina dideli ir nau
dingi dalykai. Programa Lie
tuvių Dienos bus nepaprasta

Rengimo Komitetas

AKIŲ GYDYTOJAI

lininko sudarytų mažų kūri
nėlių. Šimtai pėdų aukščio 
taupkalnių sienos raudonuoja, 
ten ir čia matosi sklypeliai 
žalumos, ten vėl kyšoja aukš
tas raudono akmens kalnas, 
ten vėl vingiuoja balta juoste
lė, tai didžiulė Colorado upė 
giliai granito tarpkalniuose 
sau vagą išaipiovusi. Taigi, 
visi tie gamtos milžinai iš 
orlaivio atrodo mažyčiais, 
menkai reiškiančiais... Žino 
gus pats pajunta mažyčiu šio
je Visagalio kūryboje.
“Grand .£ųftyou- skaitomas 

iškftftrfngiausia gamtos spek
takliu pasauly. Smarkioji Co- 
lorado upė šimtus tūkstančių 
metų besiverždtūna pro kal-

miestas yra pagarsėjęs tuo
mi, kad čia yra Jungtinių 
Valstybių svarbiausieji šalti
niai nedegamų — “Helium” 
— dujų, naudojamų baliona
ms ir zepelinams išpūsti. Ne
seniai Amerikon atskridęs ir 
susisprogdinęs, kartu daug 
gyvybių sunaikinęs, vokiečių 
zepelinas “von Hindenbųrg”, 
beabejo, būtų tos nelaimės iš
vengęs, jei būtų buvęs “Ke
liam” dujų pripūstas. Bet 
matomai tas vokiečiams bu
vo neprieinama ir jie naudo
jo degamas dujas. Reikia ii- 

^pri
vers vokiečius atsargesniais 
būti, ypač kuomet siūloma ke
leiviams jų zepelinais naudo 
Lis. Šiomis dienomis spauda

mų ir jūrų ligos nemalonu
mų, reikalui esant, esmi pa 
sirengęs vėl ilgam skridimui. 
Sakyti nemalonumai yra tik 
laikini, žalingiūno pasekmių 
nepalieka ir greitai apie tai 
pamirštama — kaip apie per
nykštį sniegą. Jei man bus 
lemta ilgiau pagyventi, atei
ty, gal, teks net Lietuvon nu
skristi.

(Bus daugiau)
Saugokis, kad tavęs neap

gautų netikra viltis.
* Ka# visli6se’daTylČ&os?’'2trio ’ 

nes žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

nūs čia išsirėžę akmeny san jau pranega> kad vokiečiai ve 
•plyšius kai kur net apie, ja derybų gQ Jungtinių Val-mylę gylio, apie porą šimtų 
mylių ilgio ir vietomis tie 
“plyšiai”, arba tarpkalniai, 
net keliolika mylių pločio. li
pė dar vis sriauniai teka pa
čiame “plyšių” dugne. Rau
donos ir skardžios tų “ply
šių” sienos atrodo it kokie 
milžino statyti mūrai.

Skrendant nuo “Grand Ca- 
tty<m”, Winslow miesto link, 
matosi spalvuoti tyrlaukiai -- 
“Painted Desert” su daug- 
’spalviu smėliu. Taipgi 'mato
si ir užgesusio ugniakalnio 
krateras — “Snnset Crater”, 
kuris iš aukštumos atrodo lig 
būtų juodas didelis bliudas. 
Taipgi netoli nuo čia perskri- 
dom “Meteor Crater”, kuris 
yra apie mylę pločio ir apie 
šeši šimtai pėdų gylio. Sa
koma, kad prieš tūkstančius

stybių vyriausybe “Helium” 
d n jų sau nusipirkti.
... Pakilę iš Amarilio,-perskri- 
dom per Oklahoma valst. ir 

.pasiekėm Wiohita, Kansas, 
kur keliolikai minntų nusi
leidom. Išskridę iš čia, pro 
Topeka, Kansas Valst. sosti
nę, pasiekėm Kansas City. 
Jau buvo tamsu, todėl tik 
šimtai tūkstančių elektros le
mpučių bežibant tesimatė. Po 
pusvalandžio, iš Kansas City 
išskridę nutūpėm Chicagoje, 
apie vienuoliktą valandą va
kare. Reiškia, pusryčius pa
valgėm Ix>8 Angeles, Cali/or- 
nia, priešpiečius valgėm or
laivy, kur ten virš New Me- 
xico valst., o vakarienę eu 
kramtėm Chicagoje! Viena 
diena per skridom apie du tū
kstančius mylių I

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Sccley 9320 
Dr. K. Nurttailis 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chieago Avė., 8619 Com- 
merolal Ava. So. Chieago, III. Pri
taiko naujus akinius lr pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v. 
vakaro.

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
HPECI VEIKTAS

SuvlrS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų {tempimą, kurj 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos uuu 10 iki 8 v. 
Nedėlloj pagal sutart). Daugely 
atsitikimų akys atlUUx>nu)s Ik- aki
nių. Kabins pigius kalu ulrmlau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7oo9

Po $2.00: K. Nursevičius, 
B. Nuvickas, J. Celingis, J. 
Vilkaitis, J. Gleveckas.

Po $1.00: P. Radzevičius, 
P. Dubinskas, T. Morkis, A. 
Mal<»cki(>nė, V. Rutkauskienė, 
P. Grigulaitis, B. Cickevičius, 
V. Macaitis, M. Polčiulionis, 
V. Cickevičius, J. ^iiiianaitin, 
A. TelitVnas, A. Kavaliaus
kas, J. Pocius, O. Valuckie- 
nė, M. Minackienč, O. Bart
kienė, S. Vasiliauskas, K. 
Gaubis, K. Rašūnskienė, J. Pe
traitis, ,B. Gedbudienė, K. Ba
šinskas, M. Rašinskas, J

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A. J. MANIKAS
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

VIRgiria 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 

Kasdien išskyrus scrcdą,
sekmadieni susitarns. 

Birželio, Liejios ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

| TaL CANal 2345

I DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

TeL OANal 0462

Gruodis, M. Stulčinienė, P. 
V., M. Br&zienė, B. Šimkus, 
V. Naruševičius, M. Krupa- 
vičienė, O. Vyšniauskienė, B. 
Gudmanienė, P. Dorša, J. 
Zelevas, J. Ačas, V. Katnus- 
kas, M. Šveikauskas, M. Va 
znis, V. Daukša, K. Sabonis, 
St. Sauris, 0. Šepetienė, M. 
Ožaitė, E. Gedvilienė, O. Ma- 
rtinkienė, Pužauskienė, Poza- 
lienė.

Kun. A. Deksnys,
Pivošiūnų klebonas

UEIUV1AI DAKTARAI

DR. P„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, I1L 
U tar n., Ketv ir Pėtn 10—9 vaL v. 

3147 So. HalaUd St. OMeage
Paned.. Bered. ir Subat. nuo 2—0 v.

TeL Ofiso: Rea.:
LAFayette 4017 2416 W. 69 St

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVHt DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akyi egsamlanojamos — akinta’ 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
ValaUdoa: kasdien nuo 9 iki 12.

nao 1:30 iki 8 vai. rak.
TaL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

UFE'S BYV/AYS

° SZi um-r K »r< B&u'rt

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitaa State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir ‘Pčtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonas REPubilc 9600

Tel. Ofc. REPubilc 76»«
Melrose Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road 
Antrad., k«tvlilaU. ir oenktadienlatr 

9-12 v. prtų; 1-6 p. p.; 6-9 v. v. 
deStadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadiray 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

ficStadleniala nuo 2 v. Iki • v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties.

Ree. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 6617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

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

Suhatoma ClceėoJ 
1446 So. 49th Ct

Nuo « tki 9 vai, vak.

~TUr MAJOR, 
£4m-i»4Č. uąik MrKVun^TK

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Rea. TeL Republic 5047

GLEMENT J. SYILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.

Tel. KEYstonc 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avvnua 
PROsneet 1012

Telephone: BOUIevard 2800
JŪSEFH J. GRISH

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue Res. 6515 S. Rockwell Street Telephone: REPublic 9723

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

__________ Pagal Sutartį

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. II±u

Office Honra
2 to 4 and 'Z to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanfloa

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

DR. B. J. ŽUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Re«. 6951 S. M*plewood Av.

Tel HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marųuette Rd.

TeL HEMIock 1818

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet 

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

Tel. Ofieo BOUIevard 5913-14 
Rea KENwood 8107

DR. A. J. BERTASH
Ofise vai. auo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS 
DIRBYSCIŲ 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

k

3860 Ogden Avė. TeL Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 haboe

CHICAOO. ILL 
Telefonas MIDvray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliotais auo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 ▼. ▼.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

T«L YARda 0694 
Rea.: Tel. PLAaa 2400

VALANDO8:
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. J. SH1NGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO 

1«
Medicinos MoloUo Reimo, Atlantic City

Praktikuoja 80 metų
Reumailcmae Ir Airdlen Ugne 

Jo Spoclalyhė
Valandos 11-12 A. M.. 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1638 So. SOth Avė.
Tel. Cicero JtflSfl 

OfiMkM 4930 Wcr«t ffttli Street
Cicero. III.

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomi^ ir Nedčl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonai REPubilc 7868

Offiee Phone Ree. and Offiee
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
VaL Z-4 PI>. lr »-• vak. OANal O74M

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAR) 

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedėtlom tr Trečiadieniais 
Pagal R,įtarti

DR. A. J. SH1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘

Ofisas 4300 S. Falrfleld Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Ofise Tel. VTRginia 0038
Residendjoe TeL BEVerly 8244

. OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Residaneija
8989 Be. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal nutartį

TeL OANa’ 9857
Ree. PROspeet 8869

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 8600 So. Artesian Ava 
VALANDO8: U ryto iki S popiet

8 iki 8 vai. vakaro
Tel. Office Wentworth 8338 

Rea. Hyde Park 3398

DR. SUSANNA SLAKIS
Motorų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
>4«lrvm« aaradomia ir anhntnTnia

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Auodation lr American 
College of Surgeons, yra Claee A 
rftilee. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos modikaliai autoritetai mflaų li
goninę priikyri prie gerlanaių Ame- 
rkoe ligoninių. Reikale nandokitča 
joe pataraavlmu 2700 W flOtk Rt., 
tel. HEMIock 6700.I

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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VIETINES ŽINIOS

Aldona Bastytė | Townoflakiečiy 
Piknikas

West Pullmano 
Naujienos

Šv. Kryžiaus parapija su 
gerb. klebonu kun. A. Skrip- 
kum ir inuap. komitetu pil
nai prisirengę prie pirmo šių 
metų jmrapijos pikniko^ ku
ris įvyks birželio 27 d., Vy
tauto parke. Tikietai platina
mi iš anksto. Įsigijęs tikietų 
kiekvienas galės tikėtis lai
mėt vienų iš daugel paauko
tų dovanų.

Birželio 20 d., jmrapijos da
rže ir salėje piknikėlis pavy
ko. Piknikėlį surengė jaunų 
parapijonų klūlms, klebonijos 
remonto lėšų padengimui. Kle 
boniją remontuojama iš lau 
ko ir viduje perdirbama. Pa
rbus jau baigiamas. Kleboni 
ja bus viena gražiausių.

Su gražiu pasižymėjimu bai 
gusi Šv. Jurgio parap. mo
kyklų ir ateinantį rudenį sto
sianti į Šv. Kazimiero Aka
demijų. Ji yra duktė Juozn- 
Įpinos ir Prano Basčių, 3327 
So. Halsted st. Gimus birže
lio 4, 1925 m. Lietuvoj, Kal- 
mijų parap., Raseinių apskr. 
Į Amerikų atvyko 3 metų a- 
mžiaus. Lietuvoj turi tris dė
des kunigus — Andraitį, Sta-

Be kitokio įvairumo, šia‘me 
piknike dalyvaus ir “Šakur 
Makar” choras iš Roselando.

S. J.

Pranešimas Nariams

D. L. K. Vytauto draugijos 
piknikas įvyks birželio 27 d., 
P. Kučinsko darže, Kean av. 
ir 83 g. Pradžia 11 vai. ryto. 
Kiekvienas narys būtinai pri
valo atsilankyti, taipgi par
duoti tikietų, galiukus ir pi-

. ..... . T įnigus gražinti ne vėliau kaisj Ignatavičių ir Antanų Ig-1.
hatavičių. Ji yra pasiryžus 
siekti aukštų mokslų, o jos 
tas pastangas tėveliai pilnai 
remia. Ji šių metų klesoj bu
vo jauniausia, o mokslingu
me buvo trečia mokinė. Tė
veliai labai patenkinti tvar
ka ir auklėjimu Šv. Jurgio 
parap. mokyklos.

Bažnyčios ir mokyklos mū
ras iš lauko atnaujintas ir 
labai gražiai atrodo. Kurie ne 
žino, suko, kad nauja bažny
čia pastatyta.

Liepos 1 d. su dienraščio 
“Draugo” ekskursija vyksta 
į Lietuvų keletai mėnesių a- 
tostogeuns plačiai žinoma biz 
nierka ir prapertierka B. Sn- 
cilienė su dukrele Mariute. 
Sucilienė pardavė tavernų 
nuosavybę, kurių turėjo prie 
119 ir Peoria gat. Jie to, par
davė vienų nuosavybę ir prie 
118 ir Normai ave.

"B. Sucilienė sako sugrįžu
si iš Lietuvos užsidės kitų 
biznį. Laimingos kelionės.

Gausina streiku. Micbael 
J. Boyle> galva elektros (lar- 
bin’nkų unijos Chicago mie
sto tarybos susirinkime pa- 
grųsino nauju streiku, jei e- 
lektros darbininkams nebus 
pakeltos algos. Sausio mėn.

Už pakėlimą, algų gatvių
šlavėjams. Mike Carrozzo, va
dinamas bosu Chicago gatvių 
valytojų unijos, reikalauja pa 
kelti gatvių valytojams al
gas. Jis su M. J. Boyle suar
dė miesto tarybos posėdį, kuo

šių metų elektros darbininkų' met atsisakė remti bilių, kad 
streikas buvo vienai nakčiai’ miestas negali patenkinti da 
miestų paskandinęs tamsoje. I rbininkų reikalavimų.

“Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 400 ir 4:30 
IS STOTIES VEDC (1210 kilocykles)

vErmoM^iNC.
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
-

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■ > '

Suvirš 50 metų prityrimo
— ■ o- --

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės lr taupykite 
pinigus...

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WEŠTERN AVENUE
AUTI GRAMU av*.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

išvažiavimo dienoje. Kurie 
nariai apsiftnė j>atarnauti pi
knike, turi susirinkti sekma- 

idienio rytų, 10:30 prie 33 ir 
Lituanica ave. Draugijos tro
kas išeis ne vėliau 11 vai. 
Kurie neturi automobilio, ga
lės važiuoti sykiu troku su da
rbininkais už mažų atlygini
mų. P. K., sekr.

£

Parapijos gloliėjų ŠŠ. Pet
ro ir Povilo šventės apvaikš- 
čiojimas iš birželio 29 d. nu
keliama į sekmadienį, liepos 
4 d. Bus svečių kunigų. Rap.

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

O. Ramoškaitės Ir
Prano Smito Sužie- 

dotuviŲ parė

NOKTII SIDE. — O. Ra
moškaitės susižiedavimo su 
pramonininko Smito sūnumi 
Pranu proga, Ramoškai savo 
namuose buvo surengę parę, 
kurioj dalyvavo artimiausi 
Ramoškų ir Smitų draugui, 
prieteliai. Jų tarpe buvo ir 
kleb. kun. J. Šaulinskas.

Per puotų O. Ramoškaitei 
ir P. Smitui sudėta daug gra-

SPORTAS

Lietuvių CroJfininkų Sąjun
ga rengia turnyrų birželio 30 
d., Gleneagles Country club. 
Turnyras prasidės 1 valandų 
po pietų. Šis turnyras bus 
ypatingas; nes numatoma, kad 
didžiumoj dalyvaus profesio
nalai ir biznieriau Kiek ko
misijai žinoma, jie prie tur
nyro smarkiai rengiasi. Tva
rkingumui, arba, geriau sa
kant, klausimui išrišti — sko- 
rui suskaityti ir dovanas iš

ir

žiu linkėjimų. Kun. Šaulius- da|inti iaimajusiems, bilnic. 
kas savo kalboje džiaugės, riaį pasikvietė teisėjs Zflrį>

ŠIS PUIKUS

NORGE
REFRIGERATORIUS GALI BOTI JŪSŲ

Vyčių choras smagiai 
linksmai praleido trečiadienio 
vakarų Roselande, nes buvo 
tų dalykų, kurie padaro link
smumų — juokų, dainų, šokių, 
muzikos, užkandžių, gėrimų.

Prieš choristų išsiskirstymų 
namon, visi buvo pakviesti į 
Čikagos apskrities ‘‘Gardeu
Social,” West Sidėj, Aušros moškai.

kad lietuviai tarp savęs ku
ria naujas šeimas. Be to, kal
bėjo J. Kupčiūnas, Kupčiū
nienė, Kupčiuniukės, V. Rė
kus, P. Rekienė, A. Pauža, 
Pauzienė ir Stungienė. Ant 
galo gražius linkėjimus savo 
sūneliui ir būsimai marčiai 
sudėjo Šmitienė, o savo duk
relei ir būsimam žentui Ra-

ĮMOKĖTI MAŽA DEPOZITĄ, 0 BALANSĄ GALITE 
IŠMOKĖTI BĖGY

DVIEJŲ METŲ

NORGE Pats Save Išmokės, Nes Jus 
Ant Ledo Per Mėnesį Išleidžiat Tiek Kiek 
Jūsų Instalmentai Pareitų.

Vartų parap. Rūtų Daržely, 
šeštadienio vakare, birželio 26 
d. Kuopų nariai ir jų svečiai 
bus vai&nanii ir linksminami 
kuogeriausiai, nes tai bus jų 
vakaras.

PRIEŽODŽIAI

Atviros akys atras progų 
visur, atviros ausys išgirs pa
galbos šauksmų tų, kuriuos 
galėtų apdovanoti laiminga 
proga.

Gera proga pasitaiko tiktai 
tam, kuris moka jų sunaudoti.

Help Kidneys
Don’t Talte Draotic Drngt

Tour Kldney* coutaln • mllllon tiny 
tabea or Sltera *hlch mny b* *ndnn»ered 
by neylect or draatle. lrrltntlnc dra*a. Be 
careful. If fanctlonal Kldney or Bladder , 
diaordera make you auffer from Oettlng 
Up Nlyhta. Nervoueneee, Loea of Pep. L-n , 
Palna, Rheumatlc Palna. Dlsatneąa. Or
elei Under Eye*. Neural«la. Aeldfty, 
Burnine. Smartln* or Itchln«. you don t | 
naad to taki cbancaa. AU drnffrlats no* 
hava the moat modern ndvanced treat
ment for tbeae troublee-—a Doctor’a praa
crlptlon cMled Cyatex (8ląa-Tei). Worka . 
faat—aafe and aura. In 4S houra lt muat į

Onutė ir Pranas dėkojo sa
vo tėveliams už surengimų 
sužiedotuvių puotos, taipgi 
visiems atsilankiusiems.

Biznio reikalai buvo sulai
kę p. Siuitų nuo dalyvavimo 
puotoj. Bet vis gi neiškentė 
neatvykęs pasveikinti gražios 
porelės.

Smitas (turi didelę baldų 
išdirbystę. J. Ramoška yra 
North Sidės draugijų darbuo
tojas ir parap. komiteto narys.

Šios dvi žymios šeimynos.

o profesijonalai III. valst. pro
kuroro padėjėjų adv. C. P. 
Kai ir Lietuvos konsulų Pet
rų Daužvardį. Vadinas, gotfi- 
ninkai turės teisingai ir at
sargiai lošti.

Girdėt, kad G. Nekrašas, G. 
Paukštis ir A. Valonis žada 
savo šautuvus mainyti ant 
golfo lazdų. Golfininkams tai 
smagi žinia.

Valdyba ir komisija kvie
čia visus dalyvauti. Plates
nių informacijų deltai gali
ma kreiptis į vienų šių asme
nų: D. Pivariūnas, dr. G. I. 
JBložis, dr. J. Šimkus, T. že
maitis.

Moterys turės bridge — ko 
rtomis lošimų, kaip ir papra
stai.

susėjusios į giminystę, bus pa 
sididžiavimas visiems north- 
saidiečiams. Ltetavytis

Kas išnaudoja patogią pro
gų, tas sėja grūdus* kurie at
neša vaisių ir jam, ir kitiems.

Urba Flower Sboppel 
4180 Archer Avenue |
Gėlės MyHhOrmn — Vi 

BanktetamM •- LalAo
PaponSlmama.

Phone LAI'AYLTTl
žia, (am šuo kepsnį nuneša. 

Kas ilgų laikų iešmų dro

brlny ne* vltaMty and la ruaranteed tb 
make you teel 10 reara youhter fh one 
*eek or money baok oa return of emOtf — atpackeae. Cyetez cofte only ie a doae 
drucclete aad the fuarahtea broteeta you.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III A M PC PATARNAVIMAS 
AmDULAnbL DIENĄ IR NAKTĮ

* r\ W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I KaI MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

LatoitziSmai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 106 St. 
Phone PULhnan 1270

likdamas
S. P. Mažeika
dltelskis
UPelta
S.kSbdK
uzą

Ezerskis ir Sms
kmzapas Medus

4346 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litttanioa Ave.
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Pho&e BOUIevard 4139

1410 Se. 49th CU Cieero 
Phone Cicero 2199

713 W«et 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Ave. 
Tek PULlmaa 5703

IR 4704 So. We»tern Ai 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

bA-a a a.a ad &

Jeigu Norite Turėti Geriausią Radijušą 
Rinkoje —

Būtinai prieš pirkimą užeikite pas mus
pamatyti naująjį 1938 m.
7FNITU PATS UŽ SEVE i n PAKALBes

Roosevelt Fumiture Co., Ine.
2310 West Roosevelt Road

Phone: SEEIey 8760

ARE YOU - 
NERVOUS?
Here is a wey to help celm 

quivering nerves
F*” a***1 a?* nFr*OM* yoo we«e tn

•ereem ? Are there tlvnea w|*en rou ere eraee
jssr- -—•—

J“1* calm your qul.arine ner.ee and akould 
, «*• you tha etrength aad enerfty to faoa II fa 
i *1ta a įmik.

r0“' wnrrU« ■nd oaroe bėrom* (oo 
inuca tor you and you *aat to rua away from 
■A'Lū’attK±7n,A B. PINKHAM B VBC- 
BTABLB OOMFOUNP. Many wom»n haao 
had aeraee aa Jaadled as you ra. būt thay baro 
į*"*Mo to bulld up thelr pep and antra, and 
|ęt bark to normai wlth the aid of I.VDIA B. 
PINKU AM S VBCtTABI.k COMPOUND.

Whoo your mothrr and rnur arandmotber 
need m besame aereoue, Irrlteble aad naadoun 
'bar dapaodad upoo tbla famoua old medicina

^haipBtra<
•cine

to help tbolr naram 
a chmrful dlapoalttoa.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO JSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

MBS.
A. BITTIN

PAMMKLŲ UDIBBBJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkinpasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 115.00 ir auk. 

Atsakantis darbas
3956 W«st lllth St,Telefmu BKVerty 0005 

skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas —* Moteris patarnauja 
Phena 9000 «80 V. 110 Ave.

d
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PARAPIJOS PIKNIKAS
šokiai prie Metrikų orkestras

Maloniai prašome visus parapijomis, kaimynus, prietelius ir biznierius ir 
. tauto Parke, “115 Tarp Crawford ir Cicero Ave« profesijonalus atsilankyti į mūšy parapijos didžiulį pikniką.

Pradžia 11 vai, ryto___________________________ Įžanga 35c. KLEBONAS ir KOMITETAI.

VIETINES ŽINIOS nų atsilankiusį šion krautu
vėn.

FORMALIAI ATIDARYTAS “LIETUVOS 
SANDELIS”

BRIDGEPORT. — {BirželioI
19 d. formaliai atidaryta Lie
tuvos produktų krautuvė num. 
911 W. 33 (priešais Šv. Jur
gio bažnyčių). Į atidarymų 
buvo atvykęs Lietuvos kon
sulas P. Daužvardis su žmo
na, vietiniai kunigai - asis
tentai, tėvas Pranciškonas, į- 
žymieji mūsų biznieriai, pro 
fesijonalai, kaimynai. Svečių 
buvo net iš tolimesnių prie
miesčių — Riverside, Melrose 
Park, Maywood ir artimesnių 
lietuvių kolonijų.

M. Mockienė su dukterim 
Michalina ir padėjėjomis per 
dienų svečius vaišino arbata 
ir lietuviškais skanėsiais.

Mergaitės patarnautojom pa 
sipuošusios lietuviškais rū-

bukietais ir rūtotnis bei Lie
tuvos spalvomis ir vėliavo
mis, o kvapsnis džiovintų 
grybų, lietuviškų kumpių, ti
krai sudarė “A bit of Litb- 
uania” atmosferų. Neviena 
lietuvaitė užėjus krautuvėn 
susijaudinusi sušuko: “ištik
rųjų, čia kaip Lietuvoje”.

Lietuvos konsulas, linkėda
mas krautuvei pasisekimo pa- 
brieŽė, kad “Lietuvos sandė
lis” tai pirmoji tos rūšies lie
tuvių įstaiga ne tik Chicago- 
je, bet visoj Amerikoje. Ir 
žmonės mėgsta tų “sandėlį”, 
daug produktų parduota 
biznis didėja.

ir

Vedėja tos krautuvės Ma
rijona Mockienė nuoširdi ir 
svetinga lietuviška mamytė; 

bais; krautuvė išpuošta gėlių ji vaišins visų) laikų kiekvie-

jų lietuviška klėtis paskleistų 
kuo daugiausia produktų ta- 

Jauna Michalina linksmai ’ vis>» lie‘md«- Beparteria 

ir mandagiai po krautuvę su- ~
kinėjasi ir padeda mamytei. Sj Vakarų BtIS Renkami 

Tad, pasisekimas “sande- Amerikos Lietuviai
liui” užtikrintas ir girtinas Kumštininkai

dustrij,, remiant » per “Lic . ^ke . vaKara
tuvos sandėlį bu84 renbanu kumšt.nmka..

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas, kuris rengia visų 
eilę sporto rungtynių, yra 
paskyręs K. Shedvilų kumš
tynių vedėjum šio kumštynių 
vakaro pirmininku.

Kumštynėse dalyvaus net 
penkios poros, iš kurių ketu
rios poros bus sunkiojo svo
rio. Iš jų tarpo gal atsiras 
naujas Sliarkis. Penktoji po
ra bus lengvojo svorio. Lai
mėtojui teks kilmščiuotis su 
Lietuvos lengvojo svorio ku
mštininku liepos 14 d.

Dėl informacijų reikia krei
ptis į K. Shedvilų, arba A- 
merikos Sporto Komitetų,

Lietuvių Piliečių Dar
bininkų klubo piknikas

WEST SIDK — Lietuvių 
Piliečių Darbininkų Pašalpos 
klubas rengia piknikų 27 d. 
birželio, Liepos darže prie 
Archer ir Kean avė., Justice 
Park, III. Tai bus didžiausias 
išvažiavimas šio klubo isto
rijoj. Daržas gražus, pasam
dyta gera muzika, o pasivai- 
šinimui bus viso ko. Žodžiu 
atsilankę svečiai bus paten
kinti. Klubas taip pat kvie
čia ir kitas draugijas ir klu
bus dalyvauti šiam piknike. 
Šio klubo nariai tuo pačiu a- 
teitv joms atsimokės.

Klubas susideda iš moterų 
ir vyrų. Narių turi 650.

Važiuojant į piknikų, rei
kia važiuoti Archer avė. 1A 
keliu iki Kean av., Justice 
Park, ir čia pasukt po kai
rei. Ant kerčios ir Liepos da
ržas. Valdyba ir K°misija

Spauda — tai galinga jėga. 
Tų jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus. Susipratę kata
likai rėmia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
(Atlieka visokius medžio darbus,! 
I didelius ir mažus, už prieinamąl 
|kainą. Apkala namus šingeliais.]

Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

- Hite'

Žinokit

IBr

OK

Teko dalyvauti keliuose 
rautuose įžymių lietuviškų na 
mų ir ten “buffet supper” 
susidėjo vien iš Lietuvos pro
duktų — kumpių, palendvicų, 
strymelių, agurkų, grybų ir 
t. p. Ištikrųjų, skanesnių 'mi
šių ir negalima būtų patiek
ti. Šeimininkės, rengdamos 
vaišes, kaip tik įvertins ga
tavus ir skanius valgius, ku
rių galima gauti “Lietuvos 
sandėlyje”.

Sveikiname sumanytojus tos 
krautuvės. Tai patrijotiškas 
darbas! O vedėjoms M. Moc
kienei su dukrele linkime ge
riausių sėkmių biznyje, kad1 2201 W. Cermak Rd. J.L.J.! PLATINKITE “DRAUGA’

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.
Seniausias lietuvis elektros kon- 
traktorlns Chicagole. 25 m. vi
sus patenkinu Jvedlmu elektros 
namuose. Taipgi parduodu vi
ską. kas tik elektrai reikalin
ga.

Šviesų ir jėgos įtaisymai 
Įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Avė. 
TeL CANal 7514

Tel. CANal 7514
CHICAGO

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 West 33rd Street 
TTJlalkome KUMPIUS Ir kitus 
skanumėlius Importuotus Iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
Uetuv»*kl. nes tie yra gauti per

BALTIC IMPORT 00.
809 West 19th Street

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUUM-CLKANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Btekes
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 Avė., Chicago.

Apie tabakus...
Teras ciearetas privalo P«sl^ 
Getas eigą* r ^kais.
su lengvais n eNGVESN1 ir
Chesterfields yra
GERESNIO .SK-O nunokusiM
jie pagaminu‘ ^“^intų ir tur-
aromatiskų t, „sendinti dviems
kiškų tabakų..-t>asen 
metams ar lipaus.

3^' * 1

1

Cigaretę

bar #Pte

lūs P»ti0^S skoni 
UtJl ^Ssit, nCS GRYNA 

vienų arCbts^fSio

a j'e Paga™«ti

dėl geriausio riUcyn,?3'”0 įduoto 

standardas. '' Chesterfield

’**r,

d?

i

ĮĮflp..«'h

• • • kuomet jus idiote situos dalykus 
jūs žinote kodėl Chesterfields jums suteikia

DAUGIAUUŽSIGANEDIJIMO..W*7

IMT.faMRT*

DUODAM
PASKOLAS 

• ANT PIRMŲ

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

Išmokam 4%
DTVIDENTAS TTŽ 

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

S 1 M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
RAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RUOTOJAS

Km norite namu, išvalyti Ir 
popleruotl, tai kreipkitės Į ;

J. Pu rinkas 
6425 So. Rlchmond St

Tel. Hemlock 2573

Iš-

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisvti sena. paliaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Mnplevrood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

RF.IK ALINGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras farmos darbui. 
Senas ar jaunas. Patyrimas nerei
kalingas. Turi mokyti dralvytl tro- 
ką. Atsiftauklte laišku pranešdami 
amžių Ir kiek norite algos. Box 
J 38. DRAUGAS, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago.

PARDAVIMUI RESTORANAS

Pardavimui Barbecue Ir restoranas. 
47tb Ir Halsted. laibai prieinama 
kaina. Turimo tuojau parduoti. 
BOUIevard 5 374 po šeštai vai, vak.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 3 aukščiu mūrinis na
mas. po 4 kambarius. 1810 W. 
Cullerton. $3900. Pilnas aukštas. 
Geram stovy. Kreipkitės 2315 So. 
Damen Avė.

PARDAVIMUI GROSU.RNE

Pardavimui grosern& Ir bučernl 
5545 So. Wlnchester. Gerni tšdlrtj 
tas biznla Prtežastj patirsite Aj 
vietos.
_____ PARDAVIMUITAVURNA_____

Pardavimui taverna. Biznis Išdirbtas 
4 metus. Kambariai pagyvenimui. 
Priežastis liga. Turi būti greit par
duota. 1585 W. 63rd St.

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
OAT7BIS, SABONIS, BULAW, BAMKBVI0IUS, BA6KY8


