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PLIENO PRAMONĖJE 
PASKELBTAS STREIKAS

Apie 90,000 darbininkų
nurodyta nutraukti darbą

KOMPANIJOS ATSISAKO PASIRAŠYTI 
KONTRAKTUS SU CI.O.

Plieno darbininkų organi

zacinis komitetas (Steel Wor- 

ker’s Organizing Committee), 

priklausantis C.T.O. (Commi- 

tte o f Industrial Organiza- 

tion) vakar pa.skellx" darbi

ninkų streikų visų didžiųjų 

nepriklausomųjų plieno kom

panijų fabrikuose.

Streikas liečia daugiau kaip 

90,000 darbininkų. Ne visi 

darbininkai nori streiko, bet 

visi klauso organizatorių.

Streikas vykdomas Calu

met — South Cbicago ir 

Cleveland — Youngstown ra

jonuose. Ištiktos Inland, Re

public, VonngstrAvn Sbeet and 
Tube ir kitos kompanijos.

Šios kompanijos atsisako kų 
nors bendra turėti su C.I.O. 
ir nenori pasirašyti kontrakto 
nepaisant to, kad Jonės and 
Laugblin korporacija išėjo iš 
jų eilės, tarp savo< 27,000 dar 
bininkų įvykdė balsavimus ir 
pagaliau pasirašė sutartį su 
C.I.O.

Kas įdomavo plieno pramo
nėje dideliu darbininku) strei
ku, šiandien šj streikų jau tu
ri. Reikia spėti, streikas bus 
trumpas ir C.I.O. laimės.

LIETUVOS SEIMO RŪMAI

Šiuose rūmuose, Kaune, be seimo, dar yra ir teisingumo ministerija ir vyriausias 
tribunolas, t. y., vyriausias Lietuvos teisinas.

VOKIETIJA ĮTEIKĖ 
PROTESTĄ VATIKANUI

Naciai negali užmiršti Chicago 
kardinolo apie juos teisingo

pareiškimo
VATIKANAS, geg. 26. — pusoficialiai išaiškintas tuo

Iš patikimų šaltinių sužinota, Į reikalu Šventojo Sosto nusis
tatymas, kad kiekvienas vye-kad Vokietijas vyriausybė 

per savo pasiuntinį įteikė kūpąs turi teisę reikšti 

nuomone.

savų

PASIRYŽO SKALDYTI 1
LEWISO ANGLIAKASIŲ 

UNIJĄ
CINCINNATI, O., geg. 2G. 

— lAmerikos Darbo federaci

jos viršininkų suvažiavime 

rimtai tartasi skaldyti Lewi- 

so valdomų angliakasių orga

nizacijų, kuri yra svarbiau

sias jo iškelto C.I.O. pagrin

das.

Pažymėta, kad angliakasių 

organizacija yra gausinga 

skaičiumi ir turtinga fondais. 

Sakoma šios organizacijos 

fondus Levis panaudoja savo 

žygiams organizuoti stambių

jų piamonių darbininkus.

Suvažiavusieji nusprendė

KAMPANIJA PRIEŠ 
FORDĄ JAU PAT

VARKYTA

T. SĄJUNGOS TARYBA 
SVARSTO ISPANIJOS 

KLAUSIMA

PREZ. ROOSEVELTAS 
NENEIGIA TEISMO 

REFORMŲ PLANO
+

K. S. S. ĮSPĖJA VISUO
MENE PRIEŠ KOMU

NISTŲ PAVOJU

*

DEARBORN, Mich., geg. 
2G. — United Automobile 
AVorkers of America unijos 
viršininkai ui šio miesto ribų 
rado porų apleistų pastatų 
ir juose įsikūrė ofisus, iš ku
rių bus vykdoma kampanija 
suorganizuoti Fordo fabrikų 
darbininkus.

Viršininkai turi 

dalinti darbininkams lapelius, 

ir .jau gauta miesto leidimas.

Šiais lapeliais iš Fordo 
kompanijos reikalaujama 
valandų dienos darbo

ŽENEVA, geg. 26. — Šian
dien susirinko T. Sųjungos 
taryluis pilnatis. Tarp svar
biausių reikalų yra Ispanijos 
klausimas. Gal bus paliestas 
ir Etiopijos klausimas, kurio 
taryba dar neuždarius.

Anglija ir Prancūzija dir
ba už paliaubų įvedimų Ispa
nijoje. Tačiau randa, kad ne
galima atsiekti pirmiau neat
šaukus iš ten svetimų šalių 

pagaminę ' savanorių.
Ispanijos nacionalistų va

das gen. Franco vakar iš Sa- 
lamanca per radijų paskelbė, 

(j kad jie nepripažįsta sumany- 
ir ma- Ino atšaukti savanorius ir

WASHINQfTON, geg. 2G.
— Nepaisant vyriausiojo tei
smo nuolankioj naujųjai san
tvarkai sprendimų, preziden
tas RooseveltJis griežtai lai
kosi savo Sumanymo šiam
teismui didinti teisėjų skaičių vojų. 
iki penkiolikos.

Po kelių svarbių adminis
tracijos laimėjimų vakar pre
zidentas buvo klausiamas, gal 
ji.s pasiryžęs paneigti savo 
sumanymų. Atsakė neigia
mai. Teismui reikalinga dau
giau jaunų teisėjų su naujo
mis pažiūromis į šių dienų 
gyvenimų.

ROCHESTER, N. Y. geg. 
25. — Čia įvykusiam Katali
kų Spaudos sųjungos (The 
Catholic Press Association) 
suvažiavime vadai įspėjo vi
suomenę prieš komunizmo pa-

, ■, ; ! 'Aįkfl
Kun. dr. George Johnson, 

Amerikos Katalikų universi
teto švietimo departamento 
direktorius, pareiškė, kad 
jam tiesiog nesuprantama, 
kaip inteligentiškas žmogus 
gali tik ranka numoti į ko
munizmo pavojų ir pažymėti, 
kad tas jį neapeina. O pavo
jus, iš tikrųjų, taip rinitas, 
kad yra kuo rūpintis.

Šventajam Sostui protesto
notų ryšium su (’hieago kar- XT . ...... .... v Nacių viršininkai pasijutodmolo sakyta kalba prieš na- 

j “sukrėsti”, kai. kardinolas, jų
Sakoma, Šventasis Sostas veikimų prieš katalikų kuni- 

neatsakė į notų ir vargiai at- į gus ir vienuolius pavadino 
sakys, kadangi anksčiau buvo'sukta propaganda.

Italijos žydams patariama Iruti 
fašistais

ROMA, geg. 2G. — Premje- Į Žydų sąjūdis- Palestinos 
ro Mussolinio dienraštis Mi- klausimu, pažymima, yra 
lane Popolo d’Italia pataria priešingas ItaUjos dvasiai 
Italijos žydams arba būti fa
šistais, arl>a apleisti šalį.

Oreste G r ego rio rašo-.- Žy
dai turi pasirinkti vienų iš' santykiams su Vokietija, 
dviejų: arba būti Italijos žy
dais, arba žydais Italijoje.

Žydams nurodoma, kad jie 
paliautų boikotavę ir kritika
vę Vokietijos nacių žygius 
prieš žydus ir toliau nedaly
vautų zijonistų sąjūdyje ry
šium su žydų nacionalių na
mų Palestinoje įsteigimu.

ANARCHISTAI UŽĖMĖ IS-,
. PANŲ MIESTELĮ

Viduržemio jūros klausiniu. 
Gi žydų veikimas prieš na
cius kenkia Italijos glaudiems

Visi šie nurodymai Italijos 
žydams nėra griežti Italijos 
vyriausybė" pageidauja su žy
dais būti gražiuoju. Tačiau 
žydai paEys lUTėtų susiprasti 
ir pasirinkti: arba Romų, ar
ba Zijonų, anot laikraščio 
La Tribūna.

IEŠKOMI BANKO PLĖ
ŠIKAI

pirmiausia pripažinti Am. žiausio 8 dolerių dienos atly- skelbti paliaubas. Jis visu 
Darbo federacijos čarterį Illi-'ginimo. Šiandien Fordo dar- griežtumu reikalauja radika- 
noiso progresivei angliakasių bininkai dirba penkias savai- pasidavimo. Tik tuo budu 
unijai, kuri anais metais ats-1tės dienas po 8 valandas kas-jbus užbaigtas karas, pareiš- 
kilo nuo Leviso valdomos or- dien ir gauna ^mažiausių G dol. |kia vadas.

KAI KURIOS UNIJOS 
PRIEŠINGOS KOVOTI

PRIEŠ C.I.O.

ranizacijos. Be to, Irus pasis- 

ngta paimti savo globoti

Virginijos angliakasius. Paga

liau bus išvystyta prieš Le- 

\visų kampanija kietųjų an

glių kasyklų srityse Pennsvl- 

vanijoje.

dienos atlyginimų.

Kų unijos viršininkai da
rys, jei Fordas skirs mažiau
sių 10 dolerių dienos atlygi
nimų, kaip jis neseniai plana
vo? , :

KONGRESO ATSTOVŲ 
SEKRETORIAI SUDARĖ 

UNIJĄ

PLĖŠIKAI ATĖMĖ 939 
DOLERIŲ

AYASIIINGTON, geg. 26. 

— Kongreso atstovi) sekreto

riai sudarė unijų ir kreipėsi į 

C.I.O. gauti čarterį.

Try s kaukuoti plėšikai va
kar prieš pietus 64-tos ir So. 
Artesian avė. skersgatvy su
laikė važiavusį J. Obradovi-1 
čių ir atėmė 939 dol.

NAUJOKAI GAVO 
DOVANŲ

ZARASAI. — Naujokus iš 
leidžiant nebėra to girtavimo 
ir šūkavimo, kuris ankščiau 
buvo. Dabar žmonių susiprati
mas pakitėjo ir kitokia nuo
taika jaunimas vyksta į ka
riuomenę. Jaunalietuviai ir 
šauliai labai gražiai savo 
d raugus palydi, o Dusetų vi- 

Isuomenė savo naujokams pa- 
idarė labai gražias leistuve?, 
! kuriose kiekvienas naujoka# 
'burtų keliu išsitraukė rankš-

CINCINNATI, 0., geg. 26. 
— Amerikos Darbo federaci
jos viršininkų suvažiavime nu 
tarta, kad kiekvienas federa- i 
cijos narys kas mėnesį mokė
tų vienų centų fondui, koks 
bus panaudotas kovai prieš

Katalikai pripažįsta komu
nizmų tno, kuo jis tikrai yra, 
sakė kun. dr. Johnson. Nes 
kur komunistai įlenda ir įsi
velia, pirmiausia jie sukelia 
bedievybę — stengiasi iš
griauti religijų.

Anot jo, Katalikų Bažny
čia šiandien viena kovoja 
prieš komunizmų ir neturi 
vilties, kad jai gelbėtų kitos

PERPI-GNĄN, Prancūzi- LOGANSPORT, Ind. geg. 
ja, geg. 2G. — Valencijos ra- 26. — Apiplėšusieji Goodland 
dikalų milicijos vienas anar-I State bankų trys (ne keturi) 
cbistų batalijonas sukėlė mai- plėšikai kol kas dar nusugau- 
štus Iluesca fronte — šiau- ti.
rrytinėj Ispanijoj. Maištinin- Gindamies jie sunkiai sužei 
kai paėmė Barbastro mieste- dė vienų policininkų ir vienų 
lį ir 100 asmenų sušaudė. • pašerifį.

C.I.O. Eilė unijų nesutinka kurios religinės denominaci- 
mokėti šias specialcs mokės- jos. Talka gyvai reikalinga,
tis.

TRYS ŽUVO DINAMITUI 
SUSPROGUS

SCOTTDALE, Pa., geg. 
26. — Netoli čia trys jauni vy

Obradovičius
smuklę.

pinigus vežė į luostį su išsiuvinėtu atitinka
mu šūkiu.

Gen. Pozas pasiuntė prieš 
mašitininkus du milicijos ba
talijomis.

PASIRAŠYTAS PREKYBOS 
SUSITARIMAS SU

BELGIJA

Policijai jie žinomi. Jų va
das yra žudikas Al B rady, 
kurs pasiskelbęs “antruoju 
Dillingeriu”. .

bet jos nėra. Įvairios religi
nės denominacijos draugauja 
su įvairaus plauko radikalais 
ir su pačiais komunistais. Dėl

KAUNAS. — Ilgai užtru
kusios ekonominės derybos su 
Belgija pasibaigė. Pasirašytas 
prekybinis susitarimas. Jis ga 
bos vienerius metus — ligi 
1938 m. gegužės mėn. 1 d. Kon

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien numatomas pragied
rėjimas ir kiek vėsiau.

Saulė teka 5:18, leidžia
si 8:15.

to Amerikoje žmonių tarpe ir tingentų apskaičiavimas bus 
daromas nuo sausio mėn. 1 d.religingumas nyksta. 

Sveikintinas dalykas tas,

GEGUŽĖS 30 D. 
VILNIAUS KALNELIUOSE 

(Sunset Park)
įvyksta

“DRAUGO”
PAVASARINIS
PIKNIKAS

135th St. Ir Archer Avė. 
Rte. 4A

rukai šiaip sau iš arti ėmė sau^^g jjs, kad Amerikos kata- 
tuvais šaudyti j nedidelį me-jUkai dirba savo vadų nuro-
dinį sandėliukų, kuriam laiky-1 tymais. Toks darl>as visados

“D R A U G 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS įvyks 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengaria”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 
Ruoškitės iš anksto

PRADĖJO VIEŠUOSIUS 
DARBUS

ALYTUS. — Alytaus aps
krities valdyba pradėjo vyk
dyti prie naujai vedamo Ąly- 
taus — Balbieriškis plento 
viešuosius darbus. Baigiamas 
kasti netoli Alytaus status kai 
nas. Dirba kelios dešimtys dar 
bininkų.

tas dinamitas.

Sprogimas iškėlė j padan
ges namukų ir juos visus tris 
užmušė.

Palaidotas miręs buvęs 
gubernatorius Dunne

įvykusių geduloo jv’vkusiu genuio Mišių i laidotuvėse. Buvo visi žymie- 
St. Mary’s of tha Lake baž- ji Chicago ir valstybės demo- 
nyčioje vakar palaidotas mi- į kratų partijos, vadai ir gnber- 
ręs buvęs Illinoiso gubernato- natorius Ilornerls 
rius ir žymus demokratų va
das E. F. Dunne.

Gausingiausios žmonių mi
nios dalyvavo pamaldose ir

P

Dalyvavo ir Airijos konsu* 
las, kadangi velionis I)unną 
be kitako, buvo ir geras ai
ris.

UM — I— .

PREZIDENTAS TURI 
LENGVĄ GRIPĄ

atneš gerų vaisių.

NUTEISĖ MIRTI DAR VIE
NĄ VOKIETĮ LAKŪNĄ

BTLBAO, geg. 26. — Bas
kai radikalai dar vienų vokie
tį lakūnų nutvėrė ir nuteisė

WASHINGTON, geg. 26. mirti. Anksčiau nuteista du 
Sužinota, kad prezidentas vokiečiai lakūnai, bet mirties 

Rooseveltas turį lengvų gripų. ' bausmė nevykdoma* i

Cbicago upės pietinėj šakoj 
rastas nežinomo apie 50 m. 
amž. vyro lavonas*
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Komunizmas ir Ateizmas

Komunistai, organizuodami savo vadi
namąjį “bendrą frontą”, eina ir j katalikų 
tarpą, norėdami juos įtraukti į savo eiles. 
Jie stengiasi tikintiesiems įtikinti, kad ko
munistai nekovoja prieš religiją., bet lik 
rūpinasi darbo žmon ų reikalais, kovoja su 
fašizmu, dirba dėl demokratybės.

Bet tai yra tik vabalėliai ant jų meške
rės, kuria jie garnio sau aukas. Komunis
tams nerūpi darbininkų gerovė. Jei tas 
jiems rūpėtų, pirmoje vietoje jie stengtus 
pagerinti darbo žmonių būvį, Sovietų Rusi
joj. Nerūpi jiems nė demokratybė, nes pa
čioj Sovietų Rusijoj demokratybės nėra nė 
už surūdijusį centų.

Taigi, dėl vien šių viliugyseių save ger
biu katalikai nesideda į komunistų “bendrą 
frontą”.

Bet yra ir daugiau priežasčių. Visiems 
yra žinoma, kad komunistai yra ateistai. 
Jie veda didelę kovą prieš religiją. Jei kos 
tam ligšiol netiki, tepasiskaito apie tai, kų 
pasakoja va'kains nuo 8 iki 12 metų am
žiaus pats Stalinas, Sovietų Rusijos dikta
torius, vyriausias komunistų vadas.

Savo laiške Pionierių Klubui Maskvoje, 
susidedančiam iš nepilnamečių vaikų, Stali
nas rašo:

“Jūs turit būti ateistai. Tas kuris y- 
ra ateistas, yra tikras revoliacijonierius 
ir geras komunistas. Kuomet jūs galvo
jat apie Dievą, jūs iidūod&t revoliuciją 
ir komunistų diktatūrą. Ai esu komunis
tas ir aš patyriau, kad konmnismaa su 
ateizmu yra žingsnis prie tikrojo socia
lizmo.'’
Klausimas yra aiškus: katalikams nede

ra dėtis su komunistais. Kas prie jų prisi
deda, kas skaito jų laikraščius, kas remia 
jų parengimus, tas tuo pačiu remia bedie
vybę.

-PRAVGA s
B

riose lietuvių yra tik dalis, bet ir iš tų, kur Kun. Pr. J. Vaitukaitis 
lietuviai sudaro daugumą. Iš tiesų labai liū
dnos žinios, kur'os nieko gero mums nepra
našauja.

Kodėl! Todėl, kad kai mes patys nesi- Belo valdymo laikuose, ka- yra visoje konsekruotoje Os 
rūpinsime mūsų gimtąja kalba pamaldomis, da Izraeliaus tauta kariavo tidoje, ka p ir kiekvienoje su 
,ų nepalaikysime, tai nieks kitas už mus su Pilistinuis ir jų nugalėti laužytos konsekruotos Ostijos

DIEVO KŪNO ŠVENTE

negalvos ir nesirūpins. Į negalėjo, tada sutarta atneš-, dalelėj, nes Viešpaties Jėzaus
Turėtų būti šitaip: kai bažny c oje yra ti Sandaros skrynią, kad jos Kūnas, po garbingo atsikeli , 

lietuvių diena, pirmas tini dalyvauti pamul- ewiniaK uždegtų karių šird'-s.’mo iš numirusių, yra nesu lau- '
< ose jaunimas, u augi s pavydi, kai mū- <«q kada atnešė Sandaros žemas, nepadalinanias, nepa ' 
sų jaunimas gražiai dainuoja, tad kodėl tie , • ,, , r '
patys dain ninkai ir dainininkes negali gie- .. . , _ ,, ...•loti bažnyčioje lielnviikų gieamių. 0*dij, ‘ v»a Jeru«aJ6 Saukė dnleku 
tik tingi, manydami, kad tai yra senų mo-1 w Hu’ lr ^mkimdč karo lau- 

terėlių pareigos. Klysta. Jaunimas turi būti
visur pirmas, ta'gi ir bažnyčioje. Jaunimas,

' smo balsas pas Izraelitus!
Nebuvo tokio džiaugsmo nei

Ketvirtadienis, geg. 27, 1937

ke. Ir Pilistinai nugirdo ir 
tarė: Koks tai galingo šauk-

ne tik turi išmokti minėtas bažnytines gies
mes (jų yra ir daugiau), bet turėtų priklau
syti ir pri© bažnytinių chorų, kuriuos pa- vakar, nei pirmiau” (I Kar. 
prastai veda vargonininkas. IV, 6). Tą Šv. Rašto apra

šymą galima taikinti į mus 
pačius, nes Dievo Kūno šven
tėje galime tarti: “Tą dienų,

Karaliaus Alga

Anglijos parlamentas asignavo tris mi
lijonus dolerių į metus karaliui Jurgiui VI 
ir karalškai giminei užlaikyti.

Kiekvienas pasakys, kad karaliai val
stybei brangiai kainuoja. Trys milijonai do
lerių yra didelė pinigų suma. Su ja daug 
ką būt galima nuveikti, daug varguolių su
šelpti. Tuo tarpu šią sumą išeikvos dyka
duoniai.

Taip mums atrodo.
Anglai į tai visai kitaip žiūri. Net pa

tys kairieji parlamento nariai griežtai nesi- 
prieš na taus didelėms pinigų sumoms, ku
rias išleidžia karališkoji giminė. Anglai tu
ri išrokavimu.

Anglijos gyvenime didelę reikšmę turi 
nusistovėjusios tradicijos. Anglai konserva
tyvūs. Jie supranta, kad jei imsi naikinti 
senoviškas tradicijas, nieko nelaimėsi. Prie
šingai — gali prakišti. Sulipdyta iš dauge
lio dominijų ir kolonijų imperija greit išir
tų (bent taip jie mano), jei ne karalius. Tu
rėdami tokį įsitkinimą anglai nesigaili rie
bių algų karališkai giminei.

kadangi Šv. Raštas reiškiu: 
“Mes žinome, kad Kristus, 
atsikėlęs iš numirusių, jau 
nebemiršta; milais ant Jo 
daugiau nebe viešpatauja' ’
(Rom. VI, 9).

Mes turime į Švenč. Sa
kramentą tikėti, nes Pats Jė
zui Kristus įsteigė tą Sakra 
mentą, kadangi, kas išpažįs-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS i gerumo savam “rojuj” bal- 
šavikai dabar pradėjo vieni

SLA. “tautiškas” susivieny^ kitus šnipais laikyti, vieni ki- 
mas) dabar dauginasi nariais tus šaudyti. Taigi, kiekvienas 
tokiomis pavardėmis: King, * nori žinoti, ar ryt, poryt jis 
Pysbko, Young, Marino, Niz-1 nebus sušaudytas. Prie čerau- 
«er, jllorto, Kartinga, PlayJ ninku esą daugiausia puola 
er, Shears, Plein, KarozoaJ visokie dideli komisarai, ge-
Jowall, Sebutch ir t. p. nerolai, net arti Stalino sto-

Ne dalinai neseniai “Tė- vį žmonės. Neabejoju, tavoršr-
vynė” rašė, kad kiti eusivie- čiai, kad ir pats Stalinas

ta, kad dangus ir žemė pra- ny mai (katalikiškas, balšavi- vo niurnose Kremliuje l.'ią^ 
eis, bet Kristaus žodžiai ne- kiškas) stikina už partijas, o ko kelis čerauninkus. Visi
praeis (Luk. XXI, 33), tas SLA. — už tautų, 
turi išpažinti savo tikėjimą į
tą Dieviškąjį Sakramentą. Pa-

koks berybis džiaugsmas ka
talikų pasaulyj T1 Pfts juos 
nebuvo tokio džiaugsmo nei 
vakar, nei pirmiau!” O Die
vo Kūno šventėje, kur tik a- šaulio Išgelbėtojas, trokšda--
kį užmesi, visur giesmės gau-’nias Katalikų Bažnyčioje pa- 
džia, visur bažnyčios gražai ’ likti brangiausią savo atmi- 
išpuoštos, visur iškilmingos 'nimą dėl didžiausios žmonių 
apeigos, visur daromos vie Imalonės; savo Kūną ir Krau
tos procesijos. Visur visuo- J ją įstatė Švenčiausiame Sa
tinas cĮžlaugsmas, nes krikš- jkramente dėl pastiprinimo ir 
čionys švenčia iškilmingiau- apdovanojimo savo dievybės
šią ir mylimiausią švenčių 
šventę, būtent, Devintinių ar
ba Dievo Kūno šventę; ir tą 
dieną Sandaros skrynią, kai
po Švenčiausiojo Sakramento 
įstatymą arba Kristaus Kūną 
ir Kraują stebuklingai Alto
riuje po Sakramento priedan-

turtais teisingųjų sielas. 
Didžiąjį Ketvirtadienį, ka

da apaštalai valgė vakarienę, 
Jėzus Kristus ėmė duoną, jų 
palaimino, ir laužė, ir davė 
Savo mokytiniams, ir tarė: 
“Imkite ir valgykite,- tai yra 
mano Kūnas ’. Jis ėmė ir ta il

Kauno “Kuntaplis” dainoj 
“Pavasario naujienos” įdėjo 
ir tokią naujieną:

“Ten seimo atstovas 
lengvai išsipuošęs, 
Atostogų traukti 
po truputį ruošias; 
lr jam įkyrėjo 
už kitą galvoti,
Už kitą mąstyti 
ir ranką kilnoti.”

Girdėjau, kad pora tų at
stovi) net j Ameriką žada at
važiuoti.

ga paslėptą, garbiname. Tai' rę, dėkojo ir mokytiniams da-

O
•bijo revoliucijos, ba jei tik 
kur pradeda vieni kitus šau
dyti, žinok, kad tai ne prieš 
gera.

Parlydėjęs savo merginą 
namo Jonas Plačiapėdis sako;

— Dir Ena, pagalios, pra
šau tavęs, būk mano žmona.

— O, barny, — susuko Ena, 
j— ir prapliupo verkti.
Į — Kas tau yra, ko verki?
' — O, liany, iš džiaugsmo,
kad mano mama dabar bus 
laiminga. Aną dien supykus 
man pasakė, kad laiminga 
bus, jei koks kvailys paims

į l»lšavikų “rojų” dabar mane už žmoną, 
nnrvinasi ne balšavikai, kurie
tą “rojų” į padanges kelia, 
ale visokie čemauninkai (bur
tininkai;). l’operose rašoma, 
kad vien Maskvoj dabar yra
iki 4,000 čerauninkų, kurie Dažnai ir uodas skaudžiai 
užsiima varažijimaiš. Mat, išįliutui įgelia.

Popiežiaus Sukaktuvės

Už poros dienų bus Popiežiaus gimta
dienis. Jo Šventenybei sukaks ISO metų am- 
ž aus. Šias sukaktuves iškilmingai minės vi
sas katalikiškas pasaulis. Ypač Amerikos 
katalikai rūpestingai prie jų rengiasi. Viso
se vyskupijose nustatoma specialinė progra
ma su tinkamomis bažnyčioje pamaldomis, 
paskaitom's salėse ir mokyklose.

Daug tuo reikalu rūpinasi Amerikos ka
talikų veikimo centras — National Catliolią 
AVelfare Conference. Centro noru yra, kad 
sukaktuvių proga plačioji Amerikos visuo
menė nuodugniai būtų supažindinama su 
Popiežius Pijaus XT enciklikomis, kurių 
jis išleido daug ir jos visos begalo reikš
mingos ir daug įtakos padarė ne tik į re
liginį, bet ir į socialinį žmonijos gyvenunų.

Reikia manyti, knd ir lietuviai katali
kai tinkamai minės Jo Šventenybės sukak
tį. Mūsų veikimo centras — Federacija ke
liais atvejais prie to ragino. Tad, būsimas 
sekmadienis, gegužės mėn. 30 d., tebūnie 
pavesta Jo šventenybės Popiežiaus Pijaus 
XI sukaktuvių paminėjimui.

Šukele Susidomėjimą

Žinomo sociologo kun. Raymond McGo- 
wan kalbos per katalikų valandą (5 vai.) 
sekmadienia’s sukėlė didelį susidomėjimą. 
Jis iškelia labai aktualius socialinio ir eko
nominio gyvenimo šiame krašte klausimus. 
Plačiai cituoja ir nuosekliai aiškina enci
klikas apie socialnės tvarkos rekonstruk
ciją. Jis ragina darbdavius ir krašto vy
riausybę neatidėliojant rūpintis darbininkų 
būvio pagerinimų, pripažin'mu jų teisių or
ganizuotis, energingai vykinti socialinį tei
singumą.

Kaip anuo kart trumpai rašėme, kun. 
McGowan yra vice direktorius soc alinic 
departamento prie Nacionalės Katalikų Ge
rovės Konferencijos. Su socialiniais ir eko
nominiais klausimais labai plačiai aps’pa- 
Žinęs. Popiežių enciklikas, liečiančias eko
nominius ir socialinius reikalus, jis atmin
tinai yra išmokęs. Dėl to tokio kalbėtojo 
kalbų klausytis yra įdomu, naud'nga ir rei
kalinga.

šaudo ir Šaudo

yra mūsų saldaus ir visuoti
no džiaugsmo šaltinis. Tai 
yra priežastis, dėl kurios Šve 
ntoji Bažnyčia tiek iškilmin-

vė, sakydamas: “Gerkite iš 
jos visi; nes tai mano Krau 
jas naujosios Sandaros, kurs 
bus išlietas už daugelį nuo

Priklodai
Geriau nesusipurvinti, negu 

paskui purvus plauti.

gų g'.esmių į dangų siunčia, dėmėms atleisti” (Mat. XXVI,
tiek gražių ir viešų procesijų 
daro. Nes džiaugiasi savo bra
ngiausiu turtu viso pasaulio 
akyvaizdoje. Ištikrųjų, yra 
iš ko džiaugtis! Yra iš ko 
linksminti ir dėkoti, verkti 
ir kalbėli su pranašu: “Kas 
yra tas žmogus, kad jį (Vie
špatie) taip aukštini?” (Job. 
VII, 17).

Visas tikėjimas apie tą di
delį ir stebuklingą altoriaus 
Švenč. Sakramentą glūdi tru
mpuose žodžiuose, kad Pats 
Viešpats Jobus Kristus per 
Paskutinę Vakarienę duoną

26-28). Teisingai šv. Cyrilius
dėsto: “Kada Pats Kristus Įi<os paslapties. Nes, jei Die- 
ant duonos ištarė ir pasakė: vas prieš mus atidengtų visą
“Tai yra mano Kūnas”, kas 
turės drąsumą apie tai abe
joti ! Ir kada pats Kristus 
taip aiškiai ištarė: “Tai yra 
mano Kraujas”, kas tuomet 
abejos ir sakys, kad nėra Jo 
Kraujas! ’ ’

savo skaistumą ir garbę, ta 
<la mums reikėtų veidus už
dengus bėgti nuo Jo, kaip žy
dai bėgo nuo Sinojaus kalno, 
kada jians Dievas apreiškė

vargdienis prie Jo, paslėpto 
jio Švenčiausiojo Sakramento 
priedanga, gali artintis be 
jokios baimės ir su didžiau
sia meile gali glaustis prie 
Dieviškosios Jėzaus Širdies. 
Todėl, niekas kitas mums ne-

Dešimtį Įsakymų. Taip būtų1 pasilieka, kaip tik nusižemi-
ir su mumis, jei Viešpats, >iž-

Apaštalams Jėzus Kristus slėptas Švenčiausiame Sakin
davę galybę permainymo duo mente, apreikštų mums mir- 
nos ir vyno į Jo Kūną ir ' tingiesiems savo galingiausią 
Kraują, įsakydamas; “Tai da
rykite mano atminimui!” O
kadangi apaštalai amžių ne

ir vyną. permainė į Savo Kū-Į gyveno, todėl nuo apaštalų ta 
ną ir Kraują. Tą stebuklingo galybė pasiliko jų įpėdiniams
permainymo galybę, duonos 
ir vyno permainymą į Kri< 
taus Kūną ir Kraują, turi Ko 
talikų Bažnyčios kunigai. To
ji Švenčiausioji paslaptis kas 

1 dieną taip pat atsilaiko šv.
Sovietų Rusijos komisarai, diktatoriui' aukoje, kuomet Kr's-

nūs prieš tą didžiausią ir be- 
rybį Dievo Meilės stebuklą 
pulti ant kelių, ir Jį garbinti 
Šventosios Bažnyčios kilniais

majestotą visame garbingu- jir garbingais žodžiais: “Gar
ine ir skaistume. Dėl to, ma- binkime švenčiausiąjį Sakra-

Skundžiasi Dėl Jaunimo

V’ilniaus Rytojus vedamajame rašo, kad 
Vilniaus krašte beveik nebėra bažnyčios, kur 
nebūtų sumažintos lietuviškos pamaldos. Ten, 
kur dar pasiliko sena tvarka, laukiama esą 
kunigų pakeitimo, o tuo pačiu ir lietuviškų 
pamaldų sumažinimo. Toliau la'kraštis nu
siskundžia, kad jaunimas permažai dalyvau
ja bažnyčios gyvenime:

Iš provincijos gauname žinių, kad kai 
kurių parapijų bažnyčiose lietuviškų pamal
dų dienoms nėra kam giedoti. Tokių liūdnų 
dalykų sužinome ne tik iš tų parapijų, ku-

Stalinui vadovaujant, nesustoja šaudę žmo
nių. Kelių dienų bėgyje je sušaudė: 11 žmo
nių tolimam Sibire, 20 Gruzijoj. Prieš kiek 
laiko sušaudė 44.

Šiais sušaudymais net socialistų laikraš
tis “N-nos” pasipiktino. Jos sako, kad tais 
sušaudymais komunistai veda savotišką “ri
nkimų kampaniją”. Mat, netrukus įvyks 
Rusijos “parlamento” rinkimai. Stalinas iš
šaudys jam priešingus kandidatus ir tuo 
būdu rinkimus laimės.

Kadangi mūsiškiai komunistai pasidarė 
dideli demokratybės ir žmoniškumo “rėmė
jai”, jie turėtų griežtai užprotestuoti prieš
žauonių šaudymą Sovietų Rusijoj.

• • e
Kaip pranešama, Švenčionių lietuvių gi

mnazija lenkų valdžios jau pasmerkta už
daryti birželio mėnesyje. Vadinas, būsiniąjį 
rudenį ji jau nebeatsidarys. Tai epochinis 
politinės lenkų akcijos reiškinys —' lietu- 
viškiausiame krašte uždaroma paskutinė lie
tuviška mokslo įstuiga! Tai yra dideliu nuos
tolis visaun Vilniaus kraštui.

taus galingiausiais žiedžiais, 
pakartotais kunigo lūpomis, 
duona persima no j Išganyto
jo Kūną, o vynas į Jo Krau
ją; Alba kitais žodžiais ta
riant, pats Jėzus Kristus su 
Siela ir Kūnu, su dievybe ir 
žmogyste, ant altoriaus atsi
randa gyvas ir tikras ir vi
sas.

Prie tikėj'mo dalykų reikia 
žinoti, kad kunigas, atnašau
jantis šv. Mišių auką ir lau
žyduinas konsekruotą Ostiją, i me Sakramente yra tik Kris-

Kristaus Bažnyčioje iki am
žių pabaigai. — “Ir štai aš 
esu su jumis per visas die
nas iki pasaulio pabaigai” 
(Mat. XXVIIr, 20).

Mes turime tikėti į Švenč 
Sakramentą, nes Šventoji Ba
žnyčia per visus amžius tvir
čiausiai tikėjo į tą Sakrame
ntą, o v’sus netikinčius lai
kė už atskalūnus ir iškeik
tus. Tridento visuotinas vy 
skupų susirinkimas nuspren
dė šitaip: “Jei kas netikėtų, 
kad švenčiausias Sakramen 
tas altoriuje yra tikrasis mū
sų Vieipaties Jėzaus Kristaus 
Kūnas ir Kraujas su (Kris 
taus) siela ir dievyste, arba

loningiausias Dievas, turėda
mas pamėgimą būti su žmo 
nių sūnumis, savo išmintimi 
ir gailiaširdingbmu, radot bū
dą, per kurį ir prasčiausias

mentą, Jėzaus Kristaus, mū
sų Viešpaties, tikrąjį Kūną 
ir Kraują, dabar ir visados 
ir per visus amžių amživ.3 
Amen.”

Napaleono laikai Lietuvoje

Napaleono buvimo Lietuvoje 
sukakčiai paminėti Kaune, ren
giama paroda, kurią globoja

Lietuvos ir Prancūzijos 
Prezidentai

<
dienomis jis skubiai traukėsi 
pro Lietuvą po tragiškai pasi
baigusio Maskvos žygio.

Atvykęs į Lietuvą Napoleo
nas žinojo, kad jos liaudis

Šįmet suėjo 123 metai nuo|velka 8Unki« baudžiavos naš
tų laiko, kai Na-paleonas su Todėl tuojau nutarė pas-
«avo didžiąją armija, žygiuo
damas j Maskvą, 1812 m. bir
želio mėn. 21 d. atvyko į Vii

kelbti baudžiavos panaikini
mą. Pasišaukęs kelis valstie
čius, jis pats pranešt'1 panaiki-

kaviškį, apsistojo vyskupo rū-jn^*s baudžiavą ir paklausė ar 
mucee, pasirašė ant rūmų so- ^ėl to labai džiaugiasi, la- 
(tolyje (tnr ir šiandien tebesto-! <’•'«“ valetieėmi tylėjo. Tada

kas sakyti), kad Švenčiausia. "«*> -■"'"■Mi", kar»

Kristaus nesulaužo, nes Kri
stus pasilieka visas ir neper- 
dalintas kiekviename mažlau- 
s’aiue konsekruotos Ostijos 
trupinėlyj. Kaip mūsų vei
das atsimuša visame veidro- 
dyj, taip pat atsimuša ir kie
kvienoje veidrodžio dalelėj. 
Taip lygiai ir Jėzus Kristus

taus paveikslu ar galybė, c 
ne pats Kristui — toks to

Rusijai. Birželio mėn. 23 d. 
Napaleonas buvo Aleksote, o 
sekančią dieną 3 vai. ryte

iškeiktas’ (Sess. perėjo Nemuną, apsistodamasbūnle

... . Kryžiaus vienuolyne ikiMes, katalikai, tikune, kad ., , . ..
T. u- • x , * • birželio men. 28 dienos. Bir-Jezus Kristus konsekruotoje
Ostijoje yra tikras ir gyvos n*ėn- 29 d. liepog 15 d.
ir visas, nors menku savo 
protu neišmanomo tos dieviš-

Napaleonas buvo Vilniuje. Tų 
pačių metų gruodžio mėn. 3-3

Napaleonas padėjęs ranką ant 
širdies paklausė, ar jie turi 
lenkišką širdį. Valstiečiai bai
mingai dairėsi į imperatorių 
ir jo lenkiškąjį vertėją, nes 
jie buvo lietuviai ir nesuprato 
nei imperatoriaus nei lenkų 
kalbos. Jeigu jie būtų supratę, 
kad imperatorius žada jiems 
laisvę ar nebūtų jie stoję į

(Tęsinys 4 pusi.)
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Lietuvių Diena

H omus Pasikalbėjimai
l'r

Visiems Rožančius ka,ba visi» ka'P 'mokyti,
'taip ir nemokyti. Bemokslis 
kalba rožančių, išmjnč'ai, ga
liūnai, karuliai, kunigai, vys
kupai, net šv. Tėvas, ypač 
dabartinis, kasdien kalba ru-

Naudingas

reis-RAULAS: Jonai, ką 
kia rožančius?

JONAS: Rožanč'us reiškia,L
rožių vainiką, kurį ™uže,y ,n'; |<nlįs buvo didžiausu moks
lūs širdies žmones i lininku, neapleisdavo rožan-
nčiausiai 1 anai Alai ijai. J (*.iaus, kasdien kalbėdavo. Šv. 
žanciii pradeda kalbėti: Ii- jj()Uįs jy karalius, tumia

mas tokias dideles atsakomy
bes, surasdavo laiko kasdien 
sukalbėti rožančių. Visi šven-

žanėių. šv. Tomas Akvinietis,

PITTSBURGHO FEDERACIJOS 
RUOŠIAMA PRAMOGA

Pittshurgho Federacijos ap-j pramogą ir kre'piasi į Pitts- 
skritis jau nuo daug metų įburgho ir apylinkės lietuvius, 
darbuojasi religiniai tautiniais prašydamas pramogą parem- 
reikalais. Jis ruošia Lietuvos Įti ir tuo prisidėti prie sukė- 
švenčių paminėjimus, bend- [limo fondo. Pramogą įvyks 
rus suvažiavimus,

Sis - Tas Iš West End

Gegužės 20 d., Šv. Vincen
to Moterų klubas suruošė 
draugišką vakarėlį. Skanaus 
užkandžio parūpino Loeaitie- 
nė ir Šimelienė. Š'e vakarė
liai sutraukia daug moterų.

Birdgeville, Pa.

kiu į Dievą Tėvą”, kas iš
reiški mūsų tikėjimų. To
liau, “Tėve mūsų” išreiškia

Iseptynis prašymus, kaip šie- 
Ii. taip ir kūnui. Tai

F

i tieji kalbėjo rožanč'ų. Todėl,
'raĮ Raulai, pamylėk rožančiaus 

Viulda Viešpaties Jėzaus. Po
to kalba'ma trys: “Sveika' 
Marija’', kad padidinus mu
myse tris leolog’škas dorybes: 
Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Po 
lo kalbama “Gariu" Tėvui ir 
Sūnui”. Tuo pareiškiama ga
rbė šv. Trejybei .Po to “Tė
ve mūsų” primena paslaptis 
apie Šv. Paną Mariją, ka« 
reiškia gyvenimą Dievo Mo 
.t uos. Penkios paslaptys pri 
mena Marijos yjiatingus ken
tėjimus, ar linksmybes bei 
Jos užsitarnavpinus. Kartoja
ma dešimts “Sveika Marija”, 
kas reiškia, kad per Mariją 
atėjo Išpildytojas Dešimts 
Dievo Įstatymų. Dievas Tė
vas davė įstatymus, o Jėzus 
Kristus atėjo, kaip patvirt’n- 
tojas tų įstatymų. Ir tokiu j 
būdu kartojasi penkis

maldą, o per Šv. Marijos už* 
tarymą užsitikrinsi sau am
žiną gyvenimą. J. V. S.

šv. Kazimiero Parapija

Praeitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje įvyko didelės iš
kilmės — vainikavimo Pane
lės Šv. Iškilmes surengė so
dai ietės - mergaitės “Mari
jos Vaikelių” draugijos na
rės. Visas pamaldas atliko 
pats klebonas. Per iškilmes 
įsirašė skaitlingas būrelis 
naujų narių. Žmonių prisiri
nko pilnutėlė bažnyčia.

seimelius, j Šv. Kazimiero svetainėje, bir-į 
Kad visa sėkmingai vykdžius, iželio G d. lygiai 3 vai. po pie-'

šauniai pasirodė programa - 
Pittsburgho Federacijos vaidinimu ir dainomis. Su- 

Apskrities Valdyba ■ didinta dvi komedijėiės ‘Mū
sų Teta iš Kalifornijos’ ir

būtinai reikia fondo apmokė-'tų 
jimui kelionės lėšų kalbėto-! 
jams. Todėl, ruošdamas šią i

ir ypatingu būdu atsidavė j ja į pamaldas kapinėse ir 
Panelės Švč. visų mūsų ben-į Adomo sodą. Paskui binge 
droš Motinos Marijos globai, bus, kaip paprastai, sebmn- 
Dieve duok, kad jų dukrelės
ir pasiliktų ištikimos savo iš
kiliai ngiems pasi žade j ima m s.

Gegužės 23 sodalietės

LIETUVIS: Aš esu tikras 
lietuvis. Noriu paretinti lietu
viškas pramogas. Bet neži
nau, kokią dieną bus Lietu
vių Diena?

RENGĖJAS: Kadangi šiais 
metais Liepos 4-ji pripuola 
sekmadienį, tai rengėjai nu
tarė turėti dvi dienas — sek
madienį ir pinnadienį.

LIETUVIS: Kokioje vieto
je pittsburgiečiai ruošia Lie
tuvių Dieną?

RENGĖJAS: Visuomet Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno ūky.

LIETUVIS: Kadangi aš 
gyvenu toli nuo Pittsburgho, 
kaip galiu surasti tą vienuo
lyną?

RENGĖJAIS: Kaip atva
žiuoji į Pittsburgbą, kiekvie
nas žino kelią į Castle Shan 
non — tik šešios mylios nuo 
vidurmiesčio ant kelio “88”. 
Privažiavus didelį gėlyną, va
rdu — Saxonwald Greenhou- 
ses reikia suktis po kairei ir 
važiuoti į kalną (pagal gėly
ną).

LIETUVIS: Kas rengia 
Lietuvių Dieną?

REN G Ė J A S: Šv. Prane iš- 
(Tęsinys 4 pusi)

Gegužės 23 d. mūsų choras 
buvo surengęs savybės vaka
rėlį saviškiams ir pakvies
tiems svečiams parapijos sa
lėje. Susirinkę jaunuoliai-ės 
pažaidė, padainavo ir, gard
žiai užsikandę, apie dešimtą 
valandą išsiskirstė po namus. 
J šią pramogėlę teikės atsi
lankyti ir pora svečių kuni
gų: kun. J. Pikutis, P right- 
woodo klebonas ir kun. T. 
Gearging iš Bridgevillės.

Tokio gražūs susibūrimai 
suartina parapijos jaunimą ii 

Nor- paskatina jį priklausyti sa

“Balon kritęs, sausas nesike
lsi”. Mergaitės ir vyrų roles 
labai tinkamai atliko. Vyrą 

o c”—V~--AS 
butaitė, šeštokiūtė, Žukaus- 
kiūtė ir Masiliūnaitė. Klebo 
nui prieš lošia.ą paskelbus, 
kad vyrukai šiam progranie- 
liui importuoti net iš Kali
fornijos, uždangai pasikėlus, 
tie “vyrukai” tinkamais nu- 
davimais publiką prijuokino. 
Dainos ir piano solo irgi la 
bai gerai pavyko. Bet gaila, 
kad neperdaugiausia publikos 
atsilankė, o jaunimo visai 
mažai matėsi. Mat, “movies” 
ir lindynių gėrimai bei nepa
dorūs šokiai juos traukia.

Turbūt, čionai bus didžiau
sia kaltė tėvelių, kad nepri
žiūri ir leidžia vaikus į viso
kias lindynes.

Sodalietės džiaugiasi, kad 
vaidinimas įir dainos taip 
gerai pavyko. Jos žada ru
denį vėl ką nors suruošti.

dieniais ir trečiadieniais va-i rolėse buvo Skrebiūtė, 
karais lygiai 9 valandą. Va
saros metu, pradedant su a- 
teinančiu mėnesiu, bus naujų

Geg. 23 d. moterystės Ino- dovanų. Kadangi bingo klū-
man įstojo Jonas Rupšlaukis bo pastangomis statoma kle-
ir Juzė Saimulevičiūtė. Lai bonija ir kadangi tasai klū- 
tasai palaiminimas pasilieka bas daugiausiai yra pasi dar
gu jais per visas jų gyvenimo 
dienas.

Išk’lmės Šv. Kazimiero-ka
pinėse ir Adomo sode, geg. 
30 d., bažnyčios komiteto rū
pestingai paruoštos. Girdė
jau, kad pamaldos už miru
sius įvyks 2 vai. po piet, o 
paskui bus kryžių pašventi
nimai, gi po to žaidimai. A-

| donio sode, į kurį suvesta e- 
Mergaitėms einant proeesi-, leklros šviesft Pre 

joje iš mokyklos. į bažnyčiąiš mokyklos
nestokavo ir žioplių, kurie, 
kad patenkinti savo žingei 

' i durną, subėgo kaip į kokią 
RAULAS: Jonai, ar nenu- parodą. O čia nieko ypatin- 

sibosta klausytis Marijai daž- go, tik mergaitės sau rinitai 
nai minint jos vardą? eina, kaip privalo eiti į baž-

JONAS: Raulai, ar tu esi nyčią. Žioplių smalsumas ar- 
vedęs? do rimtumą. Bet ką padary-

RAULAS: Taip turiu ir di- si — jų juk neišmokysi. Kad 
dėlę šeimyną. jauni vaikai taip nerimtai el-

JDNAS: Ar tavo moteriai giasi gatvėje, kuomet proce- 
nusibosta, kad visi vaikučiai sija eina, tai nieko ypatingo, 
ją vadina mama? bet kai senyvos moterėlės tai

RAULAS: Nu, kaip gi nu- daro, tai negražiai atrodo.
sibos. Motinai tai didelis 'ma- ., , . . . l o pamaldų šv. Kaz miero
lonumas, kuomet girdi vai- , . , .., ... , _ svetainėje įvyko motinu pakus minint jos vardu. Ir man .. ’ ,

... , . gerbimas, vaisęs ir praknl-
malonu girdėti, kad vaikai , , . , , . . .

uos. Trumpą, bet labai turi- vadina mane tėvu. . , ,, , _ , C11 .
i. . • • • v mugą, kalbą pasuke kun. SkriJONAS: Raulai, jei žmo- . . , , ... v, , . . likus. Ant galo padėkos žodi

gui patinka, kad jo vardu , . . . . v. .. . v . ‘ tflre visiems sodaliečių pirm.
mini su meile ir užuojauta, , , T , ... ,. „ ,, . ... . Adele Janauskaite, kurios pa
tai Sv. Ranai Marijai dar . . v., , . . , .. . stangomis sios gražios rane-
labiau patinka, nes jinai yra - ... . ... .. _, J les Sv. vainikavimo iškilmes

kVerta pagarbos. , „ .
1 buvo surengtos. Taip pat ne-

RAl’LAS: . AtĮ Aižančiu* 'mažai pasidarbavo ir kitos 
kalbamas vien nemokytų, ku- valdybos narės. Garbė moti- 
ris negali skaityti knygų? nonis, kur.ių paraginimu

-vkiu.-

bavęs, tat praeitą savaitę 
jiems buvo surengtos vaišės, 
per kurias nusitraukta pa
veikslai, kad juos, tarpe ki
tų dokumentą galima būtų 
įdėti į klebonijos kampinį ak
menį. Ten bus taipgi Bingo 
klūbo istorija įdėta ir visa 
jo darbuotė. Per vaišes pa
sakyta keletas kalbų ir nu
balsuota varyti bingo visu 
smarkumu pakol nebus užmo
kėtas kiekvienas klebonijos 
statymo centas. Bravo, jau
nuoliai! Jūsų darbuotė ir pa
siryžimas labai džiuginantis

šviesa, rr e progos, 
reikia priminti, kad po pa
maldų kapinėse bus pardavi
nėjami sklypai. Gera proga 
juos įsigyti, kas dar neturi.. Daugiau tokių darbuotojų.

Klebonijos statybos fondas 
auga. Praeitą savaitę aukojo 
sekantieji: Stankauskas Pra
nas paveikslais uždirbo $50, 
viena tretininkė paklojo net 
visą šimtinę ($100.00), Soda
lietės mergaitės uždirbo $43, 
Radziukynas Aleksandras $5, 
Tretininkų draugija $15.00, 
Jonas Blažaitis $5.00 ir -Bro
nislovas Blažaitis $5.00. Kas 
daugiau? Nors viskas šian
dien labai pabrango, bet ge
rų žmonių duosnumas nuga
lės visas statybos sunkeny
bes ir, galima tikėtis, kad 
šią vasarą atsistos klebonija. 
Sukruskite visi, kurio dar 
nieko nesate klebonijos fon
dui davę. Kaip visi stos, tai 
daugiau padarys.

Patarėjo Ieškotojui 
p. J. B. T.

Minias sužavėja ir patrau
kia prakilnios idėjos, vykdo- 
•mos be asmeninių sumetimų 
ir skaisčios sielos vadų nuo 
širdus balsas.

Kai vado žodžiai. pasidaro 
nebe realūs gyvenimo prak
tikoje, liet priedanga, deko
racija, iluzija, — minios su
stoja jį sekusios ir jautres
nės širdies talkininkai pasi
traukia iš kelio...

Dvilipumas, kuris pasėja 
nesutarimą tarp žodžių ir da
rbų nėra sutaikomas su gerų 
santykių kioncepeijii žmonių 
tarpe. 0 kur nebėra susiklau-

vom organizacijom.

Mūsų sodalietės, rodžiusios 
ligšiol daug iniciatyvos, pa
vyzdingo veiklumo ir jaunuo
liško entuziazmo, pradeda si
rgti senatvės liga... AVake up, 
girls! V.

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš

T. W. Foerstcrisžūčiau.

šv. Jurgio Kareivių drau
gija laikė mėnesinį susirinki
mą.

Girdėjau, kad Glohienė po 
sunkios operacijos eina svei- 
kyn.

Sunkiai susirgo Skodis Al
bertas. Linkime jiems grei
tai pasveikti. Vietinis

symo, tenai pasireiškia gyve
nimo stagnacija.

Čia ir glūdi visa paslaptis, 
dėlko nesutraukiama tūksta
ntinės minios “vainikų die
ną”. G-ery3

BIZNIERIAI, GARSINKI
TĖS “DRAUGE”

Bingo klūbas praneša, kad| 
jų 'sekmadienį (Decoration Day) 

JDNAS: Ne, Raulai. Roža-1 dukrelės įsirašė į sodalietės bingo nebus, nes visi važiuo-

<^UOUSC

FRIGIDAIRE
Specialis!

“SUPER-DUTY” FRIGIDAIRE 
—SU METER-MISER

TIK

Modelis DRS 537

• Didžiausias Bar

genas. 1937 Super- 

Dnty Frigidaire— 

su Meter-Miser ir 

kitomis sensacinė- 

mis Frigidaire y- 

patyliėmis! O visgi 

didelę Frigidaire 

vertybę šiandien.mo. Bet nepasiduok nekant
rumui ir nusiminimui. Tokie 
užgavimai dažnai įvedė pasi
gailėjimų eilę ir Akaro kio 
nis buvo vilt’es durimis. Kiek 
daug danguje, kiek daug ant 
žemės, dabar dėkoja Dievui 
už jų ištylimus. Jis žino kaip 
išvaduoti. Sakyk, “Viešpatie, 
aš kenčiu prievartą, užstok 
mane”. (Izaijo XXXVIII, 
14). “Pavesk savo rūpestį 
Viešpačiui ir jis išlaikys ta
ve” (Psalm. LIV, 22).

— William Jay.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis A

Gegužės 27-ta Diena

‘^OFFICE

nas-Pasidariau pats 
tą”. — J°bo VII, 20.

Ši kalba kartais yra užgau
tųjų kalba. Toks buvo Jobo 
sušukimas. Mes kalbame n- 
pie vargą. Jis galėjo pasa
kyti, “Tėmykite ir matykite, 
ar yra skausmas kaip mano 
skausmas”. (Raud. T, 12). 
Jei mes negalime užgirti jo 
nusiskundimo stiprumą, mes 
vos žinome kaip jį pasmerk'- Į 
ti. Pats Dievas jį praleidžia 
ir tiktai palaiko jį kaip kan
trumo pavyzdį... Užgavrmai

Neapleidžia kasyklų. B r aižiny parodoma Snperior Coal Co., Wilsonville, Ilk, anglių gali būti dideli savyje iš jų 
įasykla, kurioj angliakasiai tęsiu sėdėjhmo streiką'”. ( ,

BAND DLAY5.5PEECMES 
AREMADE,

“QUICKUBE” TACA
su Momentaliu Kubų Pa- 

Euosavimu.
Kiekviena Tara vlsn-tnefalo! 
Oreliai sušąlanti. I.edo kubai 
irromentallal paliunsuojaml IS 
taeos . . du ar visa tAca. .. 
kiek Jum reikta. Pašalina 1S- 
tlrplnio eikvojimų. Kiekviena 
tara Siame Supe>r-I)uty Frt- 
fcldaire turi Lų pulkų pa Tan
kumų.

N\EN PLAY CAQO< 
' NERE’

COMMISSARY 
MINĖK EATHERf

skaitliuus, dažnumo ir ūmu

Mums reikia auklėtis tikė
jime, kantrume, meilėj, mūsų 
bailios širdys yra taip prisi
rengusios pasiduoti bevilčiai, 
taip palinkusios šaukti, kad 
našta yra perdidelė mums pa
nešti. Tasai atsiunčia tą, kas 
kartu, kurs atsiuntė tą, kas 
saldu, ir tai geriausia, ir da
žnai tui skausme ir pralaimė- 
jiiųe mes esame palaiminti.

Kad padengti nunSImt) Ir koAtua, Mek aukštesnė kaina imama 
už Itefrlgeratorlus parduodamus sulig ISmokėjlmų Planu

COMMONWEA1TH EDISON

ELECTRIC SHOPS
DOWNTOWN— 72 W. ADAMS ST.—132 S. DEARBORN ST.

Talephon* RANdolph 1200, local 66

4(34 S. Ashland Ava. 
2Z33 Mllwaukaa Ava. 
4231 W. M odi.o n St. 
9745 Lincoln Ava.

3460 S. Stata St.
2950 C. 92nd St.

rutilui eouroNi aivas

4833 Irvlng Far* 
4562 Iroodvray 
(52 W. 63rd S«. 
11046 S. Michigan i



Dirba dviem pamainom — cBeną, ir naSctj. Dažni šio pavasario lietūs kai kuriose vie
tose sutrukdė farnieriams darbus laukuose. Kad nepavėlavus su sėja, dirbama, dienų ir 
naktį, č’ia matoma farmerį naktį traktorių ariant laukų.

PUAttgltt

PITSTONIEČIAI IŠKILMINGAI MINĖJO 
KUN. JONO KASAKAIČIO 25-kiy METŲ 

KLEBONAVIMO SUKAKTĮ

ro
Gegužės 16 d. Sv. Kazimie- kliai vadovavo 6vč. Trejybė

parapijiečiai iškihn'ngai 
minėjo kun. Jono Kasakaičio 
25 meti) klebonavimo sukak
tį. Kyte 10:30 atlaikyto* iš
kilmingos pamaldos. Vakare 
parapijos sakė buvo {Minutėlė 
parapijiečių ir šiaip jau ta

parapijos klebonas gerb.’ kun. 
Juozas K. M 1 iauskas.

Atatinkamas kalbas' pasa
kė kun. Jonas ŠUf>šinskas, 
adv. Fr. Flannery, Pittstono 
majoras A. Langan, adv. Jo
nas S. Lopatto ir patsai soapykinkės svečių kunigu ir >. - , , , f

w. ~ , Į lenizantas gerb. kun. Jona>

Lietuvoje, lietuvių — prancū
zų draugija gegužės mėn. 15 d. 
Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejaus patalpose atidarė 
parodų, kurių paėmė j savo 
globų Lietuvos Respublikos 
Prezidentą# Antanas Smetona 
ir Prancūzijos Respublikos

Atvykęs Į Vilnių birželio 28' prezidentas A. Lebrūnas.

NAPOLEONO LAIKAI 
LIETUVOJE

(Tęsinys iš 2 pusi.)
prancūzų organizuojamus pul
kus ir nesiryžę į karų už savo 
gimtojo krašto laisvę.

pasauliečių. Pas visus buvo 
graži ir linksma nuotaika. 
Kas pažįsta Pittstono svetin
gus žmones, tai kuomet jų lū
pose ym ‘ Mano sieloj šian 
die šventė..?” tai žinok, kad 
jie visi celebruoja ir linksmi
nasi.

Minint kun. J. Kasakaičio 
25 metų klebonavimo sukaktį, 
pittston iečiai tikrai gali pasi- 

valstybės ar-'1"“*1' kartu *■ "3^

Kasakaitis.

AKIŲ GYDYTOJAI

d. palikęs savo armijų sosti
nėje iki liepos mėn. 16 d. Na- 
paleonas sudarė Lietuvos ku
nigaikštijos valdžių iš pirmi
ninko Stanislovo Soltono ir 

rių: grafo Juozo Sierakovs- 
kio*' kon. Aleks. Sapiegos, 

’rario Jelskio, A. Patockio, 
3 Jono Sniadeckio ir Juozo Ka- 

jfcakausko, gen. sekretoriaus.
Tokie yra svarbieji Napaleono 
buvimo Lietuvoje istoriniai 
metmenys.

Minėdama Napaleono laikus

Prancūzuos muziejus, Lou- 
vre’o muziejus, Versalio m. 
valstybinė biblioteka su savo 
skyriais: graviūrų kabinetų, 
rankraščių departamentu, Pa
ryžiaus aukšt, mena mokykla, 
tautos saugumo ministerijos 
archyvai, medalių ir monetų 
administracija ir kt. įstaigos 
jau paruošė ir išsiuntė ekspo
natus beriančius
epochų.

Iš Lietuvių pusės prie pa-

GERKIT Tl“ ““r ALŲ

glmhrosiia 
SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Viai 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,
Jęur gausite greitų ir teisingų pa- 
(•irnavimų.
i\2415 West 64th Street
K

io Telefonas BOULEVARD 7179

rodos prisideda 
dirvas, turįs daug Napaleonų 
mato dokumentų, dar niekur 
nespausdintų, taip pat ir savi
valdybės archyvas bei Vytau
to Didžiojo universiteto biblio i J08 
teka, kari parodys Napaleono itvarlia- 
laikotarpio knygas ir laikraš
čius, meno muziejus skolina 
įdomių graviūrų. Taip pat 
prisideda ir privatūs asmenys 
turintieji vertingesnių ir tin
kamų eksponatų.

Kalbėtojai pabriežė kun. J. 
Kasakaičio' darbuotę kaipo 
kunigo - administratoriaus ir 
v'suomenininko lietuvio putli 
joto.

Adv. J. S. Lopatto V|Mitin- 
<ai kalls jo apie tų laikotarpį, 

y. prieš kun. J. Kasakaičiui 
ateisiant į 1‘ittstonų, kuomet 
'•ionyk.še.iuoso lietuviuose bu-

Ketvirtadienis, geg. 27, 1937

lietuviška. Nes kas kur ir ka
da tik kų rengia ar rengs dėl 
lietuvystės, knn. J. Kasakni- 
čio gaus įtarumų ir prituri
mų.

Majoras A. Langan ir atl v. 
Flannery pareiškė savo džiau
gsmų, kad gerb. kun. J. Ka
sakaičio nuoseklioj vadovy
bėj, lietuviai pralenkė kitas

vo nesutikimai ir juii tijų-par-Į tautas kultūroje ir visutlmc- 
tijčlės. Bet .šiuo laiku l’itts- 
tone yra tik viena stipri par- 
tija, tai katalikiška ir grynai

DR. VAITUSH, OPT.I Ifc'TITVK
OFTOMETKICAl.i.Y AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akiu Įtempimą, kuri: 

auti priežastimi galvos skaudėjimo 
i i v _ t\ i svaigimo, akių aptemimo, nervuotumu klebonu. Dvasinis ir ma • mOi skaudamą aktų karsti, ateais,,

• , • ___  trumparegyste ir toliregystę Priren-terijalis parapijos stovis yra teisingai akinius. Visuose atst'.l- 
geras. Nežiūrint jau kelinti, tKS*
metai bcsiančianėiMi depresi- j

parapija neturi skolų ir, jf“““f ■“ .T

Parodos organizacija rūpi-f 
naši lietuvių — prancūzų drau 
gijos valdyba, Paryžiuje jai 
atstovauja prof. Baltrušaitis. 
Draugija pavedė Lietuvos me
nininkams nupiešti didelį Lie-

Napaleono .tuvos žemėlapį su Napaleono 
(padarytu keliu per Lietuvų į 
Maskvą ir atgal, o taip pat iv 
žemėlapį su prancūzų kapais 
Lietuvoje.

Be tos parodos, lietuvių — 
prancūzų draugija suorgani
zavo eilę paskaitų, liečiančių 
Napaleonų ir Lietuvų. Rudenį 
šios paskaitos bus atspausdin
tos atskiru leidimu.i

Parodos metu bus uždėta 
marmurinė lenta ant namo, 
kuriame Napaleonas Kaune 
buvo sustojęs, su tokiu
šu, “Čia gyveno 
1912 metais’’.

LIETUVIAI DAKTARAI

Cal. CĄNal 2346

DR. F. G. VV1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 tr 7—tf vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANa! 0102

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

užra

Bankieto programai nuošė

Pittstiiirgho žilins
LIETUVIŲ DIENA

sltikio-ų akys atitaisomos be akimu. 
j Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

(Tęsinys iš 3 pusi.) ' ‘
* ' * ‘ f

kaus Vienuolyno Rėmėjai, pa
dedant Pittsburglio lietuvių 
klebonams.

LIETUVIS: Ar tų dienų 
būna ir daugiau lietuviškų 
pramogų?

RENGĖJAS: Ne! Nes kie- 
kvienas jaučia savo širdyje, 
kaipo didelę pareigų remti 
Lietuvių Dienų, kuri būna 
viena metuose.

LIETUVIS: Kam pelnas 
eina?

RENGĖJAS: Visas pelnas 
eina Sv. Pranciškaus vienuo
lynui.

LIETUVIS: Kas per nau
da iš to lietuviams?

RENGĖJAS: Vienuolynas
yra apšvietos židinys. Yra

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

prilaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CĄNal 0623

Ik V,
j X* '--f

L. M. NORKUS 
Rea. UEMLOUK 6240

— Na, prašom padainuoti 
kų nors.

— A, kad aš taip nedrįstu. 
Čia tiek daug publikos.

— Tas nieko, vistiek niekas 
zj) neklausys.

Napaleonas 1 šaltinis tikėjimo. Vienatinis 
į pamatas išlaikyti tarpe A- 
merikos lietuvių tautybę, nes, 
jei nebus vienuolynų, tai ne 
bus nei lietuviškų mokyklų. 
Prie to dar, vienuolynai yra 
kultūros ir doros auklėjimo 
vieta. Todėl, visi lietuviai ir 

įremia vienuolynus. Rengėjai

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CĄNal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9600_____

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Pancdėlj, Utaminke 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 
Rez. TeL Republic 5047

minam gyvenime.
(Pabaiga bns)

LIE I UVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 6286

Rez.:
2426 W. 69 Sk

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS ’
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
I Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

siais nebus valandų jiopiet, bet nuo j 314/ So. Halsted St., Chicago 
10—12 ryto. Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

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

Kasdien išskyrus seredtj, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liejies ir Rugpiūčio mene-

AMERIKOS LIETUV?TT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaiki]

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAPayette 8016

VALANDOS:
2—4 Įiopiet — 7—9 vakare 

rrečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ofc. ItEPublIc 7696 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road
Antrad., ketviilad. ii i»enktadienlat» 

3-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
SeStadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais tr trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v.
Sekmadieniais pakai sutarties. __

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį_________

taikų ligų gydytoja, 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•Askvm« seredomis ir ankstumi*

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
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 susitarua

Subatoms ClceroJ 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JO S 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.

MIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Cbieago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Bivd.
Tel. KEYstone 5286 

Vai. pngal sutartį
6322 So. Western Avenue 

PROspeet 1012

Telephone: BOUIevard 2S00

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: RE Public 9723

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILK

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, IIL 
Tel. Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

TeL HEMiock 3977 
Trečiai!, ir Sekmad. fiagal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_______________ Tel HEMiock 4848

Tel. BOUlevsurd 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAOO, ILL.
Telefonaa lODvay 2810

OFISO V AIA N DOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994
: Tai. PLAaa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
<Nedtdiomisi 2ĮU2 20 2ki J2 di«nj^

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res. KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street

~ Tel. CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Rea. and Offiee
2359 S. Leavitt St. 

VaL 3-4 pp. ir 7-9 vak. OANal 070«

DR. J. J. KOWAR
(HCWARSKAS> 

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

Nadėllom Ir Trečladlenlala 
Pagal Sutarti

Offiee Plione 
PROspeet 1028

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
OTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandoa 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal autartj

Tai. CANa' 0S57
Rea. PROspeet 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro ____

Chicagos lietuvių Ir. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association lr American 
College of Snrgeona, yra Glaag A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai antorltetai mitay li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tel. HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE,
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IŠ CICERO LIETUVIU GYVENIMO
Šv. Antano draugijos ko-Į pasižymi patrijotiškais dar- 

nusijos susirinkimas buvo 19 bais ir dideliu savęs pasišve- 
d. gegužės. Iš komis jos na- J ntimu. Didelė garbė jums vaf
lių visi dalyvavo, ne visi ske-1 keganiečiai, už tokį vieningu- 
Ibimų rinkėjai atsilankė. Ske nių.
Ibimų rinkėjai prašomi pasi
darbuoti, kad programa ga
lėtumėm padengti lėšas, ku
rių turėsim daug. Rengiant 
tokias iškilmes, susidaro daug 
lėšų.

Taigi, vyrai Šv. Antano dr 
jos, visi kvieeiaJmi į darbų, 
jei norint iškelti draugijos 
vardų ir pasirodyti visuome
nei, kad draugija gerai gy
vuoja. Ypatingai prašau Ci- 
eeros žmonių ir draugijų. Jei 
mes patys būsim gerai prisi- 
5/uošę, pasekmės bus geros. 
Šiandienų tokie laikai, kad 
turime vieni kitiems }>adėti 
darbų pirmyn varyti, turim 
būt organizuoti, kad ir sve
timtaučiai matytų, jog mūsų 
draugijos dirba vieningai. 
Prašau visų draugijų daly
vauti mūsų draugijos iškil
mėse. įdubai malonu girdėti, 
kad daugelis dr-jų jau paža
dėjo dalyvauti, ypatingai iš 
tolimesnių miestų, kaip Wau 
kegan (Šv. Antano draugija). 
AYaukegano draugijos yra la
bai draugiškos, visur prisi
deda. Jose randasi gerų vei
kėjų, patrijotų, kurie supran
ta vienybės svat’bų. Jfė'visftr

Prašomos ir kitos draugi
jos dalyvauti 'mūsų iškilmė
se. Visos bus maloniai pri
imtos.

Nutarta išleisti gražių ju
biliejinę knygų su jmveiks 
lais žymių veikėjų ir k’to- 
kiais pamargini mais.

Dar pakartoju, kad jubilie
jinės pamaldos bažnyčioj pra
sidės 10:30 v. ryto. Per mi
šias draugijos nariai e's prie 
šv. Komunijos. 2 valandų i>o 
pietų prasidės vaikštynės, o 
5 valandų vak. koncertas, gi 
8 valandų vak. šokiai.

Draugijoms iš kitų koloni
jų bus parūpinta užkandžio.

A. Valkčius, pirm.

Damas

Kritingacn padėjimą. Cass county, Ind. vai., deputy še
rifas Elmer Craig, kurį sykiu su kitu policininku, sunkiai 
sužeidę pasislėpę Goodland, Ind., banko plėšikai. Į jų auto- 
mobilų iš kulkosvaidžio plėšikai paleido 51 šūvį. Policinin
kui Minniman kulkos vos nenukirto kojų.

Dėdė Kastukas Sako
Rašo

Adv. K. J. Savickus

Žiemos Žemės Mo
kyklas baigė 445 

mokiniai

Į

ž<>-"Sporto Šventės”

Jš mūsų senesnių lietuvių 
gal'ma išgirsti įvairias nuo
mones apie sporto naudingu- 
«mų gyvenime. Paprastai, tė-

CICERO. — Pranešu visuo- vai pasakys, kad sportas nie- 
menei, ir visoms draugijoms, kam netikęs vaikų žaidimą;-, 
kurios dalyvaus* Šv. Antano Uie išgyveno visų savo am- 
draugijos 25 metų jubiliejaus žiu he tokių pasilinksminimų,
iškilmėse, Ciceroj, 13 d. bir
želio, kad per J. Budriko lei
džiamų radio programų gegu
žės 27 d. vakare bus padary
ta pranešimas.

Pranešimų patieks kun. A. 
Valančius. Visi užsistatykite 
savo radio ant Cicero stoties.

A.-Valančius

PIRKITE TIK

NORGE
IR BŪKITE UŽTIKRINTI, KAD GAUSITE 

GERĄ ŠALDYTUVĄ

» f- / ? I
-........... '

1. — Žemesnė temperatūra išlaikys produktus šviežiais
nuo 2 iki 5 kartų ilgiau.

2. — Didesnis drėgnumas vidury, palaikys tų natūralų
sultingumų.

3. — Norge kainos vra žemoR. GALITE PIRKTI
LENGVAIS IŠMOK RJ I M,A 1 S.

DABAR
MAYTAG SKALBIMO MASINOS

su $2O°° NUOLAIDA

Roosevelt Furniture Co., Ine.
2310 West Roosevelt Road

CHICAGO — Phone: SEEIey 8760

PRISIUNTUSIEJI SEMINARIJOS KOPLY
ČIOS STATYBAI BALANDŽIO MENESĮ

Seminarijos Vadovybė Nuoširdžiai Dėkoja 
Visiems Aukojusiems 

Ch’cago, IU.

Kun. A. P. 'Baltutis — lan 
gui įtaisyti — $200.00.

Bruožiu šeima — $25.00. 
Jonas Makauskas, 701 No.

Central st., padėkojimui ark. 
J. Matulevičiui už pagijimų 
— $20.00.

Agota Karosienė — $15.00. 
N. N., Aušros Vartų bažny

čioje — $10.00.
Simonas A. Paleckas $5.00. 
Agnietė Kalašinskaitė $5. 
J. ir B. Naujokai — $2.00. 
Ant. ir Agn. Aleknai $2.00. 
J. Vaspučinskas — $1.00.

Per P. Turskienę aukojo:
N. N. $2.00; Kazimieras Žn- 

lvieri finas $1.00. 14 asmenų 
po 25c.

Per Valerijų Žilinsiąs 
aukojo:

Valerija Žilinskas $10.00.
Kotik’s Market — $2.00.
Po dolerį: Joseph Furno, 

Peter Furno, A. Pivorūnas, 
P. Sapranauskienė, Victoria 
Pierce, Agnės Jucius, Jurgis 
Dasan, Petty Stanker, Juo 
zas Laucius, Kazimieras Ju
cius, Jurgis Piktužis, Ieva 
Valentas, Martinas Žilinskas,

šaitis, Edv. 
weiko.

Klimas, V. Do-

Po 50c: A. B'.towt, Marijo
na šemaitienč, W. , C tunas, 
Agnės Virsimi. W. Gužinskie- 
nė 25c.

Per Sofiją Kaunienę 
aukojo:

Ona Kim’nienė — $15.00.
Po dolerį: lt. Vaitkienė, K. 

Žaidusius, Mis. Yankaitis, IJ 
Pipirienė, lt. Šumiokienė, 
Juodkienė, S. Mangevitz. 
na Pbvllis ir Stunislovas lj
nai <oc.

tad jaučia, kad to nerė kia. 
Senesnių amerikiečių čia ap 
įsigyvenančių nuomonė 
sportų bus skirtinga. Tokie 
asmenys pasakys, kad sar
tas sulaiko .jaunimų nuo vi
sokio ištvirkimo ir dumia jam 
sve kų kūnų. Ajiart to, dar 
pridės, kad per sporto žaidi
mus vaikas ir vyras turi ge
rų progų iš^įmokjnj, kaip 
save susivaldyti įtemptuose 
momentuose. Žiaurumas ir no 
ras tik laimėti pradedančiu 
sporte pasikeičia į norų drau 
giškai sportuoti.

Šįmet visi esam girdėję 
kad atvyksta sportininkai iš 
Lietuvos pasisvečiuoti su o- 
merikiečiais. Tai bus pirmas 
toks įvykis mūsų tautiečių. 
Perdaug iš jų negalima da
bar reikalauti, bet visi kurie 
matė juos žaidžiant Lietuvoj 
džiaugiasi kad per trumpų 
laikų jie pasiekė aukštų kla
sę žaidime. Su sporto rung
tynėm galėsime sumegsti ar
timesnius ryšius gyvenime su 
savo broliais; toks yra ir tik
slas visų tautų Olimpiados. 
Tikimės, kad visi lietuviai 
Chicagoj atvyks į surengtas 
sporto šventes pamatyti sve
čius. Turime virš šimtų tūks- 

i tančių tautiečių Chicagoj, o 
j kitose vietose irgi randasi 
gana dideli būriai. Visi lan 
Rykite savo sporto parengi
mus, kurių tikslas yra geres
nis susipažinitmas tarp savęs 
ir broliais užsieniečiais.

m

Agota Sinevieius — $1.00. Florence Stanker, Catberine 
Petr. ir Placidą Gailiai $1. į Jacobs, Veronika Stočkus, A- 

nna \Yalker, ponia Mitkus, 
A»nelia Daukšis, Pet. Tatno-Pcr Juzę Bužų aukojo:

Po 50c: A. Kaunienė, 
Kaunas, C. Rožes.

Per F. Vaicekauskų 
aukojo:

F. Vaicekauskas — $10.00' 
F. Navakauskis — $2.00. 
V. Slepikas — $2.00.
M. Sadauskas — $1.00.

(Bus daugiau)

J.

KAUNAS. — Žiemos 
mės ūkio mokyklas lanko ne 
tik ūkininkai, bet ir jų vai 
kai. J jas priimami berniu
kai ir mergaitės nuo 17 metų 
amžiaus.

Mokslas žiemos žemės ūkio 
'mokyklose trunka 5 mėnesius
Prasideda lapkričio mėn. ir tramentienė, 
baigiasi kovo mėnesį. Žemi Rakštis, II. 
Ūkio Rūmų išlaikomų žiemos 

apie žemės Tikio mokyklų yra 13.
' Taip pat yra dar G privati
nės, valdžios šelpiamos, žie
mos žemės ūkio mokyklos.
Šiais 'metais žiemos žemės ū- 
kio mokyklas baigė iš viso 
445 mokiniai. '

Juzė Bužas — $5.00.
Po dolerį: M. Yeramaitie- 
', F. Parestes, J. Paulikas. 
Po 50c: S. Calaleres, K. Pu-!

F. Alberta, p. 
Ringalaitė, O.

Laurinaitienė.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uankietams — Ijaldutiivėms — 
Papuošimams.

Phone LAl’AYL’ITE 5800

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WH0LESALERIAM8!
Dabar pas mus gailis gauti tikros Lletuvl&kos Valstybinės Degti

nės Importuotos Ift Lietuvos.
(Mes Ir visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

VTILITV LIQVOIt DINTRIBUTORH, INC.
50:11-33 S. Asblaml Avė.

Telefonuokite bite laiku, l’rosp«-<-t 0718

Didžiausias 
Giesmių

K N Y G Y N

Suprask Save
Paklausk savęs po d’enos

darbo, kiek gero esi padaręs,Į PLATINKITE "DRAUGA”
kiek pažangos nuo vakaryks *
čios dienos ir kiek blogo. Ma- 

1 tysi tada, kati padaryti blogų 
I yra gana lengva, gi daryti 

> gerų sunkiau, o padaryti ko
kios nors pažangos gyvenime 
labai sunku. Kad pasiekti ga- 

I rbingų vietų, reikia turėti di- 
! delio noro ir energijos. Kai 
pagalvosi kasdien apio savo 

I darbus, save geriau suprasi 
j ir taip pat savo draugus.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
- —■ o-------

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

JK

LAIUOTUVI 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAIK0PLYCI0S V|SOSEMIESTO DALYSE
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
I TĖVAS

VIRginia 0883

SOLISTAMS IR CHORAMS!
Muzikos, Dainų

A S
ŽINIOS”Reikalaukite:

“MUZIKOS
IBIO N. Damen Avė., Clileago,

Ir

III.

Eina atrytu Tauškia ir 
Pliauški*?. Susitinka verkiantį 
vaikų.

— Na, ko tu, vaikeli, taip 
verki! — paklausė Tauškia.

— Kad tu durnas, — at
isakė valka*.

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk.

Atsakantis darbas
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005

Ezerskis ir Sumiš
P. I. Ridikas
Ladiamicz ir Sunai
I Liulevicius 
S. P. Mažeika

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULiman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23 rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULiman 1270

4348 So. California Avė.
Phone LAP'ayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YABds 1138

skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

Phone #000

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriauaiaa patarnavimas — Moteris patarnauja

A. Masalskis 3307 Litnanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

S. M. Skudas 718 West 18th Street
Phone MONroe 3377

820 W. lftth Ava. I. J. Zolp 1646 We8t 46th Street
Phone BOUIevard 5203 

*......... *
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APLINK MUS
Galėsime Pasimokinti

Juozas Kriščiūnas, dauge
liui žinomas kaipo Labutis, 
įgvyko į Lietuvą. Per Atlan- 

of tų plauks Švedų - Amerikos

Tėvų Dėmesiui

Kviečiame Chicagos merge
lių 8 skyrių baigiančių tėve
lius atlankyti akademijų pen
ktadienį, gegužės mėn. 28 d. 
Viskas apžiūrėjimui bus at- 
Bira — open bonse nuo 5 vnl.
■ 8 vai. vakaro. Pamatysi-1 

“^^gražių rankdarldų, siuviB paišinių 
^muią

Pavis Sąuare (T«wn 
Lake) parko salėj antradie
nio ir trečiadienio vakarais 
įvestos elementarinės anglų Sekmadienį birželio 6 d. ko- 
kalbos ir pilietybės pamokos nlpOzitoriu8 A. Pocius su Šv.

Linijos laivu Gripsholm.

nemokamai. Jas duoda T. F. 
Friedinan. Ttūpinasi W. P. A. 
Kurie dar nesate šio krašto 
piliečiai, pasinaudokite.

Tam pačiam parkelyje įve
sta nemažai pagerinimų. Kas-

Jurgio parap. orkestrą vyks 
į Oak l'orest koncertuoti prie 
glaudos įnamiams.

Cicerietis donas Brazaus- Į 
kas leidžia vakacijas Mari- i 
jenų farmoj, bet ateinantį se- j 
ktnadienį j s atvyks į “Drau- 1

t dien, išskyrus sekmadienius, 
ir gražų prog- Yyraj gaų maudytis nuo 4 ir^

Sha. "Visus kviečia. 8:30 vai. vakaro. Jvesta 28 go” piknikų su žemaitukais.
Piknikieriai gaus ant jų pajo
dinėti.

I
šv. Kazimiero Seserys lašams — sliowers prietaisai.

i..... ..... ................
kCalif., dr. J. ^Bielskis, kuris pe»čiu praėjusį sekmadienį 
lūžima aukštų vietų Prudenti- Nekalto Prasidėjimo parap. 
lai Apdraudos kompanijoj. A- įvyko įdomus ir links-

Dr. Bielskis Buvo 
Chicagoj

Porai dienų į Cbicagų bu-

LRKSA 160 Kuopos 
Vakarėlis

J. Enčerio, p. šrupšienės.

-Blanke artimesnius savo drau 
gus, iš p. Bakščio (803 V,’. 
39 str.) prisipirko Lietuvos

mas jaunimo vakaras. Mat, 
LRKSA 166 kuopa užsimojo 
suorganizuoti jaunimo sky-

Ciceroj Labdarių 3 kp. smn 
i rkiai dirba, kad kuo geriau- 
į šia prisirengus prie “Drau- 
I go” pikniko ir kad su kuo 
didžiausiu skiVhuim žmonių 
ten nuvykus. Ten bus pagar
sėjęs vengras ir kitokie špo
sininkai.

Penki Metai
maisto produktų ir išvyko at- rių. Pradžių jau turi. Pirmas
gal į namus. Chicagon atskri
do lėktuvu. Atgal grįžo trau
kiniu.
Išvyko į Nevv Yorkų

žingsnis padarytas. Kai prie 
kuopos prisidės daugiau jau
nimo ir dažniau panašūs lin
ksmus vakarėliai bus suruoš
ti.

“Draugo” drfciveris A. 
Kūnickas užvakar išvyko į 
Kew Yorkų. Jis išvežė švedų 
įaivan a. a. dr. Bagdono au- 
|omobilių ir kitus daiktus,- 
ruriuos velionies pusbrolis 

lęerb. kun. Albavičius siunčia
Lietuvų dr. V. Bagdonui, 

ikram velionies broliui. Kū- 
Įickis užtruks Rytuose ilgiau, 
les Nciv Jersey valstybėj tu-

tri savo giminių.

Geg. 27 d., š. m., sueis pe
nki metai nuo mirties kun. 
T. Gasparaičio, kuris ilsisi 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Neužmiršime kun. Tarno, 
, mūsų studentavimo dienų 

R. Andreliūnas, plačiai 2:- .draugo. Mokykloje jis visa-
nomas lietuvių laikrodininkas, 
šiomis dienomis mini 15-kos 
metų biznio sukaktuves. Per 
tą laikų biznis jam neblogai 
sekėsi ir bi&nhii plečiantis 
keletu sykių turėjo keltis į 
erdvesnes patalpas. Dabar jo 
krautuvė randasi bizniškiau- 
sioj Marquette Parko vietoj 
adre.-u: 6324 So. Western av.

tfRAmAR

Ūkininkai Gali Įsigyti siems ūkininkams veislinius 

Veislinių Gyvulių Su
mokėdami tik ketvirtų 

dalį kainos

KAUNAS. — IJetuvos gy
vulių ūkiui pagerinti Žemės 
Ūkio Rūmai šiemet Švedijo
je pirks geros kilmės juod-
margių bulių, ardenų veislės 
arklių ir hekonin o tijx> kui
lių, o Rytprūsiuose pirks vei
slinių avinų. Užsienyje veis
linius gyvulius pirks tam, 
kad ūkiil.’nkai galėtų jais 
pagerinti vietinius gyvulius,’ 
veisiant negiminingo kraujo 
gyvuliais.

Užsienyje pirkti veisliniai 
gyvuliai bus išdalinti ūkin’n- 
ka'ms. Žemės ūkio rūmai su
mokės už juos tris ketvirta 
dalius, o,ūkininkams reikė, 
mokėti tik vienų ketvirtadalį 
jų kainos. Tinkamai išlaikiu-

Mažo miestelio bankas. Goodland, Ind., miestel’o valsty- 
ibinis liankas, kurį prieš porų dienų apiplėšė keturi plėšikai, 
j Žemiau už 20 mylių nuo miestelio farmerių bažnytėlė, už ku
rios, pafmatę pavojų, plėšikai pasislėpė. Kai policijos skva- 
d'as privažiavo bažnytėlę ir sustojo prie krvžkelio, k^arl pa
tirti, į kurių pusę plėšikai nudūmė, į policijos automobilių 
plėšikai pale’do kulkosvaidį. Sunkiai sužeisti vyjęsi plėši
kus šerifas K. Craig ir policininkas P. Minniman. Po to plė
šikai pasislėpė. Suorganizuota 300 ginkluotų žmonių plėšikų 
ieškoti. Saugojami visi keliai.

dos buvo draugiškas, Links
mas. Jo draugai - studentai 
mėgdavo jį vadinti “Cecil” 
ir “Tonimy”.

Neužmiršime jo mokslo 
gabumų, dienos įsišventimo į 
kunigus (bal. G d., 1929), pro
fesoriavimo Quiglcy pradinė
je seminarijoj; vikaravimo 
Pas klebonus: Vaičūnų, Ulba

ir Albavičių, laikinų klebo
navimą kun. kleb. A. Baltu 
č o parapijoj, pamėgimų ir 
deklamavimų kūrinių Lietu
vos poetų, jo bibliotekoj įvai
rių knygų ir jo literatinio, 
juokingos poemos “The Loo- 
cky Dock”.

Tavo draugai tavęs, a. a. 
kun. Tame, niekados neuž
mirš. Stasys Pieža

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI
Išmintingi nikytnįai reikalaųTsmOgaretį

Padėka

Visiems, maloniai atsiuntu- 
siems man sveikinimus, ir 
nuteikusiems dovanas bei ma
ldas mano šv. globėjo dieno? 
ir 10 metų klebonavimo šv. 
P. Marijos Gimimo parapijo 
je proga — atskiriems as 
menims, parapijos komitetui, 
parapijonams, draugijoms ir 
dienraščiui “Draugui” — ne
galėdamas asmeniškai pade 
koti, šiuomi nuoširdžiai reiš
kiu gilią padėką.

Kun. Aleks. P. Baltutis,
Šv. P. M. Gimimo par. kleb.

eržilug ir bulius 3 metus, o 
avinus ir kuilius 3 metus, jie 
bus atiduoti nuosavybėn. Vei
slinius gyvulius su pašalpa 
galės įsigyti tiktai tie ūki
ninkai, kurie turi gyvuliams 
laikyti geras sųlygas ir ku
rie yra gyvulių augintojų or
gunizaeijų nar ai.

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ
MORGIČIŲ

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

Išmokam 4%
Bros. biznis nupuolė maždaug 
60 nuoš.

DTVIDKNTAS UŽ 
1’ADfiTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $3,000.06 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės j

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

JOS NEGALITE NUSIPIRKTI 
NUVESUSf 0t» GOLD

KLIMATAS paveikia, ant ci
garetų. Užtat Dvigubai- 

Svelnūs Old Golds savo klimatą 
nešiojasi sn savim!

Geriausios rūšies orų-neįlei- 
džiantis pakelis palaiko Old 
Golds ŠVIEŽIAIS, nepaisant iš 
lauko esamam drėgnumui, dul
kėm ar sausumui. Tas specialu? 
pakelis yra dubeltavai-suvvnio- 
tas! Ne vienas, ale DU užval
kalai iš geriausio, drėgnumų su
laikančio Celloplianc apsaugoja 
Old Gobls ... įteikiami jums pa
čiame .jų stovio gerume!

Jūs negalite nuleipti nuo 
ŠVIEŽIŲ Old Golds. Jūs rasi
te juos taip gerais sau... kaip 
geri jie yra jūsų skoniui!

P. LORILLARD COMPANY, Ine. 
(Established 1760)

"Vai IM? •

I

Sf

ŽIŪRĖKITE! ŽIŪRĖKITE I
Apatinis Užval
kalas ii “Cello 
phane" Atsidaro I

ii VIRŠAUS

V K "A ' 3'. ,

M
ižais

Iklankinis Užval
kalas ii “Ccllo- 
phane” Atsidaro I

APAČIOS

TAI YRA EKSTRA UŽVALKALAS!

ČEVERYKŲ KRAUTUVIŲ 
TARNAUTOJAI DEDASI

SU CIO

Wtv««. mothen, Miten—theyre oftei* 
lorced to point tho woy to hair 
health to their men folkl For -omen 
ltnow that a heolthy head producet 
handtome hairl And that'i why 
women everyvrhere ore pointing to 
Fom-ol, the remarkable fooming oi) 
ihampoo which firrt nourishet tho 
(calp, then take* tho dūli, parchcd 
hair and bringt it back to glowing 
health. Fom-ol ie so economical; a 
little goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c ilze. 
Or. write for a generous trial bot- 
tle, enclosing 10c to cover poclung 
and poslape.

CLASSIFIED
PIGIAI GERA lUCERNĖ

Pardavimui bučemė, lietuviu npgv- 
ventnj vietoj, nrtt bažnyčios ir mo
kyklos. Savininkas nesveiko uja ir 
turi važiuoti gydytis. Todėl par
duosim pigiai.

4501 So. Fairfield Avė.
Tel. I^ifayette 0245

MARŲVETTE PARK

_ *aWC

pastato* • 200 ooo.oo
o\d C.°XA * .,

Jau trečia, ša vai t ė kaip 
Maling Bros. ir kitų čevery- 
kų parduotuvių tarnautojai 
streikuoja ir pi kietuoju krau
tuves. Jie streikavo kuomet 
Malng Bros. atsisakė su jais 
konferuoti. Streikieriai prisi
dėjo prie CIO ir nori vesti 
derybas, bet Maling Bros. at
sisako net, derėtis.

Policija keletu kartų areš
tavo pikictuojanAius streik e- 
rius, kurių vadais ir organi
zatoriais yra W. Visin. 
G. Levin ir B. Abrams. Anot 
jų, sltfėkų metu, Maling

FOM-OL

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų-, Stiklai ir 
VARNISAS 

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANai 6850

, \irvkv 
’ vist)kariu 

n\»ė*

- Velela
nes w

n\\sA'U- ąr.lia M*

o,We
'viAltan*'0 J

KU
, . vadą buvol>eut rn Ipc-

Kiekivena«

Pardavimui rezidencija 1 % aukščio, 
dviem šeimynom, medin?, 5—3 kam
bariai. rendos j mCnesi $27—$15. už 
(faradžių $3. furnace apšildymas, 
karštas vanduo. skalbyklos, kieto 
medžio vidus ir kiti visi patogumai. 
Savininkas priverstas ] trumpą lai
ką pigiai parduoti už "cash.” arba 
prarasti už skolas. "Cash” kaina 
$2,900.

6602 So. Valrfiebl Avė.
(2-ros lubos)

KAMBARYS REVBON

Išslrenduoja kambarys prie mažos 
šeimynos. Tinkn ramiai merginai ar 
vaikinui, 3336 I.ituaniea Avė., prie 
W. 33 PI. 2-ros lubos, užpakalinės 
dnrvs. Kreiptis po 5 vai vak

PARDAVIMII TAVERNA

Parsiduoda taverna lietuviu koloni
joj. Priežastis — vienai moteriai 
persunku. Sutiksime priimti part
neri.

4200 So, Campbell Avė,

PARDAVIMl'I pigiai geras kam
pinis groeerlo biznis Išdirbtas per 
dnug metų. Einame i Tavernos biz
ni. 3465 I.ituaniea Avenue.

BI TAS 17 P \TAtt>~AVIMĄ
Kas neri gauti butą arba mažą 
Morą be nuomos už mažą patar
navimą. lai kreipiasi i mus, šilima 
Ir karštas vanduo taipgi dykai.

Tel. Van Buren 001M

<
NAIIV VALYTOJAS III 

RI t/roJ AS
l’OITE-

Kas norite namu. išvalyti ir tš- 
poplertioti, tai kreipkitės j ;

J. Purtokan 
6425 So. Richmond St.

Tel. Hemlock 2573

Mnnnnt statyti sau naują namą 
nr pcrtaisvti sena. pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Bnilder,

6739 So. Mnplewood Avė., 
Telefonas PROrpect 1185.

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street * Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

OAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKYS

PAKBAVtMIT MIRIMS NAMAS
Pardavimui 5 kambarių m tirt n Ir na
mas ru RtikliniaiR porčiiilM. Pilnai 
MiidėtoR nttlko (vlršutineR užlos) 
grindys. Geras hasementna. Nu urna 
netoli Marųuette l’arko. Itep. 7622. 
Kreiptis: Mr. M. O’Connor, 6544 So. 
FrunclRco Avė.

DRAUGAS atlieka vi- 
sokius spaudos darbus. 
Tad, paveskite mums 
savo spaudos darbus.

Kas pnsiaukavirno išmokė, 
jei ne Kristaus ir Jo pasekėjų 
darbai t

r’°Pyr| •ht. u..
• v P. Lorlllsrd Co.. Ine.

klln,*te. DVIEMn?
Hte n’»«ipirJitlaiko OLD GOLDS 

« nuvėsusi Old Gold.

Švelniu


