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VOKiniJA “ATSIMOKĖJO’ ISPANU 
RADIKALAMS IR APRIMO

Italija pasiryžus neleisti
Maskvai remti Valencijos

LONDONAS, birž. 1. — daugiau nekeršvti radikalams, 
Žiniomis iš Romos, Italijos jei jų lakūnai neužpuldinės 

’ vyriausybė pasiryžusi uždarv- karo laivų, O jei ispanų radi
kalų režimas paskelbs karų 
Vokietijai, tegul po to Yalen- 
cija žinosi. Radikalams nepa
tartina tai daryti, jei jie pa
tys yra kalti už įvykius.

Vokietija ir Italija ištraukė 
savo karo laivus iš patruliavi
mo Ispanijos pakraščių ir at
šaukė savo atstovus iš tarp
tautinio nesikišimo komiteto. 
Pasižadėjo iš naujo prisi
jungti į tarptautinį veikimų, 
jei hus garantuota, kad ispa
nų radikalai daugiau nepuls 
karo laivų.

Laive Deutschland 24 žuvę 
vokiečiai jūrininkai palaidoti 
Gabraltaro kapuose. O karo 
laivas Deutschland su sužeis
tais jūrininkais išplaukė j 
Vokietijų.

POLICIJA PUOLA IR MU ŠA DARBININKUS VIEŠA PADĖKA MŪSŲ 
PRIETELIAMS

ti kelių Viduržemio jūroje vi
siems Maskvos ir ispanų ra
dikalų laivams, vežantieins j 

Barec-Jonų ir Valencijų gin
klus ir karo medžiagų.

LONDONAS, birž. 1. — 
Valencijos radikalų lakūnai 
subombavo vokiečių karo lai
vų Deutschland Iviza salos 
prieplaukoje — Viduržemio 
jūroje. Vokietija greitai ap
sidirbo su radikalais — su
bombarduodama radikalų val
domų Abnerijos miestų ir uo
stų pietinėj Ispanijoj.

Reikšta baimės, kad po šių 
įvykių bus sukrėsta visa Eu
ropa. Bet Anglijos užsienio 
reikalų sekretorius Edenas 
pareiškia, kad incidentas jau 
uždarytas. Vokietija pasiryžo

VOKIETIJOS VYSKUPAI
PASKELBĖ POPELIUI 

PAGARBĄ
BERLYNAS, birž. 1. — 

Berlyno katalikų vyskupijos 
organe anądien Vokietijos 
hierarchija paskelbė savo ir 
visų vokiečių tikinčiųjų var
du pagarbų ir gilų dėkingu
mų Šventųjam Tėvui Pijui XI 
už rūpinamus! Vokietijos ka
talikais. Podraug vyskupai 
dar kartų paragino Vokietijos 
katalikų jaunimų nepasiduoti 
nacių spaudimui ir uoliau lai
kytis savo tėvų tikėjimo ir 
Katalikų Bažnyčios.

Vyskupai pažyma, kad pre- 
ento Hmdenburgo laikais 

bkietija turėjo glaudus san
tykius su Šventuoju Sostu. 
1926 metais prez. Hindenbur- 
gas pasiuntė Popiežiui laiškų, 
dėk(xlamas Jo Šventenybei už 
teiktų pagelbų Vokietijai po 
pasaulinio karo. Popiežius sa 
vo atsakyme prezidentui pa
reiškė: “Kiek tik išgalime 
mes teikiame vokiečių tautai 
savo pagelbų”..

Berlyno diocezijos vyskupas 
grafas von Preysing išleistu 
laišku ragina katalikų jauni
mų šv. Bonifaco dienų, birže
lio 6 d., atnaujinti savo pasi
ryžimus nepasiduoti nacių už
mačioms.

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 11 
DAUGIAU

MASKVA, birž. 1. — Ofi
cialiai paskelbta, kad Chaba- 
rovske, Sibire, mirties baus
mė sušaudymu įvykdyta 11 
asmenų daugiau ryšium su 
sabotažu ant sovietų geležin
kelių.
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NACIAI NEPATENKINTI 
VATIKANO PAAIŠKINIMU

VATIKANAS', birž. 1. — 
Vokietijos atstovas Vatikanui 
pranešė Vokietijos vyriausybė 
nepatenkinta Šventojo Sosto 
paaiškinimu, kad kardinolas 
Mundelein turi pilnų teisę rei 
kšti savo nuomonę apie na
cius.

Girdi, Vokietija laukia for
malaus atsakymo j pateiktų 
protestų.

ATSISTATYDINO JAPO
NŲ MINISTERIŲ KA

BINETAS

TOKIJO, birž. 1. — Nega: 
lėdamas atsilaikyti prieš smar 
kų opozicijos spaudimų, atsis
tatydino premjero gen. San- 
juro Ilayaši ministerių kabi
netas. Imperatorius Hirohito 
į premjerus pakvietė princų 
Konoye.

ALMERIJOJ SUŽEISTA 
AMERIKIEČIAI

HENDAYE, Prancūzija, 
birž. 1. — Ispanų radikalų 
pranešimais, vokiečių karo 
laivai bombarduodami Almeri- 
jų tarp kitko sužeidę keletu 
amerikiečių, kurie ten dirbę 
radikalams.

ŽENEVA, birž. 1. — Va
lencijos radikalų režimo ats
tovas čia iškėlė protestų prieš 
Vokietijų už Almerijos mies
to išgriovimų.

BARCELONA, birž. 1. — 
Sutorpeduot&g radikalų laivas 
Ciudad de Barcelona. Su juo 
187 asmenys žuvo.
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Dienraščio “Draugo” va
dovybė: direktoriai, admi
nistracija ir redakcija nuo
širdžiai dėkoja visiems sa
vo prieteliams ir rėmėjams, 
atsilankiusiems j praėju'j 
sekmadienį buvusią geguži
nę Sunset parke ir parėmu-

-

Tas yra pereito sekmadienio aktualus reginys So. Chicagoj, kai policija susikirto su 
streikuojančiais darbininkais Republic Steel korporacijos fabrikų apylinkėje. (Acme Ph.)

Policija kaltina komunistus iii krovinis 
įvykius So. Chicago

Policijos skaičius žymiai pa 
padidintas aplink Republic 
Steel korporacijos fabrikus 
So. Chicago.

Policija pranešė, kad dar
bininkai gali sau ramiai pi- 
kietuoti fabrikus, bet. nesiver
žti j fabrikų vidų, kur dirba 
nežymus skaičius streiklaužių.

Korporacijos atstovas neno
ri klausytį apie jokių taikų su 
darbininkais.

Policijos kapitonai kaltina 
komunistus už įvykusius sek
madienį So. Chicagoj strei
kuojančių darbininkų kruvi
nus susikirtimus su policija. 
Pažymima, kad po ugningų 
prakalbų darbininkų susirin
kime, streikininkams išdalin
ti komunistų kurstomieji atsi
šaukimai. Sako, policijos pa
reiga yra ginti kompanijos, 
ar tai kieno, kito, savastis 
nuo užpuolimų.

Gubernatorius Horneris vi
sų. pirmadienį praleido mė
gindamas streikininkų vadus 
sutaikinti su plieno fabrikų

CHICAGOJ PAGERBTAS 
KUN. MAROUETTE

Vakar Chicagoj pagerbtas 
kun. Marąuette ryšium su jo 
gimimo 300 metų sukaktuvė
mis.

Švč. .Vardo katedroje vakar 
rytų laikytos Mišios, o pas
kiau ant Michigan avė. tilto 
šalia Marąuette paminklinės 
lentos padėti gėlių vainikai.

Per pamaldas katedroje ir 
paskiau kitose iškilmėse buvo 
miesto majoras ir daugelis ki
tų žymiųjų asmenų.

Kun. Marąuette, prancūzas 
misionierius, buvo pirmutinis 
baltveidis 1674 metais aplan
kęs apylinkę, kur dabar yra 
Chicago miestas. Tais laikais 
čia buvo pelkynai ir miškai ir 
kai kur gyveno indijonai.

Ivedėjais. Tas nepavyko. Ta
čiau gubernatorius reiškė vii 
ties, kad taikingi žygiai gal 
pasiseks šalies vyriausybės 
tarpininkui.

Republic, Inland ir Young- 
stmvn Sheet and Tube plieno 
kompanijos, sakoma pasirvžu 
sios nesitaikinti su Steel AVor 
ker’s Organizing komitetu, 
priklausančiu C.I.O.

Kovos laiku su policija 4 
asmenys užmušta, o paskiau 
mirė vienas sužeistųjų.

Policijos arešte yra 67 as
menys, tarp kurių 34 yra su
žeistųjų tarpe.

Po pasitarimų su guberna
torium vienas darbininkų va
dų pareiškė:

“Turėti pasitarimai never
ti nė sudilusio dešimtuko. Ne-•
paisant kompanijų nenoro pa 
sirašyti kontraktus, streikas 
bus vykdomas iki bus atlikti 
darbininkų tarpe balsavimai 
ir kompanijosi bus priverstos 
pasiduoti. Fabrikų pikietavi- 
mas praplečiamas”.

DETROITO VYSKUPIJA 
PAKELTA ARKI

VYSKUPIJA
CASTEL GANDOLFO, 

birž. 1. — Detroito diocezija 
pakeista arkidiocezija ir pir
muoju arkivyskupu paskirtas 
Roehester, N. Y., diocezijos 
vyskupas, J E. arkivyskupas 
E. įA. Mooney.

J naujų Detroito arkidioce- 
ziją įimta diocezijos: Marąue
tte, Grand Rapids ir nauja 
Lansing, Mich., diocezija.

T/ansingn diocezijos vysku
pu paskirtas Cincinnati auxili 
nis vyskupas J. Albers.

Be to, Syracuse, N. Y., dio- 
cezijai vyskupu paskirtas kun. 
W. A. Foery iš Roehester, 
N. Y.
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KITADOS VOKIETIJA 
REIŠKĖ DĖKINGUMĄ 
CHICAGO KARDINOLUI
Po Jo Eminencijos kardi

nolo Mundeleino, Chicago ar
kivyskupo, andai reikšto tei
singo žodžio apie Vokietijos 
nacius, jų vadai tuojau su
bruzdo su įvairių rūšių pro
testais AV&sbingtone ir Vati
kane, o jų spauda nešvariais 
žodžiais atsiliepė kardinolo 
adresu.

Štai, pareitų penkt. Vokieti
jos nacių propagandos minis
teris, Goebbels, kurs daugiau
sia yra prisidėjęs prie Vokieti
jos katalikų persekiojimo, pur
vus dralkstė ne tik į kardino
lų, bet ir į Katalikų Bažnyčių 
:r visus katalikus.

Chicago arkivyskupijos or
ganas The New AVorld iškė
lė aikštėn, kaip prieš dešimtį 
metų tuometinė Vokietijos 
vyriausybė oficialiu keliu vie
šai reiškė savo gilų dėkingu
mų Jo Eminencijai kardino
lui Mundeleinui už teiktų pa
gelbų Vokietijai.

Neužilgo po pasaulinio ka
ro J. Valstybių katalikų vys
kupai sudarė vyskupų boardu 
Vokietijos ir Austrijos gyven
tojų šelpimui. Boardo pirmi
ninku buvo paskirtas Jo Emi
nencija kardinolas Mundelein. 
Jam vadovaujant visose ka
talikų diocezijose įvykdytas 
aukų rinkimas Vokietijos ir 
Austrijos nukentėjusių žmo
nių naudai. Apie vienas mili
jonas dolerių pinigais į tas 
šalis pasiųsta ir tinkamai pa
skirstyta. Be to, pasiųsta 
daug drabužių, kuriuos suau
kojo daugiausia |Amcrikos ka
talikai.

Savo keliu Jo Eminencija 
kardinolas Mundelein Chicago 
arkivyskupijos- vardu pasiun
tė Vokietijai ir Austrijai sa
vo personalų dovanų. Minne- 
apolyje pavyko pigia kaina 
nupirkti 25,000 statinaičių 
miltų ir tai visa pasiųsta Vo
kietijai ir Austrijai. Ši dova
na tose šalyse pripažinta tie-

POPIEŽIUS NEMINĖJO 
GIMIMO DIENOS

Nusprendė asmeniškai neati
daryti Mokslų Akademijos

GASTEL GANDOLFO, 
birž. 1. — Šventasis Tėvas 
Pijus XI vakar neminėjo savo 
80 m. amž. sukaktuvių ir ne
atidarė Pontifikalinės Mokslų 
Akademijos. Tad ir numatyta 
Popiežiaus kalba per radijų 
neįvyko.

Vatikano laikraštis Osser- 
vatore Romano oficialiai iš
aiškina: “Šventasis Tėvas, 
nors pakankamai yra stiprus, 
neturi noro išnaudoti Viešpa
ties jam suteiktų sųlygų ir 
todėl pasiryžo personaliai ne
atidaryti Pontifikalinės Mok
slų Akademijos”.

siog neįkainojama ir viešose 
vietose buvo Išstatyta gilaus 
dėkingumo sumetimais.

1926 metais po įvykusio 
Chicagoj tarptautinio Eucha
ristinio kongreso tuometinis 
Vokietijos kancleris Marxas 
prisiuntė .Jo Eminencijai ofi
cialų savo vyriausybėg dėkin
gumo laiškų. Be to, Vokieti
jos vyriausybė prisiuntė Jo 
Eminencijai dovanų: gražų 
vokiečių katalikų literatūros, 
istorijos ir kitų knygų rinki
nį. Visos knygos dailiai ir 
skoningai įrištos j baltus ska
ros apdarus. Ir priede dar 
puikių didelę riešuto medžio 
spintų knygoms sudėti. Spin
tos viršuje padėtas užrašas: 
“Vokiečių vyriausybės gar
bės dovana”.

Ši Vokietijos vyriausybės 
kardinolui dovana yra arki
vyskupijos seminarijoj St. 
Mary of tbe Lake. Šios semi
narijos arebivuose yra ir kan 
clerio Marxo laiškas Jo Emi
nencijai. •

Koks tai ironiškas skirtu
mas tarp anos Vokietijos vy
riausybės ir nūdienės nacių 
žiauriosios diktatūros.

Pirmadienį siautė gaisras 
gyvulių skerdyklose. Sudegė 
trijų aukštų didelis medinis 
pastatas, kuriam buvo taiso
mi Swift and Co. šaldytuvai 
vagonai.

Taylor gatvės gatvėkaris 
vakar susidaužė su dideliu 
troku. Apie 20 asmenų gatvė- 
kary sužeista.

MASKVA, birž. 1. — Nu
sižudė sovietų saugumo vice- 
komisaran Yan Ganiam i k. Jis 
buvo įtartos trockiizmu.

slems dienraščio leidimo 
darbą. Taip pat taria 
nuoširdų ačiū visiems, ku
rie prisidėjo prie gegužinės 
su dovanomis lr ypač gegu
žinės darbininkams, per vi
są dienu sunkiai dirbusiems 
dienraščio gerovei.

| Pastebėta, kad j Akademi
jos atidarymo iškilmes neat
vyko vokiečiai mokslininkai.

Kad Popiežius yra sveikas 
Jiūdija faktas, vakar Jo Šven 
| tenybė pusantros valandos va 
1 žinėjo po vasarinių rūmų so
dus specialiai įtaisytu auto
mobiliu.

I
Jo Šventenybė vakar gavo 

tūkstančius sveikinimų iš vi
so pasaulio. Kardinolų kole
gijos vardu Popiežių sveiki- 
no Jo Emin. kardinolas Pig- 
natelli di Belmonte, kolegijos 
dekanas.

IŠPAŽINO NUŽUDĘS 
ŽMONĄ IR 8 VAIKUS

AVAUKESHA, Wis., birž. 
1. — Balandžio 18 d. ūkinin
ko J. AVaszako namų rūsyje 
susprogo dinamitas. Sunaiki
no namus ir užmušė jo žmoną 
ir aštuonis vaikus. Pats AVaa-l 
žak išliko, nes sprogimo laiku 
jis buvo kieme.

Policijos prispirtas dabar 
AVaszak išpažino, kad jis pats 
susprogdino dinamitų ir šei
mų nužudė. Jis tai padarė ki
lus nesutikimams šeimoje.

Policijų į kelių užvedė išli
kę du AVaszako vyriausieji 
vaikai: sūnus, 25 m., ir duk
tė, 23 m. amž. Nelaimės laiku 
jie nebuvo namie.

ORAS <
CHTCAGO SRITIS. — B 

dalies debesuota; popiet kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:13, leidžia
si 8:20. į

“DRAUGO”
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS (vyks 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengarla”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 
Ruoškitės iš anksto

/
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Lietuvių R. K. Labdarių Sųjungos pik
nikas, įvykęs Vytauto darže toj pačioj ka
pų puošimo dienoj, taip pat buvo sekinin 
gas. Žmonių suvažiavo tiek daug, kiek ren
gėjai nesitikėjo. Jų buvo tūkstančiai. Pik
niko pelnas skiriamas j prieglaudų statymo 
lomių, kuris po šio sėkmingo parengimo pa
didės mažiausiu tūkstantinė.

Žodžiu sakant, Chicagos Lietuviai kata 
likai buvusias dviejų dienų šventes pralei
do pavyzdingai, gražiai ir naudingai.

Surinko* J. F. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

■ . ... Sulietuvino S. Lukas

(Pradžia “Draugo*” 126 nr.) mo tikslu išlavinant jas gy 
Šis taikos būdas kaip tik ni,nui beUrči’i luomo

ir pagelbėjo Rusijos padėlį 
sustiprinti... taip gi jis pagel-

Mes norėtume čia nekurias 
tas bepartines dideles drau-

šventėms Praėjus

č
lwti ir įminu £ia gauti iš tu- S1'“9 P“"'1"'1'’ ka'P •«' tarp- 
rtuolių purumų, galimybę ‘»uUn« darbininkų apsaugų, 

darbininkų tarptautnę pašai 
pų, įvairius dėl negrų teisių 
kovotojų draugijas, lygų ko
votojų už negrų teises ir 11. 
Nekurios, žinoma, dar nepri
klauso prie minių draugijų, 
bet mūsų tikslas yra kaip tik 
sustiprinti, praplėšti ir įtrau

daugiau šalininkų laimėti, su
stiprinti savo partijų ir pra
plėsti savo įtakų į darbinin
kų minias, ir siekti krašto, 

“Amerikos” ž niomis, šių metų kovo 25 valdžios darbininbų jėga, su-

Mokslo Laipsniai Marianapolio 
Kolegijoj

DidiAoji Dievo Kūno šventė su proce
sijomis ir kitomis iškilmėmis paprastai yra 
nukeliama iš ketvirtadienio į sekmadienį.
Dėl to toji šventė lietuvių bažnyčiose tikrai 
gražiai ir iškilmingai minėta praėjusį sek
madienį. Daugelyje bažnyčių gražiosios D.e- 
vo Kūno ceremonijos atlikta taip, kaip Lie
tuvoje. Į visus, jaunus ir senus, jos darė 
tikrai gražų įspūdį. Tas įspūdis buvo dar 
didesnis ten, kur buvoe surengtos procesi
jos aplink bažnyčių. Tai buvo padalyta dau 
gelyje mūsų bažnyčių.

Reikia dėkoti kunigams klebonams, kad 
jie ir Dievo Kūno ir kitas bažnytines šven
tes stengiasi surengti, sulyg esamų sųlygų, 
panašiai, kaip Lietuvoje. Mūsų žmonės tuo 
džiaugiasi. Rodos, kad jie ir pamaldesni pa
sidaro, jei bažnytinės ceremonijos primena 
jiems senųjų tėvynę. Tos apeigos patinka 
ir jaunimui. i , '

Reikia tikėtis, kad ir ateityje toe apei
gos, kurias vadiname lietuviškomis, neiš
nyks iš mūsų bažnyčių.

Mūsų dienrašč1o gegužinė, įvykusi pra
ėjusį sekmadienį, praėjo dideliu paaiseki- 
.mu, nors kai kas nusiskundė, kad vieta pa
rinkta toli ir, be to, pačiu geruoju laiku — 
apie šeštų valandų užėjo didelis lietus ir 
didesnę pusę žmonių išvaikė iš parko. Ne
žiūrint to, pasekmės buvo gražios ir, svar
biausia, atvykusieji į gegužinę žmonės visu 
kuo buvo patenkinti ir tikrai smagiai kele
tu valandų praleido.

Gegužinėj turėjome svečių ir iš toliau. 
Drauge su dienraščio bendrovės direktorių 
pirmininku kun. Ig. Albavicium atvyko kun. 
M. Ražaitis, Vilkaviškio Seminarijos profe
sorius, kuris vakar apleido Chicagų ir ne
trukus grįš Lietuvon. Taip pat buvo svečių 
iš Detroito, Gury, Kenošos ir kitų apylin
kės miestų. , I >

Dienraščio vadovybė visiems yra dė
kinga, kad atvyko į gegužinę ir tuo suteikė 
dienraščiui moralinę ir medžiaginę paramų. 
Matant kaip nuoširdžiai visuomenė paremia 
dienraščio reikalus, bus stengiamasi dar di
desniu uolumu jai tarnauti ir vl6us kilniuo- 

/ sius jos reikalus remti.
Kapų puošimo dienoj iškilmės Šv. Ka

zimiero kapinėse ilgai pasiliks žmonių at
mintyje. Iškilmingos šv. Mišios už mirusių
jų sielas, egzekvijos, pamokslai, gražus var
gonininkų giedojimai tiesiog jaudino žmo
nes. O žmonių tų dienų kapinėse buvo tiek 

• daug, kad tikrai retai kur tokias gausingas 
lietuvių minias, susirinkusias į krūvų, ten
ka matyti. Labai gražu, kad lietuviai kata
likai moka savo mirusiuosius tautiečius tin
kamu būdu atminti, pagerbti, už juos pasi
melsti.

Visa iškilmių tvarka pavyzdingai buvo 
suruošta. Ji darė graibus įspūdžio. Ir pa
čios kapinės gražiai atrodo. Jos lyg gėlių 
darželis. Žydi medeliai, žydi gėlės. Daug 
kapų Amerikos ir Lietuvos vėliavomis pa
puošti. Keliai ir takai gražiai ištaisyti. Daug 
žmonių specialiai aplankė žymiųjų veikėjų: 
kun. Kriaučiūno, kun. A. Kaupo, kun. F 
Kud rkos, kun. V’. Kulikausko, kun. Pr. He 
rafino, dr. M. Bagdono kapus. Grąžus tai 
pavyzdys.

Labdarių darbai kapų puošimo dienoj 
taip pat susilaukė nuoširdžios paramos. Jie, 
labdariai, tų dienų prie Šv. Kazimiero ka
pinių darė rinkliavų lietuvių našlaičių šel
pimui. Rinkliava buvo gana sėkminga. Re
tas kuris atsisakė centų ar daugiau įmesti į 
dėžutę. Būt ir daugiau aukų surinkta, jei 
būt buvę suorganizuota didesnis aukų rin
kėjų būrys. Teko pasteliėti, kad rinkėjos 
nespėjo visus užkalbinti ir našlaičiams au- 
koa paprašyti. Kitų kartų reiktų didesnę 
ri Milė jų talkų sudaryti.

d. Connecticut valstybės Senatas, švietimo 
vadovybei rekomenduojant, sutelkė Maria
napolio kolegidai teisę duoti mokslo laips
nius. Tokiu būdu, Marianapolio Kolegija 
galutinai oficialiai atsistojo greta kitų mok
slo įstaigų šioje šalyje.

Kadangi iki šių metų kolegijoje buvo 
tiktai bendras ruožas, todėl visi, baigusieji 
Marianapolio kolegijoje bendrąjį ruožų, gali 
tuos laipsnius įgyti. Bendrojo ruožo laipti
niai yra Humanitarinių Mokslų Kandidato 
— Associate of Arts and Assoeiate of 
Sciences. Šie kandidato laipsniai duoda stu
dentui teisę siekti Humanitarinų Mokslų ir 
Prigimties Mokslų Bakalauro ir Magistro 
laipsnių. , ,

Šių metų rudenį Marianapolyje atidaro
mi du nauji departamentai: liumanitarnių ir 
prigimties mokslų. Pi i mojo departamento 
dekanas bus kun. dr. Alfonsas Jagminas, 
antrojo — prigimties mokslų magistras Je
ronimas Rickevičius.

Kandidato laipsnį Marianapolio kolegi-
ja teikia visiems savo studentams, baigu
siems bendrąjį kolegijos ruožų ir išlaikiu
siems exam'na rigorosa. Kurie studentai 
mokėsi toliau šių mokslų srityje, jie gauna 
minėtus laipsnius be kvotimų; jiems užten
ka pristatyti Marianapolio kolegijos moks 
lo ba’gimo diplomų ir bent vienų metų (dvie
jų semestrų) išeitus mokslus kitoje mokyk
loje.

“Amerika” teisingai pastebi:

t?

*****

kurstant juos naminiui karui, 
kurį darbininkų luomas turi 
būtinai padaryti”.

Šitas yra kaip naminis bū
das socialistų valstybės suda
rymui paskelbtas, kurį visur 
ir visuomet komunistai be 
pertraukos privalo jį ugdyti 
ir platinti.

^Beskaitydami jūs pastebė
site, ka:p lygos prieš karus 
ir fašizmų vadai ir jos augiu

K AB YRA TAKTAS!

Dažnai tenka išgirsti: tas 
žmogus yra taktingas, turi 
taktų, o anas, va, yra netak
tingas, visiškai be takto. Tad 
kas yra gi tas taip giriamas 
ir garbinamas taktas! Taktaskti ju į tikrų mūsų minių ngra paprastas mandagumas, 

veikimą . nors gal ir yra jam labai ar-
TegU tik bus kur nore i timaa Net gal būtų galima 

komunistas nuteistas mirti, pftgaj<ytį) taktas yra tam
tuoj jų draugijos po visų pa
saulį darys didelius susirin-

tojai turi tamprius ryšius suĮ^no ar šimto žmonių gyvy
vadais daugelio kitų kohiuni 
stų valdonių judėjimų.

Toliau bus svarstoma apie 
Šv. Antano draugijos 25 me
tų jubiliejų, 13 d. birželio, ir 
kaip Cicero draugijos yru 
prie tų iškilmių pasirengu
sios.

Toliau mūsų parapijos pik
nikas, birželio 20 d., Vytau
to parke. Prie jo turim visi 
iš anksto ruoštis. Parap’ja — 
svarbiausias mūsų reikalas.

(2) Tarptautinė Darbininkų 
Apsauga

Ši draugija, kaip ir lyga 
prieš karus ir fašizmų, yru

‘Valstybinės vyriausybės pripažinta 'Jungtinių Valstybių komunis-
Marianapolio Kolegija dabar galės stiprėti 
ir plėstis dar stambesniais žingsniais. Con
necticut vyriausybės žygis lyg vainikavo 
garbingojo Kolegijos rektoriaus, kun. Dr. 
J. Navicko, pastangas sukurti amerikie
čiams lietuviams aukštojo mokslo ir auklė
jimo įstaigų, kuri jau dabar yra lietuvių 
garbė, pasigėrėjimas ir pasididžiavimas”.

Nuoširdžiai sveikiname su šiuo laimė
jimu Tėvų Marijonų vadovaujamų Mariana
polio Kolegijų ir jos direktorių kun. dr. 
Jonų Navickų. ,

tų partijos įsteigta. Viename 
jos, išleistame 1934 metais, 
laikraštukyje yra rašinys va
rdu, “Kas yra ta tarptautinė 
darbininkų apsauga! ’ ’, 
rašoma, kad:

šaudo Darbininkus

Chicagos plieno dirbtuvių darbininkams 
šventės buvo liūdnos. Jie išvesti į streikų. 
Unijų organizatoriai nori juos suorganizuo
ti ir išreikalauti iš darbdavių geresnių dar
bo sųlygų. Streikas savaime darbininkams 
neša nuostolius. Bet šiame streike įvyksta 
didelės riaušės, susirėmimai su policija. Tuo
se susirėmimuose penki darbininkai buvo 
sušaudyti, daug sužeistų.

Kas dėl to kaltas!
Sakoma, kad streikininkus kursto Mask

vos agentai. Jie agituoja darbininkus už
imti dirbtuves. Dirbtuvių savininkai pasi
kvietė į talkų policijų, kad apginti savo nuo-

tikras mandagumo laipsnis, 
arba mandagumo rūšis. Tak

kimus ir protestuos, bet jei tas yrft (jaUgjau įgimta žmo- 
Rus joj tas jvyks, jie tylės, iaug, yp^ty^ nors, kaip ir 
nes savaime žiinoma, kad ten dorybių, ir jo gaii-

‘ Tarptautinė darbinink ų 
apsauga nėęa tam tikra pa
galbos draugija, kuri apsirū
pintų vien advokatais. Ji už
tikrina, kad teisėta apsauga 
savaime nėra galima, kad pa
skiras a3muo tik apsunkina 
daugumų išeities painumai?. 
Ne vien tik paskirų asmenų 
apsauga kaltinama, bet tajp 
pat ir luomo aplinkybių bū
das, tikroji priežastis, kodėl 
darbininkai yra persekiojami 
ir įtraukiami į pinkles viso
kiais biauriais formalumas. 
Tai yra milžiniška draugija, 
turinti 200,(XX) narių ir sekė
jų. Ji skubiai sukelia savo 
veikimui, apsaugai luomų ko
vos aukomsį narius. Jos na-

jbė yfa laikoma už niekų.
(3) Ūkininkų - Darbininkų 

Partija

Visi komunistai būtinai rei 
kalauja, kad mūsų valdž-a 
būtų t.k iš darbininkų ir ūki
ninkų, Rusijos pavyzdžiu, su
daryta.

Svarbiausias pirmas Rusi
jos naujas konstitucinis strai
psnis sako, kad: “Sovietų 
Rusijos valdžia yra darbinin
kų ir kaimiečių socialistiška 
valstybė”.

Komunistų laikraščiai ra 
gina visur ūkininkų darbini
nkų ratelius įsteigti. I^aikraš 
čio “National Republic” pra
nešimu, sulyg Ūkininkų Dar-, 
bininkų Partijos, kurių ko
munistai valdo, suvažiavimo 
nutarimu, kuris įvyko rug- 

kur i piūeio 8 dienų 1936 metais 
Detroite, Michigan valstijoje 
tapo jau net trisdešimt du 
tokie rateliai įsteigti. Kitas 
komunistų laikraštis varuu

ma daugiau ar mažiau iš 
plraktiško gyvenimo išmokti, 
tik, žinoma, kaip ir visur, ir 
čia reikia gero noro ir pasi
ryžimo. Takto esmę geriau
siai galima suprasti iš gyvų

kiu klebono nuoširdumu ir 
nutarė pavaišinti jį vynu. Ir 
atnešė jam pripylusi taurę 
vyno. Klebonas vaišes priėmė 
ir truktelėjo gerokų gurkšnį 
gėrimo, bet daugiau jau vy
no nelietė, nors senutė ir la
bai prašė. Kai klebonas išė
jo, senutė, kad vynas nežūtų, 
norėjo jį pati išgerti. Tačiau^ 
ji nenurijo nei vieno gurkš^ 
nio, nes pasirodė, kad pas
kubomis ji, vietoj vyno, į tau
rę pripylė acto! Tik tada ji 
suprato, dėl ko klebonas dau
giau vyno negėrė, bet jis vis 
dėl to, nenusiraukęs pirmąjį 
gurkšnį nurijo, tarytum tai 
būtų buvęs tikras vynas... Tai 
yra, taktas!

Bet taktingi yra ne tik mo
kyti žmonės. Su taktu lygiai 
taip pat gali būti ir paprasti

pavyzdžių. Kas, antai, atėjęs žmonės, nes taktas nėra įgy- 
į šermenis, imtų juokauti, tas'jamas drauge su mokslu. Čia 
būtų ne tik nemandagus, bet paduodama nuotykį, pritai- 
ir betaktis. Lygiai pasirodv-1 kant mūsiškėms sąlygoms, ga-

‘ Education Vanguard ’ ’, 
rugpiūčio mėn. 19 dienos 1936 
metų, karštai ragina mokyk
lų mokytojus remti ūkininkų 
darbininkų partijų, kurios ko
munistai vadai nori, kad ji 
išaugtų į didelę ir galingų 
tautiškų “bendro fronto” pa
rtijų, kurių jie galėtų 1940 
metais prezidento rinkimuose 
naudotis.

Mums pirmiau buvo nė ne- 
galvoj, kad ši partija galėtų 
būti komunistų įsteigta. Tų 
'mes tik neseniai pastebėjome, 
kai vyriausias Maskvos ko- 
minterno sekretorius George

riai atsakorįingai veikia per Dhnitrov, 1936 metais rug- 
lapelius, pet spaudų, eidami Į ® dienų, savo kalboje

pasakė, kad:
“Mūsų draugai Jungtinėse

savybę. Policija jų klauso, nes užėmimas ,
bet kieno svetimos nuosavybės yra prieši n-Įnan,W 1 namus, j susirin- 
gas įstatymams. j kimus, ir magina daugiau na-

Šį streikų reikalų, ypač tas aplinkybes, rių surasti, patraukiant žiuo- 
kurios privedė prie riaušių ir žudynių, reik-. nes savo įtekme prie savęs, 
tų nuodugniai ištirti. Jei streikininkus kur-1 kad paskui galėtų juos į ap
sto Maskvos agentai tik tam, kad suerzinti saugos veikimų įtraukti” 
darbininkus, kad jų kraujų pralieti, kad
komunizmui kelių praskinti, juos reikia Vienoje knygoje, užvardin-
šluot lauk ir atsakomybėn patraukti. Tailto-ie “Komunistų partijos vei 
reiktų padaryti ne paskubomis, kad gerai kimas , kuri išleista vvru-ir.
ištyrus.

• • •
“Lietuvos Aido” spaustuvė Kaune įsi 

taisė naujų rotacinę spausdinamųjų mašinų,1 
kuria gali spausdinti spalvuotus paveikslus 
ir į valant lų atspausdinti 70,000 laikraščio 
egzempliorių. Gegužės 15 d. išėjo pirmas
‘ L. A.” numeris su spalvuotu paveikslu.

* • •
Pasikeitė Didžiosios Britanijos ministe

ris pirmininkas, tačiau anglų politika pasi
liko ta pati.

Work-
ers Library Publisbers”, 5C 
puslapyje ramiame šitokį pra 

• nešimų:

“Kalbant apie svarbumų 
jungiamojo ryšio tarp parti
jos ir minių, mes privalome 
atsiminti, kad šalia sųjungos 
dar yra kitos bepartines jau 
veikiančių draugijų minios ir 
dar kitos, kurias mes rengia- 

į mės pritraukti prie to veiki-

Valstybėse tikrai veikia ir 
imasi žygių tokių draugijų 
sutverti, bet jie taip pat pri
valo prižiūrėti, kad ta drau
gija parodytų savotiškų vei
kimų ir pritrauktų prie :;a- 
vęs minias. Klausimas, apie 
įkūrimų ūkininkų darbininkų 
partijos ir jos veikimų, pri
valo būti nacionaliam seime 
iškeltas.

Svarbu pažymėti, kad drau
gija, susidaranti iš darbinin
kų 'minių arba vadinama ūki
ninkų darbininkų partija, ge | rtijų nuo kapitalistų įtakos”, 
riausia galėtų aiuerikiečų Į Išėjęs liepos mėnesyje 1936

tų netaktingu ir tas, kurs, su
žinojęs apie artimo patirtų 
nemalonumų, prisispyręs im
tų jį klausinėti viešai prie ki
tų apie visas smulkmenas. To
kių pavyzdžių galima nurody
ti daugybę, tačiau jie labiau 
paryškina, tik kas yra netak
tas. O kas yra “tikrasis” tak
tas, bus matyt iš šių kelių 
nusidavimų.

Anglijos karalius Eduardas 
VII (nesnpainiokit su nese
niai atsistatydinusiu karalium 
Eduardu VIII,) pietavo kartų 
su vienu atvykusiu Londonan 
Indijos kunigaikščiu. Atogrą
žų svečias mažai pažino vaka
rų Europų ir jos papročius ir 
dar neturėjo pakankamo įgu
dimo naudotis šakute ir pei
liu. Todėl, patiekiamus jam 
mėsiškus valgius ėmė tiesiai 
rankomis, pagal savo krašto 
papročius, dėjo bumon, o ap
graužtus kaulus metė per pe
tį ant grindų. Karališki val
gių padavėjai ir drauge pie
taują anglų didikai nesivar
žydami raukėsi, aiškiai rody
dami nepasitenkinimų tokiu 
svečio neišaūklėjimu. Tai pa- 
stel>ėjo karalius Eduardas 
VII. Norėdamas saviškius pa- 
mokyti takto, jis padėjo ša
kute ir peilį, paėmė mėsos 
gabalų į rankas, apgraužė 
kaulų ir numetė per petį že
mėn... Tai yra taktas!

Neseniai Danijoj buvo toks 
atsitikimas. Vienos parapijos 
klebonas užėjo aplankyti savo
senų sergančių parapijietę. (taktas T
Ligonė labai apsidžiaugė to- Į

Įima taip nupasakoti.
Kartų vieno direktoriaus

bute kažkas sugedo vonios 
kambaryje. Direktorius iš tar
nybos pakvietė atvykti šalt
kalvį sugedimo pataisyti. Šalt
kalvis dienų neturėjo laiko ir 
atėjo tik vakare. Direktoriaus 
namie nebuvo, tad šaltkalvis 
pasakė reikalų tarnaitei. Ši, 
būdama kaž kuo užimta, pa
rodė šaltkalviui duris į vo
nios kambarį. Kai šis, nieko 
nemanydamas, stačiai įėjo vo- 
nion, tai pamatė, kad vonioj 
maudosi... direktorienė, kuri 
buvo pamiršusi užsikabinti 
duris. Šaltkalvis tuč tuojau 
susigriebė ir pasišalino, tar
damas;

— Labai atsiprašau, pone 
direktoriau!

Tai yra taktas!
Ir, dar vienas atsitikimas 

iš mūs-ų gyvenimo. Pirmai
siais nepriklausomybės metais 
vienon kaimynėn ir draugin- 
gon valstybėn nuvyko pirmų 
kartų kažkokia mūsiškė 
skursi ja. Ji buvo nuošin^JF 
ir vaišingai priimta. Mūsiškių 
garbei buvo padėtos lėkštelės 
su vandeniu ir gabalėliu ci
trinos rankoms nusiplauti. 
Mūsiškiai pamanė, kad tai y- 
ra savos rūšies “desertas” 
ir... vandenį išgėrė! Šeiminin
kai, tai matydami nei akim 
nemirktelėjo ir... taip pat van
denį išgėrė!..

Tai yra taktas!
Ar dabar aišku, kas yra

netu būti ir prieš bankus, į- 
monės taupomas kasas ir au 
gantį fašizmų kovoti”.

Liepos 26 dienų 1936 me
tais, veikiantis komunistų pa- 

jrtijos komitetas ragino socia
listų partija su komunistų pa
rtija susijungti, kad “geibė
jas ūkininkų darbininkų pa

gyvenimui atatikti. Tokia pa
rtija galėtų Amerikoje labai 
svarbiu “bendro fronto’’ vie-

metaiH komunistų lapas ‘New 
American’ aprašo dviejų Mi
nnesotos kongresmenų pasu

Sao Patilo Lietuvis.

kymų:
‘ Kų mes privalome turėti, 

tai yra nors penkiasdešimli.s 
išlavintų ūkininkų darbinin
kų kongresmenų, kurie galė
tų gerai veikti. Jų pareiga 
būtų iššaukti Aukščiausiąjį 
Teismų' dvikovon ir iš jo ga
lių atimti”.

Minnesotos ūkininkų darbi
ninkų partija, pereitų rinki
mų sąraše, turėjo gerus ame
rikonus ir kclmunistus.

(Daugiau bus)
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

ATVYKSTA LIETUVOS SKAUTŲ 
BŪRYS

(Lietuvos Pasiuntinybes Žinios)

LIETUVOS VYČIŲ JUBILIEJINIS 
SEIMAS

Lietuvos Vyčių organizaci
jos 25-as jubiliejinis seimas 
šaukiamas š. m. rugpiūčio 3,
4, 5 dd., Davtone, Ohio. Sis įžymių svečių, 
jubiliejinis seimas bus nepa

Vyčių organizacijos 25-tasis 
jubiliejinis seimas, kuriame 
dalyvaus daug garbingų ir 

tad plačioji
Amerikos lietuvių visuomenė

prastai iškilmingas, kur be, ir ypač jos vadai, kuriems
daugelio garbingų svečių da
lyvaus ir J. K. vyskupas M. 
Reinys. Siunčiant atstovus į 
seimą Lietuvos Vyčių kuopos

tik rūpi mūsų jaunosios kar
tos ateitis Amerikoje šiuomi 
maloniai yra kviečiami daly
vauti š ame seime, šio seimo

Tautinis Amerikos Skautų 
susiburiavimas (Jamboree; Į 
šįmet įvyksta Vašingtone nuo 
birželio mėn. 30 d. iki liepos 
mėn. 9 d. J. A. V. Preziden
tas gerb. F. D. Rooseveltas 
yra to 44 National Boy Scout 
Jamboree” globėjas. Ponas 
Prezidentas vasario mėn. 8 
d. yra per radio taip parei š- 
kęs:

‘ Tonigbt, I am especial- 
ly liappy to renew my invi-

šte. Skautams stovykla Va 
šingtone duos mums progos 
išplėsti mūsų akyratį ir 
draugingumo ryšius tais pa
grindais, kurie yra išreikš
ti skautų priesaikoje ir jų 
nuostatuose”.
Lietuvos Skautų Sąjunga, 

naudodamosi tuo maloniu J. 
A. V. Prezidento kvietimu, 
yra nutarusi pasiųsti į Va
šingtoną savo delegaciją. Iš 
Kauno gautomis žiniomis, Lie

tuvos skautais susitikti, ypač 
jei jos prie tos progos suma
nytų savojo jaunimo tarpe į- 
kurti skautų būrelius^ gali 
kreiptis į atvykusius Lietu
vos skautus tokiu adresu:

National .Boy Scout Jam- 
boree, Litliuanian Section, 
\Vashington, D. C.

O skautams dar neatvvkus

D. L. K. GEDIMINO 600 METŲ MIRTIES SI 
BESIARTINANT

Garsi ir garbinga mūsų tau 
tos praeitis mums duoda 
daug pajėgų ir pasiryžimo 
kurti skaisčiai savo tautos 
ateičiai. Todėl mos turime
kuogeriausiai ir kuo plačiau- 

galima rašyti; c-o LitliuanianĮsiai pažinti savo tautos pra- 
Legation, Vashington, J). C.Įeįtį Ją pažinti mus paskati- 

Atvykstančių skautų grupė-j na ir įvairios sukaktuvės. 19-

bei apskritys privalo prisi- pnirengimu rūpinosi darbšti 
laikyti sekančių taisyklių: Lietuvos Vyčių 96 Daytono

tation for tbe Boy Scouts tuvos Skautų reprezentacinis

je bus šie skautui: K. Lau
cius, vyresnysis skautas, gru
pės vadas; Juozas Vainaus
kas, Pagėgių skautų vadas, 
Povilas Labanauskas, jūrų 
skautų brolijos vedėjas; Juo-

41 m. sukanka 600 metų, kai 
minė Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Gediminas. Jis Lie
tuvą valdė nuo 1316 ligi 1*341 
metų. Jis nemėgdamas kraštą 
silpnančių karų, savo valstv-

to liold a Jaknboree here in būrelis iš šešių skautų žada zas Vosylius, Biržų rajono binę politiką vedė ne karų, bet

valstybėje jau tiek 
vo rusiškių žemių, 
savo didumu kelis sy 
šoko tikrąją Lie tuvą J 
nas buvo paisiryžęs 
valstybės prijungti 
siją. Kadangi dar i] 
žiemes buvo užėmus, 
tuose save tituluodav 
tuvos ir daugelio rus) 
Ii ūmi” ‘‘Rex lithv 
niultorum ruthenoi

Gediminas Lieti 
perkėlė į Vilnių, 
vyko, tikrai pasakyti^ 
ma, bet jau 1323 m.

1. Kiekviena apskritis gali 
siųsti po du ar daugiau at
stovų, iš kurių du turės pil
ną balsą seime.

2. Kuopos nuo kiekvieno 
dešimties narių gali siųsti po 
vieną ar daugiau atstovų, bet 
kuopa turės tik tiek balsų 
seime, kiek kuopoje randasi 
dešimčių pilnai užsimokėju
sių narių.

3. Atstovais gali būti tik 
pilnai užsimokėję Centre na
riai, kurie renkami tiktai nuo 
pilnai užsimokėjusių iki lie
pos 1 d., 1937 m. narių.

4. Atstovai privalo turėti 
įgaliojimus (mandatus) su 
dvasios vado, pirmininko ir 
raštininko parašais, ir, jeigu 
galima, kuopos antspaudo.

kuopa, kuri dirba jau beveik 
ištisi metai, kad seimas būtų 
kaip galima iškilmingesnis 
Pilna seimo bei parengimų 
tvarka bus paskelbta spaudo
je vėliau.

A. J. Mažeika,
Liet. Vyčių Centro pirm.

ŠIEMET IŠRUŠIUOS
200,000 HA ŽEMES

Kadangi tai yra Lietuvos mes tyrėjų.

Žemės rūšiavimas bus baigtas 
1940 metais

Žemės ūkio ministerija jau 
paruošė šių metų žemės rū
šiavimo darbų planą. Iš viso 
šiais metais numatoma išrū
šiuoti 200,000 ba žemės. Rū
šiavimo darbai prasidės bir
želio mėn. ir tęsis maždaug 
3 mėnesius. Dirbs apie 50 že-

the Nation’s Capital in the Į per Prancūzijos uostą Havre 
early suinmer... Other coun-J atplaukti į New Yorką birže- 
tries will send delegates to
meet us. Scouting is now 
organ'zed in almost every 
civiliized nation the
vvorld. The camp here in 
Washington will afford an 
opportunity for us to ex- 
tend our liorizon and en- 
Ijarge our friendships on 
the basis of the ideals ex- 
pressed in the Scout Oath 
and Law”.

Atpasakojant lietuviškai: 
‘‘Man malonu atnaujinti

skautams kvietimą į Jam
boree ateinančios vasaros 
pradžioje Vašingtone. Sve
timi kraštai atsiųs delega
tus, kad su mūsiškiais pa
simatyti. Skautų organiza-

skautų vadas; Algirdas Kon-1 daugiausia diplomatijos pagal Įnas gyven.o Vilniuje, 
čius, skautas, miškų studen-jba. Gediminas, kaip ir jo bro-Laia jau iš Vilniaus 

lio 23 dieną (laivo vardas tuo tas; Stasys Jurjonas, žemai- lis Vytenis, palaikė sąjungą jnfts garsiuosii
tarpu nežinomas). Iš New Yo- čių jaunesniųjų skautų drau- su Rygos miejstu ir jos arki- laiškus popiežiui ir
rko jie vyks į Vašingtoną, 
Vašingtone jie susitiks su 
Lietuvos svečiais - sportinin
kais.

Savo stovyklą Vašingtone 
mūsų skautai žada įrengti 
labai graž’.ai, lietuviškais ra
nkdarbiais pasipuošti. Žada 
ir lietuviškomis dainomis pa
linksminti visus, kurie atem 
jų stovyklą aplankyti. Jam
boree pasibaigus, Lietuvos 
skautai mielai aplankys tas 
kolonijas, kurios norės su 
jais pasimatyti, ypač kurios 
turi suorganizavusios savo 
skautų ar skaučių būrelius, 
kaip pavyzdžiui Baltimore,

cijos dabar veikia veik kie- Md. Tos organizacijos ir ko

govės vadas. Grupėje betgi!vyskupu. Gediminas pirmasis 
gali dar įvykti ir pasikeiti-į i§ Lietuvos valdovų per Ry
mų. Skautai svečiai Ameri-Įgos miestą ir jo arkivyskupą 
kos lietuvių tarpe žada, deja, pradėjo vakarų Europoje gar-
pabūti labai trumpai: j’e grį
žta į Lietuvą drauge su Lie
tuvos svečiais - sportininkais 
rugpiūčio (August) 6 dieną.

Sveikindami malonins sve
čius - nebuvėlius, pasisteng 
kime, kad jie iš Amerikos iš
sivežtų malonių įspūdžių.

— Argi jau jokiu būdu ne
gali sugyventi su savo žmo
na? — klausia teisėjas.

— Jokiu būdu! O jei tei
sėjas netiki, tai galiu teisėjui 
ją palikti savaitei. Tada įti-

kviename civilizuotame kra lonijos, kurios geistų su Lie kėši.

IS STREIKININKŲ SU PO LICIJA KOVOS LAUKO

Re*- S*/ ■, ' - < ■■ '-į;,.',-; ,
: y -j

Kruvinas susirėmimas. Po atlaikytų kai bų praėjusį sekmadienį streikuojantieji dar
bininkai, sakoma, žygiavę, kad įsiveržus į Republic Steel Co. fabrikus. Nustatytoj zo 
noj policija pastojus kelią ir prasidėjo krūvi nas susirėmimas.

sinti, kad vokiečių ordinas e- 
sąs nė krikščionybės skleidė
jas, bet grobikas, ir kad jo 
groboniška politika trukdanti 
Lietuvai krikštytis. Todėl 
pats Gediminas popiežiui pa
reiškė noro krikštytis. Jam 
tatai padarius, ordino, var
das Europoje pradėjo smukti. 
Kadangi tuo laiku popiežius 
kovoja su imperatoriumi, tai 
popiežiui stojus už Gediminą, 
imperatorius tyčia palaikė 
■ordiną ir tuo būdu Gediminui 
nepasisekė Vakarų Europoje 
sugriauti pasitikėjimą ordinu.

Europos miestams. A| 
gyvendamas, jie vedė 
su Rygos miestu ir 
Apie Vilniaus miesto į) 
X,VI amžiuje yra užfl 
toks padavimas: D. L.i 
diminas, medžioklės mj 
k vedamas ant kalno, 
ir Vilnelės santakoje, 
vęs staugiantį geležinį) 
Vyriausias kunigas Emį 
tą sapną šiaip išaišll 
Gediminas toje vietoje,) 
sapne matęs staugiantį 
žinį vilką,turįs pastatj 
pilį. Tos pilies garsas pi 
pasklįsias po visą pašau) 
L K. Gediminas taip ir) 
daręs: pastatydinęs pilį i] 
perkėlęs savo sostinę, 
nės vieta buvo labai pa 
nes pro Vilnių nuo labai 
laikų sausuma ir Nerii 
dideli prekybos keliai. B^

Išsklaidžius. Išsklaidžius darbininkų eiles, policija pra
dėjo rankioti sužeistuosius ir gabenti į ligonines. Šialne at
vaizde velkamas streikininkas pašautas į koją.

D. L. K. Gediminas mums 
šiandien yra ypatingai bran
gus tuo, kad jis pirmasis iš 
Lietuvos valdovų buvo pla
čiai užsimojęs kultūrinti iri);il™us buVo Pačiame di«|
europini i Lietuvą. Jis popie- 8*°s Lietuvos valstybės 
žiu įtikinėjo, kad nori taikiu-1 tre. Tad labai greitai čii 
gai gyventi su krikščionimis augo didelis miestas, 
ir į Lietuvą iš visur kvietės tapo amžinąja Lietuvos 
anatininkų ir pirklių. Atvyks
tantiems miestie,čiams jis ža; 
dėjo duoti laisvųjų miestiečių 
teises, riterius žadėjo aprū
pinti žeme ir t. t. Trumpai 
tariant, jis stengėsi ir Lietu
voje sudaryti maždaug tokią 
pat socialinę santvarką, ko
kia buvo Vakarų Europoje., Lietuvos sostine. D. L, K. 
Tačiau šiems Gedimino tiks- j dimino sūnus D. Tj. K. Kęs 
lams visokiais būdais kenkė t's Galvės ežero saloje 
ordinas, jis visaip Gediminą1 tydino dar vieną stiprią 
šmeižė ir jam trukdė. I galingą mūro pili, Norai V

ta t t- r> i- • , v. . niaus ir Trakų pilvs vėliD. L. K. Gediminas plačiai 
praplėtė Lietuvos valstybės| 
sienas, prijungdamas prie jos 
didelius rusų žems plotus.
Gedimino valdomoje Lietuvos

tinę. Vilniaus garsas 
pasklido po visą pasaulį, 
toli Vilniaus, sunkiai prie) 
me Galvės ežero pusiausal) 
D. L. K. Gediminas past 
dino dar kitą stiprią pilį, 
dtnamuosius Trakus, kuriej 
gainiui tapo lyg ir antr

buvo perstatiydinamos, tači) 
jų senieji griuvėsiai išliko- 
gi šių dienų ir mums vai) 
džiai liudija apie didinguosii 
Lietuvos praeities laikus.

I). L. K. Gedimino vare 
nuims gražini primena nep 
jo įkurtieji Vilnius ir Traki 
Imt ir kitos iš jo laikų išlikuj 
s'os tradicijos. Salia Vytif 
valstybės vėliavoj* stovi vai 
dinaniieji Gedimino stulpai) 
Pirmasis nepriklausomos - 
tuvos vaistytais kariuomet 
pulkas buvo pavadintas 1-jlll 
D. L. K. Gedimino pėstininkui 
pulku. Taip pat turime ir <D. ] 
L. K. Gedimino onliną, 
riuo už nuopelnus Lietuvai y- 
ra apdovanota ir nemažai a- 
merikiečių.

D. L. K. Gedimino 600 me- , 
ti.i mirties sukaktuves me» tu- ; 
lėtume km plačiausiai ir kuo-' 
iškilmingiausiai pa m i n ėtij O 
šviesi atminti* kuojfltilr**™

- C R
a y
nnltoflBi v ■■

Puola Chica&o poHiiją. Masinis streikuojančių plieno pramonės darbininkių 
mas Indiana Harbor, Ind., kuriame streiko vadai aštriai^ 
riaušių.

n-
Policija rodo akciją. Gavus sustiprinimo policija sulaužė darbininkų eiles. Vienas pas

kui kitą darbininkai krinta nuo policijos lazdų. Susirėmime taip pat sužeista ir 23 poli
cininkai.
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;u Organizuotoji Veikla
L K. Federacijos Apskrities Skyrius

vienas jokiu būdu nepajėgia 
i atlikti. Taip yra ne v’en Chi- 
Icagoj; tų jMitį matom ir ki
tuose Feder. apskričiunse A-
merikoje.

Tiesa, Bažnyčia nuolatos 
duro pažangų. Ji išnešioja 
Šv. 1 h ašių įmj visus įrašau! io 
kampelius. Bet šiandien to 
negana. Būt'.nai reikia stip 

Įsas katalik škas į- rįos organizacijos, per kurių 
abejonės, visi su- j reikštųsi gyvas pasaulionių 
patys kilnieji da- judėjimas. Katalikams be ski 

kas, gal 'mano, kad rtuni0 luomo ir profesijos š’a 
irba net pastoti ke n,jje r(>įĮ<įa organizuotis j A. 
‘racijai Katalikų L R K Federacijų — Ka- 

rganiauotis parapi-, talikų frontų prieš bendrų 
nuodėmė. Priešin-; bedievių frontų.

paneigimas Šv. Tr
inų. Didžiumoje, tai 

lio nuodėmė. O juk ti- 
nėra Šv. Dvasios

-etl c racijoje 
mniai

organizacijos ir
likėjai — vadai 
kleracijų ir ne vi- 
jsniug stoti po jos

tremti mūsų para-

/taigos dienoje 3 vai. pu 
pietų bažnyčia irgi buvo pi

lnutėlės žmonių, kurie atšilo- 
ROCHESTER, N. Y. - nk6 įgyti at|ai(lllH> 

Pi/isidėjusios 40 vai. atlai-į Pirmadienį po m'sijų bu
dais, gegužės IG d., ir baig- vo atlaikytos pamaldos už 
tos gegužės 23 d.'misijos, ku-įnirusius ir daugelis žinomų 

Įiias vedė kun. J. Biužikas, (-,jo prie sakramentų.
S, J., buvo labai sėkmingos . . . ..., .. - , . „ . 1 telaimina Dievasir daugelį atsalusių žmonių 
patraukė prie Dievo, juos su-

Tinka. Į suruoštas 'metines liasebolo rungtynes tarpe 
spaudos atstovų ir kongresinio tymų buvo atsilankę ir prez. 
licoseveltas su vice prez. (jafner'it. Atvaizde šen. T. Con- 
naly vice prez. “mieruoja” dešimties galionų talpos naujų, 
skrybėlę. Šalę stovi prez. Rooseveltas.

Kad ateiti Bažnyčiai į pa
galbų nugalėti pragarų, bū-Į 
tinai reikia, kad visose pura-1

jBažnyeia yra visuotina ka
talikų organizacija. Jos na
riais yra ir turtuoliai ir var
gšai, ir mokyti ir nemokyti, 
ir sveiki Lr ligoti.

Pagerbs Kun. Dr. J. 
B. Končių

Sėkmingos Misijos Miškuose Suregistruos 
Gamtos ir Istorinius 

Paminklus

nugalimas tingėjimas, 
sti mūsų parapijos ir 
catajikų organ'zacijos. 

parapijose silpniau 
Fed. skyriai, arba 

jų nėra, ten visame n>a- 
A$nurina, žymiai nupuo

pi jose gerb. klelionų pagal
bai būtų įsteigtas veiklus! (Jį Federacijos nariais yra 
Feder. skyrius. I visos katalikiškos organizaci-

artino su Sutvėrėju ir Atpir
kėju. Misijonierius puikia ka 
Iba gražiai piešė Dievo gai 
lestinguinų, nuodėmės baisu
mų ir šėtono vyliugingų bū
dų vesti prie nuodėmės. Žmo
nes misijas laimi skaitlingai 
lankė ir ėjo prie sakramentų. 
Ypač nepaprastas buvo regi
nys baigos dienoje — šeimų 
komunija. Pasipuošę raudono 
mis rožėmis, šeimomis, visa 
bažnyčia ėjo prie Dievo sta 
lo. Per dvejas rytines Mišias 
bažnyčia buvo pilnutėlė. To
kio atsitikimo dar nėra bu
vę šioje parapijoje.

tikimų tarnų 
jam ištvermės 
ti

ir

KALNAS. — Lietuvos mi
škuose yra daug įdomių ir 
vertingų dalykų, apie kuriuos 

į iki šiol maža žinių teturima. 
sa'° **'1 Dabar miškų departamentas

te.-uteikia įsakji miškų administracijai 
*'^ai tokias žinias apie m škų ga-

Kiistaus vyn\ne vedant ln(os įr istorinius paminklus 
sielas piie Dievo. Vyturys surinkti ir prisiųsti departa

mentui. Kur galima bus pa
daryta tų vietų nuotraukos, 
užrašyta žmonių pasakojimai 
ir surinkta visa kita tuos da
lykus liečianti medžiaga.

BIZNIERIAI, GARSiNKi- 
TĖS “DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai. GANal 2346

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANai 0402

LIETUVIAI DAKTARAI
Rez.:

?<C6 W. 60 St.

MT. CARMEL, PA. — Bi
rželio mėnesį sueina lygiai 
dešimts metų, kaip kun, dr. 
J. B- Končius darbuojasi Šv. 

Kai kas mano, kari Fed e-Į jos, draugijos užsimokančio.-! Kryžiaus parapijoj,
racija nieko gero nenuveikia,! po $1.00 metinę duoklę ir! Per trumpų laikų jis yra 
kad ji persilpnai veikia. Tai' siunčiančios bent po Ir s at-
klaida. Pažvelgtam vien tik (stovus į vietos skyriaus ir 

apskrities susirinkimus kas 
mėnuo.

į katalikams duodamus įspėji
mus ir pamokinimus per spau

atajikų dvasia, visi re: 1 dų, kaip reikia pažinti prie- 
rdarbai ir rūpesčiai pn-Įšus ir su jais kovoti. Tai vis 

klebonui, kuriųnu jis' Federacijos darbai.

HKTYNĖS MINTYS 
JEKVIENAI DIENAI

vertė
»n Aut. M. Karužiškis

irželio Antra Diena

Ar nežinote, kad jūs*. 
Dievo bažnyčia ir Dievo 
is’a gyvena jumyse”. -- 
Eor. III, 16.

Įpalengvo Į>cr visų pa- 
į tų Dievo bažnyčia yra 
tomą. Kur tiktai kuriame 

•s pasaulio kimšte siela 
)SOS valios klusnumu pa
lna Dievo panašumo ugnį, 
yra įdedama į augančių 

nų gyvu akmeniu. Kuo
lį jūsų sunkioje kovoje, jū- 

yarginančia'iic sunkiame 
Urba jūsų baisioje pa- 

>je, jūs pagaunate savo 
io tikslų ir atiduodate 

jvuį ir taip duodate Jam 
(ogų atsiduoti jums, jūsų 
penimas, gyvas akmuo, y-

ra paimamas ir įdedainas į 
tų augančių sienų... Kur tik 
sielos ištiriamos ir nokina
mos, nežiūrint kokiuose pa
prastuose ir prastuose ke
liuose, — ten Dievas tašo stu
lpus Jo bažnyčiai. O, jei ak- 

* . niuo tiktai gali turėti kokį 
nors išvydimų tos bažnyčios, 
kurios dalimi jis gulės am
žinai, koks kantrunfcis turi 
pripildyti jį, kuomet jis jau 
čia kalto kirčius ir žino, kad 
jam pasisekimas yra grynai 
pasiduoti išdirb mui į tokį 
pavidalų kokio Valdovas no
ri. — Phillips Brooks.

Kur nėra liet. palipi jos, 
ten skaitosi ir pavieniai as
menys Federacijos nar ais už
simokėję kiekvienas jmi $1.00 
metinės duoklės FėdėT. cent 
rui.

Palaimintas yra koks nors 
sunkumas, nežiūrint kaip pri
slegiantis, kurį Dievas buvo 
taip geras prisegti Savo pa
ties ranka ant mūsų pečių.
— Faber.

Jei tiktai stiprieji, kurie 
niekad nesuklumpa ir nesu
klysta yra Dievui brangūs,
kur buvo minia, kurios ryt- nui portugalui ir pasiėmė 
metinė giesmė sudreb na ten pats vienas vesti dirbtuvę. P.

daug nuveikęs ne tik para 
pijai, bet ir visuomenės la
bui.

Jo kilnų asmenį aukština 
ir gerbia ne vien l'etuviai, 
bet ir svetimtaučiai. Jo pa
gerbimui kun. Kli'mo (vieti 
nės parapijos vikaro) suma
nymu birž. J3 tL ruošiamas 
bankietas. *5.- •

Parapijų komitetas, pasi
kvietęs iš vietos draugijų po 
3 atstovus su savo klebonu 
priešaky gali sudaryti Fede 
racijos skyrių.

Federacijos stambiausiais 
nariais yra šios' organizaci
jos: AKD., TT. Marijonų Re 
'mėjų dr-ja, Labd. Sų-ga, Mo
terų Sų,-ga, Sus-mas ir Lietu 
vos Vyčiai. Kitos katai. or
ganizacijos, dr-jos mažinu da
lyvauja Feder. apskrities ir
vietos skyrių susirinkimuos, j ra0» »• U K Oclnninu. pa. 
Iš jų Federacija laukia arti ‘ 
mesnio glaudumo. J. Š

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

l«01 S. Ashland Avenue 
Valandos: kandieji nuo 9 iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. GANal 0323

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus scrcdų, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Lie|io* ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų jM.piet, bet nuo
10—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

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

& 8—9 P, M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
(J tai n., Ket.. ir Pėtn. 10—0 vai. v. 

314/ So. Halsted dt., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Scalry 9S2U 

Pr. K. Kurkulus 
.Inluir yra t>u

Pr. W. Pas

Tel. Office Wentwortb 6330 
Rez. Hyde Park 3393

Moterų Sųjungos, Šv. Rožan
čiaus, sodaliečių, choro, 
Vardo, vyrų ir mokyklos 
kučiai deda pastangų, 
bankietas pasisektų.

M. LeskauskaiLė

d' L. K~ GEDIMINO 60^ 

METŲ MIRTIES SUKAKTIS

(Iš 3 pusi.)

■kaluose. Amerikoje

TUO DE JANE1KO. “Vi
lnies” S-gos iždininkas p. P. 
Jonužis, kuris su vienu por 
tugalu turėjo didelę batų di-

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1747 W. Chicago Avo., 8519 Coin- 
merclal Avė. So. Chicago. III. Pal
iauto naujus akinius ir pataiao se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAPayette 8016

VALANDOS:
2—4 |»opiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.LIET L'VIAl ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
Į LIETUVIS ADVOKATAS

Tel. Ofe. REPubllc 7ti»fl
Melrose Park «2O

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS ■ J ■' /

2423 We8t Marąuette Road
Antrad., ketvlilad. U nenktadieiilal.

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniai* nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais ir trečiadieniai* nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

geAtadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v.
Sekmadieniais pagal *utartie*. _ 

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

__________ Pagal Sutarti_____

m-inėfi iškilmės sustiprintų 
Amerikos lietuvių tautinę 
dvasių, labiau juo« susietų su 
didingųjų Lietuvos praeitimi, 
su D. L. K. Gedimino įkurtų- 
ja Lietuvos sostine Vilniumi 
ir aplamai su nifitų Tėvyne 
Lietuva.rbtuvę, šiomis dienomis ap 

mokėjo dalį savo kompanijų- J Ligi šių sukaktuvių dar li
ko ketveri metai, todėl intrė- 
dami jas gražiai ir tinkamai

toli Jo 'mėlynus skliautus?
Lowell.

— Jonužio dirbtuvėje beveik vi
si darbininkai yra lietuviai.

paminėti, jau dabar 
prailėti rengtis.

turime

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac • LaSalle

Tel. Crawford 4100

DR. SUSANNA SLAKIS
Į ligų gydytoji 
lalsted St

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Hf

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandoa kasdien nuo 9 iki 5 
Panedčlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANai 1173 

Namai: 6450 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
' LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. YVestern 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 
Rei. TeL Republic 5047

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADV0KATA8
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3331 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286 

Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

rei. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant eek- 
mudicnius ir trečiadieniu*

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CIIICAGO. ILL

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAGO, ILL
Telefonas MIDway 2890

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 r. r.

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

TaL YARde 0994 
Rea.: Tel. PLAza 2400 

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

Nedėliomis uuo 10 iki 12 dienų

Offiee Honra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vat 
Nedėliomis f.agal sutartį 

Ofiso Telef. BOUlerard 7620 
Namų Telef. PROapect 1930

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomia' ir Nedėl. pagal antarti
REZIDENCIJA

6631 S. Caiifornia Avė. 
Telefonas REPubllc 7168

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 r, rak. 
•šakvm* Rerednmii ir niihat»niif|

— » ana 1 ■ > ie i m
Res. 6958 So. Talman Are.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—8 rak.
Ketv. ir Nedėliomie susitarus

Subatonia Ciceroj 
14 46 So. 49th Ct 

Nuo 6 iltį |_yat v»l' )

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ot., Cicero, IU. 
Tel. Cicero 2678

Vai. 2 iki 4 popiet ir nųe 7-8 vak. 

CHIOAGO
Rez. 6901 8. M»plewood Av.

Tel. HEMleck 3877 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

šeštadieniai* nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. MarąuMU Rd.

Tel HOOk 4848

Tel. BOUIevard 7641

DR. G. Z. VEZELIS
DANTISTAI

4645 So. Ashland Avė.
arti <7th Street 

Vai.: bijo 9 ryte ik> 8 vakare
Herednj p>g»l

Tel. Ofiso BOUIevard 3913-14 
Res. KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nuo 6:96—8:30

756 West 35th Streetw iTvwrweeew»wi '
Ofiso Tel. VlRginia 0638

Residencijos TeL BBVerly 8|44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 2—4 ir 8—8 p. m.

Reiideneija
8939 So. Claremont Avė.

Valandoa 9—10 A M. 
Nedėliomie pagal antarti

0287
Ree. PROepeet 0669

Offiee Phone Res. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vat B-4 pp. Ir l-e vak. OANaI O7M

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėllom Ir Trečiadieniai*
Pagal Sutarti

Tel. CANa'

DR. P. Z. ZALATORIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezideneija: 6600 8o. Arteaian Ava 
VALANDOS: 11 ryt® iki 3 popiet

6 iki 9 vai, vakare_______
Chicagos lietuvių iv. Kryilaaa li

goninė, kaip jų pripailae American 
Medical Auociation ir American 
College of 8urgeons, yra Ciane A 
rūiiee. Tai yra, aukėčiaųei Ameri
kos medikaliai autoritetai m4«ų li
goninę pri įkyri prie geriausių Ame, 
rikoa ligoniniu. Reikale nrti"fct*4g 
jos patarraviau. 2700 W. 69tk flt- 
tel. HEMiock 6700.
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1$ CICERO LIETUVIU GYVENAM
Šv. Antano draugijos jub. jos gyvuoja, kad jų tarpe yra 

renginio komisijos susirinki- stipri vienybe. Tenka girdo
mas buvo 20 d. gegužės. Ki-' ti, jog kai kurios draugijos 
tas susirinkimas bus birželio rūgoja negavusios kvietimų. 
2 d., 8 valandų vak., mokyk-!Tai gal pasitaikė klaida. Mes 
los kambary. Visi komisijos norėtume, kad visos Cbicago
nariai, ypač skelbimų rinki
mo, būtinai turi dalyvauti ir 
priduoti visų, kas surinkta,

ir apylinkės dr-jos dalyvau
tų. Būtų broliškos meilės rei
škinys. Parodytumėm vienin

nes reikia darbas atiduoti' gumų ir susipratimų.
spaudai. Prie progos prane
šame, kad įvyko trumpas pa
keitimas programoj. Vaikšty
nės, vietoj 2 valandų po pie
tų, bus 4 vai. Jos netruks il
giau, kaip tris ketvirčius va
landos. Tas pakeitimas daro-

A. Valančius, pirm.

Padėka

MARŲUETTE PARK. — 
Moterų Sųjungos 67 kp. eard 

mas dėl to, kad žmonėms ne- ir bunco party, geg. 19 d. pos 
reiktų ilgai laukti koncerto, Osinskus, šauniai pavyko.
kuris prasidės 5 vai., o 8 vai. 
vak. prasidės šokiai. Koncer
tų, kaip žinome, išpildys ko- 
mpoz. Pocius su savo dainos 
ir muzikos artistais.

Salės kambaryje bus įren
gta valgykla, kuri svečiai gu
lės pasisotinti.

I jubiliejinę knygų bus į- 
dėta daug pave’kslų žymių 
asmenų, kurie priklauso mū
sų draugijai ir surašąs gar
bės narių, kurie nėra ėmę pa
šalpos. Tilps ir draugijoj is
torija.

Kvietėme, ir dar kartojame, 
draugijas dalyvauti Šv. An
tano dr-jote jubiliejaus pami
nėjime. Pas’rodykim svetim
taučiams, kad mūsų draugi-

Reiškiu nuoširdžių padėkų 
atsilankiusiems-oms: vietinė
ms ir kitų kp. sųjungietėms 
bei viešnioms ir svečiams.

Dėkoju kom. vardu už do
vanas: laid. direk. Pavlavi- 
čiui, aldermonui John Egan, 
kleb. kun. A. Baltučiui, Kri
kščiūnams, Petrauskams (ba- 
kery), U. l\azwell; kp. pirm. 
Aleksiūnieneį ir ižd. Kučins- 
kienei už pagalbų, kad pramo
ga būtų sėkminga.

Ant galo dėkoju Osinskams 
kurių namuose įvyko pramo
ga ir Osinskienei. už įvairias 
dovanas. Kuopa tikrai džiau
gias susilaukus jų savo na
rių tarpan.

Albina A. Poškienė

32-RAS METINIS STEITMENTAS 
GRUODŽIO 31, 1936

AMERICAN NATIONAL INSURANCE 
CO.

GALVESTON, TEXAS

A S S E T S
Cash in Banks and in Office .................................. $11,060,966.99

Balam ,e« are carrled in 141 Banks tlirougliout the country.

Bonds \
U. S. Govcnunent ..................... $2,103,756.79
State, County, Munieipal .... 8,504,912.01
Federal Land Bank ................ 799,726.51 I
Railroad .......................................... 1,434,923.84
Public Utility .............................. 3,665,790.30

Industrial ............................................... 2,957,756.81
Other Bonds.................................. 1,020,252,21

Čikagos Vyčių Veikla

Vyčiai, besiruošdami prie 
savo dienos — liepos 5, įgi
jo automobilį Hudson Terra 
plane, kuris bus, kaipo dova
na, įteikta laimingam daly
vini. Tikietus platina ne tik 
vyčiai, bet ir lietuviški biz
nieriau Vyčių draugai, kurie 
dalina juos dykai savo kos
tumeriams.

Bet tas automobilis tai ne
bus vienintelė atrakcija. Rus 
ir kitų dalykų, kurie tų “Vy
čių dienų” padarys įdomiau
sia ir linksmiausia, nes Ren
gimo Koknisija susideda iš 
apie šimto narių. Rap.
—..... . ,,įl.... ..   .

Aukos Kubos 
Lietuviams

] 'mūsų atsišaukimų pagel
bėti K ūbos lietuviams, pir
mas atsiliepė gerb. kun. J. 
Balkūnas, kuris aukojo 5 dol. 
Be to, jis dar surinko aukų 
sekančiai:

Po 5 dol.: Adv. R. J. Jure 
vičius; po 2 dol.: Simas Bai-1 
kūnas, Katarina Balkūna'tė;' 
po 1 dol.: kun. P. Lekešius, 
Ks. Strumskis, Ad. Budrai • 
lis, Kazys Vilniškis, Kostas 
Vaitelis, Juozas Garšva.

Be to, gen. konsulas auko
jo 5 dol., Anicetas Šimutis 2 
dol.; po 1 dol.: Ona Gudaus- 
kaitė, I. Staknytė, Pranas Za- 
borskis, A. Abelsonas.

Taigi turime viso 31.00 dol.
Dar pora aukotojų ir galė

sime pasiųsti Kubos lietuvia
ms kiek maisto. Parodykime, 
kad mes savo tautiečius, atsi
dūrusius nelaimėje, nepamir
štame.

Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke

NELEISK, KAD UŽKIE
TĖJIMAS TAVE 

SUSARGYTŲ
Padaryk, kad to nebūti) ir prida

ryk šimulio. Tu guli imti pil i) be 
gulo — bet atsimink, kad nuolata-s 
vaistų ėmimas nėra į sveikatą ir 
dažnai nustoja savu veikmė <.

Atitaisyk paprastą užkietėjimą 
natūraliu būdu, įgaudamas užtekti
nai vitamino R ir kiekybės į savo 
dietą.

Keilogg’s All-Bran suteikia vita
mino B ir reikiamos kiekybės. Kū
ne jis sugeria vandens dvigubai 
daugiau, negu jmts sveria ir mank
ština ir valo vidurius.

Paliuosuok savo kūną nuo nuo
du ir jmmatysi, kaip geriau pajusi. 
Bandyk Keilogg’s All-Bran savaitę 
lako. Jei nepatenkintas, tai Ke
llogg Co. sugrąžins jūsų pinigus. 
Valgyk |>o du Šaukštu dienoj su vai
siais ar su pienu arba su virtais 
valgiais. Sunkiuose atsitikimuose 
prie kiekvieno valgio.

Parduodama kiekvienoj grosernėj 
ir Kellog iš Batt'.c Creek garan
tuoja.

duodavo ir tebeduoda pašal
pų. Ligi 1936 metų, atskai
čius negrųžinamas pašalpas, 
naujakuriai buvo skolingi 46,- 
736,992 litus.

Pakeitus žemės reformos įs
tatymų, šių skolų išieškojimas 
perduotas finansų ministeri
jai. Ligi gegužės mėn. 1 die
nos Jau perduota 44,100 skoli
ninkų, kurių skolts siekia 
34,596,600 litų. Naujakuriai 
paskolas grųžinti pradeda de
vintais metais nuo nuosavy
bės dokumentų išdavimo, Vy-

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
GčIAn Mylintiems — Vestuvėms — 

Bari k k-ta n vi — Ijaidotuvėmn — 
Papuošima me.

Phone LAFAYETTE 5800

Stocks

The M&rket valuc on Der em her 31, 1936, of these 
banda whm $655,450 88 in excens of the amount 
at uhich they are carrled in this statenient.

This valuc rcpKscnts the niarket values on 
Dcrcmber 31, 1938.

Collateral Loans 
Mortgage Loans

Kirst lietis serured by real estate worth more 
tban double the amount of the loan e.

I’oliey Loans and Prcmium Motes ............
Real Estate—Home Offiee Building, Net 
All Other Real Estate, Net .......................

A depre* latlon reserve of $2,24 2.394.06 Is carrled.

Real Estate Sold l’uder Contraet .
Interest Due and Aeerued ..............
Deferred and Uneollected Prcmiums 
All Other Assets ....................................

Totai Assets.............

LIABILITIES
Poliey Reserves ..................................................
Additional Policy Owners Funds .........
Premiums and Interest Paid in Advanee 
Claims Not Yet Completed or Reported .
Reserve for Taxes .............................................
Miseellaneous Liabilities ................................

Totai Liabilities .....................
Capital Stoek ...................................... $2,000,000.00
Investment (’ontingeuey Reserve 2,500,000.00
Surplus ................................................. ....... 8,132,431.63

Kurpius to Policyholders ............

To Bala-iice Resources ....

KOMPANIJOS AUGIMAS
OROSS INCOME

20,487,118.47

1,121,185.68

66,400.00
12,583,652.86

6,094,948.28
962,752.26

7,153,963.66

26,397.89
588,143.01

1,455.062.98
43,096.42

$61,643,688,50

$46,336,452.00
1,134,844.00

547,648.08
504,663.92
291,878.33
195,770.54

$49,011,256.87

12,632,431.63

$61,643,688.50

.1 $18,601,158.53
Im-i-euM over 1*15 12,815.721) 45

PREMIUM INCOME .................................................... 14,929,025.31
Itl< r<-a»e over 1*15 11,731.228.11

ASSETS .............................................................................. 61,643,688.50
Ini-reaHe over 1*35 *5,318,118.13

INSURANCE IN FORCE ........................................... 611,066,983.00
McreMe over 1*21 158,728,261 00

PAID TO POLICY HOLDER8
SLNCE ORGANIZATlON ....................... $78,550,586.53

Pranešimas
C. A. P. Chorų Susivieni

jimo sus-mas įvyks šio mėn. 
2 dienų, 8 vai. vak., N. P. P. 
ftv. parap. svetainėje, Brigh
ton Parke. Į sus-mų kviečia
mi būtinai atvykti vargoni
ninkai ir chorų atstovai. Šis 
sus-nias yra vienas svarbiau
sių, todėl visi prašomi atvy
kti. J. Stanaitis, rašt.

MARQUETTB PARK. — 
Šv. KazinJiero Akademijos 
Rėmėjų 8 skyrius laikys su 
sirinkimų šį vakarų, parapi-

riausybė atsižvelgdama į nau
jakurių padėtį ir norėdama 
palengvinti jiems įsikurti, 
paskolų grąžinimų išdėstė 36 
metams.

jos kambary', tuojau po pal 
maldų. Visos narės jHfeČiaį 
mos dalyvauti. Valdyba

Kviečiame visus lietuviu 
dalyvauti mūsų organizm i 
jos metiniam piknike, 
lio 6 dienų Liepos darže, Ąi 
cher ir Keane avė. Tižti km 
name, kad visi praleisite 'in 
ksmai dienų. Bus graži |ui 
gramą. Pranas Naujoki

Gaisras Gyvulių 
Skerdyklose

Užvakar kilęs gaisras < 
vulių skerdyklose aunaihifi 
Swift Co. medžio sandėlį ir| 
vagonų taisymo dirbtuvę.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Vaikų Laikraštėlis

Gegužės mėn. Sao Paulo 
pradėjo eiti laikraštėlis lie
tuvių vaikams. Ijaikraštėly 
bendradarbiauja visos P. A. 
liet. mokyklos, taip pat lau
kiama prisidedant Argentinos 
ir Urugvajaus lietuvių mo 
kyklų.

Adresas: Sao Paulo, Caixa 
Postai 1764.

PRANEŠIMAS

24 svarų dantys. Gilinant
Kishwaukee upę, netoli Uni
on, 111., upės dugne darbinin
kai rado du dinosauro (išny
kusio gyvūno) dantis, po 13 
colių ilgumo ir sveriančių po 
12 svarų.

NAUJAKURIAMS PAŠAL
PŲ GRĄŽINIMAS IŠ

DĖSTYTAS 36 METAMS

KAUNAS. — Najakuriams 
įsikurti Lietuvos vyriausybė

The American National In
surance Co. of Galveston, Tes
ąs yra viena didžiausių ap
draudos kompanijų Pietuose, 
veikianti nuo krašto iki kraš
to, nuo Didžiųjų Ežerų Įlan
kos. Turi 26% turto daugiau, 
negu Atsakomybės.

Rašo polisus nuo 1 dienos 
iki 65 metų amžiaus. Dėl pil
nų informacijų kreipkitės į 
John S. Baima, manadžierių, 
John A. Yilkišius, manadžie- 
riaus padėjėjų arba į Stan
ley K. Adams, specialį atsto
vų, kambarys 332, 2400 W. 
Madison st. Tel. Monroe 4101.

- Kartais nuo kūno paei
na dūšios kančia, o kartais 
dūšioje gema tai, kas vargi
na kūnų.

na

BOLI8TAM8 IR CHORAMS! 
Didžiausias Muzikos, Dainų Ir 
CHeamta

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS ŽINIOS“
ISIS N. Damto Ave.^CtUeay^ III,

FRANCISKA
STRUMILIBNĖ

(po tėvais Petrošiūtė)
ml.rė geg. 31, 1937, 10:3-3 vai. 
vak.. sulaukus 4 9 metų amž.

Kilo lš Raseinių apa, Vidu
klės parap., Kujeinlų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 35 įmetus.

1’allko dideliame nulludme 
vyrą Julijoną, du sūnus: Ed
vardą Ir Juozapą, dvi dukteris 
Stefaniją ir Jadvygą, žentą 
Joną Jušką tr du anukus Leonardą ir Kaymondą, marčią 
Sofija, brolj Kazimierą, bro
lienę Valeriją, brolienę Stefa
niją Petrošienę, dėdę Tadaušą 
PetroSOj ir dėdienę Stanisla
vą. dėdę Joną Petrošių lr dė
dienę Eleną, dėdę Antaną Kle- 
nauską Ir dėdienę Kotryną ir 
gimines, o Lietuvoje daug gi
minių..

Buvo narė gv. Onos Ur-jos.
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 

10S34 Michigan Avė.
laidotuvės ivyks šeštadlenj. 

Birželio 5 d. iŠ koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta j Visų 
Šventų par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges .Lr pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę vyras, Kūnai, «kik- 
terys, žentas, marti, brolis, bro
lienė, dėdės, dėdienės, antikai, 
giminės ir drangai.

Laidotuvių Direktorius A 
Peikus. Tel. CICero 2109.

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

Grabnamių 
------ o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
O

Suvirš 50 metų prityrimo
— ■ - O------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite ] 
pinigus— - o------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH” WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ. U

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Ulinois

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

»♦*«♦♦♦♦♦>♦♦»»♦»♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦ i 111 11 i 11 i i i i tl jBr 1

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A MTC patarnavimasHmDULHnbL DIENĄ IR NAKTĮ

TA VV A T KOPLYČIOS VISOSE 
O I MIESTO DALYSE

Juozapas Eudeikis IR 4704 So. Westera Av 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

Lacbamcz ir Sanaikoplyčios visose 
Chicagos dalyse

skersai šv.

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ ISDIRBtJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest Illth St., 

Telefonas BEVerly 0005
Kazimiero kapinių vartų.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

OeriausiM patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkus 
S. M. Skmlas

Ezerskis ir Sudus

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

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

4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

v
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KOLONIJOSE EINA SMARKOS
PRISIRENGIMAI PRIE IŠKILMIŲ

Dabartiniu laiku, likus ke
lioms dienoms iki pašventi
nimui Tėvų Marijonų Semi
narijos koplyčios, Hinsdale, 
III., visos jėgos dedamos, kad 
to darbo iškilmių vainikavi
mas būtų vienas gražiausių 
ir sėkmingiausių. Vakar te
ko sužinoti, kad Melrose Pa
rko lietuviai jau pilnai pri-* 
sirengę dalyvauti kuo skait
lingiausiai pašventinimo iš
kilmėse. -Buvo numatyta pra
eitame apskrities Marijonų 
bendradarbių susirinkime, 
kad būtų platinami tam tik
ri ženkleliai, ir tam reikalui 
buvo įgaliota A. Švilpauskie-

sas kitas kolonijas sukirs, nes 
vietinio skyriaus Marijonų 
rėmėjos, girdi, verda ir kepa 
dienų ir naktį, kati nepritru
kus valgomos provizijos, kad 
nebūtų taip, kaip įvyko pra
eituose nekuriu parapijų pik
nikuose, pritrūko, girdi, ir 
valgio ir gėrimo; už. tat mes 
marketparkiečiai iš praktiško 
patyrimo, šiuo kartu paten
kinsime visus svetelius.

Tai matot, kas darosi ko
lonijose, visur dideliaus:as 
sujudimas. O tai toli gražu

Didžiulį “Draugo” 
Pikniką Sutrukdė 

Audra

Prie “Draugo’’ pavasarinio 
pikniko buvo rengtasi labai 
rūpestingai. Ir viskas buvo 
gerai atlikta. Prisirengimo 
darbai ėjo, kaip laikrodis.

Išaušo šiltas gegužės 30 
dienos rytas. Malonus orą? 
džiugino visus ir viliojo už 
miesto į miškelius, į ūkius. 
Tad tūkstančiai lietuvių mi 
nėtų dienų traukė į Vilniaus 
Kalnelius, į Sunset Parkų, 
kur buvo “Draugo” pavasa
rinis piknikas. Ir privažiavo

Aifiku, kad pknikas buvo 
sugadintas. Audrai praūžus 
likusieji dar tęsė biznius, bet 
pirmykščio ūpo neatgavo.

Taigi “Draugo” pavasari
nis piknikas pasisekė ir kar
tu nepasisekė.

Pikn ke buvo daug visokių 
įvairumų ir gyvumo. Šeimy- 
ninkės iš To\vn of l^ake, sų
jungietės iš 21 kuopos, sve
čius ir viešnias vaišino gar- 
dž'ai pagamintais valgiais.

VVest 8 dės vyrai pasidar
bavo už baro, pagirdydami 
trokštančius.

Ciceros labdariai pasidar
bavo prie ice-creamo.

Brighton Parko vyrai - -
ne visos Chicagos kolonijos,
sužinoję pranešime ir kitų. Chicagos ir apylnkių. Vis- 
Tat, sveiki, sulaukę birželio1 kas klojosi kuo geriausia. Vi- 

nė ir O. Skuodienė pasirūpi-1 6 dienos, visi lietuviai kata |sį buvo pakiliame ūpe. Kolo 
nti; ir dabar jau praneša, kad
tikrai bus ženkleliai, kurių 
kiekvienas atsilankęs į pašve
ntinimo Marijonų koplyčios 
iškilmes galės įsigyti. Taipgi 
pranešė, kad turi suorgani
zavusios būrį darbuotojų — 
kaip moterų taip ir vyrų, ku
rie po pašventinimo priiminės 
svečius ir vaišins.

štai, nepaprasti dalykai vy-

minių minios žmonių iš visų , prie tikietų ir saldainių.
Bridgeportiečiai po vado

vyste Jono Dimšoe, Town o f

likai imkime dalyvumų, kad „ijų darbuotojai, pikniko ta- 
akyvaizdoj J. E. vyskupo O’-1 lkininkai buvo kuo geriausia 
Brien ir vietinės Cbicago?
dvasiški jos pa si rodytinu e ti 
k ra i gražiai ir gausingai, nes 
tai retas įvykis Amerikos lie
tuvi joj. Jonukas

nusiteikę, nes ž’nojo, kad pa 
sitarnaus katalikiškam dien
rašeiui.

KucAnet bizniai buvo pa
čiame įsisiūbavime, kuomet

šalę Pinigų Skurde 
Gyveno

ksta Brighton Parko koloni
joj, Pr. Vaičekausko prane
šimu, kad, girdi, atvyks net 
du trokai ir autobusas netik 
darbininkų, bet ir svečių. Iš
tikrųjų, reikia pasidžiaugti iš 
briglitonparkiečių veiklumo, 
kuriuose reiškiasi nepapras-

Adresu 5558 N. Leavitt st 
nušepusiam skiepe gyveno 
Frank Wernsberger, 73 mt. 
amžiaus, kurį prižiūrinėjo 
viena moteris, gyvenanti tam 
pačiam name. Senis gaudavo 
iš valdžios pašalpų ir labai 
skurdžiai gyveno. Užvakar

ta energija ri veiklumas. ; jam mirus policija jo bute 
Marąuette Park kolonija,! rado pinigais $2,300 ir ban-

anot B. Nenartonio, girdi, vi- kinę knygutę $500 sumai.

Susprogdinti namai. John A. Zirnmy, Chicago Heights 
miesto komisijonieriaus, namas nesusektų bomb’ninkų sus
progdintas. Z’immy, žmona ir penki vaikai išliko sveiki.

Lakiečiai po vadovyste Po
vilo Norkaus ir B. Šamo at
važiavo su savo biznio daly
kais ir sėkmingai biznį varė. dovanas, darbininkams ir da-

Roselando moterų Šacbar- 
Macliar choras labai pasižy
mėjo ir visiems labai patiko 
savo linksmomis dainelėmis

žmonių ūpas buvo kuo labiau ir skambiais balsais.
šia pakilęs, kaį vakaruose 
pradėjo kilti didelis juodas 
debesys. Netrukus ėmė žai
buoti ir perkūnija griauti 
Kilo smarkiausias vėjas. Vi
sa baisi audra artinosi pik
niko link. Persigando pikni- 
kieriai ir daugelis galvatrū
kčiais bėgo* į automobilius ir 
leidosi namo. Neužilgo ūžte
lėjo gausus lietus. Piknikie- 
riai bėgo į pastoges, si aps- 
tesi krūmuose, po medžiais, 
lindo po stalais.

Ristynės piknike labai nu
kentėjo dėl kilusios audros. 
Lietus sugdaino garsiakalbį, 
daug piknik lerių išsislapstė, 
bet ristynės visgi įvyko, Ba 
ncevičfcaus į sūnus Vytautas 
buvo gerai prisirengęs ir vi 
kriai ritosi. Mačiusieji jomis 
gėrėjosi- Tos ristynės bus dar 
geriau sutvarkytos ir atkar 
totos vasariniame “Draugo” 
piknike rugpj. 1 d. Sunse 
Parke.

Ačiū visiems biznieriams ui

JOS. F. BUDRIK, Ine.
34-17 South Halsted Street

Pamatykite tuos naujus ref rige rato rius pas Budri kų ir sužinokite kaip jūs galite sutaupyti $50.00 pirk
dami iš Budriko, kur dar gausite didelę gražių dovanų —14^ colių Elektrikinį fenų dykai. Jums nereikia nie
ko įmokėti, mėnesiniai išmokėjimai.

L

Jūsų Sekantis Refrigeratorius

Ekonomiškas. 5 me

tus garantuotas. Ma

žiausiai suvartoja ele

ktros. Patogiausias.

Daugiau duodantis 

šalčio ir daugiau vie

tos.

Padarytas ir garantu

otas per kompaniją, 

kuri daro šaldytuvus 

per pusę amžiaus.

Puošnus ir gražus ka

binetas iš viršaus ir 

vidaus. 1938 metų 

stylius.

Dabar eina milžiniškas išpardavimas ant Elektriki nių Ledaunių ir namams reikalingų rakandų kadangi 
Budriko viena krautuvė yra pe»na:kinta, o dar naujoji krautuvė nebus užbaigta už poros savaičių. Tai nepa- 
darykite klaidos užeidami į svetimų krautuvę. - Žiūrėkite Budriko iškaba pusė bloko nuo 35 gatvės.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
Lietuvių krautuvė per 25 metus.

3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7010
Budriko žymus programas nedrliomils WCFL — 970 kil., nuo 7:30 iki 8 vai., vakare.
Panedėliais ir pėtnyčiomia WAAP — 920 kil. vakare. Ketvergais WHFC — 1420 kil., nuo 7 iki 8 vai. vakare.

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ

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

Išmokam 4%

rbininkėms už talkų ir visuo
menei už gausų atsilankymų. 
Taipgi ačiū ristininkams, ša- 
cbar- macliar chorui ir kitie
ms prie šio pikniko prisidė 
jusiems.

Piknike matėsi stambių lie
tuvių žymių biznierių — Jus
tinas Mackevičius, M. Jas- 
nauskas, Ben. J. Kazanaus- 
kas, Vladas Ivanauskas, St. 
(Rudaitis, Ignacas Pikelis, J. 
Krukas, J. Balsevičius, St. 
Linjauskas, J. Dobrtovolski.-:, 
Šturmai, Cukrai, Jurgs Ko
maras, Ad. Bernadišius, Pa
liuliai, adv. Kai, dr. Rakaus
kas ir kiti.

Iš kunigų matėsi gerb. kuu. 
Skripkus, Šv. Kryžiaus par. 
klebonas, kun. Ig. Albavicius, 
Dievo Apvaizdos par. kleb., 
kun. J). Raškauskas, Visų 
ventųjų par. kleb., kun. A. 
Briška, Nekalto Pras'dėjimo 
P. v. parap. kleb., kun. V. 
Čemauskas, kun. 11. Vaičū 
nas, Šv. Antano par. kleb.

Piknikai Vvtauto Parke

Šv. Jurgio parap., gegužės 
23 ir rugpiūčio 29 d.

Šv. Kryžiaus parap. — bi 
rželio 27 ir rugpiūčio 22 d.

Nekalto Pras. P. Š. parap.
— liepos 4 ir rugsėjo 19 d. 

Gimimo P. Š. parap. — bir
želio 13 ir rugsėjo 5 d.

Šv. Antano parap. — birže
lio 20 ir rugsėjo 12 d.

Visų Šventų parap. — lic 
pos 18 ir rugsėjo 26 d.

Dievoi Apvaizdos parap. — 
birželio 6 ir rugpiūčio 8 d.

Šv. Mykolo parap. — lie 
pos 25 d.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 30 d.

Aušros Vartų parap. — ge
gužės 2 ir rugpiūčio 15 d.

ŠŠ. Petro ir Povilo parap
— gegužės 9 ir rugpiūčio 1 d 

Šv. Kazimiero parap. — lie
pos 11 d.

Liet. Vyčių — liepos 5 d

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

♦

CLASSIFIED
pardavimui taverna

Parsiduoda taverna lietuvių koloni
joj. Priežastis — viens 1 moteriai 
persunku. Sutiksime priimti part
neri.

4200 So. Campbell Ave.

PARDAVIMUI pietai eerns kam
pinis grooerlo biznis Išdirbtas per 
daug metu. Einame ) Tavernos biz
ni. 34«5 T.ltnanlca Avenue. 

UITAS Už PATARNAVIMĄ

Kas norl gauti butą arba mažą 
Storą be nuomos už mažą patar
navimą. lai kreipiasi | mus. Šilima 
lr karStas vanduo taipgi dvkai.

Tel. Van Buren 0018
NAMŲ VAIDYTOJAS IR POPIE- 

RUOTOJA8

Kas norite namu. Išvalyti Ir Iš- 
popleruotl, tai kreipkitės J ;

J. Purtokas 
8425 So. Rlchmond St.

Tel. Hemlock 2573

<?

Labdaringosios sąjungos — 
Cicero, 111. kun. J. Šaulinskas, gegužės 31 d.
Šv. Mykolo par. kleb., kun 
P. .Juška, kun. Ražaitis, sve
čias iš Lietuvos.

Visi ‘ Draugo” piknike bu
vusieji svečiai ir viešnios bu 
vo pakviesti atvykti į Mari
jos Kalnelius, Hinsdale, T!!.. — Nusižemink, o būsi skai
birželio 6 d., kada bus Mari
jonų seminarijos koplyčios 
pašventinimas.

Šv. Kazimiero Akademijos 
— gegužės 16 d.

Dienraščio “Draugo” — 
rugsėjo 6 d.

Kun. A. Linkr.i

M&nnnt statyti sau naują namą 
ar pcrtnisvti sena. pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Mnplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
Pardavimui 5 kambarių mūrinis na
mas su stikliniais parčlats. Pilnai 
sudėtos sttlko (viršutinės užlos) 
grindys. Geras basementas. Namas 
netoli Marąuette Parko. Rep. 7 622. 
Kreiptis: Mr. M. O’Connor, 6544 So. 
Francisco Ave. 
PARDAVIMUI NAMAS LR BIZNIS

Vieno aukščio namas su bizniu — 
notlons. 4 gyvenamieji kambariai. 
Karšto vandens apšildymas. Dviejųstus, teisingas, išmintingas ir

tavo durimi Imv tikri ir vni- karų garadžius. Didžiausias barge- lavo darnai nūs UKn ir vai- nas _ vlska„ ul ,MOo. ješti 11.500.
singi. 2443 W. 71 St.

— Dideles tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drąsa.

Mazzini

— .Jei nemoki rašyti, gali 
kalbėti, jei nemoki kalbėti, 
gali melsties.

PARDUODU ARBA MAINYSIM 
DVIRATĮ

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMSI
Dabar pas mus galite guuli tikros Lietuviškos Valstybinės Degti

nės importuotos iš Lietuvos.
(Mes Ir visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.) 

UTILITY I.IŲIOR DISTRIBITORK, INC.
5931-33 S. Ashland Ave.

Telefonuoklte blle laiku. Prospect 0746

SUTAUPYKITE SUJOS KASTUS
l'ni vra pilnos kainos už finansavimų jūsų vartoto kar< 
GENERAL MOTORS INSTALLMENT PLANU, iniman 
pilni) suprantamų apdraudę, padengiant ir “collision.”
Nemokėtas

Balansas
12 Mėn. 

Fin. Kaina
12

Notų
18 Mėn. 

Fin. Kaina
18

Notų

$ J 50.00 $34.20 $15.35
200.00 44 68 20.39
250.00 48.56 24.88
300 00 50.04 29.17 75.12 20.8'
350.00 50.56 34.24 75.52 24 2(
370.00 50.72 35.06 75.68 24.71
400.00 52.28 37.69 79.52 26.64

KAM MOKĖTI DAUGIAU KITUR?
Pirkite čionai garantuotų GEROS ĮGALIOS vartoti) 

automobilių šiomis žemomis kainomis.

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTŪRA

806 YVest 31 st Street ’ Tel VICtory 1696
Chicago, I1L

Parduodu už >8.00 dvlrat) (blcycle) 
su single tire. nauji bearingsal. va 
žluoja. kaip naujas. O Jei turite nau 
ją dvirati vertės 625. o negalite IIP 
mokėti, tai aš paimsiu ) mainus ir 
duosiu priedų tiek, klek verta.

Taipgi parduodu radio 9 tūbų, 
didelis console, arba mainysiu ont 
naujo dviračio, arba eamera, arba 
krutamlema paveikslams Imti ma
šinos.

0002 So. Fairfield Ave.
(2-ros lubos)

PIGIAI LOTAS

*

30x125 Marųuette Parke. 67 St. lr 
Campbell Ave. Geras dėl hungalovv, 
dviejų flatų, arba pabudavosim na
mą pagul jūsų norą.

Matykit
JOSEPH VILIMAS 

6800 S. Maplea-ood Ave.
Tel. HEMiock 2323

KRIAUČIŲ ftAPA

Pardavimui kriaučių šapa. Hollman 
mašina. Pirmos rūšies įrankiai. Ren- 
da >25. Karštu oru apšildymas. Dar
bo visada {valias. Pašaukite Went- 
worth 3972.

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejir, Stiklai ir 
VAPNTftAfl

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANai 6850

— Nereikalauk, kad kitas 
iškęstų tai, ko tu pats nega
li pakęsti. P. Syrus

— Tas yra bai 

mato gera, bet jo

IspanųI I

i


