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Tariasi apie bendrą veikimą 
prieš ispanų radikalus« ROMA, birž. 2. — Skubotai 

lėktuvu čia atvyko Hitlerio 
specialus atstovas, karo minis
teris fieldinaršalas von Blom- 
bergas. Jis atvyko tartis su I- 
talijus premjeru Mussoliniu 
dėl bendrojo abiejų šalių mili- 
tarinio veikimo prieš Ispani
jos raudonuosius, kad apsau
goti karo laivus ir savastis 
nuo užpuolimų.

Jei nesikišimo komitetas 
Londone negalės garantuoti, 
kad ispanų radikalai daugiau 
nesikėsins prieš italų, arba 
vokiečių laivus, Mussoiini pa
siryžęs bendrai su Vokietija 
tuoj apsidirbti su Valencijos 
radikalais, jei jie dar kartų 
bandytų pulti italus, arba vo
kiečius Viduržemio jūroje, ar 
kur kitur.

Londone bijoma Italijos soškirtimo 
so sovieto Rusija

Tačiau iš Maskvos praneša, 
bolševikams tas “nesvarbu1’

KAIP SUSKALDYTA ISPANIJA SONOROJ, MEKSIKOJ, 
ATIDARYTOS BAŽ

NYČIOS
NOGALES, Sonora, Meksi

ka, birž. 2. — Katalikų gyven
tojų pastangomis čia ir kituo
se Sonora valstybės miestuose

Policija ir toliau saugoja plieno 
fabrikus So. Chieagoj

Areštuoti darbininkai palei
džiami užstačius laidus

Darbininkų taika su Repub-
■ . , ., Jie Steel korporacija, So. Cbi-
! pagaliau autoritetai leido 19-j , , , . ,'r . ,. cago, kol kas nieku budu nep
34 metais uždarytas bažnyčias 
atidaryti ir jiavesti jas pačių

paleisti užstačius reikalingj 
laidus. Policija ir valst) 
juosi kaltina sąmoksle riai

katalikų žinybai.

manoma. Policija saugoja vi- kėlimu.
sus fabrikus. Nepasitiki strei- Į Prokuratorija ir policil 
kimokais, kurie apgaili sav iš- ieško svarbiausiųjų kaltini]

šešiolikoj miestų 16 kunigų j.|us žuvusiuosius kruvinam kų, kurie sukurstė darbini

LONDONAS, birž. 2. — 
Čia bijoma, kad gali įvykti 
Italijos susikirtimas su sovie
tų Rusija dėl Ispanijos.

Gauta patikrintų žinių, Ita
lijos vyriausybė į saldus karo 
laivams sulaikyti sovietų ir 
ispanų radikalų įtariamus lai
vus Viduržemio jūroje ir juo
se daryti kratas, gal veža ka
ro medžiagų Valencijai. O 
Maskva, kiek žinoma, visų lai
kų laivais iš Juodosios jūros 
pristato ispanų radikalams 
daug ginklų ir visokios karo 
medžiagos.

Nesunku įsivaizduoti, kas 
galėtų įvykti, jei Viduržemio 
jūroje bolševikų laivai būtų 
sulaikyti, arba bandytų prie
šintis italų karo laivams.

Kai kurie italų fašistų lai
kraščiai pataria savo vyriau
sybei, kad Italija bendrai su 
.Vokietija pasiųsti) į Ispaniją 
liausuninę ekspedicijų prieš 
radikalus.

Prancūzijos padedama An
glijos vyriausybė daug dirba

už taikų Europoje. Abi vals
tybės bijo karo. Stengiasi kaip 
nors nuslopinti įvykusius Vo
kietijos susikirtimus su Valen
cijos radikalų režimu.

Vokietija ir Italija daugiau 
karo laivų siunčia j Ispanijos 
pakraščius. Anglija taip pat. 
Bijo Italijos Vokietijos glau
daus sąryšio Viduržemio jū
roje. Anglija jaučiasi dar ne
pakankamai įsiginklavusi ir 
nestipri.

MASKVA, birž. 2. — Pa
tirta, sovietų užsienio reikalų 
ofisas) svarsto Italijos paskel
btus pasiryžimus sulaikyti į 
Ispaniją plaukiančius sovietų 
laivus ir juose atlikti kratas.

Bolševikai viršininkai neo
ficialiai pažymi, kad vyriau
sybė tais Italijos žygiais “ne
susirūpinusi”, nes, girdi, Ma
skva jei kų siunčia ispanų ra
dikalams, tai dažniausia sve
timų šalių laivais.

Vadinasi, tas bolševikams 
“nesvarbu”.

Šiuo žemėlapiu Amerikos laikraščiai vaizduoja ne tik
rųjį dalykų stovį Ispanijoje, bet radikalų “pasisekimus”. 
Numeriais štai kas nurodoma: 1. Kur radikalų laivų Ciudad 
de Barcelona kaž kas sutorpe davo; 2. Iviza (Ibiza), kur 
radikalai lakūnai puolė vokiečių karo laivų Deutsehlandų; 
3. Almerija, kurį vokiečių karo laivai subombardavo; 4. 
Gibraltaras, kur palaidoti Deutschlande žuvę vokiečiai jūri
ninkai; 5. La Gauja, kurį radikalai atėmę iš nacionalistų; 6. 
Bilbao frontas. Nacionalistai juk didesnius Ispanijos plo
tus užėmę, negu čia nurodoma- Iš pietų šiaurių link karo 
fronto linija turėtų būti kiek tiesesnė. Antai už Madrido 
sulyg šio žemėlapio nacionalistai jau “ątblokšti” atgal net 
už kalnų.

įsiregistravo kaip to reikalau 
ja valstybės įstatymai, ir 
jiems įteikti bažnyčių raktai.

Vietoj katedra vakar ofici
aliai atidaryta, nors prieš- tai 
patys katalikai atsidarė ir ke
letą parų joje budėjo.

Surengtos procesijos į ka
tedrų, dalyvaujant gausin
giausioms tikinčiųjų minioms.

, susirėmime su policija perei- kus į riaušes su prakalbomi] 
tų sekmadienj. Iš sužeistųjų! Darbininkų organizatoi 
darbininkų du mirė ligoninė- ir vadai už riaušes kaltei 
se, o keturi buvo užmušti! policijų. ši gi atsako, kad 
riaušių laiku. j ji pradėjo puolimus, bet pat

Fabrikai apjuosiami dyg-Į darbininkai. Policijai nt 
liuotų vielų tvora kai karo lau , voje streikas, ar kas kitas. J 
ke. Dalis darbininkų dirba svarbu yra saugoti savastis 

palaikyti tvarkų, atsako po| 
cijos viršininkai.

fabrikuose, tad rūpinamasi
,, . . ,, . juos apdrausti. Tokiu būdu

Per pamaldas minios klūpojo ,5. i korporacija pasirengia į
gatvėje. griežtų kovų.

Iš 68 areštuotųjų vakar tei
sman pašaukta 38 vyrai ir dvi 
moteriškės. Po trumpų abiejų 
pusių pasitarimų išklausinė
jimai atidėti iki birželio 23 d. 
Kiti areštuotieji sunkiai su
žeisti yra ligoninėse policijosi 
žinioje.

-Visi vakar pašaukti teismo

SOVIETAI Į AMBASADAS 
SKIRIA BEDIEVIUS

MASKVA SIUNČIA KARO 
MEDŽIAGĄ ISPANŲ 

BOLŠEVIKAMS

h VALSTYBĖS PAGEI
DAUJA TAIKOS EU

ROPOJE

KAM REIKALINGOS TOS 
PRAŠMATNYBES

LONDONAS, birž. 2. — 
Parlamentas pripažino dau
giau kaip du milijonus dole
rių metinių išlaidų karaliaus 
ir jo šeimynos išlaikymui.

Kai kurie darbo partijos 
atstovai priešinosi milžiniš
koms išlaidoms. Jie sakė, kam 
tų prašmatnybių karaliui ir 
jo šeimynos nariams. Antai, 
Skandinavijos karaliai važinė
ja dviračiais, susieina su savo 
valdiniais ir sau pagarbos ne- 
susinurina.

Karaliaus šalininkai aiški
no, kad kitų šalių karaliai y- 
ra karaliukai ir tarptautinėje 
arenoje jie yra mažos reikš
mės. Kas kita Anglijos kara
lius. Jis* yra dar ir imperato
rius.

MIRĖ DU SUŽEISTI VO
KIEČIAI JŪRININKAI

GIBRALTARAS, birž. 2. 
— Vokietijos karą laive Deu
tschlande 80 sužeistų jūrinin
kų čia yra ligoninėje. Iš jų du 
mirė. Tad užmuštųjų jūrininkų 
jau 26. Ispanų radikalų lakū
nų subombarduotas Deutsch- 
land be sužeistųjų išplaukė į 
Vokietijų.

Savo keliu, Madrido ir Va
lencijos radikalai skelbia a- 
pie savo “laimėjimus” Mad
rido ir Bilbao frontuose.

NACIŲ SPAUDA PRIEŠ 
VATIKANĄ

BERLYNAS, birž. 2. — 
Nacių spauda puola Vatikaną, 
kad jis nebara Ghicago kardi
nolo. Reikalauja nutraukti di
plomatinius santykius.

ŽENEVA, birž. 1. — Mas
kva viešai sakosi, kad ji nieko 
bendra neturi su Ispanijos 
radikalais. Tačiau patylomis 
ji gausiai remia Valencijos 
radikalus.

Vietos diplomatų sluoksniuo 
se gauta žinių iš Turkijos, kad 
Rusijos bolševikai visų laikų 
gausiai remia radikalus. Iš 
Juodosios jūros laivai kone 
kasdien plaukia Dardanelių 
sąsiauriu su įvairiausia karo 
medžiaga.

Nuolat siunčiami motoriniai 
trokai, ginklai, amunicija, ir 
visokia karo medžiaga.

Čia niekas negali išaiškinti, 
kaip tai visa tenka Valencijos 
radikalams. Juk Ispanijos 
krantai patruliuojami. Stebėto 
jai pažymi, kad patruliuojan
čių laivų nedaug ir laivai su 
karo medžiaga sugeba pras
lysti į Ispanijos pakrantes, 
dažniausia naktimis.

WASHINGTON, birž. 2. — 
Valstybės sekretorius liuli tu
rėjo atskirus pasitarimus su 
Vokietijos ir Ispanijos radi
kalų režimo ambasadoriais. 
Sekretorius vienų ir kitų ragi
no pranešti savo vyriausybėms 
J. Valstybių pageidavimų iš
laikyti Europoje taikų.

BALDYVINAS YRA SIR 
STANLEY

LONDONAS, birž. 2. — 
Pasitraukusiam Anglijo® mi
nisteriui pirmininkui Stanley 
Baldwinui karalius pripažino 
aukštas kilmės titulų. S. Bal- 
dwin oficialiai bus žinomas 
kaip Sir Stanley Baldwin.

Naujas Anglijos ministeris 
pirmininkas yra N. CTiamber- 
lain.

PRIPAŽINO PUSANTRO
BILIJONO DOLERIŲ BILIŲ
YVASHINiGTON, birž. 2.

— Kongreso žemesnieji rūmai 
vakar vakarų pasidavė prezi
dentui Rooseveltui ir šelpimo 
administratoriui Hopkinsui.
323 balsais prieš 44 pripažino 
pusantro bilijono dolerių šel
pimo bilių. Šis milžiniškas 
fondas bus panaudotas atei
nančių vienerių metų išlai
doms ryšium su bedarbių šel
pimu.

Prieš keletu dienų demokra
tai atstovai buvo susiskaldę 
šio biliaus klausimu. Rūmuose
sukeltas triukšmas ypač prieš NEW YORK birž 2 _
Hopkinsų. Dabar visi organi- . ,. . . ’ ,. . ... . ;Mire šio miesto bankininkas

ŽENEVA, birž. 2. — Suži
nota, kad Maskva į savo am
basadas Meksikoj ir Valenci- 
joj (Ispanijoj) paskyrė be
dievius palydovus. Ir dar pa
žymėjo, kad, girdi, 'šie nauji 
ambasadų nariai tose šalyse 
“studijuos kultūrines ir reli
gines problemas”.

Stebėtina, kaip bedieviai ga 
li studijuoti tokius svarbius 
klausimus. Maskva šiandien 
visakuo plačiai giriasi.

Ukrainų komunistų parti
jos generalinis sekretorius Ki 
jeve sakydamas prakalbų sa
viškiams pareiškė, kad nauja 
Sovietų Rusijos konstitucija 
duota ne Maskvos vyriausy
bės priešams, bet geriesiems 
Rusijos “piliečiams”. Girdi, 
suteikta konstitucinė “laisvė” 
neturi būti išnaudojama jo
kiai religinei propagandai.

Stalinas, sakė šis raudona
sis sekretorius, gimęs bedie
viu, šiandien esąs bedieviu ir 
visados juo pasiliksiųs. Sako, 
Stalino nusistatymas esąs 
skleisti bedievybę be jokio 
smurto, tik “švietimo” prie
monėmis.

Kad Stalinas šiandien yra 
bedievis, galimas daiktas. Bet 
sekretorius niekus kalba apie 
Stalino praeitį. .

APAŠTAUŠKAS DELE
GATAS PALAIMINS

NAUJĄ ABATĄ

Šv. Prokopijaus abatijos 
bendruomenė, Lisle, III., išsi
rinko naujų abatų (vadų) j 
mirusio abato JM. kun. V. 
Kohlbecko, O. S. B., vietų. 
Naujas abatas yra JM. kun. 
Prokopijus Neuzil, O. S. B.

Apaštališkas delegatas J. 
Valstybėms, J E. arkivysku
pas A. G. Cicognani liepos 
m. 5 d. palaimins naujų aba
tų.

Palaiminimo ceremonijos, 
įvyks Šv. Prokopijaus bažny
čioje, Chieagoj.

RENKA LOPŠINES 
DAINAS

VYRIAUSYBĖS IŽDAS 
GERAI PELNYS

zuotai pasidavė administraci
jos reikalavimams.

4. ASMENYS ŽUVĘ

BELLEVILLE, III., birž. 2. 
— Netoli čia automobilis su
sidaužė su troku. 4 asmenys 
žuvo ir du sunkiai sužeista.

milijonininkas G. F. Baker. Iš 
paliktų jo turtų kone viena 
trečdalis — apie 60 milijonų 
dolerių — teks šalies vyriau
sybės iždui paveldėjimų mo- 
kestimis.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Patirtai, kad dirbantiems j 
brikuose streiklaužiams 
tas pristatomas lėktuvais.

Žiniomis iš Clevelando, 
tenai vienas lėktuvas su 
tu nukrito ir sulūžo Republ 
Steel korporacijos fat 
srityje. Už tai kaltinami strt 
kininkai. Mat, ir tenai korj 
racija naudojasi s t reikia^
žiais.

ISPANIJOS NACIONALĖ 
TAI IŠLEIDO PAŠTO 

ŽENKLUS ’

BITRGOS, Ispanija, birž.' 
— Nacionalistų režimas ižde 
do raudonos varsos su Izat 
lės atvaizdu 30 milijonų ] 
tos ženklų. Šie ženklai 
3c. vertės.

Be to, išleista milijonai ; 
kitų serijų paštos ženklų.

Visi ženklai pažymėti 
pana”. Radikalų gi 
ženklai turi titulų “Esi 
Republ ica”.

MADRIDAS, birž. 2. 
Nacionalistų lakūnai su 
bomis sugriovė Madrido cii 
linį airportų Barajas. Nuos 
liai slepiami.

KAUNAS. — Pieno lašo 
draugija, norėdama apsaugoti 
ir tinkamai sutvarkyti, visas 
mūsų lopšines dainas, pradėjo 
tas dainas rinkti. Taip pat 
renka ir kitokias žmo
nių reiškiamas mintis apie neš 
tumų, gimdymų ir kūdikių au
ginimų. Kitos tautos jau yra 
seniai surinkusios savo žmo
nių lopšines dainas ir kitus 
tos rūšies liaudies kūrinius. 
Motinos, tėvai, auklėtojai ir 
visi kiti, kurie norėtų Pieno 
lašo draugijai padėti rinkti 
lopšines dainas, jei jau yra tų 
dainų surinkę, prašomi jas at
siųsti draugijos vardu į Kau
ną, Aušros g. 26.

ORAS
CHICAGO SRTTIS. — 

dalies debesuota; kiek šilčiai

Saulė teka 5:14, leidžia 
si 8:20.

Baltuose Rūmuose nuspręs
ta stebėti situacijų Europoje.

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS KOPLYCIOS PAŠVENTINIMAS (VYKSTA BIRŽELIO 6 0., HINSDALE, ILLINOIS

"DRAUG 0” 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS (vyks 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengarla”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 
Ruoškitės iš anksto



** * ▼* n a <5

“DRAUGAS”

LITHUANIAN DAILY FBIEND
Publlshed Daily, Except Sunday. 

aemeftipTlONS: One Year — $6 00; Hlx Montha
— $1.60; Three Montha — $2.00; One Month — 760. 
Carėpe — One Year — $7.00; Slx Montha — $4.00; 
iapy — .oic.

Advertlsing lr "DRAUGAS" brings best reaulta. 
Advertlalng ratea on appllcation.

•DHAUSAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

“DRAUGAS”
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus, 

neina kasdien, lAskyrus aekmadlenlua.
' Sfendradarbiains ir korespondentams ralių negrąžina, 
L^ sepraftoma tai padaryti lr neprlslunčiama tam tika-
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Naujas Arkivyskupas ir Kun. 
Coughlm

Apaštališkasis Delegatas Vašingtone J. 
Arkivyskupas Anileto Gicognani paskel-

, kad Jo Šventenybė Popiežius Pijus XI 
ėlė Detroito dieceziją arkivyskupija ir 

ujosios arkivyskupijos arkivyskupu pa
gyrė J. E, Hothesterio vyskupą. E. A. Moo- 
feey. Michigano valstybėj įsteigta nauja vy- 
ifeapiju Lonsinge ir pirmuoju vyskupu pa
skirtas J. E. vysk. J. Alberte.

Per pastaruosius kelerius metus Detroi
to vyskupiją plačiai garsino kun. Ch. Cougli- 
lin, garsusis radio kalbėtojas. Jo kalbos ir 
jo suorganizuota Sočiai Union organizacija 
H)e tik Amerikoj, bet visur pasaulyje sukėlė 
sensaciją. Jis griežtai kritikavo bankininkų 
politiką ir visą, šio krašto piniginę sistemą. 
Prieš praėjusius prezidento rinkimus jis ir 
prez. Rooseveltui stipriai ‘užvažiuodavo". 
Kun. Coughlino veiklai pritardavo buvęs 
Detroito vyskupas Gallagher, kuris mirė 
praėjusiais metais.

Daug kas dabar dalo spėliojimus, kaip 
Hgsis su kun. Cougblino veikla naujasis 
•rkivyskupas. Galima spėti, kad jo veiklos 
-nevaržys, nes pats arkivyskupas priklauso, 
.prie tų veikėjų, kurie rūpinasi socialino 
teisingumo vykdymu, katalikiškos spaudos 
platinimu ir aplamai katalikiškąja akcija. 
Kun. Couglilinas kaip tik yra šių laikų ku
nigas, kuris, pasiremdamas popiežių enci-. 
klikomis, stengiasi vykdyti j gyvenimą kri- 

LkSčioniškąjį socialinį teisingumą.
Pakėlimas Detroito diecezijos į arkidic- 

-ceziją ir įsteigimas naujos vyskupijos reis
ai* Jungtinių Amerikos Valstybių katalikų 

ftagimą ir stiprėjimą.

Taip pat J. Em. Kardinolas maloniai 
duoda leidimą kviesti į Federacijos kongre
są J. E. Vyskupą Mečislovą Reinį, kuris šio 
mėnesio viduryje atvyksta pas mus į Ame 
riką.

Kardinolo sekretoriaus laiško turinys 
kun. Jurui yra toks:

“llis Eminence, the Cardinal, to whom 
your com'.uunication of April 7 has been 
referred, directs me to say that he grants 
permission to the Lithuanian Roman Catho
lic Federation of America to hold their 
Bi-annual Congress in St. Francis’ Parisli, 
Lawrence on August 24, 25, 26, 1937.

“llis Eminence further directs me to 
say that he is happy to grant you permis
sion to invite llis Excellency Most Reverend 
Bisliop Re’nys to participate in this Con
gress.

“llis Eminence sends to you and to ali 
the meinbers of the Lithuanian Roman Cat- 
bolic Federation of America bis blessing 
and sincerest best vvishes”.

Surinko J. T. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

»■ ........ . Sulietuvino S. Lukas
(Tęsinys) munistiškus siekius, tai jau

Tuoj. vos tik rinkimo,os i buvo tas i“
prajos ir Boos.vrttw topus at8‘ov« "ętotovmto, kuris J- 
presutuntu išrinktom, vyrium i v>'k.° l)al’»'K<*
si komunistų Jungtinėse v»|.ln*al°. 1936 "lctaia Philadel- 
stybėse vadai Browder ir Fos 1J°Je’ 
ter paskelbė, sulyg laikraJ- 9al,g Orvo1 J#,inson'

Ketvirtadienis, birž. 3 d., 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Ordinas Kun. Albavičiui

Šiomis dienomis gauta žinia, kad Lie
tuvos Prezidento aktu gerb. kun. Ig. Alba
vičius, Dievo Apvaizdos parapijos klebonas, 
apdovanotas L. D. K. Gedimino III laipsnio 

u.
Gerb. kun. Albavičius yra daug nusi- 
ęs ir Amerikos lietuviams ir Lietuvai, 

is nuoširdžiai ir pasekmingai darbavosi ir 
uojasi ne tik kaipo parapijos klebonas, 
r kaip mūsų visuomenės veikėjas. Jis

gausingai rėmė Tautos Fondą, kuris daug 
gero Lietuvai padarė, daug metų pirminin- 

*kavo Amerikos Lietuvių R. K. Federacijai, 
dabar yra šios organizac'jos iždininkas, nuo
lat rėmė ir teberemia mūsų jaunimo orga- 
fiižacijas, ypač Lietuvos Vyčius, gausiai pri
sideda aukomis prie mūsų aukštesniųjų mo
kyklų užlaikymo. Kun. Albavičius yra nuo
širdus mūsų spaudos rėmėjas. Jau kel'nli 
metai jis pirmininkauja dienraščio “Dran- 

I go” bendrovei.
Plačiau apie kun. Albavičiaus veiklą 

I parašysime tuomet, kuomet oficialiai ordi- 
r'n&8 jam bus įte ktas. Netrukus Chicagos 

katalikų visutziiene minės jo 25 metų kuni
gavimo sukaktį. Tai įvyks šių metų pabaigoj.

Tuo tarpo pasitenkinsime trumpai pa
sveikinę naują L. D. K. Gedimino ordino 
kavalierių.

Kafdinofas ir Federacijos 
Kongresas

Šiomis dienom's kun. Pranciškus M. Ju
ras, lietuvių Šv. Pranciškaus parapijos, Lar- 
rence, \lass., klebonas, gavo iš Bostono ar
kivyskupijos laišką, kuriame Jo Eminenci
ja Kardindns laimina A. L. R. K. Federa
cijos kongresą ir raiškia nuoširdžius linkė
jimus.

Federacijos kongresas įvyks rUgpiflČio 
24, 25 ir 26 dienomis, Lawrence, Mass.

Dėl Organizuojamos Baltijos 
Sąjungos

Pranešama, kad netrukus Kaune turė
sianti įvykti Baltijos ir Skandinavijos val
stybių užsienių reikalų ministeriu konferen
cija. Konferencijoj dalyvausiančios: Suomija,
Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Danija,
Norvegija ir Švedija. Konferencija įvyks
tanti Kaune dėl to, kad norima paveikti 
Lietuvą, kad ji kokiu nors būdu taikytus 
su Lenkija ir įeitų į Baltijos valstybių są
jungą. |

Tos konferencijos sušaukimu, matyti, 
rūpinasi anglas politikas lordas Plymouth.
Jis lanko Baltijos ir Skandinavijos valsty
bes sąjungos reikalais. Ypač daug reikšmės 
priduota Plymoutho atsilankymui Kaune »r 
Varšuvoje, nes jo misija, liečia tų valstybių 
kaimyninių santykių sutvarkymo klausimą.

Vienas lenkų laikraštis praneša, kad 
lordas Plytnouth norįs matyti “stiprią Len
kiją”. Jo ir ministerio Sanders esąs užda
vinys paveikti į Lietuvą taip, kad ji išsiža
dėtų savo “utopškų pretenzijų į Vilnių ir 
apie tai pamiršus, dėl savo ir dėl sąjungos tais, turi Jungtinėse Vulsty-

M

Lt.
Col., Oklaliomos adovkatų są
jungos naro, pranešimo, A- 
merikos vėliava svarbiausią 
susirinkamų salėje vietą tu
rėjo užleisti didelei raudo
nųjų iškabai, kurioje buvo 
socialistų partijos ženklas, iš
kelta ranka su degančiu ži
bintu ir parašas “pasaulio 
darbininkai susivienykite”.

Jis toliau rašo:
“Socialistai, komunistai ir 

komunistų valdomos draugi 
jos suplaukė į susirinkimo 
salę su savo puikiai padirb 
tais ženklais, kurstančiais ir 
betvarkę keliančiais raštais. 
Tūkstančiai įvairios spaudin- 
tos medžiagos, atvirai puola
nčios Amerikos įstaigas, bu
vo suteikta mokytojams - at
stovams, kad šie ją, parsive- 
žę namo, išdalintų

Tarp susirinkusiųjų atsto 
vų, dauguma buvo komunis 
tų draugijų atstovai, kurie 
atstovavo Amerikos iygą 
prieš karus ir faš'zmą, socia
listų šauksmą, naujas mi
nias, įmonių demokratų ly
gą, scliolastic magaziną, A- 
merikos gimdymo kontrolės 
lygą, tautinę dūmą apsaugai 
nuo! karų (kuri tuo reikalu

čhi pranešimų, kad:
“Rinkimų daviniai buvo 

taip pat ir Amer kos Dhrho 
Federacijai pilnų teisių davi
mas. C. I. O., nepartinė dar
bininkų lyga, Mannesotos ūki 
ninku darbininkų partija, Wi- 
sconsin ūkin'nkų darbininkų 
pažangioji federacija, Kalifo
rnijos epika, Wa»hingtono vi
suomenės federacija, Ameri
kos darbininkų partija ir vi
si ūkių bedarbiai ir pažan
giosios draugijos į sočiai i si ų 
ir komunistų partijas, kad 
“sudarius nepriklausomą žtmo 
nių galybę, pasinaudoti gera 
proga, kuri randasi priešaky
je suvienytų laisvamanių jė
gų ir eiti pagaliau pirmyn, 
prie žmonių fronto, prie tau
tinės ūkininkų darbininkų pa
rtijos”.

Amerikos Mokytojų 
Federacija

Išleistas “Teachers Union” 
žurnalas (Columbia Uni v.
Summer Session Convmittee,
Volume one, number two, Ju- 
ly 30th, 1936) praneša, kad:

“Amerikos Mokytojų Fede
racija, įrašyta per Amerikos 
Darbo Federaciją 1916 me- patiek net gpaudintos me-

labo susitaikytų
Konferencija gali įvykti ir Kaune. Joj 

gali dalyvauti ir Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris liekas. TaČ'au, jei lenkai jau iš
anksto pasisako, kad lietuvių pretenzijos į 
Vilnių vra tik svajonė, tikrai linki konfe
rencijai nepasisekimo. Tokiomis sąlygom s 
Lietuva neis į tą sąjungą, kurioj Lenkija 
dalyvaus.

Pirmiausia, Lietuvos ' siekimas Vilnių 
atvaduoti nėra utopiškas dalykas. Ta: yra 
visos mūsų tautos griežtas ir nepamaino
mas nusistatymas. Tą nusistatymą pakeisti 
ir taikintis su Lenkija neišrišus Vilniaus 
klausimo L'etuvos naudai neprivers nei lor
das Plymouth nei kas kitas.

bėse 500 skyrių,, kuriuose y- 
ia 30,(XX) narių.

Daug žymių mokytojų ir 
profesorių, pas kuriuos jūs 
vasarą gal mokotės, yra jos 
narai.

Kiekvienas mokytojas Jun
gtinėse Valstybėse yra kvie
čiamas prie* jos prisirašyti.

Tai yra tik vienintelė mo
kytojų draugija, per kurią 
tik galima svarbiausių nau
josios pažangos mokslų ir

Makalų tėvas Kl. Jurgelio
nis “tautiškų” kapų dainuš
koj vienam posme taip dai
nuoja:

“Čia guli lietuviai
“Mylėję,
“Jieškoję šviesos ir gerovės,
“Kovoję
“Su priespauda, skurdu
“Su prietarais,
“Su savo klebonais.”
Jei įnirusiems atminti die

ną “tautiškuose” kapuose bū
tų sukilę visi nabašninkai, ko
voję su “prietarais,” klebo
nais, esu šiur, jie Grigaitį, 
Andriulį ir kitus bendro prun- 
to staršinas, taip pat ir tą 
poetą, suvažiavusius upyčių 
drožti, būtų nuo kapų po pre- 
zervų miškus išvaikę.

Madrido lojalistų valdžia iš
gabeno į Valeneiją, didelė da
lis nuėjo į Kremlių, draugo 
Stalino kišenių.

Čikagoj, tavorščiai, dabar 
“Spanijos savaitė.” Bridge
porte, Brighton Parke, Cice
roj, Roselande iškabinti bak- 
sai aukoms dėti: Abraomo 
Linkolno ir kitokiems Imtali- 
jonams. Kai kurie bet gi šne
ka, kad artinas šiltos dienos 
ir bendro prunto komisarams 
reikės vikeišinas turėti.

Kurie paeinate nuo Bety
galos, siųskite į Kauną pra
šymus, kad kuogreičiausia 
Betygalos “tautiečiams,” val
sčiaus ponams, būtų pritaiky
ta metrikacija. Ba dabar jie 
taip rauda:

“Ai, ai, ai — trys vaikai
“Būti niauka negerai.
“O kada taip laukta
“Metrikacija bus ta,
“Pančiai kris, ji duris
“Kitą vesti atdarys,
“Su kuria oi lia lia
“Bus laiminga man dalia.”
Visi pačiuoti ir turintieji 

vaikų laisvamaniai be civili
nės metrikacijos jaučiasi ne
laimingiausi ant svieto žmo
nės.

— Jei dar kartą garnys 
atlėktų, ko tu, Vincuk, norė
tum: sesutė® ar broliuko?

— Jei garniui vis tiek, tai 
aš, papa, norėčiau baisikelio.

1

džiagos), priešingųjų karams 
lygą, visuomenės, sargybos ly
gą ir kitas panašias draugi
jas...

Visai nebuvo nuostabu, 
kad mokytojų seimas vien- 
Imlsiai galėjo nutarimus, į- 
steigimui ūkininkų darbinin
kų partijos (komunistų su
galvotos), pageidaujant, kad 
mokytojai visur tuo reikalu 
bendrai veiktų, priimti.

Suprantama taip gi yra it 
tas, kad seimas vienbalsia.

Bruklyno balšavikų popera 
išdrūkavojo pikeerį, kaip 
draugas Stalinas bučiuoja 
Spanijos darbininką, atvažia
vusį į Maskvą. Kai žmogus 
žmogų bučiuoja, tai vis turi 
kokią rokundą. Taigi ir drau
gas Stalinas bučiavo draugą 
Spanijos darbininką nž tai, 
kad Spanijos $350,(XX),000 auk
so rezervo, kurį bėgdama iš

Sociatiniai Globai Bus' 
Išleista Per 12,000 lt. I

apšvietos bendrai ir sekmin-' nutarg veikti kartu su Anie-
gu būdu siekti. Mokytojų są
junga užtaiso tą spragą, ku
ri randasi tarp švietimo teo
rijos ir praktikos”.

Tus patsai leidinys prane
ša ir apie įvykusį 800 moky
tojų l epos 16 dieną Colum- 
bijos Universitete susi linki
mą, kuriame net keliolika be
dievių kalbėjo.

Mes negalime visus šios 
draugijos narius “komunis-

rikos lyga prieš karus ir fa
šizmą ir su kitomis komunis 
tų vadovaujamomis draugijo
mis ir su Amerikos studentų 
unija...

Ten buvo gan aiškiai dau
gelio kalbėtojų pažymėta, kad 
kuomet Amerikos Darbo Fe- 
derlici'ja atskiria Lewis se-

KAUNAS. — Valstybės 
biudžeto projekto vidaus rei
kalų ministerijos centro išlai-Karo Pavojus Padidėjo

Europos padangė dar labiau apsiniau
kė karo pavojumi. Kai Ispanijos lojalistai, 
kairieji, apšaudė vokiečių laivą, užmušė ir 
sužeidė vokiečių jūrininkų, nacių valdžia į- 
sakė savo laivynui “būti sargyboje”. Vo
kiečių laivai ėmė bombarduoti Ispanijos uo
stą. Nemažai ispanų užmušta ir sužeista.

Kaip žinoma, dabar Vokietija ir Italija 
yra artimi talkininkai. Vokiečiams ėmus 
bombarduoti lojalistų uostą, įsijudina ir Ita
lija. Didžioji Britanija ir Prancūzija daro 
viską, kad išvengti naujo karo Europoje.
Susirūpinusi ir Maskva. Šventasis Tėvas
^oT^toS?^^ ’j * .Amerikos Amerikos. Mokytoj,, Federa ■! U viso 3,480,000 Ii-

— Na, ko dabar verki? Vos 
akis pramerkei ir kas nors 
jau negerai. Kas yra?

— Sapnavau, kad mama 
man davė nikelį, o dabar jo 
niekur lovoj nerandu.

— Toji pante snapso, ku
rią laikai savo rankose, sa
kai, yra vienintelė tamstos 
paguoda gyvenime?

— O ne, dar turiu kitą ki- 
šeniuj.

A. L. R. K. Vargoni
ninkų Sąjungos 

Seimas

Šiuomi skelbiu, kati šiais 
metais Vargonin'nkų Sąjun

gų sąmatoje socialės globos J gos seįmaH įvyks liepos 6-7
reikalams buvo numatyta: 
350,000 litų labdaros įstai
goms ir organizacijoms Šelp
ti, 600,(XX) litų valstybinėms 
prieglaudoms laikyti, 200,000

kėjus, mokytojai remtų Leiptų atskiriems asmenims še- 
wįg Ipti, 115,(XX) litų dvarų dar-

bininkams ir emeritams šelp
ti, 315,000 litų valstybės iž
do įnašų ligonių kasoms, 700,-

Tūkstančiai naujų mokyto 
tais” pavadinti,, bet pati fe- jų tapo aprūpinti spaudiniais, 
deracija yra daugiau nei pa j puolanč ais ištikimybės prie- 
taikaujanti komunizmui, ku- saikas, ir tapo ten vienbal-litų įnašų viešųjų darbų 
rio raudonieji raštai yra pil-j šiai nutarimai, reikalaujanli fondui, 200,000 įnašų Darbo

Mokytojų Federacija yra ne 
kas kitas, kaip tik mokytojų

bė daro žygius, kad tuos pavojus naujo krau
jo praliejimus pašalinti.

Italija yra pasiryžusi sulaikyti Rusijos lai- sQ4un8at įsteigta 1916 metais, 
vus, kuriais vežama lojalistams amunicija, j i kurią komunistų partija tu 
Prie to, žinoma, prisidės ir Vokietija. Ir ri jau net kelis kylius įva- 
Br tanija siunčia daugiau karo laivų į Is
panijos pakraščius. Tuo būdu reikia tik vie
no mažo pakurstymo, kad užsiliepsnotų ka
ras visoj Europoj.

cijos narius nuolatos visur 
ištikimybės priesaikoms karą

tų.

Be to, socialinės globos rei- 
skelbti ir ta p pat patrijotiš- ]<aiaais sveikatos departame- 
kiems įstatymams priimti. nto į5ja <jų sąmatoje numatv- 

. Vienas laisvamanis jaunuo-j ta per go^oOO litų, o iš viso 
rius. Ši federacija, gynimu lis, tik ką atvykęs iš Ispani- biudžete šių išlaidų yra apie 
‘Akademiškos laisvės” ir jos, pranešė apie raudonųjų: 5,000,000 Litų. Socialinės glo 

savo turima mokytojams prie bendro fronto karą, kur jie reikalams savivaldybė;-
saika, gal ir turi didelį nuo nori ten savo rankose valdžią j$leidžia kasmet per 5,000,000

dd., So. Boston, Mass. Seimas 
prasidės iškilmingomis Mišio- 
mis Šv. Petro bažnyčioje, 
West Fifth st., tarpe B and 
C gatvių. Posėdžiai hus pa
rapijos svetainėje, 492 Ecst 
Seventh st.

Šis seimas bus nepaprastas 
tuomi, kad turėsime savo ta
rpe garbingą svečią iš Lie
tuvos, J. E. vyskupą M. Rei
nį. Narių pareiga gausingai 
suvažiuoti, kad gerb. iš Lie
tuvos svečias išsivežtų gerus 
įspūdžius iš V’argon'ninkų 
Są-gos seimo.

J. Kudirka, centro pirm.

t

Reikia, tačiau tikėtis, kad bus pftdary- (komunistų partijos skirtumą, palaikyti. Tam seime buvo įr iuiRiaros ortranizac'io- ponenfiui.
visos Iimios pastangos sustabdyti įsi- tajp t federacija labai pareikalauta skubiai apie $5,- Ins apįe 2,000,000 litų. Tuo — Tai 

sciavusius kai kurių Europos valstybių . »•_ ... , , . . p mų. auv

tos
karščiavusius kai kurių Europos valstybių 
valdovus nuo tokių žygių, kurie užtrauktų 
naują nelaimę ne tik Europai, bet visam 
pasauliui.

priešinas ir bet kokiam rau
donųjų propagandos mokyk
lose ištyrimui.

Jei ir būtų didelė abejonė

000.00 Ispanijos raudoniesie 
ms sukelti ir tuo reikalu į 
visas darbininkų unijas, ne 
išskiriant nė prie Amerikos

Brazilijoj organizuojasi lietu vrų orga 
nizacijų centras. Įstatų projektas jan ap^jvRtdtt Amerikon Mokytojų Fe 
svarstytas ir organizacjų atstovų priimtas. | iteracija, turėtų didelius ko

buvus, kad draugija, žinoma Darbo Federacijos priklausa 
nčių, atsikreipti, kad “imtųs
tekio būdo, koks prieinamiau

— Tu nusiramink, ba aš 
tave galiu į savo kišenę įsi
dėti, — bylos metu dičkis ad
vokatas sako mažam savo o-

kišenėj turėsi dau- 
būdu iš viso Didž. Lietuvoje razumo, negu galvoje, —
socialinei globai paskirta 12 
milijonų litų.

atsakė jam mažasis advoka
tas.

sias
džią.

gelbėti Ispanijos val-

(Daugiau bus)

— Jėga, kuriai dvasia ne 
priduoda gyvyliės, yra berei-
kšmė. Maršalas Fošas
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EspUn, Pittsburgh, Penn*. Pittsburgho Lietuvių Žinios
Įdomūs Pasikalbėjimai Pranešimas

Reikšme Jėzaus 
Kristaus

KAULAS: Jonai, kas yra 
Jėzus Kristus!

JONAS: Jėzus Kristus yra 
antrasis asmuo Švenčiausios 
Trejybės.

KAULAS: Ar Kristus bn
vo reikalingas ant žemės!

JONAS: Kitaip negalėjo 
būti. Kristus turėjo ateiti, 
kad išgelbėti žmones. Nes tuo 
jau po nupuolimo JĮnogus 
pasidarė bejėgis: prarado 
visas Dievo 'malones ir visų 
gerų, kų Dievas buvo jam 
teikęs dėl laimingo gyveni
nio.

R AULAS: Ar žmogus pats 
savo jėgomis negalėjo pasi
taisyti ir tapti tobulu!

JONAS: Ar miręs kūnas 
pats per save gali atsikelti 
iš numirusių!

RAULAS: Visiškai ne.
JONAS: Dar labiau, kada 

žmogus yra dvasiniai miręs; 
jis pats negali atsikelti ir

apiplovė mūsų nuodėmes sa
vo Švenčiausiu Krauju.

KAULAS: Kų tai reiškia, 
kad vieni vadina Kristų pra
našu, kiti kunigu, kiti kara
lium!

JONAS: Kristus, kaipo Pra 
našas: Kų tik jis pasakė, vis
kas išsipildė. Jis pasakė apie 
savo kančių, mirtį, prisikėli
mų ir viskas teisingai išsi
pildė. Kaipo Kunigas, Jis ne 
tik atnašavo aukų Dievui, bet 
pats save pasiaukojo D'evui
Tėvui. Kaipo Karalius, Jis uonė yra varginga ir pavo- 
neatėjo karaliauti ant žemės, jinga. Jėzus aiškiai pasakė: 
bet vesti žmones j dangaus “Aš esmį kelias, tiesa ir gy- 
karalystę, kad po mirties bū- venimas”. J. V. S
tume laimingi.

Birželio 6 d. 3 vai. po pie
tų Šv. Kazimiero svetainėje 
jvyks bendrai ruošiama kor
ta vimo pramoga Federacijos 
apskritie^ labijL Federacija 
rūpinasi religiniai tautiniais 
reikalais, rengia Lietuvos šve 
neių paminėjimus, seimelius. 
Tam reikalingas fondas.

Pilnai tikime, kad j šių 
bendrai ruošiamų, pramogų 
skaitlingai suvažiuos žmonių 
iš Pittsburgho ir apylinkės. 

Pittsburgho Žinių Red.

žymiausių parapijonų. A. a. 
Jonas net du terminu tarna
vo parapijos komitete ir 
šiaip buvo veiklus parapijos 
rėmėjas. Todėl palydėti su
sirinko daugybė parapijonų 
ir svetimtaučių į bažnyčių ir 
kelios dešimtys automobilių 
lydėjo į kapus. Šv. Kazimie
ro parapija neteko žymaus 
šulo - parapijono. Amžinų a- 
tilsj duok jam, Viešpatie!

kas pažadintų mus (jaunimų) 
prie reališkų darbų”.

Bežiūrint banko< skyrių, 
tuojau pasireiškė tarpe ber
naičių pašaukimo dirbti ban
kuose.

Paskui aplankė Pittsburg- 
lio “Cathedral of Leaming”,

jaunuolis Felis Bartl-ing.
geseraiis agentas la gražaus, mandagaus

KaMaa J. Valfcmras ., ... T. ,
2013 c*rson si. nikaicio. Jis buvo visų

Telef. Hemlock 2204 _ t> i -j 4 «mylimas. Palaidotas Sv. 
zimiero kapinėse. Gral 

motinėles pavaišino užkand I a. Marčiulaitis iš S; S. 
žiu ir gražia programa. dagiai patarnavo. Visų mi

Vietinis

Kas Girdėt North Side

šių giminėms reiškiu 
užuojautos.

RAULAS: Kų tai reiškia: 
Kristus pasaulio šviesa?

JONAS: Iki Kristaus lai
kų žmonės nesuprato apie Die
vo karalystę ir kaip jų nu
pelnyti, gi Kristus mokino 
visus tų pačių tiesų; kurios 
nebuvo aiškios, pasidarė aiš
kios. Kaip šviesa parodo to
limus daiktus, taip Kristus 
davė pilnų supratimų apiepasitaisvti. Kaip paralyžiaus 

ištiktos'žmogus negali pajų- “nžinasti » teisybę bei
dinti nei rankos, nei kojos, Jo O ypač tei-
net nei pavalgyti, bet reika- sin«» ttžmokestf SOT“S <>“- 
lauja gero samaritono, kuris rhus dangumi, o už blogus 
apžiūrėtų jo žaizdas, užpiltų PraSaru
dvasinių aliejų, kad suminkš
tintų jo sudžiūvusias žaizdas, 
lai yra užkietėjusius nusidė
jėlius. Žinai, Raulai, kų pa
darė piktadariai žmogui ei
nančiam iš Jerikos į Jeruza
lę: sužeidė, apiplėšė ir pali
ko vos gyvų. Taip padaro ir 
piktoji dvasia žmogui, kuris 
pasiduoda nuodėmės vergijai.

RAULAS. Aš nesuprantu, 
kokiu būdu Jėzus yra Atpir
kėjas ir Išganytojas!

JONAS: Atpirkėjas yra,- 
kad Jis atvadavo mus nuo 
pragaro, nes per pirmgimę 
nuodėmę mes užsipelnomo 
pragaro. O Išganytojas, kad

RAULAS: Kų reiškia, Kri
stus Ganytojas!

JONAS: Ganytojas rūpina
si savo avelėmis kad jos bū-

Šv. Kazimiero Parapija

Decorlation Day pamaldos 
ant Šv. Kazimiero kapinių ir 
piknikas, kurs po pamaldų 
tęsėsi ir pirmadienį visų die
nų, visais atžvilgiais pasa
kė. Diena pasitaikė graži, šil
ta, už tat minių minios žmo
nių suplaukė kaip į pamal
das, taip ir į piknikų.

Pamaldos prasidėjo lygiai 
2:30 po piet prie Panelės Šv. 
Lourdes Grotos, apie kurių 
susirinko minios maldininkų 
iš visų apylinkių, net iš 0- 
bio valst.

Pirmiausiai kun. Misius at
kalbėjo rožančių ir litanijų 
už mirusius, o kun. Jurgutis

Kaip gegužės mėnuo yra 
pašvęstas pagarbai Panelės 
Šv. Marijos, taip birželio mė
nuo yra skirtas pagarbinimui 
Švč. Jėzaus Širdies. Todėl 
Švč. Jėzaus Širdies pamaldos 
per visų' birželio mėnesį bus 
penktadienių vakarais lygiai 
7:30 vai. Po tų palmaldų pa
garbinimas Šv. Kryžiaus reli
kvijų. Tai vienos rečiausių ir 
brangiausių relikvijų — to 

■ medžio Kryžiaus, ant kurio 
buvo Kristus prikaltas. Už 
jų pabučiavimų suteikti gau
sūs atlaidai. Tad turėtume 
ųkaitlingiausiai į tas pamal
das lankytis ir naudotis vi
somis Dievo malonėmis.

tų sveikos, sočios ir naudin- pasakė labai įspūdingų pa
gos. Taip Kristus rūpinasi I mokslų. Ant galo Šv. Pran- 
apie savuosius, kurie tiki į ciškaus vienuolyno akademi- 
Jį; Jis nevaro savųjų į dan- kės pagiedojo porų giesme-
gų, bet veda juos ir nurodo 
visus kelius dėl to, kad Jis 
pirma ėja, parodė takus ir 
prirengė vietų dėl savųjų. 
Mes čia tame pasaulyje esa
me keleiviai, net dažnai pa
klystame iš tiesos kelio. O 
Jėzus Kristus sugrųžina ant 
kelio ir prašalina visus pa
vojus. Nes šio gyvenimo ke-

ir taip kietas esi užlaikyme.
Taip neat saikus kalboje, 

taip neprisiturintis kalbėji
me.

Taip nesusitvarkęs papro
čiuose, taip netikęs apsėdi
muose.

Taip neprisiturintis valgy
me, taip kurčias Dievo žo<l- 
žiui klausyti.

Dejuok ir gailėkis, kad dar, Taip spartns prie ati|sio ir

ii RINKTYNĖS MINTYS į 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karuiiikig

Birželio Trečia Diena

tekėsi taip kūnišku ir pašau- |tinffus prie darbo
lišku, taip nesuvaldai savo 
palinkimų ir taip pilnas esi 
pageidimų.

Taip neatsargus paviršuti 
niuose jausmuose; taip daž
nai tuščiomis mintimis užsi
ėmęs.

Taip daug prie paviršuti
nių daiktų palinkęs ir taip 
apsileidęs viduriniuose.

Taip greitas prie juoko ir 
pasismaginimo, taip ramus 
prie verksmo ir gailesčio.

Taip greitas prie kūno sma 
gurių ir lepinimosi ir tingus 
prie marinimosi ir maldingu
mo.

Taip žingeidus išgirsti nau 
jienų ir pamatyti išskirtinus 
daiktus ir bijantis visokio 
pažeminimo ir paniekinimo.

Taip godus daug turėti, to
kiu esi šykštuoliu duodamas,

Taip jautrus prie pasakų 
ir taip sušliuręs maldose.

Taip maldoje esi nekant
rus ir pabaigos lauki, o sa
vo mintyse esi išsiblaškęs.

Taip apsileidęs maldose, 
taip atšalęs per Mišias, taip 
sausas prie Komunijos priė
mimo.

Taip greitai išsiblaškai mi
ntyse, o retai savo mintis su
tvarkai.

Taip greitai supyksti, taip 
ūmai kitus užrūstini.

Taip veikiai kitų teisi, taip 
smarkus esi baudime.

Taip linksmas pasisekime 
ir taip silpnas nelaimėje.

Taip dažnai daug gero pri
žadi, o mažai kų išpildai. — 
Tomas a Kempis, Knyga IV. 
Skyrius VII, 2.

Vieni džiaugiasi, kiti liūdi; 
vieniems pavasaris atneša 

Camegie įstaigas ir konser- daug linksmumą, kitiems o- 
vatorijas. Į šarų ir susigraužimų. Mat,

Girtinas dalykas tarpe mo-’toks jau žmogaus gyvenimas, 
kyklų parodyti savasias įstai- nepastovus, netikęs. Jei ken- 
gas, pridulotti! naujų minčių tėti niekuomet nepriseitų, ne
jaunamu; ypač tas sužadina pajėgtumėm nei džiaugtis, nei
jaunimo tarpe pašaukimų.

Šis - Tas Iš West End

Gegužės 30 d., 19 vaikučių 
ėjo prie pirmos šv. Komuni
jos. Vaikučiai buvo mokytojų 
sesučių prirengti, motinėlių 
gražiai parėdyti. ^Bažnyčioje 
altoriai buvo gyvomis gėlė
mis papuošti. Klebonas iškil
mei pasakė pritaikintų pa
mokslų, ragindamas tėvus da- 
boti savo vaikelius, kad da-

džiaugsmo pilnai suprasti. 
Kentėjimas mus tobulina ir 
daro žmoniškesniais.

Pastaruoju laiku giltinė vėl 
pradėjo švaistytis po North 
Side ir be pasigailėjimo ski
nti kaip senus, taip ir jau
nus. Yra sakoma, kad senas 
turi mirti, o jaunas gali mi
rti.

Geg. 17 d. mirė Antanas 
Katkus, 73 metų aimžiaus. Pa
laidotas geg. 19 d. Šv. Kazi
miero kapinėse. Velionis ne-

žnaį eitų prie šv. Komunijos.’

Klebonijos statyba eina pi
rmyn. Nors praeitų savaitę lie 
tingos dienos trukdė statybos 
darbų, bet visgi pastūmėta 
tiek, kad iškasta rūsis ir ’jau 
dedama akmeniniai pamatai.

Mūsų sodalietės 'matyda
mos, kad klebonijos statyba 
eina visu smarkumu, sumanė 
birž. 10 d. surengti didelį šo
kių su įvairiais pamargini- 
mais vakarų. Girdėjau, mu
zikantai pasamdyti pirmos

Iii). Išsiskirstont kai karia klcsos' Tat visi k™aami i 
kunigai pašventino savo pa..Sv' K»zimiero svetainę.
rapijonų kryžius ir pamink-1 
lūs. Begalo buvo įspūdinga, 
kuomet skaitlinga minia gar
siai meldėsi už mirusius. Gra 
žus ir girtinas dalykas 'mels 
tis už mirusius. Dieve duok, 
kad tasai paprotys ilgai čia 
užsiliktų ir kad vis kas kart 
'skaitlingesnės minios maldi
ninkų susirinktų. Šv. Kazi
miero kapinės yra vienos gra
žiausių visoje Pittsburgho a- 
pylinkėje — ant gražaus kal
nelio; iš vienos pusės miškas 
— tai Adomo sodas, iš kitos 
dideliausias vaisinių medžių 
sodas, vėl kitoje pusėje Šv. 
Pranciškaus vienuolynas. Ka 
pinės gi viduryje lyg koks 
piliakalnis.

Praeitų pirmadienį palai
dotas Šv. Kazimiero kapinė
se šeimyniškame sklype a. a. 
Jonas Pustelninkas, vienas

Svečiai iš Cieveland, 
Ohio

Moterų klūbo priežiūroj 
vykęs piknikas geg. 23 |d 
pavyko kuopuikiausiai. Mo 
terys darbavosi sušilę, bet 
veltui, parapijai liko grąžą

pelno. Tos pačios moteryi 
turės šeimyniškų pikni k 
birželio 6 d., Lietuvių Cou: 
try Club. Jei netiki, nuva 
žiuok ir įsitikrinsi. Mes, n< 
rtbsaidiečiai, didžiuojamės sa 
vo moterimis. Ar kalbėsimi 
taip, ar kitaip, mūsų motery 
užsitarnauja pilnų kreditų i 
padėkų. Kas rašys Dangų 
Žengimo parapijos istorij 
negalės jos parašyti nepamį 
nėjęs Moterų klūbo ir to kių 
bo tvėrėjų ir palaikytojų.

Geg. 29 d. moterystės luo 
man įstojo Edward P. Mit 
chell (Nausėda) su Nellie Yc 

'seniai buvo netekęs savo sū- cius. Liudytojais buvo: Franl
naus Jono Katkaus. Palike

j senutę moterį ir dukterį Val- 
Dievo Kūno šventėje prieš (kauskienę.

sumų įvyko procesija, kurio-, Geg. 19 d. mirė Mykolas 
je dalyvavo skaitlingas bū- j Bortkevičia, 23 metų jauni 
relis vaikučių. Žmonių buvo kaitis. Iškilmingai palaidotas
pilna bažnyčia.

Po pietų sodalietės atliko
Šv. Marijos kapuose, McKees 
Rocks, Pa. Trumpu laiku tre-

Šv. Marijos statulos vaimka- jos laidotuvės vienoje šeimy- 
vimo apeigas. Karalaitė apei-jnoje — tėvas, motina ir sū- 
gų, Julė Urboniūtė, apeigas
atliko įspūdingai. Poi to se
kė priėmimas narių sodalici- 
jon: 14 mergaičių pasižadėjo 
būti ištikimos Šv. Marijai.
Klebonas pasakė pritaikintų 
pamokslėlį. Apeigos bafigėsi 
palaiminimu.

Po visam sodalietės savo

nūs.
Geg. 22 d. staigiai širdies 

liga mirė Juozapas Rocks 
(Rakauskas). Gražiai palai
dotas Šv. Stanislovo kapuose, 
Millvale, Pa.

Geg. 26 d. prie darbo tapo 
elektros užmuštasi 20 metų

f

Rilius ir Josepliine Yocius. 
Linkiu laimės gyvenime.

Rekolekcijos Mt. 
Providence

Rekolekcijos moterims prr 
sidės birželio 25 ir baigsi 
birž. 27. Kurios norėtų šios 
rekolekcijose dalyvauti, 
lonės kuogreičiausia užsis 
ti vietų, kad būtų galima tu 
karnai prisirengti. Paraginki 
te ir kitas, kurios laikraščii 
neskaito.

Reng. Komisiji

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kad sudominus jaunuoliu?, 
turinčius pašaukimo, reikia 
jiems parodyti svarbias įstai
gas.

Šv. Pranciškaus Seserų vie 
nuolyno busas parvežė 22 mo 
kinius su 6 augusiais ir ke
turias seseris iš Cieveland, 
Ohio, Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos. Jie apžiūrėjo Šv. 
Pranciškaus vienuolynų, aka
demijų, paskui aplankė Šv. 
Kazimiero aukštesnę mokyk
lų, apžiūrėjo! visus skyrius, 
ypač domėjosi chemijos ir fi
zikos skyriais. Kai kurie tų 
jaunuolių išsitarė: “Būtų nnu 
dingas dalykas, kad kiekvie
na katalikiška mokykla turė
tų tokių naudingų aparatų,

PHILADELPHIJOS

LIETUVIU DIENA

VILOS SODE

JUOZAPO MARIJOS VILOS NAUDAI
Sekmadienį

Birželio-June 6 d., 1937
NEWTOWN, PA.

Štai gera proga įsigyti naujų automobilių —1937 PLYMOUTH 4-DOOR SE
DAN, kuris teks giliukingam antrame VILOS PIKNIKE, rugpiūčio 29 d. Pra
šome visų įsigyti tikietus iš anksto.

Bus duodamos įvairiausios dovanos naudingos seniems, jauniems, dideliems, 
ir mažiems. Ypatingai, džiaugsitės gavę akademikių ir Šv. Kazimiero Akademi
jos rėmėjų gražius rankdarbius.

Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai praleisti dienų JUOZAPO MARI
JOS y ĮLOS gra/jame sode.

Jūsų,
SU. KAZIMIERO SESERYS 

(Viloje)

RILEY By Richard Lcč

*Zz/Z.



DKAPSiS Ketvirtadienis, birž. 3 d., 1937

DARIŲ DIRVA s
LLi

K. Labdarių 
fa ir Piknikas

iiį Sęįjungos centro 
ant Sv. Kaziuiie- 

įkliavn ir Vytauto 
likus pavyko pili- 
ūkstaneini autotno- 

kelis sykius dau- 
, senimo ir jauni-

3 k p., C'cero $28.89
(i kp., North Side $26.84
23 kp. Marąuette Pk. $25.48
Iš viso moterys ir mergai

tės sucinkoi $393.63. Gerb. 
kunigai pamaldų metu suri
nko $100.00. Iš viso kapų puo 
š'»iuo dienos rinkliava davė 
lalnlarybei $493.63.

Labdarių centro valdyba 
nuoširtlYai dėkoja rinkusio 

kua’gums ir visoms rin-

ru»

I- mstaip feerb. visuomenė ai 
>jtįrdiini remdama garbi

nių rfųM'sti ir trin
ti įrodo, kad trokš- 
treiėiau išauginti «•- 
ir našlaičiams pro 
Įlatybos fondų. Šitaip 
lomenė remdama La-
pastangas, dai dau- (iark> tikrtti buvo 
luoda akstino ir dių įf sėkmingai Padaryta gra- 
iriams diibti. ] vaus pelno, kuris skiriamas

kėjoms. Jų tieka padaryta ne
maža nauda lietuvių našiai 
čių šelpimo darbų vesti pir
myn.

Piknikas
sųjungos pikniką, 
pirmadienį Vytauto 

gausingas

*f" • O

1

ilk

i
S *5*4£

f

Mūsų
praėjusį

Laimėjęs automobilių lenktynes. Wilbur Sbaw (dešinėj) ir jo mechanikas Jigger 
Johnson (kairėję laimėję automobilių lenktynes ir pasiekęs naujų greitumo rekordų. Tos 
rūšies automobilių lenktynės kas met įvyksta gegužės 30 d., Indianapolis, Ind.

Trokši į Marijonų 
Okį

BRI DUFl’OKT. — Ateinn-

S. Varekojiene — $3.00. i 
Kotrina Užubalienė — $2.i 
Marijona Reverienė $1.00 |
Juozas llazuiu — $1.00 i 
Juzė Kaziui lutė — $1.00 |
Ignas Ui-evičiin, - $1,00 ,"*• birželiu 6 d.,
Juozas P. Iiublis - $1.00 10 vaL ryt° m><> Oudų krau 
Ben. IMuiius - $1.00 |tuvS8 i Marijonų
IBi-onias Kaūinskas - $1.1X1 ak'- n',rmtl<-'Ji vykti I
Kaava Makauskas - $1.00 Saninarijos koply-
J. M. t’žubalis — $1.00.
(1. M ikeletonienė — 50<

ėios šventinamo iškilmes ir

P. P. iš VVaukegan $100.00
Pranė Masuitienė iš Argo 

— $2.00.
Justa Karp’.ūtė ir Antani 

na Glamtienė iš VVestvibc 
]»o $2.00.

LIETUVIAI DAKTARAI

Labdarių centras 
icingas brangiajai v‘- 

ir visiems kuomi 
premusiems ir prisidė- 

prie šių pramogų nu- 
J. Šliogeris

r
Rinkliava

larių Sųjungos kuopos 
įsi rinkliava prie Šv. 
Įiero kapinių kapų puo- 
lienoj. Iš viso. aštuonios 

turėjo suorganizavu- 
rtnke^as. Kuopų rinkė- 
išlaičių šelpimui aukų 
to:
[kp., W. Pullman $99.31 
[p., VVest Side $68.65 

tp., Brighton Park $33.65 
tp., Town of Lake $50.23
tp., Bridgeport $40.36j>.

į prieglaudų statymo fondų 
Prie baro įeigų buvo $921.07. 
Labdarių 8 kp. iš restorano 
pelno pridavė $100.00. Tuc 
būdu pasidarė $1,021.07. Pri
dėjus rinkliavų prie kapinių, 
turime viso $1,514.70. Bd 
tai dar ne viskas. Dar ne vi 
sos kuopos, turėjusios biznį 
piknike ir prie kapinių, pri 
davė padarytų pelnų. Taigi, 
bus daugiau.

Kuopoms, visiems darbini
nkams ir visiems į piknikų 
atsilankiusiems labdarių ce
ntras taria nuoširdų ačiū. 
Taip pat dėkoja Roosevelt 
Furniture Co. už garsiakalbį 
ir visiems kuomi nors prisi 
dėjusiems prie šaunaus lab
darių pikniko pasisekimo.

Labd.

Diena Milūnaitienė iš Ilar- 
nison, N. J. — $5.00.

Ona Gečienė iš Hartford, 
Conn. — $2.00.

J. Lukša* iš New llaven, 
Conn. — $1.00.

PENNSYLVANIA
Pittsburgh:

K. M. — stacijų fondui $50. 
Agota Sutkaitė — $25.00. 
Liudvika Kvederienė $10. 
Ieva Dunda — $10.00 
Kun. Jonas Misius — $3.00

Girardville:
Kun. M. Daumantas staci 

jų fondui — $100.00.

Kun. J. Klimas iš Mt. Car
inei. — $2.00.

Marijona Zaldarienė iš Ta- 
maqua — $2.00.

ILLINOIS
Rockford:

Per Kotrihų, Užubalienę:

lei. CANai 2345

OR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 
2156 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakaru 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tai CANai 0492

AKIŲ GYDYTOJAI
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egzaminuojamos — akinia 
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CANai 0523

DR. VAITUSH, OPT.
maru vis

OPTOMKTK1CAI-1.Y AKIU 
SPEC1A1JSTAS

Palengvina aklu įtempimą, kurt- 
esti priežastimi gaHvoe »kuud<\iit».i 
svaigimo, akiu aptemimo, hei-vuotu 
mo, skaudumą akių kai-ntl. atitaisu

1, T> , _ ... trumparegystę tr toliregystę Pnren-i aulma 1 ranckunaitė $.).00 gla teisingai akinius. Visuose atsl’.l- 
I klmuose egzaminavimas daromas sv 
I elektra, parodančia magiausias kiai- ) 

(hinnn das Specialė atyda atkreipiama 
JpiO.uv mokyklos valkus. Kreivos akys a’i- 

imv uusoinos. Valandos nuo 10 iki M » 
SPO.UU. Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely av-

Philadelphia:
Ona Daukšienė — 
L. Genkevičius —
-»r . -.r- ■ - • ca sltikln-u akys atitaisomos bt- aklu.uMarė \ inckundltc — $2.00 RaouiB pigiau kaip pirmiau.

J. B. Šaliūnas iš tvilkęs
Barre — $5.00.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

c?

• ta proga ūkyje įvykstantį pi
knikų, prašomi išanksto už
sisakyti ant troko vietas. Rei- 

I kia žinoti kelis trekus reikia 
; samdyti. Vietas ant treko už- 
, sisakykite Gudų krautuvėje, 
i 901 V est 33 rd str.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIE I UVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso:

LArayette 4017 
Tel. namų:

HEMIock 6286

Rez.:
2426 W. 69 St.

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 sutarti

DR. P.. ATKOČIŪNASVIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiot ir 7—8 v. v.

. Kasdien išskyrus seredą, DANTISTAS
sekmadienį susitarus. 1446 So. 49th Ct.. ClCCTO, ,11.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mene- Utarn., Keb. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 
siais nebus valandų popiet, bet nuo 3147 So. Halsted St., Chicago 
16—12 ryto. Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—*9 v.

Sceley 932»
Dr. K. Nmrknitis

dalia r yra ra 
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercial Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

AMERIKOS LIETUVTtt DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 |»opiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterį} Ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
I4skvrn« a^rpdnmio ir aiibat.'mi*

[SIUNTUSIEJI SEMINARIJOS KOPLY- 
>S STATYBAI BALANDŽIO MENESĮ

inarijos Vadovybe Nuoširdžiai Dėkoja 
Visiems Aukojusiems

Mrs. lieso Schapel iš Nia
gara Falls — $100.00.

MASSACHUSETTS ,
un. P. Virmauskis iš So.' 
ton $5.00 j

K. iš Staugbton $2.00 
II. Kašetienė iš Montello 
$10.00.

žali ja Eitavičiūtė iš Mo
lio — $10.00.

A. J. Leleckai iš Brigh-
»n — $2.00.

NEW YORK
P. Šaulienė iš Utica $1.00.

GERKIT TIK 0ER4 ALŲ

ghnfcrosia 
SOUTH SIDE BREMING COMPANY

JOHN B. BOBDEN
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 CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubiic 9600

Uršulė Račkauskaitė iš Ne\v 
Hyde Park, L. I. — $20.00.
Rochester:

Per Antanų J. Opanavičių.
Po $1.00: Milevičius ir Gra- 
žinienė; Po 50c: Ona Pikū- 
nienė, Ieva Peleckaitė ir vie
nos 25c.

Leonora Sicnuta iš AVasli- 
ington, D. C. — $1.00.

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 717«

L. M. NORKUS 
Rea. HEMLOCK «240

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, 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

CtEMENl J. SY1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Areuue 
PROspeet 1012

Tel. Ofc. KEl’ubllc 7696 
Melrose Park 620

DR.A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road 
Antrad., kutviilad. lt venktadmnlatr 

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

161 Broadwaj 
MELROSE PARK, ILL.

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

Sefitadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties

Tel. LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

__________ Pagal Sutartį_________

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvell Street 

Telephone: REPubiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Re». 6958 So. Talman Avė. 
i 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 susitarus

Siibatoina Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. v&k.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
madicnius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJA8 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL-

Office Houia
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valančios

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROepect 1930

CHICAGO
6951 B. Maplewoed Av.

Į Tel. HEMIock 3977
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

! šeštadieniais nuo 7-9 vai. vsk.
2423 W. Marųuette Rd.

Į______________ Tel. HEMIock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Rez.

- — Tel. CANai 6122

BR. CHARLES SEGAL
ojngA s

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAOO, ILL.
Telefonu lODway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro Nedėliomis noo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

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

TaL TARda 0M4
: Tai. PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

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. 
Telefonu REPubiic 7868

Rea. and Offioe
2359 8. Leavitt St. 

Vai. 1-4 pp. Ir 7-« vak. CANai O7O«

Office Phone 
PROspeet 1028

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

OYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėliom Ir Trečiadieniais
Pagal Sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea. KENaood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis nutarti

Tai. CANa' 0257
Rea. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro_______
Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li

goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūiies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame, 
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu 2700 W. 69th SL, 
UI. HEUlosk 6700.
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IŠ CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
Novena į šv. Antanę ',u sidabrinį jubiliejų. Kaipo

_______ j katalikams, bus tinkamiausia
minėti savo draugijos jubilie
jų susivienijant su Dievu per 
savo d mugi jos globėjų, šv. 
Antano užtarymų.

§v. Antanas yra did s ste
bukladaris. Kas met 'mūsų 
bažnyčioje dalyviai šv. An-

gerb. kun. Cikoto, Tėvų Ma-',
Tijonų vienuolyno generolas,!'i^nkių Dievo malonių. As 
iškalbus pamokslininkas.

Šį penktadieni, Šv. Antano 
bažnyčioje prasidės Novena 
— Misijos į šv. Antanų. Rv 
tais novenos Mišios bus S 
vai.; po mišių pamokslas. Va
karais Novenos Misija prasi
dės 7:39. Novenas ves didžiai

m....... 1 tano novenose apturi dau

Nuoširdžiai raginu visus 
ypatingai vyrus ir šv. An 
tano draugijos narius,

„otis Novenos Misijomis.

Dr-ja Šv. Antano šįmet mi-<
pats sveikatoje sustiprėjau ir 
gavau balsų tik šv. Antano 
pagalba.

Linkiu visiems gausiausių 
imu-, £) evo malonių apturėti.

Kun. H. J. Vaičūnas,
klebonas

Važiuosim į Marijos 
Kalnelius

ne liūs, kreipkitės prie virš- 
minėtų asmenų. Tikietas ten 
ir atgal 30c. Vaikams su tė
vais 10c. šeimininkės; K. Ku- 
lbienė ir M. Druktenienė or-

WE0T SIDE. — Ateinanti 
sekmadienį, birže I'o G d., ve- 
stsaidiečiai smarkiai oi geni-1 ganizuoja sau pagelbininkcs 
zuojasi, kad Tėvų Marijonų kepa skaniausių valgių, kad 
Sem.inari.jos koplyčios |«šve ats laukusius svetelius kuo- 
ntinimo iškilmėse ir i>o to gražiausiai pavaišinti. Taigi, 
pikti ke tikrai gražiai pasiprašome tų, kurie nori su 
rodyti. Komisija — lg. Kry-. troku važiuoti, iš anksto pra- 
ževičius, C. Drnkten's orga-' neškite, lokiu būdu matysi- 

! nizuo. a darbininkus, taipgi ^me, gal reikės dar kitų trokų 
paėmė didelį trokų. Norintie- paimti. Kom&ija
ji vykti troku į Marijos Kai--------------------------

RADIO
6Į VAKARĄ SPĖČIAU 

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMA

, kieno, Lapinskienė, Zayne? ir 
kitos. Prašome visų paJHjilau 
syti. -£BMČ

------------------------..
BUDRIKO PROGRAMA

Gavusieji Dovanas 
“Draugo” Piknike

“Draugo” pikniko rengi-

Minėtos dovanos ėjo su į- 
žangos tikietais.

Serijų dovanas gavo šie: 
Petronėlė Bružienė, 133 E. 

107 st. gavo gitarų, vertės

Jos vyras buvęs komunis
tas. Mrs. Gladys Causey poli
cijos tardoma, prisipažinus, 
kad jos vyras, kur's žuvo per 
susirėmimų policijos su strei
kuojančiais plieno

Kubaičių daržo savininkų 
dovanas gavo šie;

Agota Gedraitienė, 4301 S. 
Fairfield avė., gavo gyvų pa
ršiukų. Savo šių gyvų dova
nų

Birželis - Šeštas 
Mėnuo

“Tebūnie ra'mybė aplink ta
ve, kur t’k tu eini; tebūnie 

ji paliko ant fanuos iki' gyvenimas tau viena vasaros
vasarinio “Draugo” pikniko,I diena’ Moore.

rugp.

mo komisija buvo parūpinu- nUQ la^rodininko John darbininkais praėjusį sekma- 
įvairių dovanų. Jas A Kags, 4216 Archer ave daenį So. Chcagoj, buvęs ko- 

Frank Žebrauskas, 2222 W. munstas ir padėjęs darbinin- 
23 PI. gavo ‘desk clock” ve- kams pulti policijų.

Peoples Furniture koiupa- rtės $3.00 nuo la krodininko
nijos, 4183 Archer ave., do- K. Andreliūno, 6324 So. We- 
vana — radio — gavo Joseph stern ave.
Legnugaris, 4621 So. Marsh-1 J. Motekaitis, 1310 S. -10 
field ave. Į Ct., Cicero, III., gavo galionų

Antrų dovanų — “fioor j maliavos vertės $2.30, nuo 
lamp”, kurių suteikė Prog- Gregory Bros., 1901 W. 47 
ress Furniture Co., 3222 So. st.

K. Lukošaitis, 3311 Ever-

daug įvairių dovanų. Jas 
buvo suteikę Chicagos lietu 
viii biznieriai.

si

Halsted st., gavo Ona Alek- 
niūtė, 4336 So. Roekivell st.'green ave., gavo marškinius

rv

PIRKITE TIK
A-

4

kurs įvyks sekmadienį 
l d., Sunset parke.

Elena Bružienė, 42 E. 100 
piainone*. gavo didelį sūrį, sverian

tį virš penkių svarų.

r, .
vertės $2.00 nuo krautuvinin 
ko T. K. Ališausko, 4706 So 
VVestem ave.

A.
t

NORGE
IR BŪKITE UŽTIKRINTI, KAD GAUSITE 

GERA ŠALDYTUVĄ

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

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

3. — Norge kainos vra žemos. GALITE PIRKTI
I. ENG V A IS J ŠM < )K R JI M,A IS.

JAU TURIME!
1938 metų ZENITH radijušai pralen
kia visus kitus. Ateikite, pamatykite, 
pasiklausykite! Geriausi visam pasau
ly. Lengvi išmokėjimai.

Roosevelt Furniture Co., Ine.
2310 West Roosevelt Road 

CHICAGO — Phone: SEEley 8760

Leo Sileik, 4918 VV. 14 M 
Cicero, III., gavo vyno bute
lį vertės $2.00 nuo biznierių 
Jokantų, 4136 Archer ave.

Dolores Byliūtė, 1433 So. 
48 Ct., Cicero, UI., gavo 
“Draugų” pusei metų.

Frank Stanislovaitis, 1347 
So. 48 Ct., Cicero, UI., gavo 
“Laivų” metams.

Ona Budaitienė, Panevež'c- 
čių choro vedėja, 2316 So. 
Hoyne ave., gavo įdomių kny 
gų iš “Draugo” knygyno.

Anna Šoris, 1309 Grove st., 
Aurora, III., gavo pianų-play- 
erį, vertės apie $300.

Urba Flower Shoppe' 
4180 Archer Avenue
Gėlė* Mylintiems — Vestuvėms — | 

UanklctanLs — Ijaidotuvėms — 
Papuošima ms.

Pitone LAFAYETTE 5800

FRANCIŠKA
STRUMILIENĖ

(po tėvais Petrošiūtė)
mirė geg. 31, 1937, 10:33 vai. 
vak., sulaukus 4 9 metų amž.

Kilo iš Raseinių aps.. Vidu
klės parap.. Htijrlnių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 35 motus.

Paliko dideliame nulludintc 
vyrą Julijoną, du sūnus; Ed
vardą ir Juozapą, dvi dukteris 
Stefaniją ir Jadvygą, Žentą 
Joną Jušką ir du aliukus Iz1- 
onardą Ir Raymondą, marčią 
Sofija, brol| Kazimierą, bro
lienę Valeriją, brolienę Stefa
niją Petrošienę, dėdę Tadaušą 
Petrošių ir dėdienę Stanisla
vą, dėdę Joną Petrošių tr dė
dienę Eleną, dėdę Antaną Kle- 
nauską lr dėdienę Kotryną ir 
gimines, o Lietuvoje daug gi
minių..

Buvo narė Šv. Onos dr-jos.
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 

10834 Michigan Ave.
Laidotuvės jvyks šeštadienj. 

Birželio 5 d. tš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta j Visų 
šventų par. bažnyčią, kurioj 
jv>kK 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, sūnui, duk
terys. žentas, marti, brolis, bro
li <'nė. dėdės, dėdienės, tunikai, 
giminės ir draugai.

Laidotuvių Direktorius A. 
Petkus. Tel. CICero 2109.

SOLISTAMS IR CHORAMS!
Dldžinusiss Muzikos, Dainų Ir 
GKrnnia

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS ŽINIOS”
lėifl X. Pameti Ave., Chtcago, IU.

šį vakarų, 9 vai. iš stoties 
WDFC bus speciali “ Mar
gučio ’’ radio programa. Vi
si žinome, kad A mer. Liet 
sporto moterų skyrius šešių 
dienio vakare, birželio 5 d., 
rengia nepaprastų priešolym- 
pinį šokių vakarų, South Vi- 
king Temple svetainėje; tu 
proga komp. Vanagaitis su
darė speoialinę radio progra
mų, paruošė gražių sportinin
kų dainelių ir pamargini'nių. 
Programoj solistė bus daini- 
n’nkė Ona Biežienė. Progra
mos vedėjai bus adv. Lapin
skas. ir Vanagaitienė. Kal
bės Ieva Lukošiūtė, Pužą u s-

--------------
Pereitų sekmadienį, mro 

7:30 iki S vai. vakare*, teko 
klausytis radio programos^ 
stoties VVCFL, kurių, p 
Jos. h’. Budrik, Ine., 3( 
Halsted str. Programa 
dėjo iš gražių muzikos kūri
nių, kuriuos šauniai išpildė 
didžiulė Bndriko rad o OkrifC- 
stra. ,-

Šio ketvirtadienio vakare, 
nuo 7 iki 8 vai., iš st« 
VV1TFC irgi Ims puiki 
ir muzikos programa. Išglp- 
aite kokius bargenas Budni
kas turi šioje savaitėje. Khih 
sykitės programų. aJ,

Muzikante

A. A
ANUFRAS VARKALIS

Mirė birželio 2 <1.. 1 937 m.. 
4:50 vai. ryto, sulaukęs pu :ę 
amžiaus.

Kilo iš Šiaulių apskr., Papi
lės parap., Pagaulės kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
d\l dukteris: Marijoną Hill. 
žentą Morlr, ir Helen. anūkę 
Lurille, pusbroli Vincentą Stul
piną. pusseserę Marijoną Ma
linauskienę, švogerką gophie 
Merkis, brolienę Mortą Var- 
kaliene ir jų Šeimynas ir ki
tas gimines, o Lietuvoje se
serj Oną ir gimines.

Kūnas paAarvotas filflfi So. 
Washtenaw Ave. Tel. HEMIock 
3393.

l^.idotuVėH jvyks subatoj. 
birželio 5 d. Iš narni, 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j Gimimo 
Panelės švč. parap. bažnyčią, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldi, bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir p:ižy- 
stamtis-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys. Žentas,
AnūMė. Pusbrolis, Pusseserė, 
Švogcrka. Brolienė Ir filminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel., YARds 1138.

JUOZAPAI 
VASNAUSKAS

Mirė birželio 1 d., 9 vai.
1937 m., sulaukęs 70

metų amžiaus, gimęs Molainių 
kaime, Velžio vals., Panevė
žio apskrityje.

Amerikoj Išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų K:tzimlerą, marčią Oną, 
sūnų Joną. 2 dukteris: Kazi
mierą ir žentą Petrą Smergel, 
dukterj Oną ir žentą Navicką, 
brolj Benediktą Ir brolienę. 3 
anūkes ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoj seserj Pauliną Ir Švo
gerj Ktrdulj ir gimines.
' Triklausė Simano Daukanto 
Ir D. Lt. K. Vytauto draugijoms.

Kūnas pašarvotas Ridiko 
koplyčioje, 3354 So. Halsted 
SL Laidotuvės jvyks šeštadie
nj, birželio 5 dieną, 9 vai. ryto 
iš koplyčios j šv. Dovydo pa
rap. bažnyčią, 32 ir Emerald 
Ave., kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas Į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Vainaus
ko giminės, draugai Ir pažj- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

ryto.

Nuliūdę
Dukterys,Giminės.

liekame: Sūnms
Marčios, Zenitai ir

Laidotuvių direktorius P. J. 
Ridikas. Tel. BOUIevard 4089.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKT|

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

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

Grabnamių

te

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo 
—------o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus. _ -o— ---

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVENUE
arti grand ave.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

r-
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MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ MDIKBZJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest 11 lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

Phone 9000

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
620 W. 16th Ava.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III A U P C PATARNAVIMAS 
HmDULHnliL dieną ir naktį

TA V V A T KOPLYČIOS U I JX /V 1 MIESTO D

4704 So. VVestem Ai 
Tel. VIRginia 0883

latacz ir Simai
I. Liilmis
S. P. Mažeika
A. Masalskis

S. M. Skujas

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PTJLlman 5703

***** > * « « « *■* a a a aia

VISOSE
ALYSE

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 Ave. 
Phone LAPayette 3572

3319 Litnanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Ave. 
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
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J 7 7 W dingai kviečiame visus Chicagos lietuvius, o ypač buvusius astuomolikie-
■ ■ <» a a a ^a ____Vytauto Parke, 115 Tarp Cravvford ir Cicero Avė.

KLEBONAS IR KOMITETAS

TT. MARIJONŲ SEMINARIJOS
KOPLYČIOS PAŠVENTINIMAS

Birželio 6 d. visi keliai lie-Į Jei bent kelios draugijos 
tuvius veda j Marijos Kalne- atvažiuotų dalyvauti in cor- 
lius — Hinsdule, III., kur j- pore su vėliavomis, tada, ži- 
vyks pašventinimas baigtos noma, visi išsiriKiuosime po- 
prie dvasinės seminarijos ko-' skui draugijas. 0 jei perma-
plyčios. Tai pirmas ir did
žiausias įvykis lietuvių išei
vijoje — Amerikoje! Tai li
nksma žinia!

žai bus draugijų, tada iškil
mėse dalyvausime visi ben
drai.

Koplyčios Pašventinimas
Iškilmių papuošimui buvo TX1 ... , , »•. . . . . Iškilmingas koplyčios pa-

planuoiama sudaryti draugi- » ... .9nV . _ , . \ 'šventinimas pras dės 11:30
3ų eisena. Jei dalyvaus uz- , TX1 • x.. . vai. Iškilmingos sv. Mišios,
tenkamai draugijų m corpo
re, su vėliavomis, tada eise
na bus daroma. Bet jei pasi
rodytų permažas skaičius dr- 
gijų pasiruošusių dalyvauti 
in corpore eisenos daryt ne
apsimokėtų.

Gegužės 21 d., TT. Mari
jonų bendradarbių Chicagos 
apskrities susirinkime apie 
draugijų in corpore dalyva
vimų koplyčios pašventinime 
buvo plačiai svarstyta. Pasi
rodė, kad koplyčios pašventi
nimo iškiknėse in corpore da
lyvavimas draugijoms suda
rytų daug keblumų.

Priežastys: tolumas kelio, 
gali ištikti kaitra, arba lie
tus.

Tad apskritys in corpore 
iškilmėse dalyvavimų paliko 
pačių draugijų nuožiūrai.

pamokslas. Per Mišias giedos 
klierikų choras. Koplyčių Sve 
ntins J. E. vyskupas W. D. 
O’Brien, D. D.

Pamaldoms pasibaigus, li
gi vakarui bus jaukus visų 
atsilankusių /ptasisviečiavimas 
Marijonų ūkyje, šalę semina
rijos.

Tų dienų TT. Marijonai šv. 
Mišiose ypatingai pasimels 
už visus geradarius, parėmu
sius jų sunkų darbų. O už 
stambiąsias aukas nemažiau 
$5.00, su savo adresu TT. Ma
rijonui prisius po gražų se
minarijos paveikslų.

Reiškiame vilties, kad tu
rėsime malonumo plačiųjų vi
suomenę matyti koplyčios pa
šventinimo iškilmėse.

J. Šliogeris

Dirbtuvių kaminai nerūksta. Republic Steel Co. dirbtuvės, So. Chicago, prie kurios 
praėjusį sekmadienį įvyko kruvini susirėmimai tarp policijos ir darbininkų. Dirbtuvių ka
linai nerūksta, darbininkai pikietuoja. Buri a policijos žiūri tvarkos.

Čikagos Vyčių Veikla

Antradienio vakare pas 
kun. M. Urbonavičių, Č.’ V. i 
dvasios vadų, įvyko skaitlin 1 
gas susirinkimas. Dalyvavo 
narai komisijos, rengiančios 
Vyčių dienų, liepos 5, Vytau
to darže. Iš visų Čikagos ko
lonijų delegatai pranešė apie 
labai prielankių Vyčiams nuo 
taikų. Dėl to ir pačios Ren
gimo Komisijos ūpas labai 
pakvlo. Nutarta per piknikų 
įvesti ir kurias brangesnes 
prašmatnybes, kurios ne tiek 
gal apsimokės, kiek paįvai
rins Vyčių Dienų ir daugiau 
palinksmins dalyvius, Vyčių 
organizacijos nuoširdžius drau 
gus.

Įžangas tikietai jau smar
kiai platinami. Rap.

Šį Vakarę Federacijos 
Chicago Apskrities

Susirinkimas

ĮS

»

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ

MORGIČIU

Chicagoje ir apielinkėst^ 
lengvais išmokėjimais d 
nupirkimo, pataisymo 
statymo naujų namų.

Išmokam

V.

4%

Viola Sinkaitė Minėjo 
Savo Gimimo Dienę

MARĄUETTE PARK. — 
Ceg. 29 d. Sinkai savo pui

kioj rezidenSjoj, 6752 S. Ar-Įpart telegramų ir dovanų, vi-
tesian avė., surengė savo du
krelei artistei Violai gimimo 
dienos pokylį. Susirinko pil
nas namas žymių svečių. A-

Gaukit ši EKSTRA Užvalkala ir jus 
gausit tikrai ŠVIEŽIUS cigaretus

si svečiai linkėjo mažajai Si- 
nkaitei pasisekimo savo sce
noj. : ,

Mažoji Sinkaitė keletu ka
rtų yra pasirodžius lietuviš
kuose parengimuose, daug 
kaiįtų pasižymėjo dideliuose 
teatruose vidurmiestyje, kur 
net gavo kvietimų į Holly 
wood išbandymui judamuose 
paveiksluose. Geriausio pasi
sekimo! Ieva Lukošiūtė

Šį vakarų, 8 vai., Aušros 
Vartų parap. salėj įvyks mė
nesinis Federacijos Chicagos 
apskrities susirinkimas, ku
riame bus padaryta svarbių 
pranešimų. Taip pat prieš a- 
kis stovi eilė svarbių klausi
mų, kuriuos reikės šiame sus- 
nie apsvarstyti. Skyrių, or
ganizacijų kuopų atstovai bei 
veikėjai prašomi skaitlingai 
suvažiuoti. Valdyba

DTVIDENTAS IJŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887 j
CLASSIFIED

PARDAVIMUI TAVERNA

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

4200 So. Campbell Avė. 

PARDAVIMUI pigiai (teras kam
pinis groeerio biznis išdirbtas per 
daug meti;. Einame J Tavernos biz
ni. 3405 l.ituanlca Avenue.
NAMŲ VALYTOJAS FR POPIE- 

RIOTG.IAR

Nao liepos 1 d. plaukų kir
pimas barbernėse bus bran
gesnis 5 ar 10c. Dabar eina 
balsavimas. Samdomiems ba- 
rberiams iki šiol buvo ma
žiausia moka’ma $20 į savai
tę. Dabar jie reikalauja pa 
kelti mokestį iki $32 į savai
tę* i

BRTDGEPORT. — Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
2 skyriaus susirinkimas įvyks 
birželio 4 d., Šv. Jurgio par. 
mokyklos kambary 8 vai. va
kare. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti ir išgirsti rapor
tų iš praėjusių parengimų.

Valdyba

Kas norite namu, išvalyti lr 1S- 
popieruotl, tat kreipkitės J ;

J. Purtokas 
6425 So. Richmond St.

Tel. Hemloek 2573

Manant statyti sat. naują namą 
ar pertaisyti seną. pajaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Bailder,

6739 Ro. Mnplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

' v.

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejai, Stiklai ir 
VARNIŠAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANaI 6850

PARDAYIMIT MŪRINIS NAMAS
Pardavimui 5 kambarių mūrinis na
mas su stikliniais porėtais. Pilnai 
sudėtos attiko (vlrSutlnės užlos) 
grindys. Geras basementas. Namas 
netoli Maruuette Parko. Rep. 7622. 

I Kreiptis: Mr. M. O’Connor, 6 544 So. 
Fronclseo Avė. 

PARDAVIMUI NAMAS IR RI

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WH0LESALERIAM8!
Dabar pas mus galite gauti tikros Lh-tuvtėkos Valstybinės Degti

nės Importuotos lė Lietuvos.
(Mes lr visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.) 

UTTLITY I.KJVOR DISTRIRUTOR8, INC.
5931-33 S. Ashland Avė.

Telefonuoklte blle laiku, Prospcet 074#

Vieno aukėčto namas su blznli
nottons. 4 gyvenamieji kam t _
Karėto vandens apėildymas. Dviejų 
karų garadžlus. Didžiausias barge- 
nas — viskas už $4.800. jeėtl $1,500. 
 2443 W. 71 St.

PARDUODU ARBA MAINYSIM 
DVIRATĮ

SUTAUPYKITE ŠIUOS KASTUS
Tai yra pilnos kainos už finansavimų jūsų vartoto kari 
GENERAL MOTORS INSTALLMENT PLANU, iniman* 
pilnų suprantamų apdraudę, padengiant ir “collision.”

Parduodu už $8.00 dvirati (bieycle), 
su single tire. nauji bearlngsal. va
žiuoja. kaip naujas. O jei turite nau
ją dvirati vertės $26. o negalite lė- 
tnokėtl, tat aė paimsiu | mainus lr 
duosiu priedų tiek. klek verta.

Taipgi parduodu radio 9 tūbų, 
didelis console, arba mainysiu ont 
naujo dviračio, arba rameTa. arba 
krufamlems paveikslams Imti ma
sinos.

<1(102 Ro. Fairfield Avė.
(2-ros lubos)

PIGIAI IOTAS

PAKELIS Dvigubai-Švelnių OLD 
GOLDS yra vertas minutės pa- 

studijavinio. Tas pakelis ateina 
apvilktas EKSTRA Cellopbane už

valkalu. Jis yra (trilinkai apvy
niota* ... du užvalkalai vietoje vie
no. Bet tas dar ne viskas.

Tėmvkite, kaip moksliniai tie du
Cellopbane užvalkalai yra uždėti 
... taip, kad viena* užvalkalas už
lipdė viršų, o antras užlipdo apa
čių. Niekur nėra atvirų siūlių ... 
Tai orų uždarus, klimatų-apsaugo- 
jųs pakelis.

Tai yra stebuklingas padaras, šis 
pakelis! Ji* suteikia jums ŠVIE
ŽIUS cigaretus, kur tik jūs pirk
aite juos. Ar tai klimatas būtų 
aukštas ir sausas. Ar tai Klima
tas būtų drėgnas ir minkštas.

Jūs nerasite pakiuko Dvigubai- 
Švelnių OLD (GOLDS visai išdžiū
vusių nuo šilumos ueį išsipūtusių 
iki drėgnumo laipsnio dėl didelio 
apšarmojimo.

Nuvėsę cigaretai yra liežuvio de
gintojai ir gerklės erzintojai. Bet 
ŠVIEŽI cigaretai — tie švieži, Dvi-

gubai-Švelnūs Old Golds — yra pri- 
imnŪR nuo ryto iki vakaro.

Reikalaukite Dvigubai-Švelnių 
OLD GOLDS dėl ŠVIEŽUMO. 
Dėl perteklingo šviežumo pasaulio 
išrinktiniausių prizinio derliaus 
tabakų. Dėl naudingumo. Dėl 
teisingo susijaudinimo teisinga ko
kybe, puikiausiais vietos ir tur
kiškais tabakais, kokius tik pini
gas gali pirkti.

(Established 1760)

Pasmaginkit Save Šviežiais OLD GOLDS Šiandien!
Coprrlrtt. UIT, t>r P. Lortlterd C»., Im.

Nemokėtas
Balansas

12 Mėn. 
Fin. Kaina

12
Notų

$15.35
20.39
24.88
29.17
34.24
35.06
37.69

18
Fin.

Mėn.
Kaina

18
Notv

$150.00 $34.20
200.00 44.68
250.00 48.56
300 00 50.04
350.00 50.56
370.00 50.72

KAM*MOKĖTI DAUGIAU KITUR?

Pirkite čionai garantuotų GEROS 
įautomobilių šiomis žemomis kainomis.

30x125 Maruuette Parke, 67 St. Ir 
Campbell Avė. Geras dėl bungalow, 
dviejų flatų. arba pabudavosim na
rna pagal Jūsų norą.

Matyklt
JOSEPH VILIMAS 

6800 8. Maplewood Avė.
 Tel. HEMIork 2823

75.12
75.52 
75.68
79.52

VALIOS

20.84
24.2(
24.7(
26.64

vartotų

KRIAUČIŲ SAPA
Pardavimui kriaučių ėapa. Hollman 
maėlna. Pirmos rflėles įrankiai. Ren- 
da $26. Karėtu oru apėildymas Dar
bo visada jvallas. Paėauklte Went- 
worth 3972.

REIK Al,INGA MERGINA

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTŪRA

806 West 31 st Street Tel VICtory 1696
Chicago, III.

Tuoj reikalinga mergina dirbti ran
kinėj skalbykloj. Kreiptis;

Clitrkton Hand I^undry 
2360 N. Clark St 
Tel. Mohawk 1220

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


