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NACIAI IR VIENOS
KARDINOLĄ KOLIOJA

Matyt, jie savo tarpe slepia 
kokius nors puvėsius

DEL MAŽIAUSIO APIE JUOS ATSILIE
PIMO JIE STRIKTELIA

VIENA, Austrija, birž. 8. Į Vokietijos nacių spauda da- 
— Jo Eminencija kardinolas bar susimetė prieš Vienos
Innitzer, Vienos arkivyskupas, 
nupeikė Vokietijos nacius už 
vykdomus katalikų persekioji
mus, parėmė Chicago kardi
nolo pareiškimus apie nacius 
ir reikalavo Austrijos vyriau
sybės neįsileisti į katalikiškų 
šalį šmeižiančių katalikus na
cių laikraščių.

kardinolų ir jam atsako ne 
kokiais argumentais, bet ko- 
liojimais ir naujais šmeižtais 
prieš katalikus.

Matyt, Vokietijos nacių tar
pe yra daug kokio nors suge
dimo, kad prieš mažiausių 
kritikų jie kai įgelti akiplėšiš
kai striktelia. Puola kitus, 
kad tuo būdu save uždengti.

TREČIADIENIS, BIRŽELIS-JUNE 9 D., 1937
ARCH »I. 1918, AT CHICAOO, ILLINOIS UNDER THE AACT OF MARCH 8. 1879

PARŪPINO PULLMANO VAGONUS

Republic Steel korporacijai to majorų, kurs liepė pašalin-

BoMai skleidžia Ludendorffo 
pagoniškas pažinias

Aiškėja, nuosavų pamazgų 
prieš krikščionybę jau neturi

ROMA, birž. 8. — Vatikano leriu. Pagaliau jie susiėjo lt 
dienraštis Oseervatore Roma-, tairp jų užsimezgė sėbrystė. 
no rašo, Maskvos bolševikų Nuo to laiko Vokietijoje st 
bedievių organizacija išleido ga padidėjo katalikų perse- 
brošiūrų. Trumpai išdėsto vo- klojimai. Taip pat padidėjo 
kiečių gen. E. Ludendorffo pagonybės skleidimas. Ai? 
pažiūras apie krikščionybę,: Ludendorffas paveikė diktate 
.judaizmų ir masonerijų. Kaip rių.
žinoma, Ludendorffas visas re Rusijos bolševikai išsėmė vi
, .... v » sas savo pamazgas prieš krik.denuncijuoja ir persą zmo- 1 r
nėms pagonybę. , «'<»>'>>?. Tad dabar naudoja-^

Bolševikų bedievių organi- Ludendorffo purvais. Kę 
j zacija atspausdino apie 100,- jie darys netekę šių purvų, 

tai į tabrikų kiemų garvežiu' qqo brošiūrų ir jas sklei-' Svaidomi į krikščionybę pujs

! ligijas, o ypač krikščionybę,

Didžiosios valstybes daro naujus planus 
Ispanijos klausimu

Nacionalistų ir radikalų reika
laus nepulti karo laivų

LONDONAS, birž. 8.------
Iš patikimų šaltinių sužinota, 
Anglija, Prancūzija, Vokieti
ja ir Italija principe sutarė 
pataisyti nesikišimo į Ispani
jos karo reikalus planų.

Pasiūlymų iškėlė Anglijos 
vyriausybė. Sakoma, sutikta 
šiais posmais:

Praplėsti saugumo zonas, 
taip kad šių valstybių patru
liuojantieji karo laivai galėtų 
kur atokiau nuo Ispanijos

So. Chicago parūpino Pullma
no vagonus dirbančių darbi
ninkų įgyvendinimui. Tuo bū
du ji patenkino Chicago mieš

ti darbininkus iš fabrikų. Kor 
poracija iš pradžių pranešė,

įtraiuikti vagonai.

kad ji nenaudos Pullmano va- {kompanija pasiryžusi kovoti 
gonų. Užvakar vakarų netikė-jsu streikininkais.

Reiškia, žia. IW
1 Ludendorffas ilgų laikų ne
draugingai sugyveno su Hit- eis.

vai išdžius ir nubyrės ir bol
ševikų pastangos niekais nų-

krantų kokiam laikui apsisto
ti, kas reikalinga apsirūpinti 
kuru ir provizija.

Iš Ispanijos nacionalistų ir 
radikalų gauti užtikrinimų ne 
pultį patruliuojančių laivų.

įvykus puolimui, visų vals
tybių karo laivų viršininkai 
bendrai sprendžia, kas turi 
būti daroma, liet nieku būdu 
pavieniui neturį būti veikia
ma.

NACIAI GALĖS APRĖKTU G.1.0. DEVYNI ORGANI- 
VISĄ PASAULĮ

BERLYNAS, birž. 8. — 
Vokiečiai radijo technikai pa
skelbė, kad jiems pavyko pa
gaminti skardžiausių visam 
pasauly balsų per radijų. Sa
ko, tas bus naudinga ypač ka
ro laiku nustelbti kitų šalių 
radijo. i

Nacių vailai gi pareiškia, 
kad artimoj ateityje jie galės 
aprėkti visų pasaulį oro ban
gomis.

ZATORIAI TEISMO 
NUBAUSTI

REIKALAUJA PREZIDEN
TO VALYTI SAVO POLI

TINIUS NAMUS
AVASHINGTON, birž. 8. 

— Kongreso žemesniųjų rūmų 
republikonų atstovų vadas B. 
H. Snell iš New Yorko reika- 
kalauja prezidento Roosevel
to pirmiau “išvalyti savo po
litinius namus (politinę parti- 
jųO ” ir tik po to žnybti išsi
sukinėjančius nuo mokesčių 
už personales pajamas.

Kongreso atstovas Snell 
tvirtina, kad demokratų par
tijos nacionalis komitetas, no
rėdamas padengti savo politi
nės kampanijos ižde pasida- 
rusį nepriteklių, siūlo įvai
rioms korporacijoms, turin
čioms iš vyriausybės daug 
pelno, pirkti išleistų knygų 
“Naujosios Santvarkos Admi
nistracijos Istorija” su pre
zidento autografu (parašu). 
Už vienų knygos kopijų rei-

GELEŽINKELININKAI 
PRIEŠINASI ATLYGI
NIMO NUSTATYMUI

Geležinkelių darbininkų or-

KAS SULAIKO PROTES
TANTUS NUO KOVOS 

PRIEŠ KOMUNIZMĄ
LONDON, Ont., Kanada,

39 SĖDĖJUSIEJI STRI 
NINKAI NUBAUSTI

VIENOS PASKUI KITAS
VALSTYBES IŠSISU

KINĖJA , ,
_______ Lake apskrities apygardos

WASHINGTON, birž. 8. —teismaa nuteisė 39 sėdėjusius
Europos valstybės Sį mėnesį streiki"hlkus ir » vaans ka‘ 
privalomos mokėti J. Valsty- ir baudomis. 31 jų buvę

PLEČIAMAS MIESTO 
SODAS

ganizacijų viršininkų sųjun- birž. 8. — Hurono anglikonų 
ga, reprezentuojanti daugiau 
kaip vienų milijonų geležinke
lininkų, nusprendė griežtai. nutarta anglikonų bažnyčiai

bažnyčios sinode vienam pa
sauliečiui delegatui pasiūtus

bėrus karo skolų dalis. Vyriau 
sybė dabar apturi iš tų vals
tybių pasiteisinimus dėl neiš
galėjimo mokėti.

teisme tuojau suimti. Kiti 8 
nebuvo teisme.

Tai už “sėdėjimo’L itreikų 
Fansteel Metaiurgical korpo- 

i racijos fabrikuose, No.
kovoti prieš prez. Roosevelto pradėti energingų ir griežtą BOMBARDUOJA MADRIDĄ go. Jie nepaisė teisino •
pateiktų kongresui sumanymų kovų prieš komunizmų, kaip ______junetion”
įvairių pramonių darbinin- tai daro Katalikų Bažnyčia.
kams nustatyti ilgiausias sa
vaitės darbo valandas ir ma
žiausių atlyginimų.

Suvažiavusieji pareiškia, 
kad toki reikalai sprendžiami 
vien pačių darbininkų kolek- 
tiviu derėjimosi ir kongresas,

Be to pakviesta į šių kovų įsi
jungti ir kiti protestantai.

Susirinkime nurodyta, kad 
anglikonų bažnyčia ir kiti 
protestantai ikišiol nieko ne
veikė prieš komunizmo pro
pagandų. Rasta, nuo šio žygio

MADRIDAS, birž. 8. — . . . . , -.. . i 24 streikininkai nubhnSti po
Nacionalistų artilerija man- Į w 1Q(j doL
dien ilgiau vienos valandos
bombardavo Madridu. Daug
namų sugriauta, eilė 
sukelta.

gaisrų

LEWISTOWN, Me., birž.
8. — Vyresniojo teismo teisė
jas A. Chapman, nuteisė kalė- 
Ii po penkis mėnesius ir po kalauja 250 do, 
100 dol baudos ir teismo lė- Kadangi įstatymais korpo

racijoms uždrausta pinigiškai 
remti politines partijas, tai

_ , , . . .. , .minėtos knygos “pardavimu”z sumoksiu pažeisti reikalų' , ... . a.. . bandoma apeiti istatvmus, sa
ko atstovas Snell.

arba vyriausybė neturėtų į1 Jut>s sulaikė paprastas ištiži- 
tai kištis. :mas — apsileidimas tuo žvil-

Kai kurie pareiškia, kad 
tuo sumanymu bandoma dar-
binintkams užtaisyti spųstus,

Be kitko dar pastebėta ir 
kitas anglikonų apsileidimas.

kad jie gautų tik tiek atlygi- Kataliką Bažnyčia visur tur:.
eiles savo mokyklų, kuriose 
vaikai mokslinami tikėjimo ir

Bilbao fronte 
sulaiko veikimų.

blogas oras

APIPLĖŠĖ BANKĄ

SUV. KAT»VARTJ;A. — Jau 
atmatuotas ir priskirtas mies
to savivaldybei sklypas kitoje 
Šešupės pusėje ties dabartiniu 
mieato sodu. Gražiai sutvar
kytas ir medeliais apsodintas 
sklypas bus gana graži nemiš- 
kingų apylinkių miesto puoš
mena ir gyventojų poilsio vie
ta. : *1'

šomis devynis C.I.O. organi
zatorius.

Jie visi pripažinti kaltais 
už
vėlimų vienam fabrikui, kur 
vyko darbininkų streikas.

Nubaustųjų keturi yra kalė
jime, kur eina 6 mėnesių bau
smę už vyriausiojo teismo pa
skelbto “injunction” neigimų 
(ignoravimų,).

REPUBLIC KORPORACIJA 
ĮSPĖJA PAŠTŲ SE

KRETORIŲ

WiASHINOTON, birž. 8. —

nimo, kiek įstatymu bus nus
tatyta. Tad sumanymas yra 
perdėm klaidingas ir neremti- 
nas. Kongresas neturėtų jo 
nė svarstyti.

krikščionybės pagrindu. Ir an 
glikonų bažnyčia turėtų taip 
tvarkytis, nurodė kai kurie 
sinodo dalyviai.

TOLEDO, O., birž. 8. — 
Keturi plėšikai apiplėšė First 
National bankų, North Balti
more, už 35 mylių pietų link 
nuo Toledo. Pabėgo su- 5,000 
dolerių.

31 — po 120 parų kalėti ir 
po 150 dol. baudos.

Du vadai po 180 parų kalėti 
ir po 300 dol. baudos.

Du kiti — po 180 parų ir po 
500 dol. baudos.

53 kitiems “sėdėjusiems” 
bausmės nuskirimas toliau a- 
tidėtas.

Chicagoj sustreikavo 1,800 
darbininkų, priklausančių Chi 
cago Cleaners, Dyers and Pre 
ssers unijai, ši unija yra ne
priklausomoji organizacija.

NACIAI ŽNYBIA PROTES
TANTŲ DVASIŠKIUS

BERLYNAS, birž. 8. — Iš 
kovojančių prieš nacius pro
testantų dvasiškių ll areštuo
ta, 22 pašalinta iš pastovių 
vietų ir 16 uždrausta sakyti 
pamokslus.

GYDYTOJŲ ORGANIZA
CIJOS SUVAŽIAVIMAS

LAKŪNE AMELIA EAR
HART PUTMAN PERS

KRIDO ATLANTIKĄ

Gatvekariu darbininkams Chicagoj 
didina atlyginimą

ŠIANDIEN
“DRAUGO”

RADIO PROGRAMA 
4 VAL. POPIET 

VVEDC. 1210 KIL.
41

Republic Steel korporacija pa 
J siuntė įspėjimų paštų depar
tamento sekretoriui Farley, 
kad jis nevaržytų paštu siųs-, 
ti maisto siuntinių į Sios kor
poracijos fabrikus Ohio strei
ko zonoje.

Korporacija pažymi, kad

Cbicago Surfaoe Lines pa
sitarimuose su gatvėkarių 
darbininkų viršininkais sutar
ta padidinti keliais centais 
atlyginimų už darbo valandų 
visiems darbininkams. Be to, 
pripažinta kiekvienam darbi-

valandas dienos darbų) mokė
ti pusantro karto daugiau.

Chicago Surface Lines sa
kosi, tas padidinimas sudarys 
joms iki 2 milijonų dol. išlai
dų daugiau per metus.

PARYŽIUS, birž. 8. — Žy
mioji amerikietė lakūnė Ame
ba Earhart Putman leidosi 
skristi aplink pasaulį ir jau 
padarė gerų pradžių. Iš Kali
fornijos ji nuskrido į Brazili- 
jų, o iš ten per lAtlantikų jau 
nuskrido į Dakaru, vakarinėj 
Afrikoj. , r J

VALSTYBES SENATAS 
ATMETĖ MOTERŲ BILIŲ

ATLANTIC CITY, N. J., 
birž. 6. — American Medical 
Association Čia turi 88ųjį me
tinį suvažiavimų.

Federaliniam teisme “ju
ry” pripažino kaltu W. IL 
Malone už išsisukinėjimų vy
riausybei mokėti mokestis už 
personales pajamas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

dalies debesuota ir vėsiau.
Saulė teka 5:09, leidžia

si 5:25.

ninkui duoti vienos savaitės
kitaip ji imsis teisėtų priemo- Į apmokamas atostogas, o už i.Vieneriems metams sutartį no 
nių prieš sekretorių. .viršlaikio darbų (ilgiau už 8Irimą daryti

SPRINGFIELD, III., birž. 
8. — Legislatūros senatas 
šiandien “palaidojo” (atme- 

Ateinantį pirmadienį darbi- tė) žemesniųjų rūmų pravestų 
bilių, kuriuo norėta leisti mo
terims lygiai su vy rais būti 
“jury” teismuose,

ninkai balsuos šiuo klausimu.

I

LIETUVOS ISTORIKAI 
RUOŠIASI PABALTIJO 
ISTORIKŲ KONGRESUI

KAUNAS. — Rugpiūčio 
15-20 d. Rygoje šaukiamas 
Pabaltijo jstorikų kongresas. 
To kongreso reikalais į Kau
nu atvykęs generalinis kon
greso sekretorius prof. Pr. 
Balodis tartis su Lietuvos 
organizaciniu komitetu-, Lietu
vos istorikai tame kongrese 
numato skaityti visų eilę pas
kaitų. Paskaitas skaitys prof. 
Ig. Jonynas, d r. J. Puzinas, 
dr. Z. įminsiu*, K. Jablons 
kia ir kiti

“D R A U G 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS Jvyks 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengaria”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto
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gos mužjaug dvi tokios mėnesio algos. Vie
na paprasta pietų kortelė kainuoja maždaug 
pusę dienos uždarbio.

Matot,' kokia biauri nelygybė Sovietų 
Rusijoj. Vieni gauna perdaug, o kiti turi 
skursti ir badauti. Blogiau negu bet ki rin- 
nie kitame krašte. Blogiau dėl to, kad Rų 
sijoj darbininkams yra uždrausta ne tik 
streikuoti, bet ir skųsties apie sayo ųepų- 
kenfiamų būvį, Šn pai seka darbininkų žy
gius ir jei kur s iš jų reiškia nepasitenkini
mų tokį areštuoja, ištremia, arba sušaudo. 
Toks tai yra bolševikiškus “teisingumas”.

j Mokslo Metus Baigiant

Šiandien baigiasi mokslas lietuvių Šv. 
Kazimiero Seserų vedamoj Akademijoj. Vakare jvyks mokslo metų užbaigimo iškil
mės. Mergaitės, baigusios Akademijų, gaus 
savo pažymėjimus, dipb uus.

feios dienos įvykis Akademijoj yra isto
riškas: šiemet išleidžiama pasaulin didžia u- 
hias abiturienčių skaičius nuo pat mokyklos 
Įsisteigiino. Tai rodo, kad mokykla išaugo, 
kad gerų vardų išsidirbo.

Šiandien Akademija mini savotiškas su 
kftktuves. Ji mini 20 metų sukaktį. 1917 me
tais ji išleido pirmų vidurinę mokyklų bai
gusių klasę. Pirmoji klasė nebuvo gausinga, 
di susidėjo tik iš vienos abiturientės — An
gelės Evaldaitės (Eimutienės).

Tai buvo Akademijos pradžia.
Per dvidešimtį metų ji išaugo į didelę 

įstaigų. Šiemet jau išleidžia kelias dešimtis 
mergaičių, kurios turi visas teises stoti i bet kokių kolegijų ar universitetų. Per tų 
laikų Ąųkadeinijų baigė šimtai lietuvaičių ir 
nemažas jų skaičius naudingai darbuojasi 
mūsų visuomenei. Daug jų dar tebesiruošia 
prie visuomęnųiių darbų, lankydamos uni- 
verąįtętus. , ,

Šv. Kazi'miero Seserys įrodė savo su- 
gębumų kaipo mokytojos ir auklėtojos. Ne 

. tik jų vadovaujamos parapijinės mokyklos 
greit išlaimėjo valdžios pripažinimų, huvoi 
ąkrędituotos, bet ir Akademija greit gavo 
visus vidurinei mokyklai reikalingas teises, 
dos muzikos ir dramos skyrius jau kelinti 
me|ųi gražiai lietuvių vardų kelia, laimint 
pirmas vietas kontestuose su kitomis tos rū
šies mokyklomis, bet ir mokslo atžvilgių ji 
stovi pirmųjų eilėse. Kiekvienais metais ne
mažas akademikių skaičius laimi stipendi
jas į įvairias kolegijas.

Tokia įstaiga lietuviai turi didžiuotis 
ir savo dukteris jon leisti. Tačiau ne visi 
jų įvertina, ne visi, kurie ir tikrai gali, sa
vo' dukteris į jų siunčia. Pastebima, kad yra 
tokių tautiečių, kurie dukrelėms ieško mo
kyklų kituose steituose, lyg nežinodami, kad 
čia vietoje turi joms šaunių mokyklų, ku
rioj be bendrojo mokslo, išmoksta lietuvių 
kalbų ir yra auklėjamos katalikiškoj ir tau
tiškoj dvasioj. ,

Reikia tikėtis, kad būsimųjį rudenį, pra
dedant naujuosius mokslo metus, visi lietu
viui, kurie tik gali, leistų dukteris į Šv. 
Kazimiero Akademijų. Užsiregistruokite jas 
dųbųr.

Baigusioms Akademijų, patariame ne
sustoti puškelyje, bet eiti aukštuosius moks
lus įr linkime geriausio pasisekimo.

Ispanijos Kankiniai

Iš Ispanijos vis gaunama naujų žinių 
apie didvyriškas katalikų mirtųs. Prieš kiek 
laiko, kaipo rašo ‘Š-nis”, buvo sųšųųdytųs 
Mataro klebonas. Kai 'jis buvo pųvestųs 1 
sušaudymo vietų, kur jo laukė 50 giukluuiy 
komunistų, klebonas kreipėsi į tos gaujos 
vadų: “Mano brolau, prašau prieš mirtį pas
kutinės malonūs: leisk niųn apkabinti įr pa
bučiuoti mano prietelius”. Visi nustebo, peš

DbAUGAS
--- F—

■ . 1 ... . .i .

Surinko J. F. V
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE
—Sulietuvino S Lukaa ------- s---- ---- —---

(Tęsinys)

Šitas buvo aiškiai galima 
pastebėti per lapkričio tre
čios dienos rinkimus, kad be
veik kiekvienas laikrašts tu 
lpino nukreiptus prieš Roo 
seveltų, raštus ir kasdienę 
savo skiltyse talpina įvai 
riaušių rašytojų raštus, ku
riuose nieko daugiau nebuvo, 
kaip tik jų laisvaman škos 
politinės pažįūros.

Pųuguma skilčių vedėjų y- 
r# daugiau negu laisvamaniai- 
Jie y va bedieviai D veikia 
ūkinės, daros įr tikybos dir-

se) ir todėl negalima su jų 
! reikalavimais neųiska tyti.

Taip pat ir laikraščių lei
dėjams, tik pinigai rūpi, o 
ne jų leidžiamųjų laikraščįų
pakraipa.

Šiand’en didžiausi mūsų A- 
merikos dienraščiui labai da
ug komunistų reikalams pa
gelbsti. Tų mes galime labai 
gerai šiandien pastebėti, su 
gautomis iš Ispanijos žinio
mis, kurias jie savotiškai ap
rašo. perkreipdami jas į rau
donųjų pusę, ir pažymėjimais, 
kad sukilėliai, ar prieš ko
munistus kovojantieji, yra v«-
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS .ne apsigyvenusį Vokietijos pi
lietį žydų, kuris, ka.ip žydų

Vienas Anglijos parlųmen- 
to narys pasiūlė skirti 2,000 
svarų pėdės valdžios opozi-

rąhinatas sužinojo, Vokietijoj 
turi pačių ir Kaune vėl apsi- 
ženijo. O kai nuvažiuos į Lat-

cijos vadui, nes jo pareigos vijų. ten vėl galės ąpsižeąyti.
sunkios: visados priešintis
vyriausybės darbams.

Ar bereikią, tnvorščiai, ge
resnio patogumo? Vokietijoj

uistaįs. Jie nepaiso, šaippsį, 
... , . . » v . v. niekina ir net tyčiojasi iš A-
c»ų nebuvo ne vieno pasai mo asmęns. Va- <merikos tradiciniu idealu ir 
das leido. Tada klebonas priėjo prie komu- * Ų Ų

voje ranka rųnkuą su komu ^U0|,uet kaltinami vien tik 
nekaltų beginklių moterų ir 
va’k y žudymų, ar ligoninių

Einant tuo priklodu Stųli-: viena pati, Lietuvoj — kita, 
nas turėtų mokėti pėdę Troc-* Latvijoj — trečia. Žodžiu, 
kiui, o cicilistų ir balšavikų kiek vaAstyhių, tiek pačių. Kai
hendras pruntas pusę surink 
tų Spaąijai atvaduoti aukų

bus legalizuotus tasai bųlsa- 
vikisko “rojaus” patogumas,

nlstų ir, kiekvienų atskirai apakahindanuu 
ir pabučiuodamas, tarė: “Mum* broliai, ma
no tikėjimas yra meilės ir atle’.dimp tįkėji 
mas. Jei jus kada nors pradės graužti subi
nė dėl užmušimo nekalto žmogaus, atkiliu 
kitę, kad jums atleidau. Dėkoju jums, kad 
man suteikėte kankinio vainikų”. Po to jis 
nuėjo į savo vietų ir ram’ausiai tarė: “Da
bar galite šauti!” Bet nė vienas raudonųjų 
nebedrįso pakelti šautuvo. Tadą pats vadas, 
įsiutęs dėl šio įvykio, peršovė klebonų ir 
ėmė šaudyti į savo draugus, kurie metę gink 
lūs išbėgiojo. Tai kankinio 'meilės jėga, ku
si suna'kino neapykantos jausmų.

Reiktų Išaiškinti

‘ N-nos”, kurios į savo skiltis deda vis
kų, kas tik priešinga Katalikų Bažnyčiai, 
paskelbė, ka<i važ'uoja į Lietuvų vadinamų
jų nezaležninkų “arkivyskupas” Geniotis. 
Pranešama, kad jį pavaduos ir “bažnyčiom 
reikalus tvarkys kun. Jonas Liūtas ir kųn. 
J. B. Sitavičius”.

“Kunigas” J. Liūtas, kuris turi žmonų 
ir porų jau suaugusių vaikų, “šventinimus” 
gavo iš Geniočio. Bet čia metasi į akis kun. 
J. B. Sitavičiaus vardas, kuris ištikrųjų 
yra katalikų kunigas, tik tuo tarpu be vie
tos. Reiktų išaiškinti, ar tai ištikrųjų ku
nigas Sitąvičius, ar kitas tuo vardu žmo
gus, ar be jo žinios tas vardas į nezalež
ninkų globotojų socialistų laikraštį pateko. 
Kad nesuklaidinti žmonių, reiktų kad pats 
kun. Sitavičius pasiaiškintų.

Patys .sau kenkia

Vokietijos naciai ir kitų karcįįnolų puo
lu už tai, kad jis drįso užstoti jų persekio
jamus katalikus.

Per keletu savaičių nacių spauda liejo 
savo tulžį Chicagos Kardinolo Mundelein 
ujresu dėl to, kad jis išdrįso pasakyti te: 
sybės žodį apie Hitlerį. Dabar tų patį pra
dėjo daryti kardinolui Tbepdore Innitz.er, 
Vienos arkivyskupui, kurįs visame pasauly 
yra pasižymėjęs kaipo, drųsus ir energingas 
katalikų teisių gynėjas.

Komunistę “Rojuje” Nėra 
Teisingumo

Sovietų Rusija yra kraštas, kur verkiant 
reiktų vykdyti socialinį tąisingumų.

Paklausite kodėlI

' Paąiškės iš čia paduodamų žinių apie 
tai, kiek uždirba darbininkai bolševikiškame 

‘ rojuje' ’.
Įvairiose Rusijos įmonėse ir įstaigose dirbą aipe dvidelimts penki milijonai dar

bininkų, priskaitant valdininkus, direkto
rius, specialistus ir kitus, kurių algos kartais riekiu ligi 1C,O(W rublių į mėnesį. Be 
to, šie aukštieji bolševikų valdininkai gauna 
dar valdiškų butų, kuru, automobilį ir ki
tokių dalykų. Yra, tiesa, ir darbininkų gau
nančių 2,770 rublių į 'mėnesį, tačiau m’lži- 
niška jų dauguma tegauna tik po 230 rub
lių.

Sulyginus šias sumas su bendromis So
vietų Rusijos kainomis, matysime, kad už 
230 rublių darbininkas vos gali dvi poras 
bų(ų nusipirkti. Rūbams įsitaisyti reikalin-

krikščionįškosįos etikos.

Vienų dienų, berašant šį 
straįpsnį, mąn krįto į akis 
vienus, lieyųmPd Broun raši
nio, kuris tilpo šimtuose lai
kraščių, straipsnelis:

“Man išrodo labai keista, 
kad čia Amerikoje gali koks- 
nors, santykių su Ispan Įjos 
bedieviais palaįkymu, klausi 
mas kilti, kurie yra labai di
džiai priešingo nusistatyme, 
kokio dar iki šioliai žmoni
jos gyvenime nėra buvę gir
dėti ir negalima nieko dau
giau apie tai pasakyti, kaip 
tik, kad tas visas jų užsispy 
rimas ir nusistatymas prieš 
katal:kus yra tik iš didelės 
desperacijos kilęs”.

Neseniai miręs Arthur Bri
sbane, kurio kasdieniniai ra
štai tilpdavo šimtuose A'me- 
rikos laikraščių, skaitomų su 
virš 10,000,000 žmonių, ra
šydamas ap:e generolų Fran
ko, išsitarė, kad:

“Jungtinės Valstybės mato 
jumyse ispanų, kuris atsive 
dė savo šalin pulkus juoda
odžių maurų iš šiaurinės Af
rikos, žudymui savo tautie
čių ’

Todėl visai nenuostabu, kad 
100 milijonų Amerikos gyve
ntojų yra svetima katalikiš 
ka spauda. Jie kasdieną skai
to dienraščius, het niekad ne
susitinka su katalikų spau
da. Žinoma jie tol su katali
kų spauda nesusitiks, kol mes 
neišmokysime savo žmonių 
vesti kovų prieš blogųjų spau 
dų ir jos le'dėjus, kaip kad 
keli metai atgal buvo pradė
ta prieš blogųjų judamųjų pa
veiksiu gąmintojus kova ve
sti.

Didieji dienraščiai yra lea-

ir mokyklų griovimu, įr kad
skirti sklokai: Strązfįųį ir laisvamaniai pripažins, kad jr 
Baltrušaičiui, ba Trockis dir-i Lietuva jau pasiekus pilnų

jie visuomet yr» vadinami fn- |ba prie. 8talto#> 0 tulUr,.
Šiamo vardu jr demokratijos 
griovėjais.

Paprastai, tokių komunis
tams užjaučiančių i£ž$tų į 
mūsų piliečių galvas ir šir
dis kimšimas neina ant gero 
ir negalima tikėtas, kad jie 
būtų atsparūs prieš komunis
tų skverbimąsi.

Beveik kasdien galime ra
sti laikraščiuose aprašymus 
žmonių, kurie, kad ir nėra 
Bažnyčios priešai, noriau ei
na už Ispanijos bedievių val
džių, negu už sukilėlius dėl 
to, kad jie yra laikraščių jau 
įtik’nti, kad sukilėlių tikslas 
yra tik demokratijos sunai 
kinimas.

prieš naujynas ir balšavikus.

Balšavikai sporija, kad ka
pitalistų sistemoj negali bū
ti tokio “rojaus,” kokį yra 
užvedę žydai Rasiejąus bur
liokams. Y’ra, tavorščiųi, tik 
mes to kaž kodėl nerokuojam 
už “rojų.” Imkim Halivudų, 
kapitalistų karalystę. Ten mū
viu pruduseriai ir visoą mū
viu žvaigždės seniai turi pri
pažinę, kad kapitalistų išuiis- 
las yra gyventi visų snižių su 
vienu vyru, arba pačia. Už
gesus kuriai nprs žvaigždei, 
gazietos smulkiai išrokuoja 
visus jos pasižymėjimus, iš

T . , kuiių vozmausiu yra tas, kadJeigu ten padėtis nepage- , . . , , . ....,/ri^ , v. buvo tris, keturis, net iki pen-res, tmes galėsim tukstancius
kantų per katalikų spaudų 
apie tai paaiškinimus duoti, 
bet kas iš to, ji nė pusės žmo
nių įr nė vieno įš to šimto 
milijonų nekatalikų nepasio- 
ks, kurių vienintelis žinių ša
ltinis yra tik svietiška, sek- 
tiška ir akla spauda, palai
kanti vien tik Ispanijos ko
munistų valdžių ir taip pat

kių sykių ženotas, ženota.

Ar tai ne bal ša vik iškas
(4 rojus

tai
”?

Lietuvos laisvamaniai irgi 
nori tokio “rojaus” ir visais 
pašaliais zurza, kad LiętuY* 
neturi civilinės ženatvės ir 
dėl to strošniai toli pasilikus
nuo kultūros. Priklodui jie 

einanti prieš Katalikų Baž I stato vienų ilgesnį 6ėsų Kau- 
nyčių.

Jei dabartinė padėtis ne 
taps blogesnė, nebus nė sva
rbaus reikalo apie komuniz
mų perspėji mu^ didžiumai 
sve:ko proto amerikonų da
ryti, bet jei Amerikos gyven
tojai tvirtai be jokio supra
timo koniunistų pažadams ti
kės, dabartinė padėtis kas 
kartas vis eis blogyn.

?

Reikia pasakyti, kad kuo labiau naciai 
puola tuos, kurie vienaip ar kitaip užstoja 
persekiojamuosius, tuo blogesnė pasauly opi-
"ija ’liHeC,Lir,.V.is.US ,??;_r6"± 'džia™ didžiuose miestuose.

kur apie pusę jų gyventojų 
sudaro katalikai. Taip pat di
džiuose miestuose randasi ir

jus. Nuo to nukenčia ne kas kitas, kaip pati i,
Vokietija. Iš to aišku, kad naciai savo biau- 
riais žygiais prieš Katalikų Bažnyčių daro 
gėdų ir skriaudų visai savo tautai.

Rengiasi Karui
didžiausi judoniųjų paveikslų 
namai. Jeigu tuose rniestuo 
se katalikai per savo Šv. Va
rdo ir kitas draugijas parci 
kalautų dienraščių redakto
rius te'sybės išmokti ir tik 
vien teisingas apie Ispanijos 
įvykius, apie Rusijos ir kitų

Anglų spauda rašo, kad vokiečiai Lie
tuvos ir Lenkijos pasienyje pradėjo nepa
prastus sustiprinimo darbus, vadinamus 
“Hindenburgo linija”. Darbai varomi ne
paprastu Įtempimu nuo Baltijos jūros iki
Breslavo. Iš tvirtpv&i Ūgis «h» 330 ‘kra.tlf ™enirta Žnias sk«i'.
kdopietrų. K«kviename kįl«n«*re d»ro.na ja„)s jįe ,aim{
pę penkis požeminius fortus. Vis* kaimai ir' l>U«net bažnytkaimiai, per kuriuos eina tvirto
vės linija, nugriaunami ir gyventojai iške
liami kitur.

Tai gerai vaizduoja, kaip smarkiai Vo- P11**? j*i paveiksiu lankytojų 
kietija ginkluojasi ir rengiasi naujam ka-!HUfl®ro katalikai (Aštuonios 
rui. Kaip ž’noma, nuo Vokietijos neatsilie-1 dešimtys nuošimčių šios ša
ka ir kitos Europos valstybės. lies katalikų gyvena miestuo-

Judamųjų paveikslų gami
ntojai jau gerai patyrė, kad

Vįenam laiške, kinį para 
šė National Civįc Federatiou 
patarėjas savo draugui Hon. 
William Copeland Dfodge, ku
riam buvo pavesta, New Yo
rko mieste koniunistų veiki
mas ištirti, randame, kati:

‘ Męs pripažįstame, kad ko 
luųpįstų veikimas neturi dar 
užtektinai tvirtos jėgos su 
daręs, kad būtų mūsų vai 
džiai pavoj’ngas, bet iš ant
ros pusės kasdieniniai įvy
kiai parodo, kad komunizmas 
jau gan stiprus nekurtose da 
rbininkų draugijose, bedar 
bių tarpe ir kitose draugija 
se ir net, sudarydamas pavo
jų įailoiį'ų gerove1, įsteigia 
savo skyrius, įsibrauja į be
darbių šelpimo įstaigas ir ri
mtai kenkia gerovės atgaivi
nimui. Dėliai šių priežasčių, 
mes patiriame, kad, kaip ga 
lint greičiau imtis priemonių, 
jam kelių užkirsti, negu jis 
spės sau |>atogias sąlygas su-

Užėjau anų dien į bankų. 
Prįe langelio, kur pinigus 
žmonėms atiduoda ptriėjo mo
teris, kuri, nemokėdama rašy
ti, gaudama pinigus visados 
pasirašydavo kryžiukų, bet 
šiuo sykiu pasirašė ratuku.

— Dėl ko tamsta nepasira
šai kryžiuku, kaip iki šiol da
rydavai? — sako tarnautojas-

— Tamsta nežinojai, kad 
aš huvaų našlė. Pereitų sa
vaitę ištekėjau, taigi mano 
pavardė pasikeitė.

Anų dien kaž kur užtrūkęs 
Pijokaitįs vėlai parėjęs namo 
rado žmonos jau šaukštus ir 
indus suplautus ir jų pačių 
besiruošiančių gulti. Gražiais 
žodeliais kreipdamasis į žmo
nų sako:

— Dusyte, nieko neliko va
karienei?

— Nieko, — sako žmona.
— Ar negulėčiau gauti nors 

porų kiaušinių.
— Vištos taip pat miega, 

— atsakė žmona ir užgesino 
lempų.

Ai. 8i u i i.!..

DALYVAUKIME STUDENTŲ IR 
profesijonalų SEIME

Liepos 7 ir 8 dienomis, Ma
rianapolio Kolegijoje, įvyks 
A. L. Kat. Studentų ir Pro
fesijonalų Sųjungos metinis 
seimas. Šiais metais įvyksta 
5 metų sųjungos sukaktuvės. 
Per tų trumpų laikų sąjunga 
yra daug nuveikusi ir užsi
pelniusi Amerikos lietuvių 
visuomenės pagarbos. Sųjun
gos Tėvo ir Įsteigėjo, kun. 
Dr. Navicko, ilgų metų sva
jonė realizuota, tačiau jo ir 
visų noras ir troškimas yrą, 
kąd toji sąjunga dar didesne 
išąugtų, dar būtų veiklesnė 
ir dųr didesnių vaisių neštų.

Seime dalyvaus iš Lietu
vos J. E. Vysk. M. Reinys, 
didis ir žymus visuomenės 
veikėjas ir ypač jaunimo da
rbuotojas. Jo atvykimas yru

dąryti ir išmokinti jam ti
kinę. us žmones, kad pakeiti- 
•mas mūsų valdžios valdymo 
būdo yra galimas tiktai tei
sėtu konstitucijos priedu ir 
balsavimu atsiekti, ir dėl to 
mes raginame jus tuojau ir 
drųsiai veikti, panaudojant į- 
statymų prieš visus tuos, ku
rie jį peržengia”.

(Bus daugiųu.)

visų Amerikos lietuvių neką 
n t riai laukiamas.

Kiekvienom Amerikos lietu 
viui turėtų rūpėti — išauk 
lėti kilnių idėjų ir pasiauko
jusių inteligęntįjois yadų, ku
rie bus ne tiktai konipetetįn- 
gi savo darbuose, ne tiktai 
drųsiai žiūrės su didžiausia 
atsakomybe į savo svarbias 
pareigas, ne tiktai nebijos 
jokių sunkenybių, bet pasi
aukojančiai darbuosis savo 
Bažnyčios ir Tautos gerovei.

Mūsų mokslų einančios jau 
nuotnenės ir profesijonalų su
sibūrimas į draugijinį viene
tų teikia dar didesnės naudos 
ir garbės visai tautai. Tai 
neišsemiama* tikybinės ir tau 
tinęs dvasios šąltin:s ir- yra 
kartu panašus į kortinį ak
menį mūsų gyveninie.

A. L. Ka|. <Btud- ir Prof. 
feįųjųngos tikslas yru -= iš
ugdyti sąmoningų katalikiškų 
lietuviškų inteligentijų, kuri 
išlaikytų Amerikos lietuvių 
jaunimų katalikišku ir lietu
višku.

Visuomenės vadai! Jūsų ir 
mūsų visų pareiga susirūpin-

(Nukeltu į 6 pusi.)
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“ *v KAZIMIERO AKADEMIJOS MOKSLO MCTŲ UŽBAIGIMO 
IŠKILMĖS AKADEMIJOS AUDITORIJOJE

1937 METŲ KLASĖS VALDYBA

Didžiai gerb. Motina Marija,
Šv. Kazimiero Seserų Vienuoly
no viršininkė, kuri nuoširdžiai 
džiaugiasi gausingu šių metų A- 
kademijos abiturienčių skaičiumi

Iš kairės į dešinę: Eugenija Nausėdaitė, pir
mininkė, Zofija Bartkiūtė, vice-pirm., Aldona 
Bružaitė, rašt., Albina Rudytė1, iždin.

Dešimts mėnesių išsėdėjus » Sekančios laimėjo stipendi- 
i prie knygų, tiek pat kantriai jas į įvairias kolegijas:
I klausius mokyklos disciplinos, i Mundelein College: Cat)l„r. 
sta. - ir laukiamos .tosto- ine Co,|(.g(i.

vyks koplyčioje. 8:15 vai. ry-,Minn. Margarita BartuSytč; 
to iškilmingos Sv Mišios, ku-' Mount Mary Co,lcge) Milwa0.
rias laikys kapelionas kun. B. kM> Vasaitytė.
Urba ir akademikių bendra i

Komunija. Vakare 7:30•' Sekančios lankys De Paul

ŠV. KAZIMIERO AKAMERIJOS MOKSLO 
METŲ UŽBAIGIMAS BIRŽE

LIO 9 D., 1937 M.

gos. Bet, kad tas ilgas sunkus 
darbas būtų tinkamai vaini
kuotas, akademijos auditori
joj įvyks turininga progra
ma.

Įspūdingiausia iškilmė į-

Dorotliy Dunneback, Bronė 
Sveneiskaitė ir Catherine Mil
ler; St. Xavier College: Mir
ta Pagojūtė; St. Francis Col
lege: Aldona Dambrauskaitė; 
St. Theresa College, AVinona,

ŠIEMET BAIGIA ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJĄ ŠIOS Į
MOKINĖS. — 1-oj eilėj: Valerija Mickevičiūtė, Eleonora Mik- ! 
niūtė, Bronė Mikšytė; 2 oj eilėj: Catlierine Miller, Lucilė Mi
nelgaitė, Anna Murphy, Mary Murphy, Virginia McKenna;
3 cj eilėj: Helen McNicholas, Bronė Norvainytė, Mirta Pago
jūtė, Emilija Pakalnytė, Juozapina Paulauskaitė; 4oj eilėj: 
l'ršulė Petravičiūtė, Pranė Pilipavičiūtė, Eugenia Poczulp, 
Lorraine Quinan, Adelina Razbadauskaitė; 5 oj eilėj: Elena 
Rukaitė, Palmyra Samulionvtė, Anna Mae Shea, Salome Si- 
mcnavičiūtė, Stasė Skodytė; 6-oj eilėj: Julijona Stulginskaitė, 
Bronė Sveneiskaitė, Frances Tbeis, Ona Usaitė, Elena Vaiš
vilaitė; 7-oj eilėj: Antanina Valaitytė, Elena Varkalytė, Sa
lome Vasaitytė, Juozapina Zakarauskaitė, Louise Zembery.

1-oj eilėj: Marie Alvir, Katarina Balčiūnaitė, Ona ^Baranauskaitė; 2<>j eilėj: 
Margarita Bartušytė, Marijona Beinarytė, Elena Butkūnaitė; 3-oj eilėj: Catlierine 
Campbell, Regina Covble, Aldona Dambrauskaitė; 4 oj eilėj: Aldona Daračiūnaitė, 
Sarah Doyle, Dorothy Ihrnne, l>orotliy Dunneback, Sylvia Eisinaitė, Eleonora 
(liržaitytė, Eleonora Gudonaitė; 5-oj eilėj: Jan.ice llamill, Stefanija Jakaitytė, Va
lerija Jakaitytė, Eugenija Jasmontaitė, Virginia Jordan, Liudvika Jurionaitė, 
Konstancija Kaulytė; 6-oj eilėj: LaVerne Kearney, Aldona Kopusčytė, Pranė Kunis- 
kytė, Margaret Importe, Ona Leskytė, Mildreda Marc’nkiūtė, Emily Mičiūnaitė..

MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

nties stiprinamos ruoškitės 
kilniuosius gyvenimo uždavi 
nius vykdyti”. Taip, Alma 
Mater, pasiliksim ištikimos 
tavo nurodytiems idealams.

Julijona Stulginskaitė,
akadeJmikė, abiturientė.

— Dideles tautas pagimdo bėmis, kaip tasai, kuris jų gi
dorovė ir kultūringa drąsa.

Mazzini

Man labiau patinka tanai 
žmogus, kuris gina tiesą dory-

na argumentais. Paistu, J. S.

— Tik po didžių darbų ga 
rbė ateina, bet ji visada atei
na. Buffou

Ką Man Davė šv. ftia'me embleme atspaustas 
Kazimiero Akademija k“ralisk»s ™inik»». k“ri»™

Kalbės Konsulas 
P. Daužvardis

Mokslo metai pasibaigė. 
Stoviu atostogų angoje ir ne
noriai prisimenu, kad reikia 
skirtis su akademijos rūmais, 
su mokytojomis ir draugėmis.' 
Prieš mano akis išsitiesia mi
lžiniškas frontas — gyveni 
mas. Jis manęs nebaugina, 
nes Alma Mater paruošė ma 
ne sutikti erškėčiuotas gyve
nimo kliūtis ir garbingai jas 
nugalėti.

Idealizmas yra jaunuolio 
nuosavybė, be jo liūdnas bu
tų gyvenimas. Alma Mater 
nurodė, kad amžinųjų idealų 
nušviestas pažangos kelias 
veda į skirtų gyveninio tiks
lų — Kristų, Kuris pasakė. 
‘‘Esu Tiesa, Kelias ir Gyve- 
minias ”. šis idealas ,^'liai 
įspaustas mūsų širdyje, nuga 
- klestės, ir gyvuos. Ji mus 
išmokino siekti tų idėjų ku
rios vertos mūsų tikėjimo, 
kurios nes garbės Dievui ir 
mūsų tautai.

Mūsų Alma Mater užmovė 
mums ant piršto žiedą sn at
spaustu reikšmingu emblemų.

įstatyta balta lelija ir kar
das. Vainikas reiškia jos am
žinančiai karališkų kilmę; ba
ltoji lelija reiškia sielos ty
rumų nekaltumų, o lėardas 
reiškia nuolatinį prisirengi
mų gintis prieš pasaulio dva- j 
šių. Šis žiedas primins mums , 
tuos kilnius galingus pasiry
žimus, kurie padarys mūsų 
gyveninių vertingu ir pras
mingu.

Šiandien 'mūsų akys švie
sesnės .ir širdis ramiau plaka 
nes mūsų tikslas atsiekta*. 
Taip, šiandien vainikuojame 
ilgus sunkius mokslo metus. 
Mūsų rankose diplomas - lai
mėjimo vainikas. Žiūrint į tų 
atestatų, širdis džiaugiasi, į- 
vairios mintys skrajoja gal
voje l>e.t prieš akis stoja ne
išdildomas patarimas: “Jau
nosios akademikės, prieš jū
sų akis prasiveria naujo gy
venimo anga. Ženkite pro ją 
idealo saulės vedamos, su pa
sitikėjimu ir rimtimi. Išėju
sios į laisvės kelią, būkite ti
krai laisvos: šviesaus proto 
nurodomos, grynos sąžinės į-

Šį vakarą šv. Kazimiero 
Akademijoj 'mokslo metų už
baigimo proga bus gražus 
programas. Ba:gusioms Aka
demijų akademikėms bus iš
dalinti diplomai. Tose iškil
mėse dalyvaus gerb. Lietuvos 
konsulas Petras Daužvardis. 
Jis ir kalbų pasakys.

Lietuvis Baigia 
ojo MokslusGydyt

Šį vakarą per Ix>yola uni 
versiteto baigimo ceremonijas 
Medicinos certifikatą gaus ir 
lietuvis Vladas Phillips (Pi
lipavičius), VVest Sidės jau
nikaitis.

Viadas birž. 1 pradėjo sa
vo paskutinius lavinimo me
tus Mercy ligoninėj, Gary, 
Ind.

Jaunasai Phillips yra vei
klus, priklauso prie Liet. Vy
čių 24-tos kuopos, lietuvių gy
dytojų ir dantistų fraterna- 
lės org-jos Lambda Mu Delta 
ir Pili Beta Pi medicinos mo
kyklos frat. org-jos.

sv.
palaiminimas šv. Sakramentu, 
kurį teiks Jo Malonybė pre
latas D. Fr&wley.

Antroji dalis programos 
į bus išpildyta akamerijos sa
lėj. Pagarsėjęs ir pirmą vie
tą laimėjęs akademijos orkes
tras išpildys keletą muzikalių 
veikalų, choras palinksmins 
svečius dainelėmis. Po to seks 
diplomų ir dovanų išdalini
mas. Diplomas dalys Jo Ma
lonybė prelatas D. Frawley. 
Kalbas sakys didžiai gerb. 
kun. J. Paškauskas ir Lietu
vos konsulas gerb. ponas P. 
Daužvardis.

Akademija su pasididžiavi
mu žiūri į šių metų laidą, nes 
tai didžiausia baigiančių kla
sė, viso šešiasdešimt septy
nios abiturientės.

Eugenija Nausėdaitė bus 
apdovanota dviem medaliais, 
vienų už pasižymėjimą tiky
bos moksle, antrą už veiklu
mą mokyklos darbuotėj.

Aukso medalį už aukščiau 
šią laipsnį moksle laimėjo 
Dorothy Dunneback.

MUZIKOS SKYRIŲ BAT-

Universitetų:

Antanina Valaitytė, Lucilė 
Minelgaitė, Aldona Kopsčiū 
tė, Elena Varkalytė, Zofija 
Bartkiūtė.

St. Navier College: Juoza
pina Zakarauskaitė.

Rosary College: Virginia 
Jordan.

Gerb. prelatas Daniel Fra- 
wley, kuris šį vakarą išdalins 
diplomus Šv. Kazimiero Aka
demija baigusioms mergai-

GIA CATHERINE MILLER.; tems.

I RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

♦♦-♦•i

Birželio 9-ta Diena

“Aš... neapleisiu savo Lu
tos”. — 3 Kar. VI, 13.

“Aš... išklausysiu juos,... jų 
neapleisiu”. — Ižai ja XLI, 
17.

b Neapleisk manęs prisĮkaudi- 
mo metu, būk Tu mano Uola 

♦'ir Tvirtovė beviltyje; o, pri
pildyk mano apsunkintą sie
lą Tavo išganymu ir išpilk 
savo dvasios balsimą visam 
mano rūpesčiui Nors skaus- 

j mai drasko mano širdį, gai
lestingasis Tėve, Tavo lazda 
ir ramstis gali suraminti ma
no sielvartą! Nors liudėsis 
slegia ir sunkūs ašarų lašai 
renkasi, Tavo meilė gali at
nešti man stildų palengvini
mų.

Neapleisk manęs, nors na
ktis skubiai puola ir šešėliai 
renkasi aptemdintame dangu
je. Aš negaliu bijotis, kuo
met Tu, Dieve, šauki, aš ne
galiu pulti, kuomet Tavo ma
lonios rankos arti. Pasilik su 
manim! ibūk mano prieglau
da visados, mano stiprumas,

Malvina Dulevičiūtė. šį trečiadienį, birželio 9 d., jauna mano visa kas — koks tik 
Bridgeporto lietuvaitė Malvina Dulevičiūtė, 812 W. 33 str., mano likimas! O lai-
gaus Mangos diplomą Loyolos nnivęrsitete. M JMevičiūtė mink T#w mej|e via„.
yra taipgi gabi smuikininkė ir dainininke. Priklauso ftv. j
Jurgio parapijos chore ir dalyvavo kaipo solistė universi-;^08 lr na^t,e® nykume nenp- 
teto pramogose. 'leisk manęs 1

Neapleisk manęsl Įkvėpk 
Tu į mano būtybę patį dan
gaus kvapų iš aukščiaus; at
verk mano akis, kad maty
damas Tavo gerumą aš ga
lėčiau žinoti ir jausti Tavo 
gilią. Tavo berybę meilę. Au
droje ar ramume, būk Tu, 
Dieve, šalia manęs — kad aš 
Tavo kūdikis, niekad nebū
čiau užmirštas; vesk mane 
per ūksmę nr saulę, dienos 
ar rinkt es metu per visą ma
no kelionę, o, neapleisk ma
nęs! — Ida Scott Taylor.



DRAUGAs Trečiadienis, birž. 9 d., p937

ainiai: vienas, ar turėti par- Lietuvių Dienai bus paskelb- riainas Šv. Kazimiero ir Šv 
ke pamaldas (Sv. M S as), tas spaudoj jx> antro visuo- Pranciškaus seserims.
nes Lietuvių Diena pripuola tinio Lietuvių Dienos atstu į
sekmadienj, ir ar apeimoka vų susirinkimo, kuris įvyks
tų dienų rengti koncertas ir birželio 'mėnesį šv. Kaz'niie-
kalbos. Vienbalsiai nutarta, ro parapijos salėj, St. Clair,
kad šiemet, kaip ir kitais me- Pa.
tais, būtų Ja’komos piunal-! . ., ,, , V . • Parmani Lietuvių Dienosdos, jei tak J. B. kardinolus . . , . ...... „ A . susirinkime padaryta i>astaduos leidimų. () tų 'malonę . . . .. ,

maiuof pri-iųntM DRAUGAS atl,eka V*’
P * °‘S' kad sekančiame Let. Dienos SokillS spaudos darbus.

Antrų klausimų svarstant, susirinkime dulyvaus atstovai, paveskite
pasireiškė sviravimų. Po ap- iš kiekvienos parapijos. i ’ r « 
svarstymo tačiau vienlmlsiai 
nutarta turėti konceiLųi ir 
kalbas, nes kita'p Lietuvių 
Diena nustotų reikšmės

Spaudos Komis ja

purapijos 
Lietuvių Dienos pelnas ski-

LlETUViAI DAKTARAI

mums
savo spaudos darbus. 

LIE IU VI AI DAKTARAI

dar
bininkai susirinkę prie dirbtuvės pasklidus kalboms, kad kompanija atgabens streiklaužių. Tačiau nei vienas streik- 
laužis nepasirodė ir darbininkai ramiai išsiskirstė. Republic korporacija, nežiūrint majoro įsakymo, streiklaužių nepa
leidžia. Ji pristatė Pulmano vagonus, kuriuose streiklaužiai miega.

streiklaužių. Streikuojanti Inland kompanijos dirbtuvės, Indiana Haiibor, Ind

LABDARIU DIRVA
RUGPIŪCIO 15 D. - 23-čioji KIETŲJŲ 

ANGLIŲ APYLINKES LIETUVIŲ 
DIENA

Išvažiavimas Į Labdariu kas skundžiasi, kad
Ij-Įų " labdariųūkio negali- surasti

MT. CARMEL, PA. — Pi
rmasis LiėfuVTU'"Dienros'Pe«iį 
sylvania kietųjų anglių apv-Prašome pasiteirauti tų, ku

Visur <i„o taiku urnžu bet ™ *"**• I »”nk?8 lietuvių" visuotinė ‘at-
Visur šiuo laiku gražu, bet f kite 4^.^: “Draugų” še-!.. A__

Lietuvi, Labdarių £
ūkio miškuose gražiausia. Dė! rodj nekiaidžiod,nii Ciu’
to sąjungos centras yra no- gra-ią vietą 5Urasite. ’“P J J’ 7 C Y’
taręs surengti ten išvažia vi- 1 a-

1 .labdarių kuopos, kurios 
taip šauniai pasidarbavo1 ka

ma per praeitus dvidešimts

Lietuvių Dienos valdybon 
išrinkta šie asmenys: pirm. 
— Stasys Petruškevičius iš 
Mt. Carmei, Pa., vice pirm. 
J. Žukauskas iš Hazleton, Po.,

ir
taptų paprastu pasilinksmini
mu. Koncerto reikalu rūpin
tis išrinktas muz. .L Sliuželis 
iš Malianoy City, Pa. Jam pa
vesta su vargon’ninkų pagel
ba suorganizuoti chorus.

Tvarkos ir laiko maršrutus

lai. UAM*1 234o

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road

1 Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketvetgais paual sutarti

2305 So. Leavitt St. 
Tai. OANal 0402

Rea.:
24C6 W. 69 St.

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akya egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandoa: kaadien nao 9 iki 12:

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0628

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR 3HIRURGA8 

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

Kasdien išskyrus scrctlą, 
sekiuadienį susitarus.

Birželio, Liejios ir Rugpiūcio mėne
siais nebus valandų jsipiet, bet nuo
10—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. nninų:
HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rea. -fiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
T ruČ i ati.cn i ais ir Sckmadieniaia 

pairai sutarti

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v

AMERIKOS LIETU VT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Soeley 0320 
Dr. K. N* u r kul tis

(lai m r yra su 
Dr. W. Pas

17 47 W. Chicago Avė.. 8519 Coni- 
nterclal Avė. 8o. (’hlcago, IU. Pri
taiko naujus akinius lr pataiso se
nus. ValaJtdos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vrfka.ro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

inų ir į jį pakviesti CI ii cago.- 
ir apylinkių lietuvių visuo
menę.

Kaip jau buvo paskelbta, 
šis ūkis, kuris yra apie 20 
mailių uuo Chicagos, yra pil
noje labdarių sųjungos nuo
savybėje. Visos skolos išmo
kėtos. Praėjusis seimas įstei
gė fondų, iš kurio< seneliams 
prieglauda turės būti pasta
tyta. Pradžiai fonde pinigų 
jau yra. Buvusis piknikas Vy-

-Jų puošimo dienoj prie kapi 
nių ir piknike Vytauto dar
že, rengiasi, kad būsiinųjį se
kmadienį atvažiavusius į la
bdarių ūkį svetelius tinka
mai pavaišinti ir palinksmi
nti. Kuopų veikėjai užtikri
na, kad išvažiavime nieko ne 
pritruks.

Pradžioj šio rašinio pasa
kyta, kad ūkio skolos jau iš-

tauto darže gerokai jį pip.au-; niokotos. Bet, ar žinot, dar
gino. Šio išvažiavimo pelnas 
taip pat yra skiriamas prie-

'morgičius nesudekntas. Ir 
jei sekmadienį suvažiuos pa-

glaudos fondui. Tad, mano- Rankamas žmonių skaičius, 
me, kad tautiečiai gausingai kad galėtų sukrauti didelį
atvyks į labdarių ūkį. 

jBet kada tas išvažiavimas
bust

Jis bus sekmadienį, birže-

sekretorium M. Leskauskaitė 
Susirinkimų atidarė ir va- iš Mt. Carmei, Pa., pagelbi- 

dovavo, pinu. J. Spūdžiui ne-'ninku — K. Bigelis iš St. 
atvykus, kun. P. Česna; sekre|Cla:r, Pa., iždininku — N.
toriavo esamoji ir vėl išrin 
kta M. Leskauskaitė iš M t. 
Carmei, Pa. Jau keli metai, 
kaip ji gabiai atlieka Lietu
vių Dienos sekretor:avimo pa 
reigas.

Susirinkimas buvo gražus. 
Jame dalyvavo ir nemaža čia 

įaugusių jaunuolių. Didžiuoja
mės, kad mūsų jaunimas, kie
tųjų anglių apylinkėje įeina 
į tautinį išeivijoj darbų.

Šiais metais Lietuvių Die
na nutarta rengti rugpiūcio 
15 d., kaip ir buvo rengia-laužų, morgičius tikrai suple

škės laužo liepsnose.
Labdarių Sųjungos Centro nį išvažiavimų į tų ūkį, ku- 

Valdyba nuoširdžiai užkvie-, ris įsigytas visuomenės auko-
llo 13 dienų. Nemžmirškite. , čia. visus atvykti į pavasari-! mis ir parama. Labd.

Ijapinskas iš Malianoy City, 
Pa., iždo globėjais: kun. P. 
č'esna, Malianoy City, Pa. ir j 
kun. K. Klevinskas, Miners ' 
ville, Pa.

Be to, išrinkta sekančios 
komisijos; parko paėmimo — 
kun. P. Česna ir kun. K. Kie- 
vinskas; spaudos: kun. J. P. 
Klimas, kun. J. Sukevič;us. 
Ši komisija pasižadėjo pla
čiai garsinti Lietuvių Dienų 
per lietuvių ir anglų spaudų, 
kad sutraukus kuo daugiau
sia žmonių. Kasmet į tas iš
kilmes suplaukia apie 50,(XX) 
žmonių, kad tuo jiarodžius ki
tų tautų žmonėms, jog Lietu
viai vieningai dirba.

Susirinkimo iškilo du klau-

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
‘ LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlj, 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 
Rez. TeL Republic 6047

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 • vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ofc. REPubiic 7600 
Melrose Park eao

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlitaU. h venktadlenlalr 

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

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

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

SeStadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v 
Hekmadienlais pagal sutarties.

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_________ Pagal Sutartj_________

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd. 
Tel. KEYstone 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue 
PROapect 1012

rei. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. IU.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
'lukyn* aprodomi r ir anhatomia

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. OROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

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

Subatoms ClceroJ 
1446 So 49th Ct

Nuo 6 iki 9 vai. vak. 

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REPubiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
' 2 luboa

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, pp Įlietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.

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

TaL TARda 0994 
Rea.: TeL PLAaa 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PKOspect 1930

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_______________TcL HEMlock 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 sutartj,

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENvood 6107

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

756 West 35th Street

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Seredomia' ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California A ve. 
Telefonas REPnblic 7868

Office Phone Rea. and Offiee
PROapect 1028 2369 S. Leavitt St.
VaL 1-4 pp. Ir 7-1 vak. CANaJ 07O«

DR, J. J, KOWAR
(K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chicago-

Nedėllom Ir Trečiadieniai*
Parai Sutarti

Ofiao 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. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal nutarti

TeL CANa’ 0267
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS 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. Kryžiam li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons, yra Ciane A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tel. HEMlock 6700.

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

vrfka.ro


Traęiądienis, biri 9 d., p937 draugas

VIETINES ŽINIOS

Ir Skambės Lietuviškos 
Dainos

Kas mėgsta dainuoti, tus 
pykti nemoka, t»ako lietuvių 
patarlė. O kas mėgsta dai
nuoti, iš anksto kviečiamas į 
dainos mėgėjų popietinį pik
nikų, 10 d. liepos, Vytauto 
parke. Po kaitrios dienos ten 
bus gali'ma atsigaivinti. Kas j 
nemėgsta dainos ir kas nebū- 
PU ja sužavėtas! Kas gali ne
kylėti to jaunimo, kuris dai
nuoja, kuris linksmina visus 
skambia lietuviška daina!

Toks juupima* yra susispie
tę į parapijų chorus; tie cho
rai yra sudarę sųjungų ir re
ngia linksnių piknikų, kiu* be 

.paliovos skambės lietuviška

ti, nes susirinkimas svarbus 
ninkus ir šiaip svarbių,

Primintina nariams, kad vi
si stotų į darbų naujiems nu
liams prirašyti, padvigubinti 
narių skaičių. P. K, sek r.

Gavusieji Dovanas 
Marijonų Ūkyje

Rengiantis prie pašventini
mo Marijonų Sumina rijos ko
plyčios, Chicagoj ir apylin
kėse buvo išplatuita, apm 10,- 
000 tikietų. Su tais tikietais 
ėjo dovanos. Ta^gi po koply
čios pašventinimo piknike do 
vanas gavo šie:

M. Sadauskienė, 4431 So.

Išmoka pasilikusias algas. Republic plieno gaminime 
korporacija, So. Chicago, nuošaliai pastatė tam tikrų na
melį, kuriame išmokama streikuojantiems darbininkams už
dirbtos iki paskelbiant streikų algos. Vadi n; Kiliems korpo
racijos lojai stums (streiklaužiams) algos išmokamos viduj.

Giliukingi Auroriečiai

Vincas ir Gertrūda Soria' 
iš Aurora, Ilk, vra gilink,ir
gi. ‘‘Draugo” p'knike jiems 
teko gyvas avinas, kurį buvo

Washtenaw avė., gavo “DrauĮ aukojęs biznierius Kaz (mie
gų’jlajna. gų” metams”. 1 ras Būras iš Town of Lak<*.

Tad į piknikų kviečiamasi v !Šiemet jų marti Ona, 1309
"visas lietuviškas jaunimas, ne Edvardus Misius, u/Ja kan Groye pįano_p|aye.
tik jaunimas, bet ir visas, taip 
sakant, lietuviškus pasaulis 
su jaunimu linksmai praleis
ti laikų.

Piknikoi reng. komisija dar 
bųojasi, daro planus, kaip 
maloniau visus priėmus, pa
vaišinus, surengus programų, 
kuri visus patenkintų.

Be dainų, bus ir sporto žai
dimai. Bus ir kitokio įvairu
mo. Kadangi kupinas idealų 
jaunimas rengia piknikų, vi
si turėtume jame dalyvauti 
ir paremti jo pastangas.

Uetuvytis

Iš Simano Daukanto 
Drąugijos Veiklos

Pradėjus šiuos 'įlietus, dr- 
jon įnešta naujų sumanymų, 
būtent padaryti naujų narių

tis avalų taisymo šapų, 143G 
■So. 30 avė., Cicero, III., ga
vo $3.00 cash.

Joseph Leases, “muveris”, 
anglininkas, 3327 So. Litua 
nica avė., gavo “Laivų” me
tams. Čia galima priminti, 
kad p- Leases kas vasarų la
bai gražiai patarnauja su sa
vo troku piknikieriams va
žiuojantiems į Labdarių, 
“Draugo”, marijonų rtlmėjų 
ir į kitus piknikus.

Toliau buvo paskirta do
vanoms 12 gražių knygų iš 
‘ Laivo” knygyno. Taigi po 
knygų gavo šie: M. Mikšienė, 
3919 Archer avė., Vladas Še 
metulskis, Cicero “Draugo” 
agentas, 1446 So. 51 Ct., Cice
ro, III. Bruno Šaučiūnas, 4440 
So. California avė., S. Juo-

rį, vertės $300. šį pianų-play- 
erį buvo aukojusi Vaičekau
skų šeimyna peniai ‘ Drau 
go” raporterių piknikui. Bet 
tųsyk nebuvo sunaudotas. 
Mat buvo lemta tam p’anui 
atsidurti į Aurorų.

Dabar bus įdomu matyti, 
kas tai šeimynai teks sekan
čiame “Draugo” piknike, ku
ris įvyks rugp. 1 d. 1937, Su
nset Parke — Vilniaus Kai
meliuose.

Sidabrinis Amerikos
Lietuvių Daktarų

Draugijos Jubiliejus

Birželio 9 d. sukanka 35-ki 
metai kaip sėkmingai veikia 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija. Todėl šie metai yradis, 1416 — 36 avė., Melrose

vajų, priimti ne tik vyras, bot| Park> IIL C1,arles Norkus, draugijos Sidabrinio. Jubilie- 
5944 So. Princeton avė., Jad-ijaus metai ir kaipot tokius 
vyga Steponkaitė, 2334 So. draugija nutarė pažymėti. Pra 
Oakley avė., Petras Salvai- dėdama birželio 9 d. Sidabri- 
tis, 1101 So. Albany avė., M.
Cerberis, 4456 So. Hermitage 
avė. Marcijona Puidokienė 
3204 So. Lituanica avė. Auna 
Masiliūnas, 3929 W. Adams 
st. Walter Brazauskis, Sr..
1460 So. Cicero avė. Ona Vai
čikauskienė, 4242 So. Maple- 
wood avė.

Tie, kurie piknike negavo
te dovanų,kre ipkitės į pik
niko rengėjus: 2334 So. Oak 
ley avė., Chicago, 111.

ir moteris, merginas nuo 16 
iki 45 metų amžiaus ir jau
nuolius iki 25 metų be įsto
jamo mokesčio. Už prirašy
mų naujų narių skiriama ge
ras ųtlyginimas pinigais. Be 
to, vasarų surengti piknikų, o 
rudenį balių.

Vajuj pradėjo darbuotis J. 
Racevičia, K. Valaitis, A. Ba- 
Ibiūnas, J. Stanaitis ir A. Vi
lais. Jų pasidarbavimu įsira
šė draugijon septyni nariai. 
Kiti žadėjo vėliau įsirašyti. P. 
Kvietkienė pirmutinė įsirašė 
draugijon ir žadėjo darbuo 
tis narių prirašyme, taipgi 
Iiąųukojo vertingų laikrodėlį 
draugiškam išvažiavimui. A- 
čiū jai už dovanų ir pasiža
dėjimų.

Birželio 13 d. rengiama iš
važiavimas - piknikas buvu
sio S. Svilainiu darže, 83 ir 
Kean avė. Vieta gerai visie
ms žinoma ir paranki priva
žiuoti. • (

Komitetas darbuojasi ir ti
kisi turėti daug svečių. Ti- 
kietai išsiuntinėti nariams, k u 
rių priedermė pasidarbuoti ir 
paskleisti kuo daugiausia ti
kietų. Dovanas aukojo na
riai : P. Kvietkienė, J. Race
vičia, K. Valaitis, J. Kasiau®- 
kas, Svilainis.

Kurie narių negavo laiškų 
su kvietimu į piknikų, būti
nai tųų priduoti savo adresų 
sekančiam susirinkime ir pa
siimti tikietų. Tas reikalinga 
draugijos tvarkai. Sekantis 
susifiųkimas įvyko 6 d. bir
želio, Lietuvių Auditorijoje. 
Kariui būtinai turi atsilanky-

PLATINKITE “DRAUGI

A. I A 
KAZIMIERAS 

6ATUNĄS
Mirė Birželio 8, 1987, 12:15
po piet. aulaukęs apie 52 me
tų amž ta. na.

Kito iš Kauno Aps.. Vilki
jos uucKto Ii- kaimo. Ameri
koje išgyveno apie 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Iląda- 
-vlčaitė, 2 sūnus; Viktorą >•* 
jo žmoną Nataliją ir Edvardą, 
seserį Martą McPheraon, bro
lį Benediktą, tetą Oną ltue- 
sell, 4 pusbrolius, pusseserj ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 1. J. Zolp 
koplyčioj, 1446 W. 46th 8t.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
.birželio 12 d. iš koplyčios 8 
Vai. ryto bus atlydėtas J Sv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rtoj įvyks gedulingos pamal. 
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. 
Kaaimlero' kapines.

Nuoširdžiai kviečiama viaua 
•us-ges ir pažys- 
yvautl šiose lai-

giminės, draugus-ges lr pažys- 
txmu»-mąs dalj "
dotuvėse.

Nuliūdę moteris, sūnūs, Re
sno, brolis, teta, mertl, P'u«- 
bro.ial, pusseserė. Ir Ktmbler..

Zolp
Laidotuvių direktorius I. 

>. Tel. BOUIevard 520».

sis savo veikėjams, kurių su
manumu, atsidavimu ir dar
bu gyvavo ir net bujojo, tin
kamai atsilyginti.

Sidabrinio Jubiliejaus ko
mitetas jau dųbųr mielųi rei
škia savo dėkingumu lietu
vių skaitlingai spaudai, kuri 
taip ištikimai Amerikos Lie
tuvių Dautarų Draugijų dar
buose rėmė. Jubiliejaus eigo
je galima bus net gyvais da
viniais įrodyti mųsų spaudos 
reikšmingumų ne vien drau
gijai, bet ir jos narius suda
riusioms profesijoms: Medi
cinai ir Dentisterijai. O jei
gu nariuose atsirastų nors 

Nesunku bile asmenini, bet senli.genijų plunk™* mene,
nelengva draugijai 25-kių 
metų sulaukti”, rašo draugi
jos sekretorius, dr. J. J. Ši
mkus, kviesdamas narius į 
jubiliejinį susirinkamų. Tai 
didelės tiesos žodis. Tomis 
sukaktuvėmis draugija did
žiuo.'asi ir šiais metais steng-

gal tuomet pajėgtume tinka
mai įvertinti lietuvių liau
dies lojalumų tų dviejų pro
fesijų nariams, varge 'mokslų 
ėjusiems, sunkiai profesijoje 
dirbusiems, bet gražų gyve 
nimų turintiems!!

Sidabrinio Jubiliejaus Me-

Ginųrno Pan. Šy& Mar. ir Šv. 
Ritos mokyklų tymui turės 
rungtis už 2 ir 3 vietas. Lai 
mėtojai gaus gražių trofijų.

Moterų gimnastikos moky
toja praneša, kad organ'zuo- 
jamas sęniorų moterų beis 
bolo turnąmęntas. Norintieji 
lošti tymai turi užsiregistruo
ti dabar.

•Savaitiniai šokiai naujam 
fieldhouse sutraukia dideles 
Įu’nias jaunuomenės.

Golfo pamokos labui popu
liais. Viso® klesos didėja. 
Claude Steward, profesijona- 
las, duoda instrukcijas visie
ms, kurie nori pramokti šio 
žaidimo. Visi golfininkai ra 
g'nami įstoti į golfo klubų. 
Platesnių informacijų patie
kia direktorius.

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Dr-stės 

Palaimintos Lietuvos susirin
kimas įvyks birželio 9 d., 8 
vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Malonėkite na
riai laiku susirinkti, nes bus 
renkami darbin.nkai pikni
kui, kuris įvyks birželio 13 d , 
Leppoa darže. Valdyba

PARYŽIUJE SUŽEISTAS 
SENYVAS KUNIGAS

PARYŽIUS, birž. 8. — Ju- 
visy priemiestyje anądien ne
žinomi du radikalai piktada
riai užpuolė ir parbloškę gat
vėje Įialiko 70 m. amž. katali
kų kunigų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VENETIAN MONUMENT CO, INC.
■ ■ ------- ----------- . tais Amerikos Lietuvių Dak-

KENTĖJO ŠEŠIS METUS tarų Draugijos vairų laikan

NUO UŽKIETĖJIMO
“Pcr šešis metus aš kentėjau 

nuo užkctėjiino ir aš pasiryžau iš
bandyti All-Bran. Aš jo vartojau 
kartą į dieną per keturis metus ir 
jis ištikrųjų pada’ė kas reikia.” — 
Mra. Herma n Futiell, 905 W. Oak 
Avė., Jonesboro, Ark.

Bandymai rodo, kad Kellogg’s 
All-Bian yra saugus ir veiklus pa
šalinime paprasto užkietėjimo.

Viduriuose All-Bran sugeria du 
sykiu daugiau vandens, negu pats 
sveria ir švelniai mankština ir valo 
vidurius. Jis taipgi teikia vitaminą 
B, kurs stiprina vidurius ir duoda 
geležies kraujui.

Tik vartok po du šiaukštu dienoj, 
arba kaipo augmeniu) valgį su pie
nu ar grietine arba virtuose val
giuose. Tris sykius dienoj sunkųosc 
atsitikimuose. Jūs pamatysite, kad 
tas maistas geriau veikia, negu į 
paprotį įeiuaučios pilės ir vaistai. 
All-Bran pardavinėjamas groeernč- 
se. (lamina Kellogg iš Battle Creek.

tiems: Dr. M. T. StrikoUui, 
prezidentui, Dr. J. J. Kovar- 
skui, iždininkui, Dr. J. J. Ši
mkui, sekretoriui teks daug 
padirbėti, kad už tai jie jau 
dabar linksmi, kad jiems te
ko laimė iškilmingais metais 
stovėti draugijos vatįovyhėje.

Sidabrinio Jubiliejaus ko
mitetų sudaro: Dr. P. Z. Za* 
latoris, Dr. J. P. Poška, Dr. 
C. K. Kliauga, Dr. C. Z. Ve
žei is ir Dr. K. Draugelis.

Dr. K. Draugelis,
Siti. Jub. Kom. pirm. ir

Draugijos prez.-elekt

Veikla Marquette 
Parke

Marquette pradinė mokyk
la laimėjo pinuam metiniam 
šių parkų beisbolo turnyre.

nio Jubiliejaus susirinkimu, 
kuriame turės pritaikintų pro 
gramų, draugija mano savo 
sukaktuvių veiklą pratęsti iki 
rudens ir baigti hankietu. 
Tuo laikotarpiu draugija ba
ndys pasirodyti spaudoje, bus 
girdima iš radio, o gal ir 
viešose paskaitose.

Urba Flower Shoppe
14180 Archer Avenue
| Gėlės Mylintiems — Vestu vėmė — 

Uanklctams — laidotuvėms — 
Papuošima nis.

Phooc LAFAYLTTE SSOO

1 A. S A.
FRANK LAZAUSKAS

Mirė Birželio 7, 1937, 9 va.1.
va.ka.ro, sulaukęs 27 metų amž.

A. a. Frank gimė Toluca, 
III. Chicągoje išgyveno 15 me
tų.

Kaliko dideliame nuliūdime 
motiną Elzbietą, po tėvais 81- 
monuvičlūūė, tėvą Andriejų. 2 
seseris: Marcelją ir Clarą, 3 
brolius: Vincentą, Juozapą ir 
Andriejų, brolienę ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas Lu.cha.wl- 
czlų koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Plaice.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, Birželio 11 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal 
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas | Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžląl kviečiams visus 
gimines, draugus-ges ir pažvs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę tėvai, seserys, bro
liai Ir giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawlca ir Būnat. Telefonas 
CANai 2615.

l^=

•—■—■ n,1.1.1.'

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 07^7

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

TSSS—J ts*tt- ...onag
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========
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PAMINKLŲ ULBĖJAI

Dabar siūlo didžiausias 
paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimus paminklų vi* 
šokių ųkmeaų įė madų. 
Kųįąos nuo 14M0 ir auk. 

Ątnųk*»Ai? darbas 
3958 Węst fįlth St, 

Telefonus JUS Varly 0005
skersai fiv. Kazimiero kapinių varių.

J
ind. laidotuvių direktoriai 

KELNER — PRUZIN
Geriaųsiąg patarnavimas — Moterig pftąraauj* 

Phone 9000 6?0 16$

Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių
------ o------

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

Suvirš 50 metų prityrimo 
. 0----------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

-----O
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NURTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVK.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A U PC PATARNAVIMAS HRlDULAnbC DIENĄ IR NAKTĮ

TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE U I Ik Al MIESTO DALYSE

krapas Eterius TCVt
4704 So. Western Ai 

TCVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

LadtawiKirSi
2314 AVest 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

Iii 4848 So. California Avė. 

Phone LAPayette 3572

8319 Lituanica Avė. 

Phone YARds 1138S, P. Mažeika
A. Masalskis

ru*i -'JA........ - • •——
3307 Lituanica Avė.

Phone BOUIevard 4139

A. Petkos 1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

S. M. Skute 718 West 18th Street

Phone MONroe 3377

I I 7nln 1646 We8t 46th Street

la Ja fcOiP Phone BOUIevard 5203

Ezerskis ir Siu110 10734 So. Michigan Avė.IU Tel. FULlmeo S703

va.ka.ro
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PAŠVENTINIMO IŠKILMES LABAI 
GRAŽIAI PAVYKO

Minias Žmonių Dalyvavo Kaip Pašventinime 
Taip ir Surengtame Piknike

Praeito sekmadienio Tėvų 
Marijonų Seminarijos koply
čios pašventinimo proga, nu
rengtame piknike darbavosi 
dar šie kolonijų skyriai:

Ketvirtų vietų iš eilės užė
mė Marųuette Park Marijonų 
bendradarbių skyrius, kuriam 
iš vyrų pusės vadovavo žy
mus visuomenėje darbuotojas 
ir plačiai žinomas B. Nenor
toms, o iš moterų, darbšti ir 
visa širdimi atsidavusi Alek
sandra Jonaitienė. Marketpa- 
rkiečiai Marijonų rėmėjai su
silaukė daug iš savo koloni
jos svetelių, matyt, gražiai 
buvo susiorganizavę, kad pa
jėgė sukelti gryno pelno 
$84.78. Darbuotojų būrį su
darė sekantieji; Petras Gai
lius, Al. Jonaitienė, A. Rimi
daitė, T. Gojber'enė, K. Pali
liūnienė, M. Dargelienė, B. 
Paliliūnienė, S. Staniulis, V. 
Totui is, B. Nenartonis ir R. 
Andreliūnas, žymus biznierius 
adresu 6324 So. YVestera avė., 
kuris pasi ryžio |Seminarijos 
koplyčioj įtaisyti didelį elek
trikinį laikrodį. Garbė mar- 
ketparkiečiams Marijonų da
rbuotojams, abelnai jų vado
vams, kurie taip nuoširdžia* 
dirbo.

Toliau seka Town of Lake 
Marijonų bendradarbių sky
rius, kuriam vadovavo įžy
mi darbuotoja E. Gedvilienė. 
Jai gelbėjo sekantieji: J. Ge
dvilas, P. Tursk.ienė, O. Sriu

bienė, J. Lisauskis ir jo sū
nus. Toumofl ak iečių gražus 
pasidarbavimas davė pelno 
$G1.40. Tai irgi graži ir sta
mbi parama Tėvams Marijo 
nams. Reikia pasakyti, kad 
E. Gedvilienė yra apsukri šei
mininkė; jinai darbuojasi ir 
kituose parapijos parengimuo 
se. tat ir nenuostabu, kad ir 
turėjo gražų pasisekimų.

Taipgi townoflakiečiai la
bai dėkoja Povilui Norkui, 
kuris užlaiko tavernų ir rei
kale šeimynoms patarnauja,' 
perkeldamas iš v'.eno buto į 
kitų, kaipo “moveris”. Jo 
adresas 1706 W. 47th str.

Toliau seka West Side, ku
ri darbuotojų sųrašų sudaro: 
Ig. Kryževičius, C. Druktenis, 
P. Žebrauskas, V. Brazauskas,
J. Stumbris, Ig. Benešiūnas, 
A. Fabijonas, A. Radzevičius,
K. Kulbis, J. Kulbienė, M. 
Druktenienė, Tarvainienė, E. 
Pocienė ir M. Stumbrienė, 
kurie darbavosi prie įvairių 
darbų ir gryno pelno padarė 
$40.10.

Bridgeportų atstovavo lab
darių 5 skyrius, vadovaujant 
plačiai žinomam visuomenėj 
veikėjams: Jonui Dimšai ir 
Uršulei Gudienei; jiems gel
bėjo J. Šaltenienė, Mačeik'm 
nė, ir Sekleckienė. Jų pastan
gomis irgi padaryta gražaus 
pelno apie $28.56.

Šiuomi turiu garbės reikš
ti visiems kolonijų skyriams,

kurie tiek gražios širdies pa
rodė savo darbu, taipgi vi
siems aukotojams įvairiu i s 
daiktais, kas daug gelbėjo 
geresnam pasisekimui; taipgi 
reiškiu nuoširdžiausių ačiū 
Juozui Budrikui, adresu 3417- 
21 Halsted str., kuris suteikė 
garsiakalbį ir linksmino sve
telius gražiomis dainelėmis. 
Juozas Budrikes užlaiko tris 
dideles krautuves, pasitaikius

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Šiandie YVest Side 8 vai. 
vakare įvyks Vyčių Dienos 
Rengimo komisijos susirinki
mas.

Pageidaujamas skaitlingas 
dalyvavimas komisijos narių.

Mes, Antanas ir Anastazi
ja Valančiai, visom iškilmėm 
užsibaigus, norime tarti pa-

v. n/> . , , . dėkos žodj tėveliams Jauk-Vycių 36 kuopa labai no- . .. * . T, ... sams, ypatingai mamvtei Jankai darbuo„asi prie savo pa-,.. • , . . ., . , . , . ksienei, kuri taip rūpinosi su-kamivalo ir tuomil 
dar daugiau stiprina savo

progai lietuviai neužmirškite rap'J°« _ ** i tvarkyti visus dalvkus ves
aplankyti. Toliau nuoširdžiau *'“'u tuvf'ms ir vestuvių bankietui,
šiai ačiū dvasiškijai, profes -jva™ tas* be a ‘Lionės, pa tfl. tgveLiams Valančiam^ 

gelbes peilis ir savo orgam 
zaeijos darbų gerai pravary
ti. Rap

jonalams, biznieriams ir vi
siems, kurie prisidėjo prie 
šių iškilmių pas sekimo. Nėra 
galimybės viskų pastebėti, ir 
atminti. Baigdamas dar tu
riu pranešti, kad tie aukoto
jai, kurie laike pašventinimo 
Sem'narijos koplyčios aukojo 
nemažiau 5 dol. ir pridavė 
savo adresus, nuo seminari
jos vadovybės apturės gražų 
specialiai atspausdintų pavei
kslėlį, kuris bus prisiųstas 
per paštų. Apskr. Valdyba

IŠ CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
Padėka munijos mūsų intencija; pa

mergėms: F. Paulaitytei, B. 
Verbiskiūtei, E. Valančiūtei, 
O. Talzūnaitei, iB. Antanai- 
čifltei, J. Gužaitei; pabro 
liams: J. Stanislovaičiui, J. 
Vaičūnui, P. Bložiui, E. Vai
švilai ir V. Shemetulskiui; 
varg. A. Mondeikai ir Janu
šauskienei už muzikalę dalį 
bažnyčioje; seseriai Jeroni
mui už gražius linkėjimus, A. 

už taip gražų pasirodymų; petkui, J. Daineliui, V. Arbir 
ir V. Shemetulskiui už pavė-

mergaitėms ir moterims, ku
rios patarnavo.

Dėkojam visiems, kurie at
silankė į bažnyčių ir svetai
nę; visiems draugams ir gi
minėms už linkėjimus ir do
vanas.

Anastazija ir Antanas 
Valftnč'al

DALYVAUKIME STUDEN
TŲ IR PROFESIJONALŲ

SEIME

klebonui kun.-H. J. Vaičūnui 
už sudarymų puikios tvarkęs

corpore), profesijo- “”<«<>>. pamokin.nfią ka-Side i n
nalai ne tik iš Chicago, bet
ir Cbieago Heights ir kitų
'miestelių. Puotoj taip pat da
lyvavo parap. klebonas kun. . ... ,TT , . „. , I intencija, suteikė MoterystėsUrbonavičius, vikaras kun. „ , ’ , , .r ,T . ... Sakramentų, kun. J. KloniuJ. Vosylius ir Chicago Hm- „ ... . .. . ►. x , ,uz atlaikymų sv. Mišių mu-ghts fnet r>irap. klebonas'
kun. A. Martinkus. Per va-

žinimų savo automobiliais; J 
Antanaičiui ir F. Stanislovai-

lhų ir atlaikymų sv. Mišių «juj jr g Bartkaitei už pasi-
mūsų intencija; broliui kun 
A. Valančiui, kuris atvažia
vo atlaikyti šv. Mišias mūsų

darbavimų svetainėje; visoms

Marijonų Rėmėjų 
19-to Skyriaus 
Susirinkimas

karienę jaunavedžiams sudėta 
daug linkėjimų naujam gy
venime.

Ant rytojaus jaunavedžiai 
poilsiui išvyko į Viskons'n. 
valstybę aplankyti gimine? 
kurie dėl vienos ar kitos prie

VVEST SIDE. — Tėvų Ma- j žasties negalėjo vestuvėse da 
rijonų rėmėjų 19 skyriaus sn- Į lyvauti. Rap.
sirinkimas įvyks šiandie, va

šų intencija, kun. Mačiulio 
niui už atsilankymų į puotų; 
Šv. Kazimiero seselėms už iš
puošimų altorių gėlėmis, mo
kyklos vaikučiams už dvasinį 
bukietų — priėmimų šv. Ko-

kare 7:30 vai., parapijos mo
kyklos kambary. Prašomi na
riai atsilankyti, nes turime 
rengts prie Lietuvių Dienos, 
kuri įvyks Liepos 4 d., Tėvų 
Marijonų ūkyje, (Marijos Ka

Po So. Chicago

Gegužės 30 d. parap. pik
nikas, Vytauto darže, sutran 
kė daug ir iš kitur žmonių 
pasilinksminti su sočikagie

lneliuose). Apart to, bus dar (v.įaįs. visi patenkinti mūsų 
ir daugiau svarbių reikalų ap- vaišingumu, 
kalbėta. Įsitėmykite birželio 9 Dovanas laimėjo T. Stabu- 
dienos vakarų. Valdyba iįonjSj p. Pilipauskas ir \V.

Ciekevi-čius.

8OLISTAMS IR CHORAMS!
Didžiausias Muzikos, Dainų ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS ŽINIOS”
1619 N. Dani.-n Avė.. Clileago, III.

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Dabar Jūs Galite Turėti

PIRMOS RŪŠIES
REFRIGERATORIŲ

Ir Taupyti Trimis

Įspūdingos Vestuvės

DYKAI!

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ti š uo svarbiausiu šių d'enų 
klausimu: suorganizuoti visų 
Amerikos lietuviškų kataliki
škų studentiją visose Ameri
kos lietuvių kolon’jose.

Liepos 7 ir 8 dienos — ’a- 
bai reikšmingos dienos kiek
vienam susipratusiam katali
kui profesijonalui. Visi pro- 
fes'jcnalai ruoškitės dalyvauk 
ti seime. Dalyvaukime lietiP 
viskame katalikiškame švie
suomenės suvažiavime.

Jonas C. Morkūnas

Automatic

THRIFT UNIT
Staled-in-ttttl in all modelt
You can now have the finett. 
thrifdeat of all refrigeratorį and 
•avė on price, on operating 
cost, on upkeep. It alwaya coat 
leis to ow» a General Electric 
and now it coata lesa to buj onea 
Comparethecoat,conveniencea, 
cold-producing capacitiea, atyl- 
ing and endurance—and you'll 
find a General Electric ia the 
biggeat refrigerator buy of the 
year. Every minute of *vety 
day aomebody buya a G-E.

Praėjusį sekmadieiį "VVest 
Side biznierių Kraujalių sū
naus ir Šturmų dukrelės ves 
tuvės tikrai buvo įspūdingos. 
Išpuoštoj Aušros Vartų baž
nyčioj šliūbas buvo per su
mų. Be parap. choro, kurio 
nariu yra jaunoji, mis ose so
lo giedojo dain. K. Sabonis 
ir A. Skamarakienė, taip pat 
smuik. Sabomienė smuiką pa
griežk gražų kurinį

Vestuvių puota buvo par. 
salėj, kurios išpuošimas taip 
pat akį traukė. Virš 400 sve
čių - giminių, draugų ir pa
žįstamų iš abiejų pusių sma
giai veseliojo. Didžiumų sve
čių sudarė biznieriai (West i

Gegužės 29 d. Išpuoštoje 
Šv. Juozapo bažnyčioje tapo 
sušliubavoti W. Ciekevičius 
su Helena Patelis. Vestuvių 
puota įvyko parap. svetainė 
je. Dalyvavo daug svečių, taip 
pat ir kleb. kun. Pr. Vaitu I 
kaitis, kuris pasakė jauna
vedžiams gražių linkėjimų.

YValter Ciekevičius yra pa 
rapijos komiteto narys ir da
rbštus tautiniam veikime.

Laimės jaunavedžiams!

Mokyklos baigimo progra 
ma bus birž. 13 d., 7 vai. vak

Nemuno Sūnrs

SKAITYKITE “DRAUGI”

Naudokitės milžinišku išpardavimu 
refrigeratorių ir rakandų

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010

BUI)RIK,O žymus programas sekmadieniais WCFL—970 
I kil. nuo 7:90 Iki 8 vaJ. vakaro. Pirmadieniais lr penktadienlala 
WAAF— 92n kil. 5 vnJ. vakare Ir ketvirtadieniais WIBFC— 1420
kil. nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

Prieš sprogimą. Carbide and Carbon Chemicals Co. fa
brikas, "VVhiting, Ind., kur prieš porų dienų įvyko sprogi
mas. Vienas darbininkų žuvo ir lt sužeista. Buvo manyta, 
kad sužeistų tarpe bus ir lietuvių. Bet iš paskelbtų pavar
džių neatrodo, kad nors vienas būtų lietuvis.

Teel full of pep and possess the 
slender form you erave—you can’t 
lf you llsten to gosslpers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
ary svveeta — eat more frult and 
vegetables and take a half teaspoon
ful of Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to eliml- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md.. arrltes: “1 took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now.”

No draatlc cathartic*—no constl-

f atlon—būt bllssful daily bowel ac- 
lon when you take your little daily 
dose of Kruschen.

‘ Drip Coffee Pot.” Dykai 
tam, kurs suras “Draugui” 
vienų naujų ska’tytojų ir pri
sius $G.OO.

DUODAM
PASKALAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam 4%

BAKING 
POVVDER

Šame Price lodai/, 
t as45 "tears At/o

25 ounces25<
/

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

‘Cocktail Sbaker,” talpina 
tris paintes. Dykai tam, kuris 
suras vienų nau.ų metinį 
“Draugui” skaitytojų ir pri
sius $6.00.

Uzbonas. Talpina dvi kvor
tas. Tinka visiems. Dykai tam 
kurs gaus vienų naujų “Drau
gui” skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

DIVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION ŪF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

R L OTOJ A S

Kas norite namu, išvalyti lr lš- 
popleruoti, tai kreipkitės J ;

J. Purtokas 
6425 So. Richmond St.

Tel. Hemlock 2573

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMSI
Dabar pus mus gulite guutl tikros Lietuviškos Valstybinės Degti

nės Importuotos IS Lietuvos.
(Mes ir visi m ilsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

UTILITY LIQUOR DISTR1BVTORN, INC.
59.31-33 S. Ashland Avė.

 Telefonuoklte blle laiku, Prospirt 0749

SUTAUPYKITE SIUOS KASTUS
l’ni yra pilnoe kainos už finansavima jūsų vartoto kart 
GENERAL MOTORS INSTALLMENT PLANU, inimant 
pilnų suprantamų apdraudų, padengiant ir “collision.
Nemokėtas

Balansas
12 Mėn. 

Fin. Kaina
18 Mėn. 

Fin. Kaina
M 50.00 $34.20
200.00 44.68
250.00 48.5G
31X100 50.04
350.00 50.56
370.00 50.72

KAM °MOK£TI DAUGIAU KITUR ?

Pirkite čionai garantuotų GEROS VįALIOS vartotą 
lutomobilių šiomis žemomis kainomis.

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTŪRA 

806 YVest 31 st Street Tel VICtory 1696
 Chicago, Ilk

75.12
75.52 
75.68
79.52

20.84
24.20
24.7f
26.64

Manant statyti sau nau.ją namą 
ar pcrtaisvti seną, paSaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder, 

67.39 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185,

TAVERNA PARDAVIMUI

Tuoj parsiduoda gerai (rengta Ir ge
rai išdirbta taverna. Priežastis —

i silpna sveikata.
1005 W. 71 flt.

j Tel. Vincennes 10258
FORKIOZAVIMO BARGENAS

| Pardavimui 2 flatų plytinis, 6—6, 
i namas. Furnace šilima. Naujai lš-

dekoruota.
1 2446 W 39 flt.
i___________ P.UEftKOJIMAS__________
] Paleškau M Ir Aenleškos Urbonų. 
(Gyveno 4612 So. Washtennw Avė.
Chicago, III Patys ar Juo8 žinan
tieji rašykite: Joana Bukauskienė, 
35 Hewey St., Waterbury, Conn.
PARDAVIMUI AR IARF.NDAVIMUI
Taverna pardavimui a.r Išrendavlmul 
kartu su visais įrengimais. Geras 
kampas. Norime parduoti, kad lik
viduoti palikimą,

Joseph J. Radomskl 
2259 W. 23rd PI.

REIKALINGAS DRAIVERI8
Tuoj reikia dralverio dralvytl da 
taro mašiną. Alga. kambarys 
valgis. Kreiptis tarp 12 Ir 1 vi 
dieną. DR. C. 8. O’NEILL, 47 
Drexel Bl.

PLATINKITE “DRAUGĄ1


