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NACIU ŽYGIAI PRIEŠ KATALIKYBĘ 
DIDŽIAI SOPULINGI

Taip pareiškia Popiežius Pijus 
XI bavarams meldžionims

CASTEL GANDOLFO, Ita- limumų sumažinti ten katalikų 
lija, birž. 9. — šventasis Tė-i kentėjimus”, sakė Popiežius, 
vas Pijus XI šiandien suteikė J “Ir toliau taip elgsimės, ne- 
audiencijų bavarų meldžionių paisant to, kas būtų apie mus 
grupei. Kalindamas tarp kit- sakoma”.
ko pareiškė: Buvo kalbų, kad Italijos vy

“Nacių valdomoj Vokieti- riausybės pastangomis gal Va
joj katalikų gyvenimo sųlygos' tikanas darys bet kokių “nusi- 
taip sunkios, taip pavojingos! leidimų” Vokietijai, 
ir sopulingos, kad tas verčiaI Pasirodo, tos kalbos buvo 
vienų asmenį tiesiog raudoti”.'. tuščios. Popiežius tas kalbas

“Mas visados viskų darė- išblaško. Šventasis Sostas ne- 
nie ir darome kiek tik yra ga- Įdarys jokių nusileidimų.

APKALTINTAS UŽ MOKESČIŲ NEMOKĖJIMĄ VOKIETIJOS KATALIKAI 
KOVOJA UZ LAISVĘ

Dalis protestantų eina 
katalikams į talką

Sorittu kariimnes vadai ir vėl 
perkilnojami

Maršalo Tuchačevskio likimas 
niekam nežinomas

MASKVA, birž. 9. — Spau-'^uvo pasiųstas buvęs karo vi- 
da skelbia, kad sovietų ka- cekomisaras maršalas Tucha-

Čia vaizduojamas W. H. Malone, buvęs Illinois valstybės mokesčių komisijos pirmi
ninkas, jo žmona ir sūnus. Malone teismo (“jury”) apkaltintas už išsisukinėjimus ša
lies vyriausybei mokėti mokestis už savo pajamas. Didžiausia už tai bausmė numatoma 
10 metų kalėti ir 20,000 dol. bauda. >(Acme Photo.)

STREIKININKAI UŽPUOLĖ 
PAŠERIFIUS PAR

DUOTUVĖJE
riuomenės vadai ir vėl perkil
nojami.

Karo1 komisaras Vorošilo- 
vas paskelbė jis paskyrė nau
jus vadus j penkias svarbiau
sias militarinos sritis. Keli 
vadai palikta be jokių vietų.

J Pavolgį — Kubiševų — 
nauju vadu paskirtas gen. Je- 
f rėmo vas. Seniau j Kubiševų

čevskis. Niekas nežino, kur 
dingęs tas maršalas, jei j jo 
vietų skiriamas kitas vadas. 
Spauda apie tai tyli.

YOUNGSTOWN, O., birž. 
9. — Šis miestas yra plieno 
fabrikų darbininkų streiko zo
noje. 'Vakar apie 12 pašerifių

t -i v,. d j -v [nuvyko i departamentinę par-Lark rastis Pravda pareis-1 , ; , . , . ...duotuvę miesto centre pirktis 
uniformų. Apie 100 streikininkia, kad šio mėnesio pradžių 

nusižudęs karo vicekomi sąrąs 
J. Gamamik buvęs trockinin- 
kas.

BALTIJOS JOROS IR VAL
STYBIŲ NEUTRALUMO 

’ SUMANYMAS

KESINTASI PRIEŠ J. V. 
TEISĖJĄ

RYGA, birž. 9. — Išvykus 
iš čia Anglijos užsienio reika
lų pasekretoriui lordui Ply- 
mouth, tuojau atvyko- Švedi-

SAN JUAN, Portoriko,♦
birž. 9. — Čia nežinomi pikta
dariai paleido keliolikų šūvių 
j vykstantį namo J. Valstybių 
teisėjų R. A. Cooper, kurs 
neseniai 8 portorikįečius nutei 
sė kalėti už jų sumoksiu prieš

kų juos ten užpuolė. Keletas 
asmenų apstumdyta, kiti ap
mušta. Nuvykęs šerifas su 40 
savo ginkluotų vyrų užpuoli
kus išblaškė ir kelis jų suėmė.

Šerifui pranešta, kad C.I.O. 
streikuojančių darbininkų tar 
pe sudaryti ginkluoti skvadai 
kovoti su autoritetais.

LIETUS SULAIKO NACIO
NALISTŲ VEIKIMĄ

jos užsienio reikalų ministe- J. Valstybių vyriausybę. Tei-
ris R. Sandler. Švedija paga
liau nusprendė dėtis sųjungon 
su Baltijos valstybėmis.

sėjas išliko sveikas.

Lofdas Plyrnouth išvyko į 
Kaunu. .Jis apkeliauja Balti
jos valstybes su sumanymu 
Baltijo-s jūrų ir visas esamas . .
šalia šios jūros valstybes pas-^unc^lon 
kelbti neutralėmis karo laiku.

Anglija darbuojasi apsidrau 
sti karo laikui. Karo metu jai 
reikalingas maistas, kurio ga
lės gauti iš Baltijos valstybių, 
jei Baltijos jūra bus paskelb
ta neutrali.

Švedija gi rado, kad jai il
giau nesidėti su Baltijos vals- 
tyliėmis yra. pavojinga.

TEISĖJAS SKYRĖ DIDE
LIUS LAIDUS

BILBAO, Ispanija, birž. 9. 
— Lietus sustabdė visokį na
cionalistų veikimų prieš Bil
bao. Radikalai džiūgauja, gau 
na progos pasitvarkyti.

AVAUKEGAN, 111., birž. 9. 
i— Nubaustiems už teismo “in 

neigimų “sėdėju
siems” streikininkams Fans-
teel fabrikuose, No. Chicago, 
teisėjas Forby paskyrė dide
lius laidus, kai jų advokatai

J. V. SENATAS NUSPREN
DĖ VESTI TARDYMUS

MCKINLAY GRIEBIA SA
VO SKUNDIKĄ

LENKIJOJE BIJOMA 
RIAUŠiy PRIEŠ ŽYDUS
VARŠUVA, birž. 9. - A- 

pygardos teismas pripažino 
kaltu Leibų Českelevičių, 35 
m. amž. žydų, .už vieno kari
ninko nužudymų. Valstybinis 
kaltintojas reikalavo žmogžu
džiui taikyti .mirties bausmę. 
Jis denuncijavo visus Lenki
jos žydus.

Visur tari padidėjo sųjudis 
prieš žydus ir bijoma kruvi
nųjų riaušių.

MINISTERIS MELDŽIO
NIŲ TARPE

“jury”Ryšium eu Zintako 
vieno nario papirkimu teismo

CHICAGO PARKAMS 
PRIPAŽINTA 7,600,- 

000 DOL.

“Niekad visoj istorijoj K 
talikų Bažnyčia nebuvo ižst 
tyta tokiai paniekai, kai; 
šiandien”, pažymėta broši 
relėje. “Spaudai sunku pas 
lept i savo džiaugsmų dėl ši 
savo pigaus ir negarbingo 
gio prieš turinčius kilnesni 
idealus savo viengenčius”.

Atsakymas ministeriui Go 
bbelsui skaitytas visos Voki. 
tijos katalikų katedrose 
bažnyčiose.

Ir opozicijos protestan 
dvasiškiai taip pat iš sakyki 
imasį smarkiau pulti naci 
Protestantai viešai nusiskund 
žia, kad ir jiems varžo: 
spaudos ir žodžio laisvė, 
eilė jų dvasiškių jau išsiųsta 
į kencentracijos stovyklas

Katalikų Bažnyčiai protes
tantų talka kovoti prieš nacių 

Katalikų minioms išdalinta siautimų yra didžiai reikšmin- 
brošiūrėlė vardu “Biįžnyčios1 ga. Kur du, arba keli, tai ne 

vienas. Daugiau drųsos ir iš-

BERLYNAS, birž. 9. — 
Pereitų sekmadienį daugiau 
kaip 69,(MM) katalikų suplūdo 
į Koelne (Cologne) majesto
tiškų katedrų ir prieš jų į 
ruimingų aikštę sveikinti kar
dinolų Schulte ir išklausyti 
katedroj.? iš pamokslinęs skai
tomo ganytojiško laiško — at
sakymo propagandos ministe
riui Goebbelsui į jo šmeižtus 
prieš Katalikų Bažnyčių. At
vykęs į pamaldas Jo Eminen
cija griausmingais krikštavi- 
mais ir raliavimais buvo svei
kinamas. Tas pat įvyko ir po 
pamaldų. Kardinolas išvykda
mas įsakė katedrų uždaryti, 
kad viduje nepasireikštų ko
ki nors nesmagumai. Katali
kų minios gana nepalankiai 
buvo nusistačiusios prieš na
cius. i ! <j A

i

SPRINGFIELD, Ilk, birž.
Legislatūros abiejų ll"l'ikiama už neskrupulingų iš- 

mų konferencinis komitetas Į keRų katalikų kunigams ir 
pagaliau nusprendė Chicago
parkų distriktui skirti 7,600,- 
000 dol. išlaidų 1937-38 me
tams.

vargai.” Nacių spauda smer-
tvermės.

Savo keliu nacių spauda na-

PRAHA, Čekoslovakija, 
birž. 10. — Keletas tūkstan
čių Čekoslovakijos gyventojų! 
katalikų meldžionių andai at
lankė Levy Hradec, kur yra 
šalies seniausioji Šv. Klemen
to bažnyčia — tautos švento
vė.

Meldžionių tarpe buvo ir

Parkų distrikto prezidentas 
Dunham reikalavo 9,000,000 
dol. Gubernatorius Horneris 
pasipriešino šiai sumai ir lai
mėjo.

Abieji rūmai patvirtino kon 
ferencinio komiteto sprendi-

• .Iii
BELLA BUTMAN VĖL 

KALĖJIME

Žinoma Mrs. Bella Butman 
iš naujo nuteista 30 dienų ka
lėti. Teismas pripažino ja 
kalta už važiavimų troku e- 

viešųjų darbų ministeris Jan,sant nusigėrusiai.
Dostatek. Palei šventovę jis

MAŽINA ŠELPIMO TVAR
KYMO ŠTABĄ

vienuoliams nagrinėjamų bylų į chališkai reikalauja, kad kata- 
išnaudojimų, kad tuo būdu ko į likai, girdi, turi pasirinkti 
daugiau paniekinus Bažnyčių ■ vienų iš dviejų!' Stba klaus 
ir išgriovus jos laisvę. Į Popiežiaus, arba Hitlerio.

MARQUETTE PARK
Sužeisti idu lietuviai 

berniukai

So. AVeste.rn avė. gatvėka- 
ris, ties 65 gatve, sunkiai su
žeidė du lietuvius berniukus: 
žinomo veikėjo Panavo sūnų 
Elmertų, 10 m. amž., ir biz
nieriaus Phillips sūnų Anta
nų, 9 metų amž.

Abudu yra Šv. Kryžiaus li
goninėje.

Išteisintas R. L. McKinley 
dabar ima nagan tų narį skun

__ _ _____ , __  .J7. ________  dikų, G. V. Andersonų.
nusprendė apeliuoti. Visiems Andersonas iškėlė skandalų
kartu skirta 08,000 dol. laidų.'prieš McKinlay. Dabar jis... . . , x. ... , . ,, , . If. . _ . . , kio ir Aukštaičių gatvių kam-nepaise advokatų teisane turės įrodyti savo skun I . . :

, . • • , , . A . pe) jau pradėti didžiosios sėdo teisingumų, kadangi teis- .. . « , . x .nelių prieglaudos statybos

Teisėjas
protesto.

PABRANGINTAS PLAU
KŲ KIRPIMAS

mas McKinlay pripažino ne
kaltu.

meldžionims pasakė reikšmin
gų prakalbų.

Šv. Klemento bažnyčia yra Chicag0 mieste bedarbių 
daugiau kaip vienų tūkstantį j geipįmo tvarkymo komisionie- 
metų sena. 'rius p, m. Lyons savo štabe

turi apie 1,900 klerkų ir pro-
KAUNE STATOMA DIDE
LĖ SENELIŲ PRIEGLAUDA

KAUNAS. — Prie senosios 
Prisikėlimo bažnyčios (Višins-

fesijonalių tarnautojų, šio 
birželio 15 d. jų 400 bus pa
leista tuo sumetimu, kad ma
žėja šelpimo tvarkymo dar
bas. Prieš jų paleidimų kelia
mi protestai.

MCKINLAY TEISMO 
IŠTEISINTAS

Kriminaliniam teisme “ju
ry” išteisino R. W. McKinlay, 
federalinio teismo tarnautojų, 
kurs buvo patrauktas tieson 
ryšium su Zintako bylos “ju
ry” vieno nario papirkimu. 
Jis buvo kaltinamas aktualiu 
papirkimu.

STAMBI AUKA GINKLŲ 
FONDUI

KAUNAS. — Tanpamosios 
Valstybės Kasos paaukojo 
Ginklų Fondui 10,000 litų. Ši 
stambi piniginė auka žymiai 
papildė fondų. Taupamosios 
Valstybės Kasos remia fondų 
nė tik pinigais, bet ir darbu. 
Nuo 1935 metų visoe Ginklų 
Fondo bankinės operacijos at
liekamos Taupomose Valsty
bės Kasose ir jos skyriuose. 
Aukų tvarkymas, kurios iš vi
sur gausiai plaukia į fondų, 
reikalauja nemaža laiko i 
pasišventimo. Ir šį darbų at
lieka atskiro atlyginimo Tau
pomųjų Valstybės Kasų tar
nautojai.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

dalies debesuota; retkarčiai 
gali būti lietaus; vėsu.

JVYKO JAUKI PAŠNEKĖLĖ

AVASHINGTON, birž. 9. 
— Senato lyderiai sutiko pri
pažinti kongreso žemesniųjų 
rūmų rezoliucijų padaryti nuo 
dugnius tyrimus mokesčių už 
pajamas išsisukinėjimo reika
lu, kaip to prezidentas reika
lauja.

Nuo ateinančio pirmadienio 
visose unijai priklausančiose 
barzdskutyklose Cbicagoj už

TARYBA DIDINA ATLYGI
NIMĄ ELEKTRIKININ-

KAMS

ĮRENGS JAVŲ VALYMO 
PUNKTĄ

SUV. KALVARIJA. — Vie 
tos pieno perdirbimo “Gero- 

1936 m.
. , ... - . Chicago miesto taryba va-plaukų nukirpimų bus imama . „

' \ • ttx i. j , kar nusprendė padidinti atly75 centai. Už barzdos skutimų
palikta ir toliau 25 centai.

Tas įvyksta dėl to, kad dar
bininkams padidintas atlygini
mas ir susiaurintos darbo va
landos.

ginimų 27 miestiniams unis
tams elektrikininkams.

Ikišiol už dienos darbų 
jiems buvo mokama po 12 
dol. Ateityje bue mokama po 
13 dolerių.

darbai. Jau dedami pamatai.
Prieglauda bus keturių ankš
tų, gana moderniai įrengta, 
didžiausia Kaune. Ji skiriama 
specialiai seneliams ligoniams.
Galės tilpti daugiau 100 žmo- vės” b-vė iš savo 
nių. Tose pačiose patalpose 
bus ir labdaringos Žaliakal
nio įstaigos. Naujųjų prie
glaudų stato šv. Vincento a 
Paulo draugijos Žaliakalnio 
skyrius. Statyba atseis dau
giau 200,000 litų. Pastato pro 
jektų darė inž, Reisonas.

Suėjus dešimčiai metų kaip 
p. L. Šimutis sėkmingai dien
raščiui “Draugui” vadauja, 
dienraščio administratoriaus 
gerb. kun. M. Urbonavičiaus 
pastangomis vakar dienų su
rengta namiškių — redakci-

pelno sugebėjo paskirti atitin-'jos ir administracijos narių 
karnas sumas ne tik Ginklų'— pašnekėlė. Administrato- 
Fondui, V. G. Fondui ir kt., riaus rūpesčiu pateikta gard- 
bet taip pat ir javų valymo žiu užkandžių, dienraščio vai-
punktui įsteigti. Punktas jau 
manoma netrukus atidaryti. 
Ūkininkams tai bus didelis 
patogumas.

rininkui pareikšta linkėjimų ir 
pasišnekėta apie dienraščio 
reikalus. Kelios valandos ne
paprastai jaukiai praleista.

“DRAUG 0” 
EKSKURSIJOS

SIAIS METAIS |vylcs 

BIRŽELIO 19 D. 
laivu “Berengarla”

per Cherbourgą 
Ir

LIEPOS 2 d.
asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 
“Grlpsholm”

Ruoškitės iš anksto
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Mūsų Kolegija

Vakar Šv. Kazimiero Akademija išleido 
į pasaulį iš eilės dvidešimtąją laidą — kla
sę, kuri yra visų didžiausia. Kaip vakar tru
mpai rašėme, tai parodo šios įstaigos gražų 
ir sėkmingą augimą. Tai didelis nuopelnas 
it Šv. Kazimiero Seselių, irjietuvių kata
likų duosniosios visuomenės, ir tų tėvelių, 
kurie Akademija pasitikėdami leidžia jon 
|avo dukreles.

Šiandien norime parašyti apie kitą 
•mums, lietuviams, labai brangią ir reikšmin
gą mokslo įstaigą — Tėvų Marijonų įsteig
tą ir vadovaujamą Marianapolio Kolegiją, 
kurios priešakyje stovi plačiai žinomas vi
suomenės veikėjas ir rašytojas kun. dr. Jo- 
Mte KAviek*8, MIC.

šiomis dienomis ir Marianapolio Kole
gija baigia mokslo metus lr išleidžia į pa
saulį visą eilę bernaičių, baigusių keturių 
metų vidurinės mokyklos kursą ir dviejų 
metų kolegijos. Dauguma kolegistų, be abe
jonės, pasiliks Marianapoly, nes nuo busi
mųjų 'mokslo metų pradžios įvedama pilnos, 
keturių metų, kolegijos kursas, nes Connec- 
tieut valstybės senatas suteikė kolegijos va 
dovybei visas teises, kokios paprastai yra 
duodamos tos rūšies kolegijoms.

Nors kolegija palyginamai tebėra jau
ną, ji įsteigta 1926 metais, tačiau ji jau di
delę pažangą padarė. Tą pažangą padarė ir 
tnė, kad.įsigijo graž'ą nuosavybę su reika- 
Rhgomis mokyklai (patalpomis Thompson, 
Conn. taip pat mokslo atžvilgiu.

Mes, lietuviai, tuo galinta pasididžiuoti 
ir pasidžiaugti, nes turime tokių įstaigų, 
kokių daug kitų tautų neturi.

Bet neužtenka tuščio pasididžiavimo ar 
pasidžiaugimo. Reikia, kad tos įstaigos 
mums, lietuviams, tarnautų šimtą procentų. 
Juk it Šv. Kaz:miero ir Šv. Pranciškaus 
Setery ąMbdąniijos, ir Marianapolio Role- 
«lj» eMĮ Jttkėlo neatsieks, mums šimtą pro- 
cėhtų ŽMplįBs tarnauti, jei mes jomis nesi- 
naudosimfc Turėdami lietuviškas mokyklas, 
kuriose mūsų vaikai išmoksta lietuviškai ir 
gauna tautišką išauklėjimą, leidžiame savo 
vaikus į kitataučių mokyklas ir drįstame 
vadinti save patrijotais.

Tiesa, kai kuriems, įsakysime, cli'ca- 
gieeiams Marianapolio Kolegija yra toli. Ta- 

prie šių dienų patogaus, greito ir pi- 
susisiekrno, ir mums, chicagiečia)m» 

nesudaro kliūčių leisti savo vaikus į lietu
vių kolegiją.

Praėjusį sekmadienį J. E. Vyskupas 
O'Brien, kalbėdamas Seminarijos koplyčios 
pašventinimo iškilmėse, nūs stebėjo, kad Ma

rijoną Seminarijoj tėra tik du chicagiečiai. 
lei Jo Ekscelencija sužinotų, kad ir Kole- 
pjoj chicagiečių tėra apie dešimtį bernaičių, 
įnbejojame, dar labiau nusistebėtų.

s
“Me visose šeimose lietuvių vaikai turi 

progos išmokti lietuviškai ir gauti tautišką 
išauklėjimą, pasakė konsulas p. P. Daužvar
dis, kalbėdamas Marijonų Seminarijos pa
šventinimo iškilmėse, ‘dėl to jiems į pa
galbą ateina lietuviškoji mokykla”. Tad, jis 
ir pažymėjo, kad lietuviškosios mokyklos 
Amerikoje svarbų vaidmenį vaidina mūsų 
tautos gyvenime. Kas jas steigia, joms va
dovauja, kas prisideda prie jų užlaikykno 
ir savo vaikus j jas leidža, tas yra pagar
bos vettas lietuvis ir šimtą procentų patri
jotas. '

Jean Harlow sulaukė vos 26 metus am j 
žiaus. Tačiau jau. spėjo pagarsėti ir kaipo 
aktorka ir kaipo divors'ninkė. Ji buvo* jau 
tris kartus ištekėjusi, du kartu dlvorsuota, 
o vienas jos vyras nusišovė. Nėra abejonės, 
kad, jei ilgiau būtų pagyvenusi, dar kelis 
kartus būt ištekėjusį ir persiskyrusi.

Tai gerai vaizduoja, kokios rūšies šen 
sacijas gaudo laikraščiai ir kokie žmonės 
iškyla filmų produkcijoj. Dėl to netenka ste
bėtas, jei šiame krašte didėja persiskyrimų 
skaičius, jei jaunimas doroviniu atžvilgiu 
vis žemiau ir žemiau puola.

Į jaunimą daug įtakos daro spauda ir 
teatrai. Jis mėgsta sensacijas, korių apsčiai 
jam teikia didm esčių dienraščiai ir filmos. 
Dėl to netenka stebėtis, jei Amerikos kata
likai, vyskupams vadovaujant, kovoja prieš 
papiktinančias, šlykščias filmas.

Jean IIarlow, be abejojimo, buvo gabi 
artistė. Bet ji pateko į tą atmosferų, kokia 
yra Hollyuoode, ir nepajėgė sutvarkyti sa
vo gyvenimą pagal krikščioniškų dėsnių rei
kalavimą. Netenka abejoti, kad toks audrin
gas gyvenimas, “holivudiška” atmosfera 
daug prisidėjo prie to, kad ji ne laiku at
siskyrė su šiuo pasaulin.

Surinko J. E. M.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE ""MhMMIINR®

Sulietuvino S. Lukas
(Tęsinys)

(9) Pramonės Demokratijos 
Lyga

I
kvietimą priimti f”, randame 
parašyta, kad:

“Rymo Katalikų kova prieš 
komunizmą yra kaip ir švy 

Ši lyga pirmiau vadinosi 8tymas savo veikimo, sustip
“Tarpkolegijinė socialistų rlnimui Rymo Katalikų Baž- 
draugi'ja”, bet vėliau jo* vn-Į nyčios jėgos ir tiesų, dėl vi- 
rdas tapo pakeistas dėl to,1 suomenės ir valstybinės fa-
kad žmonės, nekęsdami var
do “socialistai”, gali prie

šistų padėties, prieš lasvas 
pažiūras ir žodį, ir pagaliau

jos neprisidėt. Jos preziden-1 (pų sujungimo visuomenių rei 
tas Dr. Robert Lovett su Earl kalų su tikyba ir padarymui 
Brovvder ir kitais komunis ! neliečiamo dabartinio ekono- 
tais priklauso į “Amerikos niijos stovio”.

Protestonų redaktoriai už
meta, kad Ispanijos įvykiai

lygą prieš karus ir fašizmą”.
Profesorius Kairy F. Ward, 

kurs dėsto protestonų krikš
čioniškąjį mokslų New Yorke
H

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Vatikanas at Hitleris

Vokietijos nacių laikraščiai pradėjo sta 
tyti griežtus reikalavimus vokiečiams pasi
rinkti vieną iš dv:e,jų — reichsfuehrerį Adol
fą Hitlerį arba Vatikaną. Vadinas, katali 
kus verčia išsižadėti Šventojo Tėvo ir jo vie
ton pasirinkti Hitlerį, kaipo naujo h'telriš- 
ko tikėjimo galvą.

Žinoma, jei taip klausimas pastatomas, 
katalikai neturi kitos išeities — jie pasi
liks su Popiežium, nors tas jiems ir gyvy
be kainuotų.

Katalikai yra ištikimi savo Valstybei 
piliečiai. Jie 'moka jai mokesčius, reikale 
gina nuo priešų, visokiais būdais rūpinasi 
jos gerove. IBet jie reikalauja teisės nevar
žomai Dievą garbinti ir nevaržomai savo 
vaikus mokyti ir auklėti.

Hitleris kaip tik tas teises suvaržė, jas 
visai nori atimti ir galutinai stengiasi pri
versti katalikus išsižadėti Katalikų Bažny
čios.

Katalikai žino savo pareigas Bažnyčiai 
ir valstybei. Kas vra Dievo — jie atiduoda 
Dievui, o kas ciesoriaus — ciesoriui. Jio 
laikosi paties Išganytojo, Bažnyčios Įstei
gėjo Kristaus nurodymo.

“Pasenę” Vadai

Dr. N. M. Butler, Columbia Universi
teto New Yorke rektorius, kalbėdamas ‘mok
slo metų užbaigimo iškilmėse tame pačiame 
universitete, pabrėžė, kad neteisybę sako tie, 
kurie tvirtina, kad seni žmonės nebetinka 
vadovavimo darbui.

Dr. Butler teisingai pasako, kad pop’c 
žins Leonas XIII, būdamas 93 metų am
žiaus, buvo veikliu ir tikrai sumaniu Baž
nyčios vadu. Eidamas 81 'metus parašė gar
siąją encikliką “Rerum Novarum”, kuri at
kreipė į save viso pasaulio dėmesį, kurioj 
■NAami klausiniai ir dabar tebėra aktua 
lūs. Ir jie pasiliks aktualūs.

Kardinolas Newman, tas pats dr. But 
ler sako, turėjo užtektinai sumanumo ir 
energijos parašyti tokį svarbų veikalą “U- 
niversitelo idėja”, kuomet jis buvo 72 me
tų amžiaus.

“Popiežius Pijus XI”, kalbėjo rekto
rius, ‘ kuris sulaukė SO metų, yra jaunu.': 
dvasioje ir jaunas pažiūrose, rodos, būtų 
sulaukęs tik pusamžio”.

Taigi, ne vis'ems “seniams” senatvė 
kliudo eiti atsakomingas pareigas ir vado
vauti.

“davė progą ir judėjimą kry
žiaus karui”, kad “aukštieji

Union Theological Šeinius- dvaalkiai” perstatų
Ispanijos įvykius, kaipo ‘ko
vas tarp karžygų ir kryžiaus 
vyč’ų su laukinėmis miniomis, 
vaikų žudytojais ir vienuo 
Iių išniekintojais bedieviš
kais komunistais”, kad Šv. 
Tėvui rdpi ne Ispanijos žmo
nės, bet jos “bažnyčių tur 
tas”, ir kad protestonai yra 
kviečiami pagalbon “ištrau
kimui Katalikų Bažnyčios ka- 
štanlnių riešutų iš Ispaniškos 
ugnies”...

Toliau vedamame straips
nyje tvirtinama, kad “Vati
kanas yra draugai su fašiz
mu” ir, dėka Musolinio “lai
kinai vyriausybei... pad dino, 
užlaikymui savo bažnyčių į- 
eigas iš viešų fondų”, ir, dar 
tikrai nežinant dėl kokios 
priežasties, neseniai įvykusį, 
“švyjimą, iš ką tik užka 
riautos Etijopijos, visų neka
talikiškų misijonierių”.

1930 metais Federal Conn 
ęil of Cliurclies paskelbė do 
kumentą vardu ‘Viešas Baž 
nyčių veikimas”, kuriame ai
škiai išdėstyta, kad vyriau
sia American Civil Liberties 
Unijos galva Roger M. Bald- 
win, kuris, būdamas protes
tonų bažnyčios komiteto na
rys, atsisakė prisiekti todėl, 
kaip jis pažymėjo, kad netiki 
į Dievo esitną.

Colgate (Rochester, N. Y.) 
protestonų dvasinės mokyklos 
prezidentas Dr. A. W. Bea 
ven 1935 metais pagelbėjo 
“Pramonės demokratijos ly
gai” nustatyti veikimo prog
ramą.

Prieš du metu prof. Charles 
\Vebber, kalbėdamas į minė

ry”, priklauso pre ‘ Ameri
can Civil Llberties Union”, 
kuri yra tampriai surišta su 
“Pramonės demokratijos ly
ga”, kurios tikslas yra pa
naikinti asmenę nuosavybę, 
pripažinti Rusiją ir nugink
lavimas Jungtinių Valstybių.
Ji surengia paskaitas ir pa
siunčia į kolegijas asmenis, 
kad ten jie sutvertų jos se
kėjų kuopeles.

The American Civil Liber- 
ties Unija visuomet skuba 
apginti kiekvieną bedievį, ku
ris tik pakliūva j teismą “dėl 
savo pažiūrų nusistatymo ai 
sąjungos veikimo”.

(10) VetkUnas Tarp Negrų
Sulyg Fish, išduoto 1931 

metais, pranešimo, kiekvie
nais metais tam tikras Ame
rikos negrų skaičius yra siu
nčiamas j, Rusijos komunistų 
mokyklas, kur jie išmokomi 
komunizmo ir paskiriami į 
tautinius negrų departamento 
narius. ČJia Amerikoje ran 
dasi Negrų Sąjunga, kurios 
tikslas yra sutraukti visus 
negrus į darbininkų, unijas 
ir sukurstyti juos prašalini- 
mui visų ras’nių skirtumų.
Negrams yra leidžiamas net 
tam tikras vardu ‘Liberator’ 
laikraštis, kurio tikslas pa
ruošti negrus galutinam ra
sių, tautų ir ekonomijos pa
naikinimo reikalu:. Prieš kiek 
laiko, komunistu negrų sky
riaus vardas “Amerikos ne 
grų sąjunga” tapo pakeistas 
ir pavadintas ‘ Lyga kovai 
už negrų teises”.

Labai lengva numatyti, ko
kie netolimoje ateityje Jung-^°8 mokyklos mokinius, pa
kinėse Valstybėse sum Šimai sakė: “Kapitalizmas yra ne
gali kilti, jei tik visi neg
rai bus tvirtai po kdmunisių 
vėliava sujungti.

Artistai, Filmos ir Spauda

Šiomis dienomis didieji dienraSciai datig 
rašo apie nurusią filmų uktorką Jean Mar- 
lo\v. Jie aprašo kiekvieną smulkmeną iš jos 
gyvenimo, kuris, tiesa, buvo audringas, bet 
nelabai pavyzdingas.

Kiek Britų Imperijoj Katalikų

Pagal paskutinę statistiką Britų impe
rijoje yra 18,578,768 katalikai, iš kurių 6,- 
389,012 Europoje — Dd. Britanijoje, Airi
joje, Gibraltare Cliypre ir Maltoje. Britų 
Azijoje katalikų yra 3,664,955, Indijoje 3,- 
097,155. Karalius Jurgis VI turi savo ka 
talikų valdinių dar ir kitur: Amerikos kon
tinente 5,113,783, 15 kurių 4,285,388 Kana
doje, 1,252,998 Australijoje ir 1,951,839 Af
rikoje.

(11) Komunizmas Ir Pro
testonų Bažnyčios

Neseniai buvusia ‘Collers’ 
ir “Harpers” redaktorius 
Norman Hapgood tapo lei<] 
žiarno Bostone “Christian R°- 
gister” redaktorių. N. Hap- 
goonl yra “Pramonės demo 
kratijos lygos” — aiškiai so- 
ciališkos draugijos — narys.

Protestonų leidžami laik
raščiai nepalankiai atsiliepė 
Šv. Tėvo kvietimui ‘visų ge
ros valios žmonių ir valdžių”, 
sudarymui kryžiaus kare 
prieš komunizmą.

Jų la'kraŠtyje “Christian 
Ontury”, Iš lapkričio mėne
sio 1936 'metų, viename strai
psnyje, užvardintame “Ar 
protestonai privalo šv. Tėvo

krikščioniškas ir nedoras ii 
kaipo toksai privalo savo vie
tą užleisti socializmui su ko
munizmu ir ateityje misijo 
nieriais bus tik visuomenės 
revolucijonistai”.

Metodistų vyskupas Frau 
eis J. McConnell yra “Šiau 
rėš Ispanijos demokratijo* 
gelbėjimui komiteto”, kurio 
buveinė randasi 149 Fifth A- 
venue, New York City, pir
mininkas.

Iš šios vietos yra siunč a- 
mi raginimai protestonų dva
siškiams ir jų draugijom', Prof. Raymondas »Schmitt-i Napaleono I adjutantą. Pran- 
kviečiant juos su Ispanijos Įeinąs, tyrinėdamas Napoleo- cūzų armijos talkininkas ir 
“kairiaisiais” susijungti iriu© žygį Lietuvoje randa vis į Lietuvos kariuomenės' korpu-

Štai jums, tavorščiai, gra
ži istorija vieno atsit.kiino, 
kuris gali kada nors ir vėl 
pasikartoti.

Žinomas milijonierius p. 
Šykštuolis liepė savo sekreto
riui išmesti pro duris vienos 
labdaringos draugijos pirmi
ninką, kai tasai užėjo pas mi
lijonierių paprašyti mažos au
kos našlaičių ir senelių prie
glaudai statyti.

— Nėra manęs! Nepriimu! 
— sušuko milijonierius, kai 
sekretorius jam pranešė, kad 
kitas jau žmogus sėdi lauk
iamajam kambary. Ir dury
se atsistojo milijonieriui ne
pažįstamas žmogus, kuris, že
mai n usi lankęs, tarė:

— Atėjau pasiūlyti tamstai 
puikią progą. Prašau leisti 
man ją išdėstyti. Štai, prade-

Už savaitės, kuomet milijo- 
įieriufi buvo gavęs 7 tūkstan
čius dol., nepažįstamas buvo 
gavęs lc., 2c., 4c., 8c., 16c., 
32c., 64c. Viso — 1 dol. 27c.

Milijonierius dideliu godu
mu skaitė, kad per mėnesį jo 
kapitalas paaugs 30,000 dol.

Aštuntą dieną nepažįsta
mas gavo 2 dol. 56c., devintą 
— 5 dol. 12c., dešimtą — 10 
dol. 24c., vienuoliktą — 20 
dol. 40c., dvyliktą — 40 dol. 
96c., tryliktą — 81 dol. 92c. 
Per dvi savaites milijonierius 
gavo 14,000 dol., o nepažįsta
masis truputį daugiau kai 150 
doL ,

Tačiau, juo tolyn į mišką, 
tuo daugiau medžių.

Džiaugsmas milijonierio 
greitai baigėsi. Už penkiolik
tą tūkstantį milijonierius ne
pažįstamam turėjo duoti 163 
dol. 84c. Už šešioliktą tūkstan-

dant šia diena, kas dien per tį — 237 dol. 68c., už septy- 
mėnesj aš atnešiu tamstai po Įnioliktą tūkstantį — 655 dol. 
1000 dol. |36c., už aštuonioliktą tūkstan-

— Kaip tai f Kas dieną po'tį — 1,310 dol. 72., už devy- 
1000 dol. T lr ką tamsta no- nioliktą tūkst. — 2,621 dol. 
rėsi už tai? — paklausė mi- 44c., iuž dvidešimtą tūkst. — 
lijonierius. 5,252 dol. 88c., už dvidešimts

—Mažmožio! Už pirmą tūk- pirmą tūkst. — 10,485 dol.
stantį, kurį šiandie tamstai 
paklosiu, tamsta man duosi 
1 centą.

— O paskui? O paskui? — 
nekantravo šykštuolis.

— Kitą dieną už atneštą ki
tą tūkstantį tamsta man duo
si du centus. Trečią dieną — 
keturis centus, ketvirtą dieną 
— aštuonis centus. Kasdieną 
du syk daugiau.

— Ir tamsta kasd'en man 
atneši po 1000 dol.?

— Taip. Vieną tiktai; nei 
vienam, nei kitam iš mūsų ne
valia per mėnesį 
mokėjimo.

— Ale su dideliu malonu
mu, — karščiavos milijonie
rius. — Štai, tuoj parašau 
sutartį ir abu pasirašom. Mi
lijonierius galvojo, kad turi 
reikalo su silpnapročiu žmo
gum.

Pasirašius sutartį, nepažį
stamas išėmė iš kišenės glėbį 
banknotų ir įteikė milijonie
riui šykštuoliui.

Šykštuolis išėmė iš savo pi
niginės naujutėlį varinį centą 
ir padavė nepažįstamam.

Kitą dieną istorija pasi
kartojo. Skirtumas buvo tik 
tame, kad nepažįstamas gavo 
jau 2 centas.

Trečią dieną milijonierius 
buvo turtingesnis trim tūks
tančiais, o nepažįstamas bu
vo gavęs tik 4c.

76c., už dvidešimts antrą tūk.
— 20,971 dol. 52 c., už dvide
šimts trečią tūkst. — <1,973 
dol. 4c.

Milijonierius Šykštuolis jau 
pradėjo nerimti. Pamatė, kad 
tas biznis kasdien jam neša 
nuostolį. Norėjo jau atsisaky
ti, bet — sutartis pasirašyta.

Už dvidešimts ketvirtą tūk
stantį nepažįstamas gavo 88,- 
886 dol. 8c., už dvidešimts 
penktą tūkst. — 167,772 dol. 
16 c., ,už dvidešimts šeštą tūk
stantį — 335,544 dol. 32 c., 

nutraukti už dvidešimts septintą tūkst.
— 671,088 dol. 64c., už dvi
dešimts aštuntą tūkst. — 1,- 
342,177 dol. 28c., už dvidešimts 
devintą tūkst, — 2,684,354 dol. 
56c.

Pakutinę dieną, kada labd. 
dr-jos pirmininkas atnešė tūk
stantinę, milijonierius šykš
tuolis turėjo nepažįstamam 
duoti 5,368,709 dol. ir 12c. 
Gavęs pinigus nepažįstamas 
paraše kvitą ir padavė mili
jonieriui. Tas perskaitė.

“Labdaringoji draugija 
našlaičių priglaudu statybai 
iš milijonieriaus Šykštuolio 
gavo aukų 10 milijonų 733 
tūkstančius dol. ir 23 centus. 
Ačiū.”

Ir, palenkęs žemai galvą, 
apleido milijonieriaus Šykš
tuolio kabinetą.

LIETUVOJE PALAIDOTAS NAPALEONO ADJUTANTAS

nurodo jiems, kad dalis gen. 
Franko veikimo yra nukreip
ta prieš Ispanijos protesto- 
nus, kad juos suimti ir išžu
dyti ir daugybe pavyzdžių į-

daugiau įdomių dar nepaskel- įso generolas Kasakauskia pa- 
btų duomenų apie žuvusios ir laidotas katalikų bažnyčios
palaidotas prancūzų karius.
Jis lankėsi Jonavoje, kur baž
nyčios rūsyje apžiūrėjo ten:

rodo .jiems jo negailestingu-1 palaidotą generolą Juozą Kar'stą, 
'mą proteetonanis. sakauskį, buv. imperatoriaus

rūsyje. Medinis karatas ir ge- 
nerdlo palaikai gerokai surū
diję. Vis dėl to atidarius kar- 

prof. Sclimittleinas su 
(Tęsinys 4 pusi.)
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Atpirkėjo Prižadas

KAULAS: Jonai, girdėjau 
iš raštų, kad l>ievns numylė
jo žmogų daugiau, negu an
gelus, nes Jis dovanojo jam 
prasikaltimus, o nedovanojo 
angelų prasižengimų?

JONAS: Tiesa, Kaulai, bet 
tam visam yra priežastis. A- 
ngelai buvo daug išmintin
gesni, turėjo didesnį supra
timų apie blogų ir gerų, ii 
jie nedarė atgailos. Žmogus 
buvo daug silpnesnis, turėjo 
mažiau supratimo, o prie to

dyta iš liuosos valios. Todėl, 
kiekviena nuodėmė palieka 
neišdildomų ženklų ant žmo
gaus sielos

Iš Pittsburgho Ir 
Apylinkes ’

naktimis po gatves ir užkam
pius, kur išmoksta visokių 
šelmysčių, susidėję su valka-

Neperseniai Pittsburgho Si-'/"™ * ^tyirkėlių gaujomis;
• • • asm nirštu rilPViTcmti Vailztiniose, garbingai pasirodė ne išmoksta blevizgoti, keikti, 

meluoti, vogti ir šlykščiausių 
darbų. Tėvai turi vaikams 
parūpinti padorių ir naudin
gų žaislų namuose, neleisti

nys. Toks paukštelis Pittsbu- 
RAULAS: Jeigu Pievas do-• rghui yra labai reikalingas, 

vanojo žmogui, kam baudė Į Ypač atsiminus susirinkimų
žmogų paskui, po atleidimo?Į nutarimus ir užsimojimus, , . . ,, . „ ,

kad sutartinai ir bendrai pa.'“1St' 8“ gUlkla18’ 5antuva‘” 
stūmėjus religiniai tautinį
veikimų, kurie dažniausiai 
pasilieka tiktai nutarimais.

JONAS: Tiesa, Dievas ba
udė, ir skaudžiai baudė, nes 
žmogus to viso užsipelnė. Die
vas baudė tvanu. Už kų? Už 
prasikaltimų ir netikėjimų 
(Baudė Babilionijos žmones už 
puikybę ir Dievo užmiršimų, 
sumaišė jų kalbų. Baudė So
domos ir Gomoros miestus,

dar pats šėtonas jį gundė, jį | u^imi išdegino ir jų pelenus 
apgavo. Dar svarbesnis daly- puskand 110 dvokiančiam eže
kas, kad žmogus tuojau da
rė atgailų, apverkė savo pra
sižengimų, dėl to Dievas jam 
dovanojo.

R AULAS: Kada Dievas pri 
žadėjo atsiųsti Atpirkėjų?

JONAS: Tuojau po žmo
gaus nupuo-limo, Dievas pa
sakė: “Aš padarysiu neprie- 
telystę tarp tavęs ir tarp mo
teriškės, tarp tavo ainijos ir 
jos ainijos; ji sutrins tavo ga
lvų... (Gen. III. 15). Tai rei
škia, Moteriškė Šv. Pana 
Marija, iš Kurios turės gi- 
<mti Atpirkėjas.

KAULAS: Žmogus po sa
vo nusidėjimo prašė Dievo 
atleidimo ir Dievas jam do
vanojo. Bet kodėl pasiliko dar 
ant žmonių giminės pirmgimė 
nuodėmė? Jeigu Dievas at
leido, tai turėjo žmogus pa
likti toks, koks jis buvo pirm 
nupuolimo?

JONAS: Raulai, ar esi tu
rėjęs sunkių operacijų?

KAULAS: Tafp, turėjau.
JONAS: Ar tavo kūnas su

gijo taip, kaip buvo prieš o- 
peracijų?

KAULAS: Aišku, ne. Pasi
liko ženklas, kurį turėsiu ne
šioti iki mirties.

JONAS: Štai, kūniška ne
tobulybė padaro ženklų am
žiais neišdildomų. Dvasinė no 
tobulybė padarė dvasinį žen
klų ant visos žmonių gimi
nės. Operacija yra reikalinga 
prašal’nimui kūno netobuly
bės, dvasinis prasižengimas 
turėjo palikti didesnį ženklų 
bei netobulybę ant visos žmo
nių giminės, nes buvo papil-

jau sulieti ir skiepo sienos 
kyla aukštyn. Jeį nepasitai
kys jokių kliūčių, šių savai
tę nebedaug kas beliks skie
po užbaigimui.

Pittsburghe jau nuo seniai 
toji nelemta lokalizmo liga 
ir kokietavimas bei bičiulia- 
vimas su laisvamanėliais si
lpnina mūsų bendrų veikimų, 
o stiprina laisvaimanių pozi-
cijų. Laisvamanių nusistaty 

re už paleistuvybę. Baudė e- mas, kaip visiems žinoma, y-
giptiečius, užvertė stmilčių 
kalnais už Dievo paniekų. 
Baudė Pompejų, užvertė pe
lenais ir degančia lava už gi
rtybę ir paleistuvybę ir t.t. 
Todėl, Raulai, nemanyk, kad 
ir šių dienų Dievo įsakymų 
laužytojai praeis be skaudaus 
užmokesčio.

KAULAS: Kokiam žmogui 
Dievas prižadėjo Atpirkėjų?

JONAS: Abraomui.
KAULAS: Kodėl jam, o ne 

kitam?
JONAS: Už jo didelę klus

nybę, kurių jis parodė Dievui 
daug kartų. Pirmiausiai Ab
raomui gyvenant Mesopota
mijoj, Ilaran mieste, išsiplė
tė bedievybė. Žmonės pradėjo 
garbinti dievaičius - stabus, 
užmiršo tikrųjį Dievų. Die
vas liepia Abraomui sulaiky 
ti žmones nuo pagomizmo. Jis 
paklausė. Toliau, kada Die
vas per angelų liepė, jam pa
aukoti savo vienatinį sūnų 
Izaokų, Abraomas, nei žod
žio netarė, bet veikiai mėgi
no išpildyti įsakymų. Už tai 
Dievas išrinko jį ir pranešė, 
kad iš jo giminės turės ateiti 
Atpirkėjas. J. V. S.

Šv. Pranciškaus 
Vienuolynas

ra žeminti ir purvais draps 
tyti dvasiškijų, kad tiktai 
smarkiau pastūmėjus laisva
maniškų veikimų. Tad, bran
gusis paukšteli Genyti, savo 
snapu pakapok vadus, kad 
jie išsigydytų iš lokalizmo li
gos ir bičiuliavimosi su lais- 
vamanėliais, kad sutartinai 
pastūmėjus pirmyn bendrų 
religiniai tautinį veikimų.

Didžiuma apylinkės koloni
jų serga taip pat tylėjimu. 
Toks vadų nusistatymas ne
daro garbės. Tad, apylinkės 
vadai, surankioję žinutes ta
lpinkite Pittsburgho Žiniose 
ir tuomi prisidėsite prie pra
platinimo katalikiškos spau
dos. Pittsburgietis

ir kitais pavojingais įran
kiais, kurie išmokina vaikus 
plėšimų, daižjnai susižeidimų 
ir kitokių nelaimių. Dažniau
siai taip atsitinka dėl tėvų a- 
psileidimo, vaikų nepamoki- 
nimo. Kas aršiausia, patys 
tėvai perka vaikams įvairius 
šautuvus ir tuomi pratina nuo 
mažens prie ginklo. Už tad 
šiandien taip daug jaunimo 
atsidavusio įvairioms šelmy
stėms. Šiuomi Šv. Kazimiero 

‘mokyklos vaikų tėvai perspė
jami, kad savo vaikus per 
atostogas prižiūrėtų ir dabo
tų nuo visokio pikto ir iškly- 
dimo.

Praeitų sekmadienį bažny
čioje paskelbta, kad motery- 
stėn eina Louis Peria (sve
timtautis) su Aldona Simona- 
vičiūte.

Iš Vaizbos Buto 
Veikimo

IŠVAŽIAVIMAS

Šv. Kazimiero Parapija

Baigiasi mokslo metas ir 
vaikai paleidžiami atostogo
ms. Tai laikas, kuomet vai-

Geg. 31 d. staiga mirė a. 
a. Agota Zimantienė. Palai
dota iš Šv. Kazimiero bažny
čios parapijos kapinėse šei
myniškame sklype birž. 3 d. 
A. a. Agota buvo uoli tre
tininkė, pavyzdinga šeiminin
kė, gera parapi'jonka, už tad 
jos palydėtų į bažnyčių su
sirinko visi tretininkai su 
žvakėmis rankose ir per mi
šias priėmė šv. Komunijų už 
mirusių narę. Paliko didžiau
siame nuliūdime vyrų Kazi
mierų, sūnų Pranų ir dukte
ris: Onų, Juzę, Agotų ir Stel
ių. Senyvas vyras taip susi
graudino dėl žmonos mirties, 
kad po trumpos ligos pirma
dienį mirė. A. a. Kazimiero 
laidotuvės aprašysime kitų 
sykį. Tuo tarpu visi labai ap
gailestauja šios pavyzdingos

kai daugiausia ištvirksta ir 
išmoksta visokių šelmysčių.
Už tat vasarų tėvai labiausiai 
turi atkreipti dėmesį į vaikų * 
auklėjimų, nes mokykla tuo1 šeimynos. Tuo labiau,* kad 
laiku jų jau nebepasiekia. Vi-j sunus Kranas yra bažnyčios 
sa vaikų priežiūra pasilieka j komitete ir ištikimai tamau- 
tėvams ir jie nuo tos prieder-l ia Per daugeU metų bažny- 
mės negali atsisakyti. Tėvai ^’a*- Pranas taipgi yra iždi- 
yra pirmieji vaikų mokytojai, ninku Šv. Jėzaus Vardo drau- 
Jų priedermė vaikus daboti Jėzaus Širdie, su-

Birželio '6 d. Šv. Pranciš
kaus vienuolyne baigiančių la
ka dėmi jų mergaičių buvo at
vaidintas gražus veikalas. Sve 
čių privažiavo pilna audito
rija iš Castle Sbannon, Dor- 
mount ir Brookside. Tarpe

nuo viso pikto, visame duoti 
gražų pavyzdį, daboti, kad 
nelakstytų vėlai vakarais ir

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Birželio 10-ta Diena

‘ Daryk savo kojoms tiesų
takų’’. — Patarlių IV, 26.

Geriausi iš mūsų aklai vai
kščiojame tarp vilkduobių 
mūsų kelyje; tat, žmogau, 
būk atsargus, budėk ir mels
kis, ir teisk savo brolį gai
lestingai. — Alio© Cary.

Mes esame visi ištvirkę;

sti mus į nuodėmės takų, nes 
klaida randasi arti tiesos ta
ko; bet kelias eina dar že
miau nuo tiesos į klaidų; bet 
atgal vėl į tiesų yra statu ir 
nelygu.

Kaip dažnai mes išpažįsta
me tas pačias nuodėmes ir 
meldžiamės prieš jas, tač.’au 
vis papildome jas taip daž
nai kaip visados, ir randa- 
mės po jų galybei Mes suke
liame daug dulkių po mūsų 
kojomis, bet mes nesijudina 
me nuo žemės ant kurios sto
vime. Mes visai neiname pir
myn. Mes darome ir naikina 
me. Mes kartais audžiame 
šventumo tinklų, bet įleidžia
me blogus ir neapgalvotus 

'tikslus ir vėl visa atnarplio-

svečių buvo ir kun. J. Piku
tis, kun. A. Hamilton ir kun. 
J. V. Skripkus (kapelionas).

Vaidinime dalyvavo: Marie 
Scboepflin, Anna MacHolden, 
Mary Niklas, Anna Lucas, E- 
lena Gailis, Kristina Druskis, 
Emily Rockacy, Julia Barr, 
Mary Scbaad ir Sara McLean. 
Veikalas gražiai atliktas.

R&porteris

ramink visus.
A. a. Agotos Zimantienės 

laidotuvėse dalyvavo Prano 
senas draugas kun. Sadaus
kas iš Donorą, Pa., ir kun. 
Kopera iš Cecil, Pa.

kų vienas iš 'mūsų kaltiname 
kitame kiekvienas ras savo!jame. Niek&s kitas kaip t’k
paties krūtinėje. — Seneca. 

Vienas žingsnis gali nuve-
Dievo malonė gali apsaugoti 
mus nuo nuodėmės.

jo bendrai prie šv. Komuni
jos. Didelis jų būrelis daro 
nepaprasta įspūdžio. Po to 
laikė mėnesinį susirinkimų, 
kuriame nutarta dažniau pa
sirodyti su perstatymėliais ir 
dainomis. Gerai daro, nes jų 
tarpe randasi gabių muzikos 
ir dainos meno srityje. Ru
dens metu jos žada suruošti 
visų eilę vakarų.

Vaizbos Butas savo susiri
nkime, 2 d. birž., nutarė re
ngti didelį išvažiavimų (pik 
nikų) liepos 25 d., Lietuvių 
ūkyje (Country Ghib).

Pernai Vaizbos Buto išva
žiavime dalyvavo didelė žmo-1 
nių minia. Šiemet tikimasi 
išvažiavimas bus dar links
mesnis, nes rengėjai turi dau
giau patyrimo.

Lietuviai verslininkai ir 
profesijonalai duos nemoka
mai savo kostumeriams tikie- 
tus į piknikų. Bus šokiai, le
nktynės bei įvairūs sporto 
žaidimai su dovanomis. Įža
nga į ūkį taip pat nemoka
ma.

Išvažiavimų Vaizbos Butas 
rengia ne dėl pelno, bet va
duodamasis kilnios idėjos, bū
tent kad parodyti lietuviams 
prielankumų, vaišingumų ir 
dėkingumų už biznį ir užme
gzti geresnius santykius sa
vųjų tarpe bei įgyvendinti o- 
balsį — savas pas savųjį. 

Biznierių dėmesiui
Pittsburgho ir apylinkės 

verslininkai, bei profesijona
lai už išvažiavimo tikietus sa
vo kostumeriams (ypatingai 
tie, kurie praeitais metais ne
buvo prisidėję) privalo pa
siųsti lėšų padengimui $5.00 
Vaizbos Buto rašt. K. Vaiš
norui, 2013 Carson st., arba 
atsilankyti į sekantį Vaizbos 
Buto susirinkimų, kuris įvyks 
birželio 10 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių ūkyje (Lith. Count
ry Club). Kviečiame.

Pittsburgho Liet. Vaizbos 
(Buto Spaudos Komisija

Malonu pranešti, kad kle
bonijos statybai svetimtautis 
Wm. Krieger paaukojo $25.00. 
Tai gražus pavyzdys savie
siems, kad labiau susidomė
tų klebonijos statyba. Staty
bos gi darbas eina visu sma
rkumu. Cementiniai pamatai

DETECTIVE RIL

DeTecTive rilev 
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X X
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šis - Tas Iš West End

Birželio 3 d., Šv. Vincento 
Moterų klūbas laikė mėnesi
nį susirinkimų ir po to turė
jo draugiškų vakarėlį su už
kandžiu ir gražiomis dova
nomis.

Šv. Jono draugija laikė mė
nesinį susirinkimų, taip pat 
ir Šv. Jurgio kareiviai. Pa
starieji pageidavo vasarų su
rengti piknikų dr-jos naudai.

Mokyklos vaikučiai ruošia
si prie mokyklos baigimo pro 
gramoe. Jų programos vi
suomet būna įvairios ir žmo
nėms labai patinka.

Tur būt, jau visi lietuviai 
šios kolonijos, kurie netingi, 
dirba. Tat ir ūpas žymiai pa
gerėjo.

(Užbaiga iŠ 4 pusi.)

ELEKTRINIO 
REFRIGERATORIO
BARGENAS!

PLUS-POWERED

KELVINATOR
TIKTAI

v

V?

S1599.5
Nauji 1937 Pagerinimai • Daugiau šaldymui Vietos 
Daug Vietos Padėjimui • Maža Operavimo Kaina

—-—-

t ** »

< ■

Patikrinkite 
Šiuos Kelvina
tor Patogumus
• įdirbtas Termo

metras
• fhmthdai Grl/ls

V Irose lxxlo Ulė-. 
kėxe

• Certiflkata.s M&žoh
Opera, Imi Kainos

• 5 - Mėty ApsaU-
. gow Planu

• Daugiau už jūsų pinigus kuomet perkate šį šei
mos didžio Kelvinator elektrinį refrigeratorių. 
Saugiau užlaiko maistus, dėl to, kad jis plus- 
powered... bet mažiau kainuoja jį operuoti.

LENGVA PIRKTI! Mažai įmokėti.
Balansas mėnesiniai ant jūsų Elektros Patarnavimo bilos

T« <»«*r Mhrr mtį, • ttttrurhat bigktr prin h tkarftJ
ftr Ktfriįtrtttn įtU ta fajnatatt.

ooaunoniiiERUN cnson hectric shok
DOWNTOWN-72 W. ADAMS STKET-132 S. DEARBORN STREET 

Talophono RANdolph 1200, torai 66
4562 »roadway 3460 South Stoto St. 8S2 W. 63rd St.
2733 Milwoukoo Avo. 4231 W. Moditon St.
4233 Irving Eork Blvd.
2950 E. 92nd St. roau coufomo oivkn

4834 S. Ashland Avo. 
11046 S. Michigan Avo. 
2745 Lincoln Avo.

Birželio 6 d., sodalietės ė-

5332C
By Richard Le?

ANO SO THlRTEEN MEN ANO ONE 
AOVENTuReSOME GlRl_ SĖT OUT TO VVIPE OUT THB MANOARIN'S 
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DRAPGAS Ketvirtadienis, birž. 10, 1937

Pittstorrto Žinios
ŠIS TAS Iš WEST END

(Nukelta j 4 pusi.)

Nekantriai laukiame meti
nio parapijos 
kad pakvėpuoti 
patrepsėti.

išvažiavimo, 
tyru oru ir

Birželio 7 d., Saudukė Zrt- 
sė Sil Florkovskiu tapo suriš
ti moterystės ryšėtu. .Jaunave
dė ir pamergės buvo labai 
padoriai apsitaisiusios. Jau
nasis nors svetimtautis, bet 
atrodo padorus vyrukas. Lai 
gerasai Dievulis laimina nau
jai susikūrusių, šeimynėlę.

Vietinis

br4 E’u

’'-W

J z
M.

Juškaitis davė leidimų pasi- Nekalto Prasidėjimo parap. laivių Gtfpsholm. Kelfionės 
rašyti kontraktų. elmro valdyba sekanti: I< Ka- maršrutas: New York - Go-

Tokiu būdu Nekalto Pro- Diauskaitė, p nn., C. Šamo- thettburg - Kalaiar - Kla’pė- 
sidėjimo parap*ja įsigijo nau-.b'^ė, vice pinui., S. Jakutis da.
jus vargonus. Svarbiausia, ra*L lr S. Plaekeviėiūtė, ižd. j 
kad Hainmcjpd—vmgnnrti ūži
ma tik tiek vietos, kiek spinėt 
‘mados pianas. Jiems nerei
kia daug Vietos, nes nėra dū
dų. Hamond vargonų balsūs 
sudaro elėktrbs judesys. Tuo

Pažymėtina, kad nuo bir- 
: želia 1 d. įeina į galę haujce 
j aukštesnės laivakorčių kai
nos, išplaukimams nuo Liepos 

Pirmoji eksktrsija iš 115 19 <L t’lrmas Š. A. L. laivas 
ietuvių keleivių išplaukė ge- aukštesne kaina laivakor- 

gužės 20 d., “(iripsliobn”, t4‘s keleiviams į. Lietuvų iš- ,
l.M i • hIouI/l- linnnu

Pirmoji Ekskursija

būdu, šių vargonų niekuomet tiesiog į Klaipėdų. Kkskursi- plauks liepos 24 d.
nereiklia “tunyt?

Kadangi vargonai maži, ma
žai ir vietos užima, ir Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje 
mažai kas reikėjo pakeisti. , 

Jaunasis Karbauskas numa
to, kad šie vargonai priduos 
akstnų chorui geriau lavin
tis i.r kad su jais muzika bus

ja pasieks KlajM'dų b.rželio^ 
10 d.

Antroji ekskursija išplauks 
liepos 2 d. tuo pačiu motor

V. P. Mučinskns, 
Svvedisb American Lihe

Liet. Skyr. vedėja.
LIE I UVIA1 DAKTARAI

iei
LIETUVIAI 

CANai 234b

DAKTARAI Rez.:
24C6 W. 69 St.

Baskų vaikai. Grupė vaikų, išgabentų iš tlilboa miesto, Ispanijoj, ir atvežta į Angli- daug gražesnė bažnyčioj.
jų. Netoli Londono jiems įrengta stovykla.

LIETUVOJE PALAIDOTAS, palaidota Na paleono karių.
NAPOLEONO ADJUTANTAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

vietos klebonu prie imperato
riaus adjutanto palaikų rado 
kardų, kiek uniforminės med
žiagos ir sagų. Geriausia išsi
laikė aukšti raitininko batai. 
Atrodo, kad jie net nebus su
puvę. Ant dulkėto medinio 
karsto yra uždėta buvusio im
peratoriaus adjutanto kepurė.

Kasakauskis palaikė glaud
žius santykius su Kosciuška,]ia 
galiau sukilimo metu jis vado
vavo Kauno brigadai. 1812 
metais Napaleono armijai žy
giuojant į Rusijų, Kasakaus- 
kis buvo paskirtas Lietuvos 
korpuso generolu. Netrukus 
jis buvo paskirtas Napaleono 
geherolu adjutantu. Kasakau- 
skis pasilikęs ištikimas savo 
imperatoriui net sunkiausiose 
valandose. Pasitraukiant Na- 
paleonui į Prūsus ir į Prancū
zių Kasakauskis vyko kartu. 
Gen. Kasakauskis pasiliko 
prie savo vado, kol jis 1814 
metais balandžio 11 d. Fon- 
tainaibleau atsisakė nuo sos
to. Vėliau rusams 
amnestijų, buvęs

1812 metais gruodžio mėnesio 
pradžioje kai Vilniuje nuo 
šalčio bado ir žaizdų mirė a- 
pie 30,(XX) prancūzų kariuo
menės karių, jų tarpe buvo 
nemaža vokiečių, lenkų ir nei 
lietuvių. Be to, senoje Gedi
mino sostinėje mirė Napaleo- 

i no maršalo sūnus Lefebre. 
Jis mirė rusų nelaisvėje, ir 
palaidotas vienuose kapuose. 
Dabar prie kuklaus gent. Le
febre paminklo yra pakabinta 
marmuro lenta kurioje iškalt' 
atitinkami parašai. >

Nemaža

Nauji Hatnmond 
Vargonai

Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Švč. Marijos lietuvių parapi
ja, East Cambridge, Mass., 
turi naujus Ilammond vargo
nus.

Ši parapija didžiuojasi sa
vo choru ir bažnytinės muzi
kos grožiu. Choras iš 55 bal
sų yra vienas geriausių ry
tuose.

Jau seniai buvo jausta, kad

svarstyti. Komitetas pasiklau 
sęs šių vargonų nutarė juos 
pirkti. Pirmas šokių vakaras 
taip pavyko, kad kleb. kun ,

Klebonas kun. Juškaitis1 
taipgi pareiškė didelį pasi 
tenkinimų naujais vargonais.

* i • .

OR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANai 0402

akių Gydytojai

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nno 1:3Ū iki 8 vai. vak.
Tel. OANal 0328

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR 3HIRURGA8 

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

Kasdien išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Lie|>os ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

rei. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. narnų: >
HEMIock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį -y

DR. P.. ATKOČIŪNAS
FIA MTTRTAfl

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

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

AMERIKOS LIETUVT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

optomet.ricAi.LY ariu 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių jtempimą, kur)• •• _ • _ • i • i’aiengvins amų įtempimą, hsenieji vargonai nes.denino sv <*ti pHe^timi gaivos Skaudėj!i.’5' V- -ctioro giedojimu. Memertas 
prancūzų armijos j Karbauskas, tos parap. var-

karių yra palaiduota Kaūno | gonininkas, buvo girdėjęs ko- 
mieste ir artimose miesto apy-j ncertų Ilammond vargonų ir 
linkėse. Kaune buvo ligoni-; pats jais grojo. Nors labai 
nės, tad čia mirusius Napale-patiko, tačiau nebuvo iš ko 
ono karius laidojo netoli baž- įtaisyti naujus vargonus. Su-
nvčių ,(ten buvo Įruoštos ligo
ninės). Anot Sehmittleino, 
Kaune yra palaidota ajiie 

■5000-6000 prancūzų karių, ku
rių tarpe buvo 100 karininkų 
Kaune žuvo ir čia palaidotas 
žymus prancūzų gydytojas 
gen. Orryjas. Jis žuvo 1812 
m. gruodžio mėn,. ll d. Tų 
dienų gen. Dr ryjąs (raukėsi į

paskelbus pietus. Tik pervažiavus Alekso 
imperato-J f0 tiltų, prancūzus puolė kazo

manyta sukelti fondas ir su
darytas komitetas reikalui ap-

evAigliBO. aktų upteinimo, porvuotu- 
mo, skaudamu aklų karfit), atitaiso 
trutnpareiostę ir toliregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią niaž'i, ilsias klai
das. Specialė atyda atkri-plrtma j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'andos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12 v. Daugely 
atsitikimų akys atfti.i.Mim»s he aki
nių. Kainos pigios kaip pirmi&u.

NaudOMt-.-s titano 20 metų patyrimu.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phonfe BOulevatd 7589

Seeley 932#
Dr. R. Nurkuitis

dalia r yra s»t 
Dr. W. Pas

1747 AV. Chicago Avė., 8519 Cbm- 
mercial Avė. 8o. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v. 
vakaro.

~ŪET UVIA1 ADVOKATAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sektnadieniais 
pagal sutarti.

r i aus adjutantas grįžo į sąvokai. Nelygioje kovoje žuvo 
tėvynę. Jig su savo broliu Mi-ljaug Napaleono karių, jų tar- 
kolu vykdė kai kuriuos arche- p© įr gen Orryjas Manoma, 
ologinius kasinėjimus ir para- kad jis buvo palaidotas Alek- 
šė nemaža atsiminimų iš 1812'.goto kalno šlaituose, 
m. karo. Mirė 70 metų am 1
žiaus.

Taip pat prof. R. Scbmitt- 
leinas. Lietuvoje surado einul- 
kepuių duomenų, kur ir kiek 
prieš 125 metus žuvo ir buvo

I’rof. Raymondo Scbmitt- 
leino žiniomis LietuVojfe 1812 
m. žuvo apie 90,000 prancūzų 
karių, kurie yra palaidoti įvai 
riose Lietuvos vietose. Tsb.

GERKIT t.koer, alų
ghntirosia

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

2415 West 64th Street

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubllc 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Rez. Tel. Republic 5047

Tel. Ofc. EtKPuhllc 7696 
Melrose Park 620'

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlilad. L •uenktadientatr 

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

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniaia lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Stfitailienlals nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais 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 Sutartį_________

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179
L M. NORAUS 

Rea. MĖMMLOt'K 6240
P

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JŪS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
DIRJįVSČIŲ 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,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100

CLEMENT I. SVILŪW
LIETUVIS ADVOKATAS
SS North La Šalie Street

Chicago
Ttelepbone CENtral 1840 

Rez. 3351 IrVing Pk. Blvd.
Tel. KEYstonc 5280 
Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue
PROsneet l0l2

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland AvenUe 
Res. 6515 S. Rocktvell Street 

TeleŲhone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AS

4729 So. Ashlartd Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonai ItlDlrzv 2880 

OriSO VALANDOS:
vakaro. Nedėliomia nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vnl. po pietų ir nuo 7 ifci 8:30 v. v.

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

TU. TARda 0994 
Rm.: Tai. PLAzz 2400 

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

Nedėliomia nuo 10 iki 12 dienų

lel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street 
CHICAOO. ILL

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffoa

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cerniak Road

Valaadoa: 1—3 ir 7—8 
Seredomia' ir Nedėl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornla Avė. 

Telefonas REPnblic 7868
Office Phone Ree. and Office

PROepeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. Z-4 pp. Ir 7-9 vak. OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedėllom Ir Trečiadieniai*
Pagal Sutarti

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v; vak. 
'4«kvm« aeredomio ir niihnt»min.

Ros. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vAk.
Ketv. ir Nedėliomis susitarua 

Subatoma Ciceroj 
1 446 So. 49th CL 

Nuo 6 iki 9 vąl. vak.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UL 
Tel. Cidhro 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 Š. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

! šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak. 
2423 W. Marąuette Rd.
_______________ TeL HEMDOck 4848

Tol. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj, pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 0:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VlRginia 0030

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutarti

Tel OANa’ 0257
Ree. PROspect 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 0000 So. Arteeian Aie 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

0 Iki 8 vai, vakaro_______

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip jų pripaiino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriansin Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE
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ŽINIOS IŠ WAUKEGANO
Linksmiausias ir gražiau

sias gegužinė* Dievo Motinos 
pamaldas užbaigėme. O kiek 
ten buvo pamaldaus dievotu 
•mo tai dangaus Karalienei 
Giesmės, Įtaru ja, maldelės 
džiuginto džiugino žmogaus 
širdį. Ak, kad jos nenustotų 
skambėjusios mūsų bažnyčio
se.

Birželio mėnuo irgi teikia 
maldingiems žmonelėms geros 
progos pelnyti Dievo malonių, 
nes birž. mėnuo yra paskir
tas Jėzaus Širdies garbini
mui. Mūsų bažnyčioje birže
lio 'mėnesį pamaldos bus pe
nktadienių vakarais.

Antonija Izatvaitienė buvo 
Lake County ligoninėje svei
katos pataisymui. Š ek tiek 
jagėrėjus grįžo namo. Ak jau 
lejaunystė, bet galėtų dar gy
venti, nes ji turi kur būti. 
Jos sūnus ir duktė motina, 
myli ir gerbia.

Sirguliuoja Marijona Ma
čiulienė. Ir ji buvo šv. Tere
sės ligoninėje, bet jau grįžo 
namo. Namie sveiksta. Mačiu
lių namelis yra erdvus ir tu
ri gerus patogumus. Jos du
ktė jai patarnauja, kaip iš
lavinta slaugė.

Rožė Jasukevičienė taip gi 
atsirado šv. Teresės ligoninė-
je. Ji sakosi einanti devintų 
dešimtį metų. Šiaip iki šiol 
buvo ir stipri ir greita. Turi 
gerų atmintį. Daug atsimena 
ir iš baudžiavos laikų.

Kazimieras DcAnlkas ir Ska 
rbalius ligoninėje irgi taiso 
sveikatų.

Į naujos bažnyčios staty
mo fondų aukojo po $100: 
Jonas ir Antonija Vardaus- 
kai. šimtas jVardjauskų
trečias. Pirmų šimtų Jonas 
davė nuo savęs; antrų už sa
vo mirusį sūnų Andriejų; o 
trečių už savo moterį. Var- 
dauskai yra uolūs dienraščio 
“Draugo” skaitytojai.

Mūsų parapijos mokykla

Piknikai Vytauto Parke

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

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

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

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

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

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

Dievo Apvaizdos parap. — • 
birželio 6 ir rugpiūčio 8 d. '

Šv. Mykolo parap. — lie-' 
pos 25 d.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 30 d.

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

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

Šv. Kazimiero parap. — lie
pos 11 d.

Liet. Vyčių — liepos 5 d 
Labdaringosios sųjungos —

gegužės 3l d.
Av. Kazimiero Akademijos

— gegužės 16 d.
Dienraščio “Draugo” —

rugsėjo 6 d. Kun. A. Linkti

siūs stebina padangėse lakū
nai: Kiela, Krlviskas, Aidimi 
skus ir kiti lakūnai. Viai jie 

rengia baigimu su programė- turi savo orlaivius. Klubas lu-
liu ir diplomų įteikimu. Šio
mis dienomis mokyklos val-
kai turi kvotimus: vieni pa- tuvių lakūnų, kur e pasižymi 
baigs mokyklų, kiti pereis į net ir svetimtaučių tarpe.

Jie to, dr. J. Poškų, Al. Kv-aukštesnį skyrių. Visi susi
rūpinę. Mokytojos seselės iš 
jų ir kitko reikalauja: juos
lavina dainų, lcSimo, įvairių laiku sportas Ir aviacija uži- 
drilių. Mokyklos ba girnas į-Ima pirmų ir .svarbiaus’ų vle- 
vyks birž. 13 d., 7 vai. vakarių. Ir mes, lietuviai, nuo *o 
re. Bėglias atsiUekam. Tai galės visį pa

matyti atvykę į lietuvių aviu
“A Bit of Lithuania”, 
- “Lietuvos Sandelis”

BRTDGEPORT. — Tokiais 
užrašais languos atsidarė nau 
ja krautuvė priešais Šv. Jur
gio bažnyčių (911 W. 33 st.) 
“Lietuvos sandelis” tai tik
ras lietuviškas svirnelis. Ja
me randasi ir skaniausių lie
tuviškų kumpių, rūkytos mė
sos, grybų džiovintų ir kon
servuotų — lietuviškų žuvy
čių, raugintų agurkų, saldai
nių ir t.t. ir visa tikrai ga
minta ir importuota iš Lie
tuvos. Skonis 'mūsų tėvynės 
valgių tikrai “delicious” — 
valgyk ir gardžiuokis. Kai
nos prieinamos. Krautuvė 
švari ir gražiai įrengta, o ve
dėjos Marijona Mockienė su 
dukterimi mandagios ir gra 
kščios prie biznio.

Tikrai džiaugiamės,
giniai ar netiesioginiai padė- 

kad jo suorganizuoti mūsų pavei- 
Chicagos seniausioj kolonijoj kslų rodymų, vLuenig, kurie ■ 
įsisteigė “Lietuvos sandelis”, taip maloniai mus priėmė ir
Patogu pasipirkti visiems 
Lietuvos ūkio produktų ir 
tuomi paremti Lietuvos pra
monę.

Geriausio pasisekimo nau
jai krautuvei ir josios vedė
joms. Lietuvos sandelį pata
rtina vbfeinsf remti, būsite 
patenkinti, o tai gali užtik
rinti jau tų sandėlį lankiusi.

“Kosfcumerka”

IŠ Nacijonalio Aero 
Klubo

Lietuvių Nacijonalio Aero 
klubo susirinkimas įvyko 25 
d. geg. Dalyvavo daugelio 
draugijų atstovai ir didelis 
skaičius klubo narių. Plačiai 
kalbėta apie aviacijos dienų, 
kuri įvyksta 20 d. birželio,' 
Ashburn aerodrome, prie '33 
ir Cicero ave. Iš komisijų 
pranešimų paaiškėjo, kad re
ngiama didelė programa.

Aviacijos dienoj susirinku-

tA.
KAZIMIERAS 

ŠATUNAS
Mirė Birželio 8. 1937. 12:15
po piet, sulaukęs apie 52 ma
tų amžiaus.

Kilo 18 Kaune Aps., Vilki
jos miesto Ir kaimo. Ameri
koj* Išgyveno apie 37 metus

Paliko dldekbame nuliūdime 
moterj Oną, pe tėvais Rada- 
vtėaitė, 2 sūnus; Viktorą Ir 
Jo žmoną Nataliją ir Edvardą, 
sese r j Martą Mcl’heraon, bro
li Benediktą, tetą Oną Rus
sell, 4 pusbrolius, pusseserj ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioj, 1«4« W. 4«th St.

Laidotuves jvyks šeAtadtenj, 
.birželio 12 d. Iš koplyčios 8 
Vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pumai, 
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. 
Kasi mieto kapines

Nuoširdžiai kviečiama visus 
gimines, draugus-ges 1r pažys- 
tamua-tnSs dalyvauti šiose lai
do t uvėsė.

Nuliūdę itKrierls, sūnfls. so- 
miio, brolis, teta. marti, pus- 
hru lai, pusseserė Ir gitašišša

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. BOUIevard 5201.

bai džiaugiasi ir didžiuojas 
turėdamas didelį skaičių Me

niekis ir kiti rengia didelę 
sporto programų, dabartinių

c i jos dienų.
Taip put bus dainų, kati ,ų 

ir k tokių pamarginimų. j. 
aerodromų nuvažiuoti galima 
automobiliais ir gatvėkariais 
iki 03 ir Cicero ave., o iš 
ten bus priemonių nuvežimui 
į aerodromų. Tat, patekti j 
aviacijos dienų nebus sunku. 
Ten pat bus bufetas, o Šv. 
Petronėlės dr-jos narės turęs 
paruošusios užkandžio.

V. Rėkus, klubo sekr.

Brolių Padėka

Apvažinėję visas lietuvių 
kolonijas su judamais pavei-1| 
kslais ‘Lietuva Kalba” ir 
dabar grįždami atgal namon 
į Lietuvų, jaučiame pareigų 
visiems nuoširdžiai padėkoti 
Visiems tiems, kurie tiesio

visiė/ns tiems, kurie parėmė, 
mus savo atsilankymu ir taip 
gražiai įvertino mūsų pavei
kslus, mes abu broliai taria
me nuoširdų ačiū.

Grįždami j. Lietuvų, mes 
jaučiamės skolingi visiems, 
nes bebuvodami čia Ameri
koj tarpe lietuvių, radome 
nuoširdų priėmimų ir susli- 
prėjome dar labiau dvasioje, 
įgavome naujų jėgų tęsti to
liau pradėtų darbų.

Ateity, būdami sveiki, sten
gsimės pagaminti ir atvežti j 
parodyti dar įdomesnių ir 
gražesnių vaizdų iš Tamsių j 
senosios tėvynės, neaplenkia
nt ir paskutinių įvykių.

Iki pasimatymo visiems.
M. ir K. Motuzai

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Myllntlem® — Vestuvėms — 

Bank lėtam.-. — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LAt’AVfcTPtE 5800

A. H A.
FRANK LAZAUSKAS

Mirė Birželio 7, 1937, 9 vai.
vakaro, sulaukęs 27 metų amž.

A. a. Frank gimė Toluca, 
Iii. Chicagoje išgyveno 15 me
tų.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Elzbietą, po tėvais 81- 
monavicifltiė, tėvą Andriejų, 2 
seseris: Marcellą ir Clarą, 3 
brolius: Vincentą, Juozapą tr 
Andriejų, brolienę Ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachawk 
ežių koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni, Birželio tl d. Iš koplyčios 
8 30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Aušros Vartų parap. bažnyčia, 
kurioj Jvyks gedulingos pantai, 
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuofttrdžiąl kviečiame visus 
giminės, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lal- 
dotuvėsd.

Nuliūdę tėvai, seserys, bro
liai ir giminės.

Laidotuvių direktorius la- 
chatvics Ir Būnat. Telefonas 
CANaI 2515.

DRĄtJGKS

A. A.
DANIELIUS GRICIUS

Mirė birž. 9, 1937 m., 10:55 vai. ryto, 
sulaukęs 47 metų amžiaus.

Kilo iš Šiaulių apskričio, Šaukėnų para- 
pijos ir miesto.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį O- 

nų, po tėvais Pocaitė, du sūnų: Albertų ir 
Danielių ir dukterį Lucille, brolį Povilų ir 
brolienę Julijonų ir jų šeimų, švogerį Jonų 
ir Elizabeth Pocius ir daug kitų giminių; 
o Lietuvoje du broliu: Augustinų ir Juo
zapų ir seserį.

Kūnas pašarvotas 2452 W. 69th St., tel.lj 
REPublic 6396. Į

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 12 
d. Iš namų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo panelės Švč. parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus-ges ir pažystamus-as dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Duktė, Bro
lis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. 
Telefonas YARds 1791.

Nubausti už nepaisymų “injunctiOn”. Meyer Adelman 
(kairt'j) ir Oakley Mills, Fansteel Metalurgical korporaci
jos, No. Chicago, darbiu nkų sėdėjimo streiko vadai, ku
riuos teisimas sunkiai nubaudė už nepaisymų teisino “in- 
junction”: Adelman nubaustas 240 dienų kalėjimo ir $1,000 
pinigine bausme, 0 Mills 180 dienų kalėjimo ir $500 pinigine 
bausme.

Dykai

MK8.
A. BITTINPAMINKLŲ UDUtttJAI

Dabar siūlo didžiausias 
paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 115.00 ir auk.

Atsakantis darbas
3958 West lllth St.,

Telefonu BlVerly 0005
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

GAILY, IND. LAIDOTUVIŲ DHLEKT0RIA1 
KELNER — PRUZIN

GeriauHiaa patarnavimas — Motaria patarnauja 
Phone 9000 020 W. 15th Ate. Ezerskis ir Suims

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO JSTA1GA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKT|

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

Tol. LAFAYETTE 0727

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
r

Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

- o —
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

•- o-------
Suvirš 50 metų prityrimo 

— - o— -
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite

pinigus 
-----------a----------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

_ _  527 HORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVK.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Ulinois

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMDIII A M PC PATARNAVIMAS
HnlDULnnuL dieną ir naktį
nw AT KOPLYCIOS VISOSE U 1 MIESTO DALYSE

IR 4704 Bo. Westem A\ 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

P. I. Ridikas 
Lacliawicz ir Simai 
J. Liuleviciiis
S. P. Mažeika
A. Masalskis

S. M. Stalas

5

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

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

4348 So. California Ave.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 

Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 Weat 18th Street 

Phone MONroe 3377

1040 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203
10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703
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VIETINES ŽINIOS Mirė Danielius Gricius SPORTAS

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Čikagos Vyčių dvasia visoj 
grožėj pasireiškia kaip tik 
dabartiniu laiku.

Štai, Misų smarkumu ir 
pirm. Petras Bložis ir visa 
valdyba rengiasi prie tinka 
mo Vyčių Dienos surengimo; 
bet, gal, ne visiems žinoma,

Baigia Armouro 
Institutą

Kazimieras Sukišu sūnus 
Kazimiero ir Apolonijos šu
kių, gerai žinomų bulvariš- 
kių, baigia chemijos inžinie
riaus mokslų Armouro insti
tute. '

Graduantas yra baigęs Šv. 
Antano mokyklų Ciceroje ir

kad tuo pačiu laiku tas pats St. Mel’s High School, taip-
Petras Bložis 24 metų cicerie- 
tis birželio 13 dienų rengiasi 
priimti Moterystės Sakrame

gi vienus metus lankė Sl. 
Viator’s College, Bourbonnais, 
lll. Jis ne tik gabus moksle,

ntų su Josephine Vasiliūnai-1 bet sporto srityje. Prieš ke
te, 19 metų ciceriete. Visi su- Ks metus laimėjo auksnį me- 
pranta, kiek jaunuoliui pri- dalį su deimantu iš “Daily 
seina rūpintis tokį svarbų gy- Times” už “Basketball free 
venimo žingsnį darant. , Tlirow Contest”. Kolegijoj

. žaidė su didžiuoju tymu ir Tuom tarpu mūsų gerb. pi- , • v,... .. . įbuvo vienas geriausių žaidė
jų. Yra gavęs kelias dovanas 
nuo mokyklos už gerų stovį 
tyme.

Kazimiera mamytė gailisi,

rmininkas pajėgia asmeniško 
gyvenimo rūpesčius sujungti 
su visuomeniniais rūpesčiais.

MARQUETTE PARK. — 
Birželio 9 d. 10:55 vai. ryto 
persiskyrė su šiuo pasaulin 
Danielius Gricius, vienas žy
miausių šios kolon’jos biznie
rių. Prieš depresijų jisai buvo 
vienas didžiausių kontrahto- 
rių — namų statytojų. Pa 
statė daug gražių ir didelių 
namų. Vėliausias ir v enas 
didžiausių jo statybos darbų 
tai buvo šios kolonijos klebo
nijos statymas, kų jis sėkmin
gai atliko.

Velionis buvo labai malo 
naus budo. visada atsilanky
davo į parapijos ir “Drau
go” parengimus ir tas pra
mogas su savo draugais gra 
žiai paremdavo.

Velionis išaugino gražių 
šeimynų.

Depresijai užėjus, jis buvo 
įstojęs į biznį, kurį užlaikė 
adresu 2451 W. G9th St. Ve
lionis sargaliojo apie metus

Golfininkams Žinotina

Lietuvių GolCininkų Sųjun
ga nuoširdžiai kviečia daly
vauti rengiamam golfo turny
re, birželio 13 dienų, 9 vai. 
ryto, Gleneągles Country Club. 
Bus lošiama nuo skylučių 
(mateh play) ir bus “handy 
cup” sulig padavimo pirmo 
snio kirčio skaičiaus. Kiek 
vienam “foursome’ui” bus 
duodamos dovanos. Turnyre 
bus tik 18 skylučių. Iš ‘four- 
some’o” bus du nugalėti, o 
du likusieji turės dar vėliau 
persitikrinti; vienas likęs iš 
“foursome’o” turės susidėti 
su Lito “foursome’o” liku
siu, ir t.t. Laimėtojas ‘malch 
play’ gaus dovanų.

Šiemet sųegoj turime daug 
merginų. Be abejonės, jos pa Ir či^ kontrastas. Viršui

giai 5 vai. po pietų, o iš sto
ties VYHFC (1420 kil.) kas 
ketvirtadienį nuo 7 iki 8 vai. 
vak. Liepos 10 d. prasidės 
nauja drama ir dainininkai, 
bus ir akordionistai. Bus kas 
nors naujo pasiklausyti.

Klausytojas

Pranešimas
Dariaus - Girėno Paminklo 

Komiteto susirinkimas įvyks 
birželio mėn. 10 d., 8 vai. va
kare, “Margučio” redakcijoj. 
Bus svarstoma svarbūs rei
kalai. Nariai kviečiami atsi
lankyti. V. Rėkus, sekr.

KĄ POLICIJA RANDA 
RYŠIUM SU RIAUŠĖMIS

Ar gali būti ko nors gra
žesnio jaunuolių gyveni/n e ? 
Tai pavyzdis visiems!

O gi sale tų idealinių, jau
smingų rūpesčių dar yra ir 
medžiaginiai: reikia gi val
gyti, reikia dirbti dėl duo 
nos. Petras Bložis ir tų daro 
— veda biznį dar gi seniau
sių 28 metų Ciceroj drabužinį 
biznį ir randa dėl viso to ir 
laiko, ir energijos ir suma
numo.

Darbštus vyras negaišina 
laiko svetimuose užkampiuo
se tarp svetimtaučių, kad su
rastų sau gyvenimo draugę: 1 
savo parapijos ribose pasirin-.

kad negali nuvykti į ‘gradu
ation”, nes išvyksta į Uetu- 
vų su “Draugo” ekskursija, 
kad aplankytų savo senų mo
tinėlę.

Visi draugai linki Kazimie
rui gero pasisekimo baigus 
kolegijų. No-z

ko gerų lietuvaitę, katalikę, 
vytę, ir, nėra abejonės, kud 
Dievo palaima lydės jų drau
gų laiminimus.

■»

Kiek tame yra teisybės, ne
galima patirti. Apie tai pra
neša prieš streikininkus nusis
tačiusi angliška spauda.

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

Chicago policija tvirtina ji 
turinti liudininkų, kad prieš 
įvyksiant kruvinoms riaušėms 
So. Chieagoj streikuojantieji

Idairbininkai laivo paskirstyti. . , , Van A. Bittner, plieno darbi . , ,sirūpins būti tame turnyre, o . ± .u kuopas ir porų dienų mank-... ,, ... ninku streiko Chieagos regi- '! palosusios golfų, vėliau galės
laiko. Paskutiniu laiku gyvu-! Io5li br<lge> anba k, ki„. Mo
no savo- namuose. Rap

Serga Veronika 
Feizienė

Birž. 7 d. išvežta į ligoni
nę (VVtesley Momorial) V. 
Feizienė, kur turi pasiduot 
operacijai. Neseniai V. Fei
zienė palaidojoi savo sesutę a. 
a. Uršulę Dulinskienę, o jau 
ir jai giltinė galanda dalgį.

Ligonės namų adresas yra 
1250 N. Spaulding. M.

terys turės kortomis lošimų, 
kaip ir paprastai 2 valandų 
po pietų.

Nariams pranešama, kad 
birželio 30 d. bus profesijo
nalų ir biznierių turnyras, 
taip pat Gleneągles Country 
Club. Jame bus daugiau ko 
nepaprasto, negu būna sek
madieniais. Taigi, kas gali
te išvažiuoti birželio 30, pra^ 
šc'.ni pašaukti vienų iš že
miau paduotų asmenų dėl pla 
tesnių informacijų.

Dr. G. I. Bložis, sek.

jono direktorius, o apačioj 
vienas streikuojančių darbi
ninkų “Alex” iš Warren, O-Į 
hio. 1

Prieš streikininkus nusista
čius angliškoji spauda pažy
mi, kad tasai ‘ Alex” yra 
gimęs Sibire ant ūkio, lyg 
tuo norėta pasakyti, kad tik 
sibiriokai nepatenkinti plieno 
magnatų darbininkų išnaudo
jimu, arba, jei žmogus atvy
kęs iš .Sibiro, ar kitos šalies, 
tai čia turi mulo vietoj ir ka
pitalistams turtus krauti.

štinami, kaip jie turi pulti 
policijų. Kiekvienos kuopos 
priešakyje buvęs vadas — ka
pitonas.

SOLISTAMS IR CHORAMS!
Didžiniisiaa Muzikos, Dainų Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKUS ŽINIOS”
1 <1H> N. Danu-n Ave.. Chlcago, II1.

SHE LOŠT 20 
POUNDS 0F FAT

• I . r»- . • i — Nereikalauk, kad kitas
Skaitykite Biznierių | iškęru tai, ko tu pats nega- 

Bargenus | Ii pakęsti. P. Syrus

— Visa, kas parašyta, yra 
mąstančių žmonių mintis.

Carlyle

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI!
Ap»ti savo sveikata reikalaukite ŠVIEŽIŲ cigarete

NEGALIMA PIRKTI PASENUSI 
OLD GOLD

KIAUSI klimato laipsniai, drė- 
umaa, sausra ... visi labai pa

veikia cigaretus. Padaro juos nesma
gius ir nublukusio skonio. Skaudan
čius jūsų gerklei! Paveikia ir vargi
na jūsų narvus.

Bet ne taip Dvigubai-Švelni Old 
Oolds!... Old Goldą užlaiko savo
tišką orą skirtingam, klimato-nepa- 
veikiamam pakely. Dvtpuftni-įvynioti 
tobuliausiam^ nepermerkiajne * Cello-

>' phane ... du džiaketai, ne vieoAs, sau- 
goja Old'Golds rinktinių derlių ta
bakų šviežumą.

Tuo būdu, Old Oolds rinktiniai ta- 
bnkaiiįįJjg’Tinių salių ir mūsų Pie- 

tvbių pasiekia jus aukščiau-
• •'šiam laipsny tobulumo rūkimui. Ska

niausio kvapo, maloniausio skonio. 
Visi erzintojai išimti.

P. LORILLARD COMPANY, INC. 
(Įsteigta 1760)

Copyright, 1*37. by P. Eorlilard Co., Ine.

to" «

VIRSVTINIR 
"CKI.mPHANB~ 

KŽIAKRTAM ATRI- 
DARO IS

APAČIOS

TAI EKSTRA DŽIAKĖTAS! Kiekvienas 
pakelis Dvigubai-Švelnių OLD OOLDS yra 
įvyniotas j DU diiaketus — dvigubas Cel- 
lophane. Tas EKSTRA d f. i ak etas užlaiko 
OLD OOLDS geriausiam stovy bite klima
te. Negalite pirkti pasenusį OLD OOLD.

“Svieiiaa kaip Maine Rytas".. . Tas mus čionai dabar gražus oras. Bet, 
žinomą^. turime drėgnins Ir mišiolas dienas mlžkuoae kuomet smagu dč- 
včtl ataustą Ir los EKSTRA džlaketus ant Old Oold IS tikro tinkamas. 
Užlaiko Old Oolds taip Šviežius kaip saulėtas Maino rytas, niekuomet 
drign, ar pasenę.

Uoger C. Maynard (vadas), Maynard’s Camp, Rockwood, Me,

RADIO

BUDRIKO PROGRAMA

Feel full of pep and possess tha 
slender form you erave—you can’t 
lf you Usten to gosslpers.

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

Mrs. Elma Verille of Havre da 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now.” j,

No drastic cathartics—no constl- 
pation—būt bllssful daily bowel ac- 
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen.

Budriko AVCFL radio pro
grama sek’m. vakare, nuo 7:30 
iki 3 valandos, su didele or
kestrą išpildė labai gražiai 
lietuviškas liaudies melodi
jas. Griežė 11 instrumentų or
kestrą. Bubinaitės ir Juoza
pėlis smuikininkai. Stebėti
nai gerai buv© išpildytas vai-, 
nikas (6 liaudies dainos), 
dainuojant St. Rimkui ir pri
tariant orkestrai. Už tų dai
nų vainikų leidėjas Budrikas 
ir WCFL radio stotis gavo 
daug pagyrimo laiškų ir nuo 
svetimtaučių. .

Kitos jBudriko programos T)oublc Ącf,onj

būna iš WAAF, pirmadie- — ’-------*—----------
niais ir penktadieniais (ly-

c»p:

BAKING
POVVDERI

Šame Price lodau, 
as 45 įtars Aqo 

25 ounces25$
Z

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BV OUR GOVERNMENT

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMS!
Dabar pas mus galite guull tikros LietuvlAkos Valstybines Degti

nes importuotos ift Lietuvos.
(Mes Ir visi mflsų darbininkai esame tikri lietuviai ) 

UTILITY LIQVOR DISTRIHUTORM, INC.
5031-33 S. Asliland Ave.

Telefonuokite bile laiku, l’rosiM-c, 0740

SUTAUPYKITE ŠIUOS KASTUS
Tni yra pilnos kainos už finansavimų jūsų vartoto kart 
GENERAL MOTORS INSTALLMENT PLANU, iniman' 
pilnų suprantamų apdraudų, padengiant ir “collision.”
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

75.12
75.52 
75.68
79.52

18
Notv

20.JF 
24 2( 
24.7( 
26.64

iki 50.00 $34.20
20(5.00 44.68
250.00 48.56
300 00 50.04
350.00 50.56
370.00 50.72

KAM MOKETI DAUGIAU KITUR ?
Pirkite čionai garantuotų GEROS VALIOS vartotų 

automobilių šiomis žemomis kainomis.

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTŪRA

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

— Tas yra bailys, kuris 
mato gera, bet jo nedaro.

Ispanų pasakymui

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ

MORGIČIU

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

Išmokam 4%
DIVIDENTAS UŽ 

PADĖTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.0( 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, \Vash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RĮ OTOJAS

Kas norite namu, ISvalytl lr lš- 
popleruotl, tai kreipkitės Į ;

J. Purtokas 
6425 So. Richmond St.

Tel. Hemlock 2573

TAVERNA PARDAVIMUI

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contraetor and Bnilder,

6739 So. Maplevvood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

Tuoj parsiduoda gerai (rengta Ir ge
rai ISdtrbta taverna. Priežastis — 
silpna sveikata.

1005 W. 71 flt.
Tel. Vlncennes 10268

FORKIOZAVIMO BARGENAS

Pardavimu, 2 flatų plytinis, 6—6, 
.lamas. Furnace Šilima. Naujai 1S- 
dekoruota.

2446 W. S0 St.

PAIEAKOJIMAS
PaleSkau M. ,r Agnležkos TTrbanų. 
Gyveno 4612 So. Washtenaw Ave. 
Chlcugo. III Patys ar Juo„ žinan
tieji rąžykite: Joana BtikauHkienė, 
35 Hewey St.. Waterbury, Conn.

PARDAVIMU AR IflRENDAVI.Mirl

Taverna pardavimui ar ISrendavlmuI 
kartu su visais (rengimais. Oerns 
kampas. Norime parduoti, kad lik
viduoti palikimą.

Joseph J. Radomsk,
2259 W. 23rd PI.

REIKALINGAS DRA1VER1S
Tuoj reikia Aralverlo dralvytl dak
taro mažiną. Alga, kambarys lr 
valgis. Kreiptis tarp 12 Ir 1 vai. 
dieną. DR. C. 8. O’NEILL, 4740 
Drexel Bl.

PLATINKITE “DRAUGĄ'1


