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STALINAS, MATYT, 
TAIKO Į VOROŠILOVĄ

Prancūzija bijo bolševikų vadų 
visiško išsižudymo

IŠRADIMAS SUSEKTI DANTIES GEDIMĄ
>•"
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NACIAI PLANUOJA NAUJUS 
ŽABANGUS KATALIKU BAŽNYČIAI

BANDYS KUNIGAMS SUVARŽYTI
ŽODŽIO LAISVI BAŽNYČIOSE

PARYŽIUS, birž. 10. — 
Rusijos diktatorius Stalinas 
vykdo sovietų kariuomenės 
vadovybės valymų. Čia spėja
ma, Stalino tas žygis nukrei
ptas prieš patį karo komisarų 
gen. Vorošilovų, kurį jis nori 
suklupdyti ir juo nusikratyti.

To siekiama gudriomis prie 
monėmis. Pirmiausia su pa
ties Vorošilovo sutikimu pa
šalinami iš kariuomenės vado
vybės abejotino ištikimumo 
generolai ir į jų vietas įstatomi 
tikrai ištikimi diktatoriui va
dai. Kaip tas “valymas” bus

baigtas, kaip pašalintųjų dau
gumas bus nuvaryta j kapus, 
Stalinas pasijus pakankamai 
stipresnis ir tuojau suklupdys 
patį Vorošilovų. Nebus kam, 
kas galėtų jį ginti.

Prancūzijos socialistų vy- 
riausyliė bijo Rusijos bolševi
kų vadų savitarpio išsižudy
mo. Ne dėl to, kad Prancūzi
jai būtų jų gaila. Bet dėl to, 
kad prancūzai netektų Rusi
jos kaipo rimtos sąjunginin
kės prieš Vokietijos užsimoji
mus.
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• BR®? Varžys norinčius įstoti į

seminarijas jaunuolius
BERLYNAS, birž. 10. — mas pradžios mokyklas. 

Vokietijos vidaus reikalų mi-1 Stengtis katalikų jaunimą 
nisterija planuoja naujus ža- atkalbinti nuo įstojimo į vie-
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Northwėstem universiteto dantinėj mokykloj išrastas čia vaizduodamas instrumen
tas susekti danties gedimą. (Acme Photo).

bangus Katalikų Bažnyčiai. 
Būtent, planuojama uždrau-

nuolių kongregacijas. O į ku
nigų seminarijas iki 18 metą

sti katalikų vyskupams ir ku- amžiaus jaunuoliams neleisti
nigams bažnyčiose iš pamoks- Įstoti, ypač be pasaulinių au
linių skaityti ganytojiškus lai- toritetų pripažinimo, kad tie 
škus, arba kitus bažnytinius , aspirantai yra dvasia ir kūnu 
dokumentus ir pareiškimus, sveiki.

PASIRYŽĘS IŠVADUOTI BILBAO
Tai paprasta propaganda

PERPIGNAN, P rancūzi -1500,000 vyrų. Girdi, visi ka-

RENGIAMA KUNIGŲ SE
MINARIJA MEKSIKOS 

JAUNUOLIAMS
ja, birž. 10. — Valencijos ra
dikalų karo ministeris socia
listas Indalecio Prieto pareiš
kė spaudos atstovams, kad jis 
pasiryžęs vaduoti Bilbao ir 
nieku būdu nepaduos to mies
to nacionalistams.

Kad ši Prieto propaganda 
būtų įspūdingesnė, jis nupasa
kojo, kad radikalų vyriausybė 
sudaro galingą kariuomenę iki

reiviai artimoj ateityje gaus 
reikalingą militarinį išmankš- 
tymų ir tuojau bus sukeltas 
visais frontais generalinis 
puolimas prieš nacionalistus.

Jis mano iki to “generali
nio puolimo” Bilbao radika
lai ištvers savo pozicijose, o 
po to tas miestas bus visiškai 
išvaduotas nuo nacionalistų 
žnybimo.

KAIP NACIAI ŽNYBIA 
KATALIKŲ SPAUDĄ

NEW YORK, birž. 9. — 
“Jei katalikiška spauda yra 
galingiausia Bažnyčios sau
gai priemonė, tai griežčiau
sias puolimas prieš šių saugų 
yra visiškas jos panaikini
mas”, pareiškia laikraštis A- 
merica.

Taip šiandien yra nacių val
domoj Vokietijoj. Naciai pra
dėjo sistematiškai varžyti ka
talikiškų spaudą. Daugumą 
laikraščių visiškai uždarė.

ANGLIJA KALTINA ISPA
NŲ GEN. FRANCO

ERIE, Pa., birž. 10. — J. 
Valstybių katalikų vyskupų 
komiteto meksikiečių kunigų 
seminorijos reikale pirminin
kas J E. Erie vyskupas J. M. 
Gannon paskelbė, kad įgyti 
seminarijai “Montezuma” na
mai (buvęs viešbutis) už po*" 
kių mylių nuo Las Vegas, N. 
M., jau pertaisomi, remontuo
jami ir rugsėjo pradžių semi
narija bus atidaryta ir aspi
rantai į kunigus — meksikie
čiai jaunuoliai, bus priimami. 
Seminarija bus Meksikos vy
skupų žinyboje. Šventasis Sos 
tas patvirtins mokytojinį šta
bą. Visi finansiniai reikalai 
kol kas pasiliks J. V. vyskupų

LONDONAS, birž. 10. —
Anglija rado, kad gegužės 13 
d. įvykęs britų karo laive Hun , komiteto žinioje iki Meksikos 
ter sprogimas, nuo kurio 8 vyskupai turės galimumo įsi- 
jūrininkai žuvo ir 24 sužeista, Igyti nuosavaus reikalingo se-
yra ispanų nacionalistų vado 
gen. Franco kaltė ir jam pa
siųstas aštrus protestas.

Sprogimų sukėlė pliūdu- 
ruojanti mina Almerijos pa
krantėse. Sako, mina buvus 
nacionalistų įleista į jūrų.

Anglijos vyriausybė pažymi 
ji rezervuoja teisę išreikalau
ti 350,000 dol. atlyginimo.

VIESULAS OKLAHOMOJ

Pirmiausia katalikiškiems 
laikraščiams uždraudė paduo
ti visokias pasaulines žinias 
ir pasaulinius straipsnius. Įsa
kyta tenkintis vien katalikiš
komis žiniomis ir straipsniais. OKLAHOMA CITY, birž. 
be jokių politinių priemaišų; io — Oklabomos valstybės 
Uždrausta atsakyti j nacių dalį ištiko viesulas (tornado,).
laikraščių užsipuolimus ir 
šmeižtus prieš Bažnyčią, ka
talikus ir, abelnai, prieš reli
giją-

Viena moteriškė žuvo.

kraščiama įsaikyta dėti tik su
sijusius su Bažnyčios reika- 

Vadinasi, naciai kiek gali irlais skelbimus. Visi kiti skel
bimai griežtai uždrausti. Gir-kiek nori gali pulti Bažnyčią, 

tikėjimą ir viską, kas katali
kams yra brangu, o katalikiš
kiems laikraščiams neleidžia-

minarijos išlaikymui 
liaus.

ištek-

,SVAID0 MEDALIUS! NE‘ 
—- ŽINOMOJO KAREIVIO

PROVIDENCE, R. I. birž.
10. — Čia gražiai minėta kun.
H. A. Normano 25 metų kuni
gystės jubiliejus.

Šis kunigas gimęs Anglijo
je. 1921 metai jis liko neregis.
Šventojo Sosto specialiu dis- 
pensu jam leista ir toliau lai
kyti Mišias. i 1 <1

Savo jubiliejaus dieną kun.
Norman laikė iškilmingas Mi
šias Švč. Sakramento bažny
čioje.

PAMINKLĄ

HITLERIS ATLANKYS RY
TŲ PRŪSIJĄ

Ši seminarija steigiama 
meksikiečiams Meksikos vys
kupams prašant, kadangi Me- 
iksikoj jau ilgi metai uždraus
ta katalikams turėti kokias 
nors mokyklas ir kitas švieti
mo įstaigas. Yra vilties, kad 
ten katalikų persekiojimai ne
tolimoj ateity vis gi bus nu
traukti ir jauni meksikiečiai 
kunigai bus reikalingi užimti 
pasenusių ir mirusių vietas. 
Meksikos vyskupams kunigą 
reikalingumo klausimas buvo 
didžiai svarbus ir šiandien J. 
V. vyskupų dėka dalinai jau

MARIENAVERDER, Rytų 
Prūsija, birž. 10. — Šis mies
telis vra arti Dancigo miesto. 
Paskelbta, šio birželio mėn. 
19 d. čia atvyks diktatorius 
Hitleris sakyti “reikšmingą” 
kalbą. Įj.

Šiuo reikalu susirūpinę len
kai, nes iš Hitlerio reikia lau
kti kokio nors naujo “siur
prizo.”

BRIUSELIS, Belgija, birž. 
10. — Belgų senate iškeltas 
sumanymas paskelbti amnes
tiją visiems buvusio karo lai
ku įkaitintiems kaliniams.

Prieš tai subruzdo karo ve
teranai. Apie 400 jų susibūrė 
aplink nežinomojo kareivio 
paminklą ir protestan sume
tė ten karo medalius.

Laukta ko blogesnio ir bu
vo iššaukta kariuomenė su 
tankais.

Kaip žinoma., tų kalinių 
dauguma karo laiku buvo Vo
kietijos šalininkai.

MAŽĖJA ŠELPIAMŲJŲ 
ŠEIMŲ SKAIČIUS

nesuderinimus su konkordatu, 
ypač priešingus naciams.

Taip pat planuojama, .užda
ryti mažiausia penkis vyrų 
vienuolynus, anot nacių, įvel
tus “nedorovės” bylose. Su 
tais vienuolynais susijusias 
ligonines paimti išimtinon 
valstybės žinion. Uždaryti, ar
ba pavesti civilinių autorite-
tų žiniai vienuolynų išlaiko- riaus lipytųjų.

Savo keliu švietimo ministe
rija naujuoju sprendimu pas
kelbė, kad iš religinių pamo
kų mokyklose išimti tuos vai
kus, kurių tėvai, arba globė
jai to reikalauja

Hitlerio sargybos laikraštis 
So,hwanze Korps toliau puola 
Chicago kardinolą už Hitlerio 
pavaišinimą sieninio popie-

išspręstas.

MIRĖ NUO ŠUNIO 
“JDREsKIMO”

Chicago miesto šelpimų tei
kimo komisionierius L. M. Ly- 
cns praneša., kad
žėja šelpiamųjų šeimų skai
čius.

Nuo 1936 rru, birž. 1 d. iki 
šių metų birž. 1 d., tai yra, 
vieneriais metais, 17,281 šei
ma išėjo iš šelpiamųjų skai
čiaus. Beliko 75,172 šeimų.

PLIENO FABRIKU STREI
KININKAI KREIPIAS Į 

DARBO BOAROĄ
“Steel AVorkers Organi- 

zing” komitetas kreipės į na- 
cionalį darbo santykių boardą 
reikalaudamas priversti plie
no kompanijas pasirašyti su
tartį su streikuojančiais dar
bininkais. Komitetas nurodo, 
kad ^Vagnerio darbo aktas tu 
ri būti vykdomas.

Plieno kompanijos atsako, 
kad tas AVagnerio aktas nepa
žymi apie jokias raštu dary
tinas sutartis ir kompanijos

MCKINLAY DAR NEIŠSI
SUKĘS NUO NESMAGUMŲ

Federalinio teismo J^viduo- 
tojasi R. AV. McKinlay aną
dien teismo išteisintas fryšitim 
su Zintako “jury” vieno na
rio papirkimu. Dabar jis 
traukiamas tieson už sąmoks
lą prie teisingumo vykdymą. 
Bylos nagrinėjimas bus pra
dėtas šio birželio 23 d.

Be to, McKinlay turi dar
vienerius metus kalėti už tei-
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smo panieką. Šiuo reikalu pa 
'duotas apeliacijos skundas.

di, jie susiję su ekonomikos 
reikalais ir tas neleistina.

Paskutiniais laikais naciai

SOLISTE JONUŠKAITĖ- 
ZAUNIENE GASTROLIUO

JA PARYŽIUJE

ma net išsiaiškinti, pasiteisin- • pagaliau uždraudė katalikiš-
t i, nekalbant jau apie griežtą 
tų visų šmeižtų atbloškimą.

Naciams tačiau to buvo per 
maža. Jie rado kad kai kurie ka 
talikiški laikraščiai sėkmingai 
išsilaiko dedamais skelbimais. 
Neužilgo katalikiškiems lai-

kiems laikraščiams savo skil
tyse spausdinti maldas Visa
galiam dėl katalikiškų mokyk
lų apsaugos. Tuo būdu jie pri 
pažįsta maldos galingumą ir 
šią ginimosi priemonę bando 
išplėšti iš kataliką.

KAUNAS. — Lietuvos o- 
perog solistė Vincė Jonuškai- 
tė-Zaunienė išvažiavo į Pary
žių, dainuoti viename žymiau
siame Paryžiaus teatre Ope
ra Comiąue. Gegužės 26 d. 
Jonuškaitė-Zaunienė dainavo 
Carmen partiją.

Balandžio 28 d. kažkoks 
svetimas šuo užpuolė mergai
tę Susan Lederer, penkenų ir NUBAUST| SUKTYBES
pusės metų amžiaus, Floss- 
moor-e. Po to įvykio pastebė
ta mažas galvos įdrėskimas ir 
viskas užmiršta.

Pereitą pirmadienį mergai
tė staiga susirgo, paimta į li-

mieste ma- pasiryzusios nepasirašyti jo
kių sutarčių.

“Steel AVorkers Organi- 
zing” komitetas yra C.I.O. 
šaka ir jis yra Lewiso vado
vybėje.

So. Chicago ir visoje strei
ko zonoje streikuojantieji dar 
bininkai ramiai laikosi. O Chi
cago miesto majoras Kelly 
rado, kad Republic Steel kor
poracija, įsigijusi savo ištiki- 

Oook apskrities teisėjas Ja- miems dirbantiems darbinin-

ŠAKIŲ APSKR. VIRŠININ
KU PATVIRTINTAS J.

NAMIKAS
KAUNAS. — Nuo 1936 m. 

balandžio mėn. 28 d. Juozaa 
Namikas laikinai ėjo Šakių 
apskrities viršininko pareigas. 
Dabar vidaus reikalų ministe
ris Juozą Narni ką tose parei
gose patvirtino.

PER RINKIMUS

recki nuteisė po vienerius me
tus kalėti 28-ojo wardo 14-ojo 
precinkto penkis l>aleavimų ve

goninę ir birž. 9 d. mirė. Kon- (]5jus u- at|iktas
statuota pasiutimo liga.

Atnaujintas palaidų šunų 
gaudymas.

LIETUVOS VIENOS GY
DYTOJŲ DRAUGIJOS

GARBĖS NARIU

KAUNAS. — Vienos, Au
strijoj, gydytojų draugija, ku 
ri švenčia 100 metų sukaktu
ves, išrinko savo garbės na
riais kelis medicinos moksli
ninkus, jų skaičiuje ir Lietu
vos medicinos fakulteto ordin. 
profesorių K. Buinevičių.

balandžio 1936 me<tų “prima-
ry-M

17 ASMENŲ SUŽEISTA

YOUNGSTOAVN, O., birž. 
10. — Great Lakęs streikinin
kai susikirto su pašerifiais. 
17 asmenų sužeista.

MIRĖ STALINO MOTINA

kams Pullmano vagonus, ne
peržengia miestinių bigijenos 
įstatymų ir viskas yra “tvar
koje”.

Žiniomis iš Ohio valstybės, 
tenai yra nerimas ir vyksta 
įvairių rūšių bruzdėjimai 
prieš plieno kompanijų atkak
lų nusistatymą.

Michigano valstybė ir gi 
streikų skandžiai ištikta. Ten 
kai kur piliečiai autorizuoja
mi savo saugai įsiginkluoti, 
kadangi valstybės autoritetai 
laikosi neutralumo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:10, leidžia

si 8.-24.

MASKVA, birž. 10. — Tif- 
liae mirė diktatoriaus Stalino 
motina Jekaterina Georgevna 
Džiugašivili, 77 m. amž.

AVASHTNGTON, birž, 10. 
— Čia atvyko japonų preky
bos misija. Sekretorius Roper 
pasi riko ir sveikino svečius.

“DRAUG 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS Jvyks

BIRŽELIO 19 D.

laivu “Berengarla”

per Cherbourgą 
Ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto



< < DRAUGAS
LITHUANIAN DAILY FBIEND

PublUhed Ually. Except Sunday. 
8UBSCRIPT1ONS: One Year — $6.00; 8lx Montha

— $3.50; Three Montha — $3.00; One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00; 81x Montha — $4.00;
Copy — .03c.

Advertiaing lr "DRAUGAS" brlnga beat reaulta. 
Adiertiaing ratea on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Uakiey Avė., Chicago

“DRAUGAS”
I&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Bendradarbiams lr korespondentams raštų negrąžina.
Jei neprašoma tai padaryti lr neprlsiunCiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus lr ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąją 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraštln nededamos.

Kedaktorlus priima — nuo 4 vai. Ilgi 5 vai. popiet.
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 

Metams — $6.0u; Pusei metų — $3.5u; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų 
— $4.00. Pavienis num. 3c.

Skelbmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Baigusiems Pradžios Mokyklas

Šiandien baigiasi mokslo metai mūsų 
parapijų mokyklose. Keli šimtai mergaičių 
ir bernaičių išeis iš rūpest.ngos seselių mo
kytojų globos. Dabar tėvams teks didesnė 
atsakomybė savo vaikus prižiūrėti taip, kad 
jie laikytus tų idealų, kuriais pasiremiant 
buvo auklėjami lietuviškose, katalikiškose 
parapijų mokyklose.

Tėvai dažnai nepajėgia pasukti vaikų 
į tinkamų kryptį. Yra ir tokių tėvų, ku
riems tikrai jau sunku su savo vaikais be- 
susikaribėti. Dėl to į pagalbų reikia pasikvie
sti aukštesnę mokyklų. Ne be spalvę mo
kyklų, bet tokių, kuri ir moko ir auklėja.

Dažniausia vidurinėse mokyklose nusi
stovi vaikų pažiūros, susiformuoja jų cha
rakteris. Anot konsulo P. Daužvardžio, to 
amžiaus jaunimas yra lyg to gipso masė, iš 
kurios gali nulipdyti ir angelų ir velnių. 
Vadinas, mokykla turi tiek daug įtakos, kad 
ji gali žmogų padaryti laimingu visais at
žvilgiais, arba padaryti beverčiu — nenau
dingu nei Dievui nei žmonėms.

Dėl to kataliki? vadai rūpinasi katali
kiškųjų mokyklų steigimu, dėl to katalikų 
visuomenė nesigaili aukų tų mokyklų išlai
kymui ir visi sųmoningi katalikai tėvai sa
vo vaikus leidžia į katalikiškas pradž os, 
vidurines ir aukštųsias mokyklas, nes jie 
tikrai gerai supranta tų-mokyklų begalinę 
reikšmę.

Vakar ir užvakar šioj vietoj rašėm apie 
lietuvių aukštesnių&ias mokyklas. Trumpai 
jašė'm apie mokslo metų užbaigbnų Šv. Ka
zimiero Akademijoj ir Marianapolio Kole
gijoj.

Mergaitės, baigusios parapijų mokyklas, 
geresnės sau vietos neras, kaip šv. Kazi
miero Akademija, nes tai yra ir katalikiška 
ir lietuviška įstaiga. Bernaičiai irgi turi 
susirasti sau katalikiškų mokyklų. Jie gali 
stoti į Marianapolio Kolegijų, kurioj ir ben
drasis mokslas ir auklėjimas yra aukštai 
pastatyta. Tų kolegijų lankydami bernai
čiai ar jų tėvai tikrai negalės skųstis, kad 
permaža lietuvių kalbos dėstoma.

Be čia suminėtų vidurinių mokyklų, tu
rime jų ir daugiau. Pittsburghe yra Šv. Pra
nciškaus Seserų vedamoji mergaitėms aka
demija ir Šv. Kazimiero parapijos “Migli 
School”, kurių gali lankyti ir mergaitės ir 
bernaičiai. Šv. Kazimiero Seserys turi vi
durinę mokyklų prie Philadelphijos, New- 
ton, Pa.

Taigi, matot, jau ne vienų, bet kelias 
vidurines mokyklas turime, kuriomis mūsų 
vaikai gali naudotis. J r tesinaudoja. Nė 
viena iš jų dar nėra perpildytos. Vietos yra. 
Kai kuriose priimami ir kitataučiai (ir j e 
mūsų mokyklomis yra lahai patenkinti), nes 
lietuviais mokiniais neužp’ldomos. Jei dau
giau lietuvių savąsias įstaigas labiau įver
tintų, kitataučių nereiktų priimti.

Nesigailėkime savo vaikams mokslo. Lei
skime juos, kurie tik galime, į katalikiškas, 
lietuviškas mokvklas.

Ar jie dirbo už svetimų valstybių pini
gus, ur ne, sunku pusakyti. Pasaulis grei
čiausia tum netikės, kaip netikėjo dčl pir
mesnių areštų ir net “pris'pažinimų” teis
muose, kad, girdi, jie buvę niekšai, išdavi
kai, dirbę svetimų naudai.

Greičiausia ir Vu rei kiu susektųjų “ko- 
mun stų priešų” nusikaltimas nėra didesni.-, 
už tų, kurių daugybė sušaudyta. Jie nuteis
ti ir sušaudyti dėl to, kad vienu ar kitu 
būdu pasipriešino kruvinai Stalino dikta
tūrai, kad išdrįso savo nuomonę reikšti, kud 
panoivjo bent šilk tek laisviau veikti.

Stalino diktatūra yra žiauri ir kruvina. 
Ji daug žiauresnė i.ž fašistų ir nacių dikta
tūrų. Ji sunaikino visokių žbnonių laisvę. 
Kus joj nuo )>at bolševizmo įsigalėjimo n«bėi 
nei tikėjimo, nei susirinkimų, nei spaudo.-;, 
nei kitokių laisvių.

Mes dėl to nekartų esame pastebėję, kad 
jei jus komunistai kvies į vadinamąjį “ben
drų frontų” demokratyboi ginti Vokietijoj, 
Italijoj, Ispanijoj, Lietuvoj ar kur kitur, 
pareikalaukite, kad pirmoje vietoje “ben
drojo fronto” organizatoriai įdėtų į savo 
piogramų kovų dėl demokratybės Sovietų 
Rusijoj ir kad jie protestuotų dėl vedamo 
teroro ir žmonių kraujo liejimo.

Suvalkiečio Protestas

Bus Daugiau Kraujo Praliejimo

Sovietų Rusijoj laukiama naujų suėmi
mų ir daugiau kraujo praliejimo.

Rytų komunistų partijos sekretorius J. 
M. Vareikis (neabejotinai lietuvis), susekęs, 
kad aštuoni svarbių pramonės šakų vedėjai 
priklausę prie “naujo valstybės priešų liz
do” ir už “Japonijos ir Vokietijos pinigus” 
sistematingai tas Sovietų Rusijos pramone;-, 
ardę.

Suimanfeji yra žvmfis kdmunistų vei
kėjai.

Vienas suvalkietis “Šaltinyje” kelia 
protestų dėl kalbos darkymo. Nurodęs visų 
eilę faktų, savo rašinį taip baigia:

“Suvalkija yra tasai Lietuvos kampe
lis, kuriame dar iki šiol galima buvo gra
žiai lietuviškai kalbėt išmokti. Bet jei mes 
suvalkiečiai/ prisiklausę Radiofono (kalbė
tojų, ne tik įvairiomis tarmėmis laivuojan- 
čių, bet nekartų fasuojančių ir lenkuojančių, 
pats neapdairiai busime jais sekti, ir sveti

tų, iš mūsų skambios, gražios, grynos kal
bos gali pasilikti vien duonelaibškas kiau
lių jovalas ar moderniškas Darbo Rūmų 
“šiup nys”...

‘ Aš manau, kad nė vienas susipratęs 
ir save gerbiąs suvalkietis, šitokios ateities 
savajai kalbai nenorės ruošti.

“Taigi Suvalkiečiai! budėkime savo kai 
bos grožio ir lobio sargyboje”.

Rengiasi Naujam Žygiui?

Birželio 19 d. Hitleris sakysiąs svarbių 
slaptų kalbų savo senesniems ir patikimiems 
sekėjams Baltijos pasienyje. Jis kalbesius 
viduramžio pilyje Marienburge.

Apie kų Hitleris kalbės?
Tas klausimas daug kų užintrigavo. Spė

jama, kad tai bus pasiruošimas dar vienam 
Hitlerio žygiui sulaužyti Versalio sutartį, 
užimti laisvąjį uostų Dancigą, o gal ir vi
sų lenkų koridorių panaikinti.

Tos žinios, žinoma, daugiausia rūpes
čio užduoda Lenkijai, kuri per pastaruosius 
kelerius metus buvo susirišusi labai arti
mais ryšiais su Vokietija. Jei Hitleris kė
sintųsi užimti Dancigą, ne tik tie ryšiai 
sutrūktų, bet dar ir karas galėtų kilti.

Dėl tokio nacių žygio ir Lietuvai nebū
tų ramu. Juk jie dar neišsižadėjo obalsio 
“Drang nacb Osten”. Tiesa, ir su Lietu vu 
jie atnaujino gerus santykius, padarė su
tartis, tačiau vokiečiai su sutartimis jau se
niai nebesiskaito. Taigi, reikia budėti.

Aišku, Kad Taip

Kariuomenės ir visuomenės susiartini
mo dienoj Kaune kuro nūn steris tarp kitko

Savosios teritorijos tik gerais taik’ngaJs no
rais ir gera valia neapsaugosime. Mes turimu 
būti gerai apsiginklavę ir pasiryžę ginklu 
ginti k ekvienų mūsų žemės pėdą. Tik tada 
mūsų žodis turės svorį ir mūsų teisės nebus 
mindžiojamos”.

Aišku, kad laip. $Jet neužtenka stiprios 
ir gerai apginkluotos kariuomenės. Reikia, 
kad ir visuomenė būtų gerai suorgan’zuota, 
vieninga, pasiruošusi. Vyriausybės yra pa-

Surinko J. F. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

Sulietuvino S. Lukas_________________
(Tęsinys)

“Visuomenės patarnavimu, 
metodstų federacijos”, kmi *"es gavome evangeliją, 
randasi 150 Fiftli Avė., New nit<*hl
York City, raštininkui Harry 
F. Ward, AYinifred L. C'liap- 
pell ir Charles C. Wehber 
taip pat protestonanis nuola 
tos siuntinėja atsšaukimus, 
kuriais yra puolamas Šv. Tė
vas ir Katalikų Bažnyčia ir 
nurod'nėja, kad tik komun'z- i
ms yra apsigynimo įrankis'n«i lw'aliz"">- ‘virtai suju- 
nuo fakiz.no. Toliau. 1936 me-|nSiant krikščioniškus visne- 
tais lapkričio mintyje Ulei-'“18.6“ 'arnlonaja valstybine 
stuose jų atsišaukimuose tu n . keilievy ste, kurios tikslai, s.e- Ilero|aj j,a|į nptj |H, vikeišino.

rvų bedievystės platintojų 
vekimui. Iš Albert Ritclil 

kad 
Rauscheil- 

Imscli, Rausehenbusch pagini
dė Harry F. Ward, Beuven,
Nierlmbr jr daugelį kitų pro- 

i testouų tikybos mokslo moky-
J tojų, dvasiškų daktarų ir ra- “per dvi dienas, Chicagos 
dijo vedėjų, kuiie elniui vilniečiai, sukėlėme Ispanijos
raudoną visuomenės evange- parajnai suvirg $1(M) Tai ne_ 

lliją pakeitė į aiškiai raudo-|,laugt„ bara saVo tavorščius 
L. Pruseika.

Taip, tavorščiai, nedaug. 
Kad kaip, liendro prunto ge-

dame, kad Šv. Tėvas atvaiz 
duojamas, kaipo švento karo 
skelbėjas ir kad tuo tikslu 
Jis atsiuntė čia pas mus net 
savo kardinolų Pacell’, “su
žinoti, kokia pagalba tam ku 
rui būtų gaLitua. iš šio krašto 
valstybių ir tikinčiųjų gau
ti”.

Taip pat jie išsiuntinėjo 
nuorašus Rusijos naujos kon 
stitucijos tuo tikslu, kad ‘ į- 
rodžius” protestonanis, kad 
šia konstitucija komunistų 
Rusijoje suteikiama žmonėms 
tikybos laisvė.

Jų lapkričio mėnesio leidi
nyje randama, kad “Vatika
nas su Hitleriu ir Musolin į) 
sudarė triumviratų, kati su- 

o at-
mais pela s savųjų kalbų šiukšLint, tai rim
tas pavojus, kad po dešimties — kitos me-1 naikinus demokratijų,

gaivinus autokratijų”. Toliau 
yra klausimas: “Kų mūsų lai
svieji įvairūs protestonai da
lys? Iš tikrųjų j’e negali dė
tis su melagingais karo kė
lėjais ir tikybiniais priešais

kiunt naujos ekonominės tva 
rkos, tvirtas sujungimas žy
dų, stabmeldžių, bedievių ir 
federal council protestonų po 
Maskvos vėliava... Ta pati 
padėtis matosi federal conn- 
eil išreiškimuose, dvasiškių 
vienybės posėdžių ir seime 
lių nutarimuose”.

JI

Rajoniniai Pieninių 
Suvažiavimai

Presbiteri jonų laikraščio 
“Banner” redaktorius Dr. 
James H. Snoivden 1933 me
tais rašė:

“Visos mūsų protestonų lni 
žnvčios pamažu sąmoningai 
ir dažnai nesąmoningai n>-- 
ša'mos į Rusijos komunizmų 
bangas. Daugumoje jų įvai
riais būdais ir laipsniais pa 
keičiama nuodėmė psichologi
ja, išganymas soeialogijo, kry 
žilis kryžkaru, bažnyčia pa
sauliu ir Dievo Karalystė vi
suomenės tvarka. Dievo Ka
ralystė yra toli ir jie nori jų 
pasiekti trumpu keliu. Jie 

'mato nuo kalno viršūnės re
Protestonų kunigužis Ilar- gėjimą, kuris nėra nepanašus 

ry F. Ward prieš du metu tam, kurį pirmiau kadaise 
Detroite jaunimo seime paša- | mūsų Viešpačiui gaudytojas 
kė atvirai, kad “nesuranda j atskleidė prieš ak:s ir žadėjo 
t’kro skirtumo tarp bedievių paaukštinti Jį ir net visų pa- 
ir krikščionių. Jūs privalote
susijungti suardymui viešos 
tvarkos, kuri nepripažįsta jū
sų teisių, nes kitaip jūs nepri 
trauksite žmonių į šių naujų, 
draugijų”.

Po rag’nimų klausytojams 
įvesti kovų už komunizmų į 
savo protestantiškas bažny 
čias, jis sušuko: “Nesiduoki
te savo kunigams ir bažny
čioms jus apgaudinėti. Vie
nintelis jūsų dalykas,

šaulį atiduoti, jei jiagarbins

Gegužės 9 d. Šiauliuose ir 
Utenoje buvo rajoniniai pie 
ninių atstovų suvažiavimai. 
Šiauliuose dalyvavo Šiaulių, 
Mažeikių, Telšių, Tauragės, 

kurį Į Raseinių ir Kėdainių apskri
privalote atlikti, yra ne teo
rija, bet veikunas”.

Ward jau seniai atmetė sa- mergės ir Rokiškio apskr. 
vo tikėjimo tiesas, priimtas pieninių atstovai. Be to, lia
visuotino metodistų bažnyčios 
suvažiavimo 1908 metais ir 
vėliau su pataisymais jas pri
imtas Federal Council of 
Cburcbes ir tapo bedievis.

Iš Pryor, Oklaboma, buvu
sis Emery metodistų kolegi
jos profesorius ir dabartinis 
žynius jų bažnyčios asmuo d r. 
Rembert G. Smith paskelbė

čių pieninių atstovai, o Ute- — Daugiausiai žydų gyvena
noje — Utenos, Zarasų, U k- į Amerikoj. Viename New Yor- 

<e ir jo apskrityj daugiau,
negu visoj Palestinoj. Pas
kui, Lenkijoj, Varšuvoj, sa
koma, visi savininkai žydai. 
Patys lenkai jei tik pas žy
dus už liernus būna. Trečių 
vietų užnia Rusija. Ir ten 

jau 
kol

lyvavo “Pienocentro’’ vado
vybė.

Šiemet rajoniniuose suva
žiavimuose buvo aktualus pie
ninių kuro klausimas. Mat, 
pieninės ir grietinės nugrie- veik visas šalies turtas 
bimo punktai suvartoja daug žydelių delne. Lietuva

pereitais metais rugp ličio 
įsprausti mėnesyje, kad keturi metodi-

pasakė:
“Mes, lietuviai, gyvendami 

tarp galingų tautų, turime ypač rūpintis ’ Htų bažnyčios vyskupai, bū 
mūsų Tėvynės saugumu ir visada budėti, t tent. i.’,an(.įs j. MeConnel!,

Edgar Blake, J. C. Baker ir 
J. Bromley Osnian priklauso 
prie “SociaListų Sąjungos”.

-— Amerikos turtai visu 
Taip pat svarstyti galvijų smarkumu griežtai moterų 

Pereitame rugpiūčio mene- kontrolės ratelių tinklo išplė globen iriasi. Žinovai aiškinu, 
syje Ashvillėje susirinkime, tinio ir grietinės nugriebimo jog apie septyniasdešimtas
Concord'a Luteronų semina
rijos dvasiškis Tbeodore Gra- 
ebner iš St. Louis pažymėjo:

“Kad įsteigimas naujojo ti-

kuro. Pasunkėjus malkų gn 
vimui, pieninėms tenka rūpi
ntis malkas jiakeisti kitokiu 
kuru. Kai kurios pieninės nau 
<loja durpių kuru. Kur dur
pių pakankamai yra, skntina-
ma visas pienines irg iim-, 
nės nugriebimo punktus ;as

l ieti- ■ brangiausia.

kuriu vartoti.

; sų pieno ūkio kėlimui. Jų

punktų patobulinimo klausi nuošimtis šalies gerybių jau 
'mai. Galvijų kontrolės rate randas moterų priežiūroj. Už 
liai turi didelės reikšmės mū- tat daugiausiai apdraiulai

reiga ne tik nekliudyti, bet dar padėti, knd pylios mokymo, kuris iškėlė išlaikymui vyriausybė per Ze- 
toji visuomenė galėtų laisvai organizuotis, 'reikalą šios triukšmingos pa- mės C’kio Rūmus skiria ne 
dirbti naudingų tautos darbą ir ruoštis. 'dėties, jau seniai paruošė iii- maža lėžų. Tab.
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tavo pantaplius. Reikalingi 
man iš tikrųjų ne tavo pan
tapliai, bet man o pantapliai, 
liet jei būčiau parašęs m a n o 
pantapliai, tai būtum perskai
čius “mano pantapliai” ir 
pamanytum, kad aš kalbu a- 
pie tavo pantaplius ir at- 
siųatum tavo pantaplius. Dėl 
to rašau tavo pantaplius, 
kad skaitydama “tavo pan
taplius” suprastum, jog aš 
prašau mano pantaplius ir 
išsiųstum man mano pan- 
taplius...” (XX)

Tarp kit ko, tavorščia’, pa
dainuokime ir balšavikiškų 
pavasario giesmę, kurių ati- 
drukavo'jo L. Pruseika savo 
gazietoj:
“Lyja, tad sliekai darbuoja,
“Virš skylių surituliuoja,
“Kamštį iš šiukšlių “plium- 

buoja;”
“Pats poromis susiklijuoja,
“Tad jiem šventa. Aleliuja 

(Choras du kartus).”
Kituose punktuose yra to

kių strofų:
“Lyjant balos burbuliuoja,
“Karštis ore virbuliuoja,
“Pušys orų “ozonuoja,”
“Popų mokiniai karščiuoja,
“Lietuviai nusikypuoja,
“Vyrai kiemų valo — šluoja,
“ “Aitės” apsivainikuoja.”
Per visų giesmę kai iš pyp

kės rūksta: “juoku “ja,” “ga* 
moja,” “alsuoja,” “susipo
ruoja,” “prakaituoja,” “nea- 
čiuoja,” “spalvuoja,” “vaš
kuoja” ir t.t Trūksta dar tik 
kreizucja, durniuoja ir kitų 

(“ poetiškų” žodžių. Tai bene 
Irus geriausia nusisekus dar
bininkiška giesmė. Siūlau ben
dram pruntui jų premijuoti.

Išvažiavęs vikeišiniui vyras 
rašo savo žmonai gromatų, 
kurioj tarp kit ko sako:

“...ir gale prašau, mano 
miela žmonele, atsiųsk man

•Veternarijos studentas lai
ko egzaminus. Profesorius 
klausia:

— Kaip pažinsi karštį, pa
vyzdžiui, pas karvę?

— Tai labai paprasta, pons 
proferoiau. Esant karščiui 
pradeda niekus plepėti.

— Visai nežinojau, kad Le- 
puškų Stasys nori tave vesti, 
— sako motina. — Ir jis pir
mas tau pasipiršo?

— Ne, aš jam pirma pasi- 
piršau, — atsakė duktė.

— Turi gerų darbų?
— Labai gerų. Galiu eiti j

darbų kada tiktai noriu, bilo 
tik būčiau dirbtuvėj prieš sep
tintų valandą ryto.

— Matau, tamsta turi 
eborniškų šaltį?

— Ir dar kokį! Jokiu būdu 
negaliu pasigydyti.

— Galiu tamstai rekomen
duoti vaistus ?

— Ar geri?
— Labai geri. Jau penki 

metai, kai aš jais taip pat 
gydausi nuo šalčio ir dar vis 
sergu...

Morkus

Iš Po Mano Balanos

turtų tiek daug moterų ran- 
kosna patenka, nieko ypatin
go, jei taip greitai ir visas 
Amerikos turtas jųjų kišenu 
kan ba:gia lysti. Pinigo a- 
kiai į tai žiūrinėjant, neuži 
go vyrai tik paprastais pu: 
berniokais moterų nuosavy
bėje paliks. Kai kalni, ištik
rųjų, sekas!

kas da nuo jų kuosa. Ir gui 
dėl ot ta:p sėkmingai vysto 
si. Nors žydai į Lietuvų žiū 
rinėja kai Įio j savo rūšies pa
žangos lizdelį. Kitaip sakant, 
po Palestinai, Lietuva žydui

i

— Žinių rinkinys pranešu, 
jog šeši milijonai ir su kaupu 
yra aklų žmonių pasaulyje 
Vadinasi, visi akli vienoj vie
toj sudarytų valstybę veik du 
kart už visų Lietuvų dides
nę. Pusėtinai! Tokį neregių 
būrį ir šiuose priespaudos 
linikuose maitinti, ne taip 
jau malonus žygis. Ir dėl to 
ieškoma priemonių, kaip iŠ 

’išios padėties išbristi. Supran- 
i tania, negalima visiems svei
kas akis gražinti; bet galima 
»ve;kns nuo ligos akių per
spėti. Ištikrųjų. Jei žmonėm 
akis gerbtų nors tiek, kiek 
rankų pirštus, gera pradžia

moterys turėtų būt dėkingos. 
Miršta vyras, palieku apdrau 
dos. UŽ tą apdraudą moteris 
perka namą. O kadangi tokių (Tęsinys 4 i»usl.)

fakiz.no
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Mūsų Atostogos Į 
Floridę

BESI SIDE
SUTUOKTUVĖS

vos. Kiekvienas Uetuvos Va

karų sąjungos skyrius yra 

įpareigotas suruošti bent po 

vieną didesnę ekskursiją į 

pajūrį.

Jūros propagandai ruošia

ma plati ir įdomi jūros va

saros programa. Kai kurią 

programos dalį norima ruoš

ti kasmet. Jūros vasaros ir 

jūrinės propagandos reikalu 

vyriausybei ruošiamas atitin

kamas mąjįiorandumas. Susi

rūpinta ir Lietuvos vakarų, 

ypač svarbesnių vietų tinka

mu sutvarkymu. Lietuvos Va

karų sąjunga ruošiasi nupir

kti privačių asmenų nuosa

vybėje esantį Rambyno kal

ną, ir tą tautos šventovę tin

kamai sutvarkyti. Taip pat 

nori geriau sutvarkyti Juk- 

, naičių — “Alkos”, Rusnės

‘Romuvos” ir kitus istori

nius kulnus.

Gegužės 1 d. ryte išvažia
vome iš Detroito į Toledo ir 
iš ten U. S. 23 keliu pasilei
dom link Ashville, North Ca
rolina. Važiavom lygiais O- 
bio laukais, Kentucky ir Ten- 
nessee kalneliais ir pakraš
čiais kalnų, debesis siekiam

... , , . čių. Pravažiavom mažų ir di-universitetą, kad pasie- . . . , ,T. .
ii a- I dėsnių miestelių. Visi atrodo mokslą. Girti-L ‘ . . , ,

svarus. Gėrėjomės, kad imusn

išdalinti diplomai, kūnų ta
rpe buvo 3 lietuvių. Comme 
ree and Finance baigė Stan
ley S. Bailink, dentisteriją 
Antanas A. Andrews (Andri- 

i liūnas) ir Bachelor of Science 
(r-|- i in Accounting James A. Slii- 

laikis. Visi tlirbo ir sykiu la-

Geg. 30 d. per silmą
Antano bažnyčia buvo

nūs išpuošta. Per iškilmingas i
Šv. Mišias kleb. kun. I. F. nk6

’Boreišis surišo moterystės ry-|kus auk»tesnį
šių Aleksandrą Vilč.išką
Anastazija Mackevičiūte.

. Jaunavedz.ai pavyzdingų

tėvu vaikai. Jaunoji nuo pat11 kalbėjo

,.... . pasiryžimas. Apie juos
prie progos parašysime at
skirai.

išdalysiant diplomus 

universiteto prezide- 

guib. Frank Murpby, 

kuris plačiai aiškino, kokiu 

kelia einant gali'ma daug ge

ro atsiekti žmonių gerovei ir 

katalikų garbei. Gubernato

riui F. Murpliv Detroito uni

versitetus suteikė daktarato 

laipsnį.

nas

Prieš
jaunystės dienų priklauso prie 
parapijos, visados ją rėmė ir,1 ntas 11 

kiek galėdama, darbavosi.

Kun. I. F. Boreišis pasakė 

pritaikintą pamokslą. Choras 

giedojo gražias gegužės gie

smes. .Jaunavedžių artimi drau 

i — solistė, solistas giedojo 

kine Maria’* ir kitas gie- 

nies.
Bažnyčioj jaunavedžių gi

minės užpildė kelias sėdynes. 

.Jaunojo motina su dukrelė

mis ir sūriais buvo atvažia-

vus iš AVilkes Barre, Pa.

Šv. Antano parapijos pir
mas piknikas pavyko. Ačiū 
gaspadoriams ir kolektoria
ms, ir visiems aukojusiems.

Koresp.

sve-
sve-

Šal-

Vestuvių puota buvo 

tainėj. Dalyvavo daug 

čių iš Clevelando (Ona 

č.iūtė, Ed. Šalčius, Aličiuliai

su dukrelėmis ir keletas ki
tų). Pietuose dalyvavo ir kle

bonas su svečiais kunigais. 

Publikos buvo apie trys šim

tai.

Jaunavedžiams linkime lai

mingo ir linksmaus 

mo.

EASTSIDE
Iš Motery Sų-gos 54 
Kuopos Mėnesinio 

Susirinkimo

kraštas J. A. Valstybės rū
pinasi mokslu, nes teko ma
tyti daug statomų ir pasta
tytų naujų mokyklų. Tarp 
kalnų gyventojai vienur pra
stai gyvena, bet kai kur ir 
puikiai išsistatę. Matėm taip 
pat daug bažnyčių. Vadinas, 
žmonės religingi. Visu kebu 
neapsakomas gražumas lau
kų, medžių, gėlių žydėjimas 
ir visokių paukščių čiulbėji
mas.

Pakeitę kelią į U. S. 25 
traukėm per North Carolina 
ir South Carolina į Augusta, 
Georgia. Čionai tikra vasara. 
Ūkininkai darbuojas laukuo
se. Dideli būriai negrų dirba j 
tabako ir vatos laukuose. Va
žiuojant į Savanab, Georgia, 
jau pasimatė paimu, daugiau
sia miesteliuose. Čia daug 
žmonių važinėja dviračiais. 
Vietos atrodo seniai apgyve
ntos. Išstatyti didelį pagyve
nimų butai, daug mokyklų, 
bažnyčių. Po> trijų ir pusės 
dienų kelionės pasiekėm Ja

Džiaugiasi mažaisiais. Italijos B Buce Mussolini veide retai pasirodo šypsena. I5»*t 

čia rodo pasitenkinimo žiūrėdamas į motinų rodomus jam savo vaikus. Tai būsimi fašis
tai. Italijos vyriausybė įvairiais būdais remia tėvus skaitlingų šeimų.

vietoj rado šulinį, kuriam va
nduo jaunina žmogų net ke
liomis dešimtimis metų. Dar
žas pilnas įvairių gėlių, me
džių, žolės. Ir mes atsigėrėm 
to vandens, manydami tapti 
šešiolikiniais. Už kelių žings
nių po stogu pamatėm skele
tus kelių dešimčių indijonų.

yra didžiausias šaltinis, ku 

ris verčia vandenį po kelias 

dešimts galionų į valandą. 

Aplinkui maudos jaunimas. 

Aplankėm ir St. Petersburg 

Beach, kuris randasi prie Ta

mpa Bay ir Gulf of AIexieo.

Šiemet Lietuvoje Bus 
7 Jūros Dienos

Lietuvoje Steigs Vie
tiniam tabakui per

dirbti fabrikų

Darbuotojai Stasys ir Va
lerija Stepulioniai birž. 5 d. 
minėjo vedybinio gyvenimo 10 
m. sukaktį. Atminčiai įsigi
jo naują Buicką.

Stepulioniai, kaip prieš ap
sibusiant, taip ir apsivedę vi
sados darbuojasi katalikų ju
dėjime. V. Stepulionienė ei
na Moterų Sųjungos 64 kp. 
f i n. rašt. pareigas, o Stasys 
prisideda prie spaudos pla
ti nimo. Vra geri parapijos ir 
v isu rei kalti rėmėjai. Augina 
dukrelę Valenciją.

Linkime jiems ir ateityje 
visame pasisekimo ir nenuil
stančiai darbuotis lietuvybės 
reikaluose.

Birželio 3 d. mėnesiniam kp. 

sus-me Ar. Stankienė išdavė 

raportą iš Motinos Dieną va-;taf!> Orendžiai ir greipfrutai kaulai rasti, valdžios lėšomis 
karo. Pelno liko $100. Visi |pra(Įgj0 jaus vylioti. Fakel ais J sutvarkyti ir sustatyti po sto 

pinigai pasiųsti į Kauną, Vil

niaus Vadavimo Są-gai.

Jie č.ia buvo palaidoti, bet ka- 

cksonville, Florida. Oras šil- sant žemę orendžių sodui tie

Birž. 8 d. University of 

Detroit buvo užbaiga mokslo 

metų. Masonic Temple buvo

Susirinkime išrinktos at 

stovės dalyvauti M. S. 18 sei
me, kuris* įvyks Chicagoje 

rugpiūčio mėn. — J. H. Me

di nienė ir P. Aledonienė. Iš 

kuopos su mandatais važiuos 

dešimtis narių ir daug vieš

nių, nes visos nori dalyvauti 

iškilmėse.

Įnešimų ir sumanymų ko

misija susideda iš: A. Krata- 

vičienės, R. Valatkevičienės, 

J. II. Medinienės, AL Aukš- 

č.ūnienės, P. Aledonienės ir 

Al. Kasevičienės. Komisija 

stengiasi patiekti 18 seimui 

naudingi) sumanymų.

Birželio 31 d. sąjungietės 
rengia išvažiavimą, kurio pe
lnas eis pusiau su parapija. 
Išvažiavimas bus Birutės da-

painios ir oleandros. Šiuo loi-lgu.
ku pigiausia darbininkui žmo! Dayton Beaeb, Florida, y- 
gui pasilinksminti po tokias; ra 20 mylių ilgio, prie Atlan- 
vietas, nes daugelis žiemos to. Alėginatm ir mes pri va-
svee:ų jau išvažinėje namo. 

Pragyvenimas čia nėra per- 

bmngiis. Tik gazolinas dviem 

arba tr’ftn centais brangesnis. 

Nakvynių visokių. Patogiau

sia apsistoti

žinot prie vandens, nes smė

lis taip kietai vandens sumu

štas, jog važiuojant jauti lyg 

važiuotum kietu keliu. Daug 

žmonių maudos ištisus metu-, 

Žiemai čia‘tourist cabins’.( nes visados šilta
. ,. ibūna visokios lenktynės.

St. Augustine, ’Sustojom 
Florida. Tai seniausias mies
tas .L A. Valstybėse. Įdomi 
čia vieta, kur Ponee de Leon, 
atvykęs iš Ispanijos 1513 m. 
apsistojo ir manė, kad šioj

♦ ! sįos sieloj kurį nereikalauja

HNKTYNĖS MINTYS į 
KIEKVIENAI DIENAI

jos daugiau.

Suvytęs, be vertės daiktas, 
pasityčiojančio sukūrio, panie-

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

««*..««*«*«♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Birželio 11-ta Diena

rže. Komisija iš anksto pra
dėjo darbuotis, kari piknikas 
pasisektų.

Sųjungietės susirinkdamos 
vakarais tęsė siuvimo kursus. 
Baigiant kursus (vasaros se
zonui) Ar. Kasevičienės pasi
darbavimu surengta užkandis 
ir susidėjusios kursistės nu
pirko mokytojai Fax gražią 
dovaną.

Iš 54 kuopos vyksta- į Lieka — ar Dievas būtų norėjęs 
jį padaryti kaip tik apsau-juvą keletui mėnesių V. Brid- 

gvaitienė ir J. Gužauskienė. 
Linkime joms laimingos ke-

goj! imu grūdo? — Marijona 
F. JButts.

Tuomet ateis nauja, dvasi
nė kūdikystė, šviesesnis gy- 
veninio jausmas rasis tavyje! 

naudinga, kad daly\nutumem Gyvenimas, kurs nežino jokio
lis baudė mus... “tam, kas

jo šventume
10.

— Žyd. XII,

o JOKS bus tas džiaugsmas.

skausmo, jokios mirties, jo
kio karsto! Ten regėjimas ži
nos kų tikėjimas buvo pirma

kame .siela, būdama tobulai) tikėjęs, ten bus tobulas pasi- 

pri rengtą džiaugsmui ir džinu tikėjimas kokio tavo širdis

gsmas Kristaus prirengtas 

sielai, tai bus mūsų dalykas 

džiaugtis milžinai! — William 
J. Tilley.

Kevalas

Aš paimu jį į savo ranką, 
tai lomia, kurios nauda pasi 
baigus, numesta pribrendu-

nebuvo įsivaizdinus, ten bus 
praėjusios mintys, kurios čia 
nešė liūdnumą tavo sielai! 
Tat, į darbą, siela mano, kurs 
ten laukia tavęs, nešiok sa
vyje tvirtą, drąsią širdį, ne- 
aptemdintą skaudžiomis min
timis, neprislėgtą rūpesčiu. -- 
William J. Tilley.

Lietuvos A”akarų Sąjunga, 

kitų organizacijų bei įstaigų 

padedama, ruošia jūros vasa- 

Puiki vieta saule nudegti, pa-į ros ir jūrinės propagandos

siniaudyti ir pasiirstyti lai-Į planą. Šiemet numatoma su

rengti net 7 jūros dienas. 

Dienos bus rengiamos Lietu

vos pajūrio vasarvietėse. Į 

jas norima sutraukti kuo dau 

giausia visuomenės ir suruo

šti ekskursijų iš visos Lietu

vai s.
U. S. 41 keliu siekiau 

miestus ir miestelius.
ulu>

A'ažiuojant Cbatanooga, Te- 
nnessee, teko pervažiuoti di

džiausius kalnus (Smokey 

Alountains). Pakely šen, ten 

matos moterų pardavinėjant 

rankų darbus.

Cbatanooga miestas turi 
daug įdomių vietų. Keturias 
mylias reikėjo važiuoti į kal
ną, kad pamatyti akmeninį 
miestą.
akmenys
'va būtu žmogaus ranku dar-

Tikrai įdomu, kaip 

gamtos sutvarkyti
Aliami, Florida, sausio ir 

vasario mėnesiais įvyksta di- J,m°s Gl‘ožis nepaprastas. B 
džiausi suvažiavimai. Mieste « ()S vietos k(>Hll v> o? per 

namai nudažyti šviesiom *I>a , Tcnnessee, Kentucky, atsira- 

Ivom ir gražiai atrinlo tarp jo,n Cincinnati, Oliio, kur 

painių, riešuto 'medžių ir ki-1 praejt}Į žiemą potvynis daug 

tokių žydinčių medelių. ) nuostolių padarė. Iš Cincin-

Pabuvę porą dienų Miami. ! nati keLiu V s 25 į Toledo 

pasileidom skersai Florida , ir namo. Dviejų savaičių va

per “Tindami Trail” į Tam

pa, Florida. Kelias dešimtis 

mylią kelias ėjo greta siau

ro upelio, kuriam matės dau

gybė žuvų, čerepokų ir viso

kių laukinių paukščių skrai

dant aplink. Retkarčia’s pra

važiuojam “Seminole India

na” lūšnas. Vėl pasirodė ore 

ndžių ir greipfrutų sodai.

Apsistoję Tampa, Florida, 

porai dienų apžiūrėjom viso-

ži liejimas baigtas.
Kelionėj viskas

klojos. Kas teko visu keliu 

matyti, sunku būtų žodžiais 

viską apsakyti.

Ona Yurgutis

seknungai

Ištikimas prietelis, tai tik 
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

lionės. Kuopos korespandetė i kias gamtos grožybes. Netoli

DETECTIVE RILEY
Rjley, viola, 
AND 12 MEN 
HAVE SĖT OVT 
TO RAID THE

HIGH
MAN DARI N'S 
MAlN POPE 
DISTRI0UTING

Place hm Shanghai

ior

SKAITYKITE “DRAUGI"

Lictuvoje yra neblogos są

lygos tabakui auginti, tačiau 

šiai kultūrai plėsti trukdo 

tas, kad nėra kur vietinį ta

baką dėti. Tabako fabrikai 

Lietuvoje užauginto tabako 

neperka, nors, specialistų ma

nymu, tabako dirbinių gamy

bai jis tinkąs.

Tabako augintoju draugija 

nutarė daryti žygių, kad vie

tinis tabakas būtų vartoja

mas tabako pramonei. Jeigu 

vis dėl to tabako fabrikai at

sisakytų vietinį tabaką pirk

ti, tai draugija mano pati 

statyti tabako fabriką.

%

IŠMAINYKITE
savo senus šaldytuvus, pečius, 
skalbiamas mašinas, prosija- 
mas mašinas ant nauju

NORGE
Be /mokėjimo pinigų gausite iki trijų 
metų išmokėjimui.

Kreipkitės apie tai sužinoti į

Rader’s Appliance Shop
10549 W. Warren Ave.

Phone Oregon 0970
rv
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LIETUVOJE TIRIAMI PRANCŪZŲ 
ARMIJOS KAPAI IR APKASAI

KALNAS. — Vytauto ]):-j sus laukė rusų puolimo. Ki- 
ilžiojo l ni\ersitelo prof. Bnyjojc Nainuno pusėje yra pla- 
iiiondas Seliniittleiims, rūšy | lūs vieškelis, kuris dar dabar 
♦ lamas platesnę monografijų1 vielos gyventojai vadinu Nu- 
upie Napoleono žygį per Lie- poleonkeliu. šiuo vieškeliu 
lovų, ryžosi patikrinti kai k u- prieš 125 niet. žygiavo pran

nieko nepaprasto. Juk ir žino 
nės ne kartų taip dakarsta, 
kad, rodos, bėgtai nuo jų, kur 
akvs neša.

— Veik visus galvojant s 
pasaulis baigia visokius sa
vo pasilinksminimus “įlomi 
Kueet Home” dainele.

nuos
kitas

praneuzmeeio kapus ir 
žvalesnes vietas. Nese-

eūzų armija. Be to, ekspe
dicija vyks apžiūrėti antrųjų

niai apž iūrėti kapai Benedik-1 Napoleono apkasų prie Vie
tinių vienuolyno iftriina sni’i-’vio. Šiuos apkasus radęs ra
Ikiai ištirti.
mų Įstaigų

davus atitinka- 
leidimų, prie Be

nediktinų gatvės kalno šiai 
tų bu> padaryti kasinėjimai

Kapoleino artai jos žygio 
turimo reikalu prof. Kinitt 
įeinąs jau lankėsi plovinei 
joje. Buvo nuvykęs į Žeimio 
apylinkes, kur pasak žmonių 
yra palaidota nemažu pran 
♦•ozų armijos karių. Iš vietos 
gyventojų prof. Sclinuttleinas 
gavo Napoleono gadynės ka
rių sagų. Netrukus į žymes
nes prancūzmečio vietas bus 
suruošta didesnė ekspedicija. 
Joje, be prof. Selmiittleino, 
dalyvaus vienas kitas istori
kas ir kinooperatoriai kurie 
žymesnes vietas nufilmuos.

l’irtniausgi bus apžiūrėki 
prancūzų kapai Veškūnų tį

sy tojas V. Bičiūnas. Jis 1930 
m. tyrinėjęs Napoleono armi
jos žygio kelius ir lankęsis 
prancūzmečio kapuose. Vievy 
je iš vietos klebono V. Bi
čiūnas buvo guvęs Žan ų, kad 
netoli vieno upelio yra pran 
eūzų fortifikacijų. Ir tikrai 
nuvykęs į vietų jų rado. Ir 
vietos gyventojai apie tuos 
apkasus daug žino ir net nu
rodė, kur yra palaidota pran
cūzų armijos karių.

Be to, prof. Sclimittleinns 
gavo žinių apie vienus pran
cūzų kapus, kuriuose esųs 
palaidotas Napoleono genero 
las. Šių žinių pranešė .Butri
monių pienininkas. Greta pie 
ninės namų kalniuke pienių- 
kas kasdamas žemes aptiko 
rūsį, o greta žymes senų ka
lių. Keli senesni gyventojai

K CICERO LIETUKU GYVENIMO
Švęskim šv. Antano 

Šventę

Birželio 13 d. šv. Antano, 
Jos | mūsų |>arapijos globėjo die- 

pradžia pusėtinai įdomi. Me- na. Mes tų dienų jiašvęsi.m 
lodija kilo iš Italijos. Kuo šv. Antanui, nes Jis yrH mū- 
nnims yra “Kėjau Būtų”,1 *ų, ciceriečių, gloliėjas. Ypač 
tuo italui yra ši melodija. Šv. Antano draugijos nariai 
John llauard Payne, umeri- džiaugiasi, kad jx> šv. Anta-

Į atsilankyti. Išgirsime rapoi 
1 tų iš pikniko ’ų- dar svarbes-' I ><*1 išvažiavom, klūlm me
nių dalykų. Valdyba nesinis susirinkimas Ims p,

____ ___________  | vai. ryto.
Garficldklūliieėiai* via

pinis klubas, kuris rengia me- Rite proga. Klubui gali pri
tini isvužiaviinų birželio 13 klausyti vyrui ir moterys. Y- 
d., Spaieio miškely, prie Ar- ra bepartyvis. J. J. P.
elier a'e., Wilow Springs. I ___________________ , .

Festivalas Howell 
House

kietis, 
joj ir

Itali no globa turi laimės minėti 
draugijos 25 metų sukaktį.

Ne tik nariai turime imti 
dalyvumų draugijos pamaldo
se, apvaikšč.iojime, koncerte 

ir

besi lankydamas 
besiklausydamas jos, 

taip įsimylėjo, kad, italų ka
lbos nemokėdamas, anglų žo
džius jai pridūrė. Taj reiš
kia, žodžius išreiškiančius jo ir buliuje, bet kviečiami 
paties jausmų, toli nuo savo visi Ciceros, Chūcagog ii 
tėvynės besantį. Kitaip sa-' tų miestų lietuviai.

, kant, pasilgėjimo išreiškų. 
I Kaip greit jį pateko Ameri
kon, tuap greit amerikiečius 
tiesiog už širdies nutvėrė. 
Pradėta dainuoti, it kokių 
šventų. Nūdien, ne vien Amo 
rikoj, bet ir po visų pintų 
pasaulį keliaujant jų užeini. 
Ji visiems lyginai primena 
namų ir jo malonumų, kurio
kitur veltui ieškotai.

jiylinkese (pusiaukelė taip papasakojo, kad tame kalne-
l’ažaislio ir Rumšiškių) n 
Napoleono armijos kapai prii 
Rumšiškių miestelio. Šie ka

j Ivje tikrai yra ||tiĄiid(das
M Napoleono armijos kunigaikš

tis generolas. Toje vietoje Di
liai yra ka:rianie Nemuno ^ra džio jo Karo metu buvo ras-
liti*, prie didelio- vieškelio. 
Dar iki šių dienų apkasai iš 
laikė savo formų, tik apžėlę 
krūmais ir apaugę dideliais 
medžias. Vietos seneliai pa
sakoja, kad jų tėvai jiems 
jiapasakojo daug smulkmenų. 
Prancūzai apsikasę tuojipka-

ta prancūzų pinigų. Dabar 
prie žemėmis apneito gyven
tojų, tenai ilsisi prieš 125 ma. 
palaidotas katalikas genero
las.- Kalnelio šlaite yra ir le
nkų apkasai, kuriuos jie iš
sikasė prieš 18-19 metų, ka
da puolė Lietuvų.

IŠ PO MANO BALANOS — Božantėlį kalba ne vien 
katalikai. Jį galima sutikti 
ir pas aukščiau įsigyvenusius 
stabmeldžius. Japonai, kinui, 
indai, turkai irgi rožančių 
kalba. Tik, žinoma, kitaip 
sutvarkytai ir kitaip.

(Tęsinys iš 2 pusi.)

jau luitų atlikta. Sakysim, 
motina atguldyddnia vakare 
vaikų, nuplauja rankas ir ko 
jas. Apie akis visiškai užsi
miršta. O vaikas akimis nors
porų kartų dienoj neplauto — lutoji moteris, Italijoj, 
mis, ilgai nežiūrės. Tai vie- mirdama užrašė jienkiolikų 
nas dalykas. tūkstančių dolerių savo ka

čiukaims. Pastebėdama, jog 
jie jai buvo vieninteliai drau- 

ik apie devyniosdešim- gai ir prleteliai. Ant pirmos 
tys metų, kai Amerikoj aki- pažiūros, neišmanėlė, ir dali
nius išdirbinėti pradėta. Prieš giau nieko. Kam kačiukams, 
tai reikėjo net Prancūzujon jei tiek daug žmonių yra, kų 
akinių plaukti. j neturi plutelės duonos hur-

------------ , non įdėti! Antraip vertus,

— Jau ir vėl su visu rim
tumų seiniuoti, tartis ruošia
masi. Dainininkai, muzikai, 
kaŲbėto|jiai išsijuosę darbuo
jasi. Spauda, suprantama, vi
sam dalykui užvedžioja. įžy- 

’mių svečių net iš užjūrio lau
kiama. Rodos, visa Amerikos 
Lietuva ko tai negirdėto ti
kisi ir laukia. Nemačiusiam, 
ištikrųjų, o gal ir labai daug 
gero bus! Betgi jau mačiu
siam ir tokius įvykius per
gyvenusiam, nea taip jau sal
du, nei kų... Ir da kartų, tie 
patys referatai, tie patys su
manymai, tie patys pageida
vimai, tokioj pat išvaizdoj, 
žodžiais koaukščiausiai iškel
ti, o gyvai, pačian gurbo dug
nan ir vėl iki sekanč-o meto 
nudrėbti. Žodžiu, yra kam ka
lbėti, bet nėra kalni veikti. 
Jei kas nors kokį šimtų ver
gų atsiųstų, gal kas gero ir 
išeitų. Šiaip jau, žodžių ga
lybė, darbininkų nei ženklo.

KAUNAS. Gegužės mėn. 12 
d. Kaune buvo du nuolėktu- 
vynės apsaugos (“oro puoli 
mo”) bandymai. Vienas die
nų, apie 11 vai., kitas vaka
re, apie 21 vai. Pavojaus že
nklų davė dirbtuvių sirenos, 
o vakare elektra.

ki-

Draugijos nariai 10:30 vai. 
Mišiose eis prie šv. Komuni
jos, sykiu eis ir draugystė 
Visų Šventųjų. 2 valandų pra 
aidės vaikštynės, kuriose da
lyvaus draugijos iš: Wanke 
gan, Ilarvey, Meirose Park 
ir Chicagos. Ant kiek žinoma, 
šios draugijos žadėjo daly
vauti: L. Keistučio P. K., šv. 
Antano iš Waukegan ir iš 
Chicagos, Lietuvos Kareiviu i 
draugija, Šv. Jono, Šv. Juo
zapo iš Wlaukegan, Aušros 
Vartų, Visų Šventųjų, Dievo 
Motinos Sop., Lietuvos V.v 
čių, Ciceros Veteranų kuopa 
uniformose, “Alegroto”, Ci
cerus Boy Scouls skyrius, Z. 
A. skyrius, Šv. Baltramie
jaus dr-ja, Lietuvos U. dr-ja 
ir daug kitų.

Apėjus žymesnes gatves, 
paradas grįš į parapijos sve
tainę, kur bus gražus koncer
tas. Kalbės teisėjas J. Zūris, 
konsulas Daužvardis, “Drau
go” red. L. Šimutis, draugi
jos pirm. A. Valančius, vieti
nis klebonas kun. II. J. Vai
čiūnas. Po koncerto šokiai - 
balius iki vėlumos.

Pr. J. Vitkus, dr-jos rašt.

Sekmadienj į Spaičio 
Miškelį

(JABFIKLI) PARK. — šio 
je kolonijoje mažai yra drau 
gijų, išėmus vienų, kuri ret- 
karč.tus sutraukia nemaža 
svečių į savo parengimus. Dėl 
to mažai būna ir gyvumo.

Gyvuoja čia S. D. A. kuopa, 
I bet nesu girdėjęs apie sek 
! mingus jos parengimus. Ne
seniai susitvėrė laisvamanių 

litinės Kultūroskokia tai 
draugija.

Geriuus’a gyvuoja Garfield 
Parko vyrų ir moterų pašal

Padėka

Labd. Sų-gos 3 kuopa šiuo 
dėkoja visoms rinkikėms, prie 
Šv. Kazimiero kapų, Dam
brauskui ir Marcinkui, taip
gi visiems darbininkams, ku
rie uoliai darbavos įnirusiems 
atminti dienų piknike Vytau
to darže.

Birželio 13 d. įvyks Imbd 
Sų-gos 3 kuopos pusmetinis 
susirinkimas T valandų po 
pietų. Visi nariai kviečiami

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100

llotvel, House, 1831 S. Bu
cine avė., šį vakarų bus sla
viškų tautų muzikos, dainių 
ir šokių festivalas. Dalyvaus

ve-
tingi žmones, dėl to atsilen
kusius į išvažiavimų nuošir
džiai priims.

Beje, klūbas yra nutaręs
priimti jaunuolius ūki 25 me-'*r lietuvių grupė.
tų dykai, o senesnius už L j ---------------
dol. Bus priimami tik atsila
nkę išvažiaviinan. Pusi naudo*

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LIE’IUVIAI DAKTARAI
LIETUVIAI DAKTARAI

iai. (JAM ai 8340

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2158 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakarti 

Ketvergais pagal autart)
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANaI 0402

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANaI 0523

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus scredij, 
ackiiiHilieiij susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio niėue- 
| siiiis Helius valandų Įarpiet, liet nuo
i K)—12 rvto.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. narnų:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGA.S 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. cfiao vai.: 1(1—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniair 

pagal sutarti

Rez. :
24C6 W. 69 St.

ATKOČIŪNASII
DANTISTAS

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

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

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Sceley 9329 
Dr. K. Nurkuitis 

(laitai- )ia mi 
Dr. \V. Pas

1 747 \V. Chicago Avė., X 51 !l Coin-
nicrcial Avė. So. Chicago. m. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus, Valandos: 'J vai. rj to iki 9 v. 
v akaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienius ir Sekmadieniais 
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 |>o pietų, 7—8 v. vgk. 
•Aakvma sere/lomis ir fuihntomis

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Pancdėlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Repnblic 5047

GLEMENT J. SVILOVV
LIETUVIS ADVOKATAS
33 North La SaUe Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

Telephone: BOUlevard 2S00

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4G31 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Bockuell Street 

Telephone: REPubiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISĄ. 8

4729 So. Ashland Avė.
2 luboa

CHICAOO, ILL 
Telefonu lfIDway 2880 

OFISO VALANDOH: 
vakaro. Nedėliomie nuo 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So, Ashland A ve. 

TaL YARda 0994 
Rez.: TaL PLAza 2400 

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

Nedčliomis nuo 10 iki 12 dienų

Tel. Ofc. K E 1*11 blle 7«»fl 
Meli-o.sc Pai-k B20

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2123 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlilad. ii uenktadirnialr 

9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadwaj 
MELROSE.PARK, ILL

Plrinadleniaia Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties

Tel- LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

__________ Pagal Sutartį_________

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CIIICAGO. ILL

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlotk 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia susitartu

Snhatoins Ciceroj 
1446 Ho. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

OHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

} Tel. HEMlock 3977
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Į šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
|_______________Tel. HEMlock 4848

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 vak. 
Nedčliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Beradotnia' ir Nedol. pagal autartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

Office Phone Rėš. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 1-4 pp. Ir T-9 vak. CANaI O7O«

DR. J. J, KOWAR
(K0WAR8KAS)

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

NsoSUom Ir Trečiadieniais 
Pasai Rutartl

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14 
Rea. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sntartj

Tel. CANa' 0267
Ree. PROspeet 0669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURCA8
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6000 Ko. Arlesinn Avė 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Clasa A 
rfliies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mėsų U- 
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikalo naudokitės 
jos patarnavimo 2700 W. 69th St., 
tel. HEMlock 6700

Naudokitės patarnavimu ttj daktarų, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE



Penktadienis, biri 11 d., 1937 draugas

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO Kv“ Visus!
Yaukeganiečiai dalyvavo'' ftv. Baltramiejaus draugija' 

praeitam Federacijos Vak. laikytam susirinkime, biri 6,1 
Valst. seimely parvežė gra-> pirm. A. J. Sutkui, nutarė 
žiu praneš inu, ypač iš kun. j dalyvauti Sv. Antano drau-Į 
Vaičiūno kalbos, kad reikia gijos, Cicero, 111., apvaikščio-l 
mums vienytis, vienas kitam į jime. Taipgi išrinko atstovus1 
pagelbėti; jei kij) rengiame, į parap’jos pikniką: P. jBuja- 
kviesti ir kaimynus. Tada pa- nauskų, F. Dapkų ir G. P.
sirodysiin galingi.

Taig', tą mes ir vykdome.
Gavę kvietimą nuo Sv. An
tano draugijos iš Cicero, Ilk, 
dalyvauti jos 25 metų jubilie
juje, birž. 13 d., sekančios 
"VVaukegano draugijos nutarė 
dalyvauti: Sv. Antano — su 
,1. Jakučiu, pirm., Sv. Bai 
tramiejaus — su A. J. Sut
kum, pirm., ir Sv. Juozapo — 
su A. Jankausku, pirm. Ko
respondentai* “Enrikas” ir 
“Bėgilas” taipgi važiuos pas 
kaimynus ciceriečius.

Kukantį.

Sv. Baltramiejaus parapi
jos piknikas įvyks liepos 18 
d., Serbian Monaatery Parke 
Komitetas su klebonu darinio 
jusi iš anksto, kad piknikas 
pasisektų.

Draugijų atstovai per pir
mų susirinkimų, birž. G, su 
reng mui “Lietuvių Dienos” 
naujos bažnyčios statybai, nu 
tarė “Liet. Dienų” rengti 
rugp. mėnesį dideliam Eoss 
Parke. Rinkimas pilnos Ren-

Sv. Antano draugijos na-j ginto Komisijos paliktas se
riai nepamirškit, jog dr-jos kančiom 
šv. Mišios bus G vak ryto a- 
teinantį sekmadienį. Susirin
kit laiku į Lietuvių svetainę.
Iš ten “in corpore” eisim į 
bažnyčių pagerbti savo glo
bėjų, šv. Antanų.

susirinkimui.

Mūs parapijos va'kučiai tu
rėjo piknikų birž. S, Round 
Lake. Smagiai ir gražiai die
nų praleido.

Sv. Baltramiejaus mokyk
los užibaigimo vakaras įvyks 
birželio 13 d., Lietuvių audi
torijoj, 7:30 vak vakare. Bus gautas 
įvairi _ prograuĮą... ĄjfeLRyie- 
čiami atsilankyti.

Naujos bažnyčios statyba 
eina arčiau galimybės. Įvaiky 
tam praeitų sekmadienį su 
si l ink me, gerb. kleb. aiški
no, jog planai jau gatavi ir 

kardinolo patvirtini
iiiat, Vądinas, galėsim pra
dėti seniai laukiamų darbą.

Enrikas

BRIGHTON PARK. Akte- 
rų Sų-gos 20 kuojai rengia 
piknikų, birželio 13 d., buvu
siam Kučinsko darže, pri" 
ir Kean ave. Piknike bus duo 
dama dovanos. Grieš gera or
kestrą. Pikti ke bi s visok'ų 
gėrybių. Darbuosis energin
go.'. moterys: Statkienė, Iks 
tainienė, Paukštienė, Mauk e 
nė, Kelpšienė, Vikiiimiė. Vi
sas pikniko pelnas skiriamas 
seimo reikalams. Kvočiame 
visus dalyvauti, ypatingai ! :- 
tas M. S. kuopas jiari’mti pra 
mogų bendram tikslui.

Mūsų kuopa darbuojas n> 
tik savo labui, bet prisideda 
darbu ir aukomis prie kitų 
kilnių re’kalų. Pavyzdžiui, 
paskirta didelė auka Marijo
nų seminarijai, taip pat su
rengta bunco party, pelnus 
padalintas keturiom neturtin 
gom narėm. Neseniai sureng-j 
tas bunco party parapijos, 
naudai. Ačiū biznieriams, 
patngai Vengeliauskui, kuris 
aukojo didelę dovanų, nema
žai padaryta pelno.

Iki šiol M. S. 20 kuopai i 
parengimai sekės. Būsime la 
bai dėkingos, jei ir šis pikni
kas praeis dideliu pasiseki
mu. Koresp. A. P.

Policija sklaido darbininkus. Dvylikai pašerifų nuvykus 

į vienų depart’.nentinę krautuvę, Youngstoun, O., pirktis 
uniformų, juos ten, sakoma, užpuolę streikuojantieji plieno 
darbininkai. Atvykus seritui su daugiau policijos, darhinin- 
kai 'šsklablyti. Nuo smūgių nukentėjo 20 žmonių.
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GREIT NUVYKTI LIETUVON
DABAR užsisakykite vietas laive

BERENGARIA
kuris išplaukia 12 vaJ. dienų

Birželio-June 19 d.

IŠ NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ
per Clierboiirgų

Šių ekskursijų lydės iki pat Kauno Cunard VVhite Star 
laivyno lietuvių skyriaus viršininkas, Pijus Bukšnaitis.

SEZONO KAINOS LAIVU ,BERENGARIA

TREČIĄJA KLASE
Iš New Yorko j Klaipėdą .................................. $107.50
Į abi pusi .................................................................. 197.50

(Grįžtant po Rugsėjo 1!) d. $2.75 pigiau) 

TURISTINE KLASE

Iš New Yorko į Klaipėdą $147.50
Į abi pusi ................... .............................................. 281.00

(Grįžtant po Rugsėjo 2G d. $10.00 pigiau)

Valdžios mokesčiai atskirai

REIKALINGI DOKUMENTAI—
GAUKITE IŠ ANKSTO!

Amerikos piliečiai privalo turėti: 1) C. S. Pasportą, 
2) Lietuvos Konsulo Vizų, 3) Vokietijos tranzito Vi
zų (50c).

Lietuvos piliečiai: 1) Lietuvos Užsienių pasų; 2) Už
darbio mokesčių Lindynių. (Income Tax Certifieate), ki
taip vadinamų “Sailing Perrnit;” 3) Vokietijos tranzi
to Vizų ($2.50).

Turistinės klasės keleiviams reikia dar Prancūzijos 
tranzito Vizos už 24c.

Vizas ir kilus dokumentus parūpina

AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave. Tel. CANal 7790

Rengdamiesi plaukti per jūras keleiviai turi teisės 
reikalauti, kad kelionė būtų greita, linkima ir su visais 
patogumais. Tiems reikalavimams patenkinti Cunard 
VVhite Star Linija ruošiu šios vasaros ekskursijų į Lie
tuvų milžinišku laivu BERENGARIA, 52 tūkstančių to
nų didumo ir stebėtino greitumo — nepilnai G dienas 
jx:r vandenynų!

ši svarbioji lietuvių ekskursija išplauks iš New Yor
ko šeštadienį, birželio (June) 19 dienų, pačiu vidur
dieniu.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

KAZIMIERAS
ŠATUNAS

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

Kilo iš Kauno Aps., Vilki
jos miesto lr kalino. Ameri
koje išgyveno apie 37 metus.

I'aliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną., po tėvais Kada- 
vlčaitė, 2 sūnus; Viktorų ir 
jo žmonų Nataliją ir Edvardų, 
seserį Martų Mel’herson, bro
lį Benediktų, tetų Onų Rus- 
sell, 4 pusbrolius, pusseserį ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioj. 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 12 d. tš koplyčios S 
vai. ryto bus atlydėtas į flv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pantai, 
dos už velionio sielų. I’o pa
maldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžia, kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir ptižys- 
tamus-rnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę moteris, sūnūs, se
suo, brolis, tctA, marti, pus
broliai, pusseserė ir gimitvės.

1-ielotuvlų direktorius T. J. 
Zolp. Tel. BOUIevard 5203.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bau kie tams— laidotuvėms — 
Papuošima ms.

Phone LAFAYETTE 5800

Ar Jūs Žinote, Kad

Laikai vis gerėja
Bizniai gyvėja

Pramonė plečiasi
Darbai daugėja

Progų atsiranda vis dau
giau. Tad ar jūs naudojatės 
tom’s progomis?

Tomis progomis pasinaudn- 
į si, jei jų susirasi. O jų susi
rasti gali |K>r “Draugų”.

Jtj turi kų parduoti, pa
skelbk “Drauge”.

Jei nori kų pirkti, Įmskelbk 
Draugo”.

Jei darbo nesusirandi, pa 
skelbk ‘ Drauge”.

Jei nesusirandi buto, pa 
skelbk “Drauge”.

šitokie trumpi skelbimai 
“Classified” skyriuje visai 
pigiai teatseina. Naudokitės 
tuo skyrium.

A. A.
DANIELIUS GRICIUS

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

Kilo iš Šiaulių apskričio, Šaukėnų para
pijos ir miesto.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį O- 

ną, po tėvais Pocaitė, du sūnų: Albertą ir 
Danielių ir dukterį Lucille, brolį Povilą ir 
brolienę Julijoną ir jų šeimą, švogerį Joną 
ir Elizabetb Pocius ir daug kitų giminių; 
o Lietuvoje du broliu: Augustiną ir Juo- 

||zapą ir seserį.

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

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 12 
d. Iš namų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo panelės Švč. parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. 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 1741.

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest 11 lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

Phone 9000

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
620 W. 15th Ave.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
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 
— o-------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRANU AVE.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

♦ I į

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I MIESTO DALYSE

AMBULANCE

luozapas Eudeikis IR 4704 So. AVestem Ai 
TĖVAS Tel. YIRginia 0883

3354 So. Halsted St.
Phone BOUIevard 4089

Lachamcz ir Sunai

S. P. Mažeika 
A. Masalskis

2314 VVeRt 23rd Place 
l’hone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ave. 
Phone LAPayette 3572

3319 Litnanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

S. M. Skudas

Ežerskis ir Suneš

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 21C9

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703
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VIETINES ŽINIOS ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

šv. Kazimiero Akade-keletą dainų. ProgTnmni va- 
.. . . _ • dovavo kapelionas kun. B.

mij? baigė 67 tner- |Vrbo
g31 CS Akademiją baigusią vardai

ir atvaizdai buvo įdėti užva-
Užvakar vakare Šv. Kaži-į kar dienos mūsų dienraščio

miero Akademijoj buvo gra
žios iškilmės. 67 akademikės 
gavo vidurinės mokyklos 
(Iligli School) diplomus. Juos 
išdalino prel. Daniel Fraw- 
ley, šv. Jeronimo parap. kle
bonas. Ta proga jis pamoki
nančią ir turiningą kafbą pa
sakė, įtikinančiai įvertinda
mas moters, šeimos ir religi
jos vaidmenį žmonijos gyve
nime.

Tikrai gražią ir turiningą 
kalbą pasakė konsulas p. P. 
Daužvardis. Jis linkėjo viso
ms abiturientėms siekti aukš
tojo mokslo ir užkvietė, ku
rios turės galimybės, vykti į 
Lietuvą ir stoti Vytauto Di
džiojo Universitetan.

Kun. J. Raškauskas nuose
kliai ir patri jotiškai atpasa
kojo Akademijos ir bendrai 
visų lietuviškų mokyklų reik
šmę.

laidoje.

Tuoj Plauks Per Ve
dybų Jūras

j Žymi lietuvaitė plaukikė 
i Einnin šemaitis, 2G m., ir

. .. . Swibamis dienomis įssieme leidimą 
vedyboms. Abu gyvena Be
verly apylinkėj, Šemaitytė 954 (
AV. 95tb st., o LaForce 9243 
S. Loomis st.

Vyčių Dienos Rengimo Ko
misijos paskutiniame susirin 
kime paaiškėjo kad sekantie
ji biznieriai įgijo Vyčių Die
nos tikietus, duodančius vil
tį laimėti Terraplane auto
mobilių:

VVest Side — Cliasas Mo
tors Sales, A. Stonu, VI. Nef- 
fas, Domininkas V., Marozas, 
St. Linauskas.

IStli str.: Kaz. Ivanausku*,
! Iz. Pikelis.
I • .| Cicero, III.: Vic and Chas 
; Groeerv’s, Frank M’eliauskos, 

s “Smoky”, Paul Put
rini, Joseph G. Sliamet, John 
Bogurskis, Warren and Roek.

Sekantis susirinkimas Ro
selande, birželio 18 d.

Petras .Bložis, Čikagos ap

Žiaus ligoninės rėmėjai ir, be 
abejonės, jų nuoširdus pasi- 

Į danbavimns visuomet yra 
• kuo sėkmingiausias. Į šį pa- 
i rengimą žada atvykti daug 
biznierių ir profesijonalų.

Kviečiame visus atsilanky
ti šį vakarą į Šv. Kazimiero 
v’enuolvno auditoriją ir iš
bandyti savo laimę lošiant 
kauliukais. Rengėjos viską 
kuo geriausiai prirengė, o y-

PIKNIKAS
— rengia —

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIETUVOS
Nedėlioj, Birželio (June) 13 d., 1937 m.

JUSTICE PARK, LIEPOS DARŽE 
Prie Archer ir Kean Avė., VVillovv Springs, III.

Pradžia 10:30 vai. ryte; orkestrą: Rliytbm Aces; 
jž.unga tik 25c ypatai. Visus kviečia KOMITETAS.

skrities Vyčių pi.* n., kurisĮ patingai skanių užkandžių
sekmadienį, birž. 13 d., pra 
dės naują šeimyninį gyven’- 
ma.

Vakaro pelnas skinamas 
Kryžiaus ligoninei.

Ieva Luko'Kūtė

S v

Visi parapijonai prašomi į 
atsiminti ir iš anksto nusi
statyti dalyvauti šiame pik- 

I n’ke. Įvyks Vytauto Parke,
! mums labai patogioje vieto
je. - Rap.
i------------------------

Iš Marijonų Rėmėjų 
19-to Skyriaus 

Susirinkimo

Penktadienio vakare 7:30 
vai., šv. Kryžiaus bažnyčioj 
prasidės trijų dienų novena 
prie šv. Antano. Visi ragi
nami naudotis Dievo malonė
mis per šv. Antaną.

Šemaitytė žymi plaukikė, 
kelis kartus laimėjusį Herald 
ir Examiner turnamentus. Da 
bar yra d .rektorė Lawrer.ce 
viešbuty. 1935 m. Šemaitytė 
važiavo Lietuvon kartu su 
kitais Amerikos sportininkais.

Jaunasai vra inžinierius,

Jubiliejinis Market- 
parkiečių piknikas

MARQUETTE PARK. -- 
Sekmadienį, birželio 13 d. į- 
vyks Gimimo Panelės Šv. pa- 

Į rapijos piknikas. Klebonas, 
! komitetas ir parapijos dar-

Šį Vakarų Ligoninės 
Bunco ir Kortų 

Žaidimas

Praeitą trečadienio vaka 
rą įvyko Tėvų Marijonų rė
mėjų 19-to skyriaus susirinki
mas Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambary, kuriame ap
kalbėta pašventinimas Mari- 

|jonų Seminarijos koplyčios, 
vai. pasidžiaugta gražiomis sėk

mėmis, ir apart to, svarstyta 
Lietuvių Dienos klausima?,

Šį vakarą, birž. 11, 8 
Šv. Kazimiero Akademijos 
(vienuolyno) auditorijoj, prie 
67-tos ir Rockwell gatvių, re-į kuri įvyksta kaipo tradiciji-

Kulbienė, M. Druktenienė,
Tarvainienė, T. Šiaulienė, AI. 
Stumbrienė, Ig. Kryževičius.
C. Druktenis ir A. Radzevi
čius. Ši komisija iš kalno pa
sirūpins gauti troką, kuria
me galės važiuoti visi — kaip 
darbininkui taip ir svečiui, 
kiekvienas, neišskirant nei
darbininkų, užsimokės po 23c darbai? 
į ten ir atgal. Tokiu būdu, 
kurie nori važiuoti, kreipki
tės prie Ig. Kryževičiaus ir 

lc. Druktenio ir užsiregistruo
kite.

Toliau ši komisija rūpin
sis, valgomais produktais ir 
gėrimais.

Nesiradus daugiau svarbių 
reikalų, susirinkimas ba:gtns.

J. K.

Kas pasiaukavimo išmokė, 
jei ne Kristaus ir Jo pasekėją

io0'
gils

dirba Republie Steel ketmpa- 
nijoj.

Jaunosios tėvas, D. Šemai
tis, yra vienas direktorių Pe- 

muzikos kūrinių, o choras ti-loples Furniture Mfg. Co. be-lįr šis piknikas bus jublieji- 
krai žavėjanč.iai. padainavo'ndrovės. j nis. , r * «

Akademijos orkestrą gra
žiai pagrdjo keletą sunkių

buotojai labai rūpinasi kad ngiama nepaprastas bunco ir
kuo geriausia prisirengus 
prie šios pramogos. Mat šie
met sueina mūsų parapijos 
10 metų nuo įsikūrimo. Tai

kortavimo vakaras. Girdėt, 
kad bus suvirš 75 brangiau
sių dovanų ir dooy prizų. Yi- 
si laimingieji galės džiaugtis 
gavę vieną iš tų dovanų.

Vakarą rengia Šv. Krv-

nė šventė, liepos 4 d. Kaip 
praeitais metais, taip ir šio- 
met Lietuvių Diena bus ir 
jau pradėta prie jos rengtis. 
AVest Side Marijonų bendra-E 
darbiai išrinko komisiją, k u 
rią sudaro šie akmenys: J

Town of Lake Žinelės

Šv. Krvžaus mokyklos bai
gimo programa įvyks birže- 
io 13 d., Pavis Square Park 

salėj, 2 vai. po pietų. Įžanga 
75c. Programa bus įvairi. Ją 
išpildys patys mokiniai.

BAKING 
POWDER|

Sime Price Todaif, 
t as 45 žears Aqo

25 ounces254 
V!ub/' ?Doui/eAction/

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IK 

RI'OTOJAS
POPIE-

Nemokėtas
Balansas

12 Mėn. 
Fin. Kaina... suteikia daugiau užsiganėdijimo 

didesniam skaičiui žmonių kasdien

Kas norite namu, išvalyti Ir iš- 
popieru-oti, tai kreipkitės ) ;

J. Purtokas 
6425 So. Richmond St.

Tel. Hemloek 2573

Manant statyti sau naują namą 
ar pcrtaisvti seną. pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

TAVERNA PARDAVIMl’I

Tuoj parsiduoda gerai įrengta ir ge-
rai išdirbta taverna. Priežastis —
silpna sveikata.

10(i5 VV. 71 St.
Tel. Vincennes 10258

FOKU LOZA VIMO BARGENAS

Pardavimui 2 flatų plytinis. 6—6, 
• inmas. Furnace šilima. Naujai tš- 
dekoruota.

2446 W 39 Rt.

PAIEŠKOJIMAS

Chesterfields jums suteiks 
daugiau uzsiganėdijimo.

^Jaujausios rūšies traukiniai 
ir šiolaikiniai orlaiviai padaro 
kelionę smagesne ... malonesnę.

Ir kur tik jūs matysite, kad 
žmones naudojasi šitais gyveni
mo moderniniais daigtais, jūs 
patčmysite, kad jie džiaugiasi 
Chesterfield Cigaretais.

Copyrilht I9J7. Ltccrrr A Mmi Tobacco Co.

Naujausi budai ir puikesni su
dėtiniai ... gryna cigareto popiera 
. . . lengvi nunokę aromatiški 
namie-auginti ir turkiški tabakai, 
pasendinti ir išnokinti ant dviejų 
metų ar ilgiaus ...

padaro Chesterfield
įžymiausiu cigaretų.

“i’m tirėti of bcing arres- 
ted. Put me in the eleetrie 
cliair!” lementa vo Mrs. Bel- 
la Butman (parodoma atvai
zde) Safety teisme, kai tapo 
nuteista 30 dienų kalėjimo 
už važiavimą treku neblai
viam stovy. Tai toji pati Bid- 
iiian, kini pr’eš du metus, su 
šešiais kitais asmenimis klas
tojimais bandė paveldėti šyk
štuolio Thomas Kelly $100, 
(XX) palikimą.

Paieškau M lr AsmleSkos ITrbanų. 
Gyveno 4612 So. Washtenaw Avė.

I Chieago, III Patys ar juos žinan
tieji rašykite: Joana Bukauskienė, 
3 5 II ewey St., VVaterbury, Conn. 

PARDAVIMO AR ISRENDAVIMOl

Taverna pardavimui ar lšrendavlmul 
kartu su visais įrengimais. Geras 
kampas. Norime parduoti, kad lik
viduoti palikimą.

Joseph J. Radomskl 
 2259 VV. 23rd PI.

REIKALINGAS DKAIVERIS

Tuoj reikia draiverlo draivytl dak
taro mašiną. Alga, kambarys ir 
valgis. Kreiptis tarp 12 Ir 1 vai. 
dieną. DR. C. S. O'NEILL,, 4740 
I)rexel BĮ.

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

SUTAUPYKITE SIUUS KASTUS
Tai M a pilnos kainos už finansavimą jūsų vartoto kart 
GENERAL MOTORS INSTALLMKNT PLANU, inimant 
pilną suprantamą apdraudę, padengiant ir “eollision.”

12
Notų

18 Mėn. 
Fin. Kaina

18
Notų

$150.00 $34.20 $15.35
200.00 44.68 20.39
250.00 48.56 24.88
300 00 50.04 29.17 75.12 20.84
350.00 50.56 34.24 75.52 24.20
370.00 50.72 35.06 75.68 24.76
400.00 52.28 37.69 79.52 26.64

KAM MOKĖTI DAUGIAU KITUR?
Pirkite čionai garantuotą GEROS VįALIOS vartotą 

nutomobilių šiomis žemomis kainomis.

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTŪRA 

806 VVest 31 st Street Tel VICtory 1696
Chicago, Ilk


