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GENEROLO DAVILA ARMIJA PAĖMĖ BILBAO
APIE TAI LONDONAS 

GAVO ŽINIŲ
Laukiama pačių ispanų

nacionalistų pranešimo
LONDONAS, birž. 14. — Gautomis čia žiniomis, ispanų 

nacionalistų gen. Davila šiaurinė armija paėmė Bilbao miestų 
11:00 priešpiet.

Kol kas dar čia negauta iš pačių nacionalistų patikrina
mų žinių apie Bilbao puolimų.

Tačiau reikia spėti, nacionalistai ten jau apsidirbę. Prieš 
tai jie buvo jau atkirtę n,uo jūros miesto prieplaukų.

MONROE, MICH., MIESTO BUDĖTOJAI

HENDAYE, Prancūzija, 
birž. 14. — Žiniomis iš Bilbao 
fronto, nacionalistai jau įsi
veržė į Bilbao priemiesčius iš 
pietrytinio šono ir miestas, ga 
Įima sakyti, kaip ir paimtas. 
Kas valanda laukiamas visi
škas miesto puolimas. Radi
kalų milicininkų tarpe reiškia
si betvarkė, vyriausieji jų va
dai bėga vakarų link.

linga nacionalistų armija vis
kų triuškina. Prieš jos žygia
vimus ilgiau laikytis, tai vien 
veltui kraujų lieti.

Visi Bilbao radikalų vadai 
pasirengę dumti paupiu j jū
rų, kur jų laukia Anglijos ka
ro laivai. Dėka Anglijai, gal 
jie tuo būdu išsisuks nuo už
tarnautos sau bausmės už ko
vojimų prieš nacionalistus ir

Gen. Davila vadaujama ga-1 už nereikalingų kraujo liejinių.

LEWIS REIKALAUJA UŽ DAR Y- 
Tl PLIENO FABRIKUS

Jei ne, tai fabrikams atkirsti 
anglies pristatymą

AVASHINGTON, birž. 14.
— C.I.O. vyriausias vadas J.
L. Levis reikalauja preziden
to Roosevelto ir Illinois guber 
natoriaus Homerio uždaryti 
Republic Steel fabrikus So.
Chicagoj. Jis kaltina šių kor
poracijų astuonių darbininkų 
nužudymu per įvykusias kru
vinas riaušes geg. 30 d.

Levvis, be to, reikalauja “iš- 
ginkluoti” Republic Steel kor 
poracijos prezidentų Tom Gir- 
dler, kurs “turi palinkimo 
žudyti žmones’’.

Spaudos atstovams Levis 
pareiškė, kati nepriklausomo-.

NACIAI KLASTOMIS 
ŠMEIŽIA KATALIKŲ 

KUNIGUS

sios plieno kompanijos pada
riusios sumoksiu prieš organi
zuotus darbininkus.

BERLYNAS, birž. 14. - 
Anądien nacių laikraščiai pa 
skelbė, kad nubaustam už “ne 
dorovę” Ernestui Walter 
kun. Frederikas Schmidtag pa 
rūpinęs falsifikuotus identifi
kavimo dokumentus

Vyrų ir moterų gausinga minia budi, kad streikuojanti C.I.O. darbininkai nesikėsintų 
čia pulti atidaryto plieno fabriko, kuriam dirba atsisakę streikuoti darbininkai. Acme.

KARDINOLAS RAGINA 
KOVOTI PRIEŠ 

VYRĖS BANGAS

ŠTAI KAS PAAIŠKI 
PRAĖJUS 18 METŲ

WASHINOTON, birž. 14.
— Valstybės departamentas

NEW ROCHELLE, N. Y., paskelbė kai kurias ištraukas 
birž. 14. - Jo Eminencija kur & slaptu »pertų 1919 metais
dinolag Hayes, New Yorko ar
kivyskupą, kalbėdamas New 
Rochelle kolegijos mokslo me
tų baigimo iškilmėse ragino 
jaunimų, lygiai ir visus kitus, 
su visu ryžtumu kovoti prieš 
tas žmonių grupes, kurių pas-

padarius paliaubas su Vokie
tija. ;

Pažymima, tais metais bol-

,,,. , , x •, • • , ' tangoims skleidžiami bedievy -Plieno fabrikų streikininkui, _ . •, . , . c I, . A . bes sūkiaivadai kaip So. Chicago, taip
Ohio slėny ir kituose rajonuo
se, paskelbė, šį kartų jie sten
gsis nukirsti anglių pristaty-

Baigę kolegijas ir kitas mo
kslo įstaigas katalikai jaunuo
liai turi būti vadai toje kovo-

mų į plieno fabrikus, kuriuo- je ir visados stovėti pirmose 
kovotojų eilėse, sakė kardino
las. Katalikų visuomenė ir ša
lis laukia jų šių žygių. Bedie
vybės bangos turi būti sulai
kytos. '

se ikišiol dirbama su streik
laužiais. i

Anot jų, šios savaitės gale 
daugiau kaip pusė milijono 
angliakasių sukels užuojautos 
streikų ir plieno fabrikai greit 
negaus anglies.

KARDINOLAS PROTES
TUOJA PRIEŠ KUNIGO 

SUĖMIMU
MUNICHAS, Bavarija, 

birž. 14. — Jo Eminencija 
kardinolas Faulhaberis pasiun 
tė protestų nacių bažnytinių 
reikalų ministerijai. Protes
tuoja prieš vietos kunigo Ru-

LIGONINIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS ATIDA
RYTAS SU PAMALDOMIS

-r . . , . ... perto Mayr areštavimų ir rei-V akar visose katalikų haž-|, , ... , . ..
,. .. . . Ikalauja arestuotųii paleisti,nyčiose iš pamokslmių pas

kelbta, kari visoj Vokietijoj 
nėra to nacių išvardinto ku
nigo. Katalikai reikalavo lai
kraščių šį faktų atspausdinti, 
tačiau tas nepadaryta.

Reiškia, naciai ir toliau kla
stotais dokumentais šmeižia 
katalikų kunigjjų.

Nuo vakar Chicagos barz- 
skutyklose už plaukų nukirpi- 
mų imama 75 centai.

Kun. Mayr areštuotas birž. 
5 d. už tariamų “ priešvaldiš- 
kų” pamokslų.

Kunigo areštavimu naciai 
tiesiog peržengia konkordatų, 
pareiškia kardinolas.

MANILA, F. S., birž. 14. 
— Salų valstybinis policinin
kas Cagayan provincijoje su
gavo filipinietį Kalinga Boli, 
nužudžiusį keliolikų žmonių.

t

MAROUETTE STATULA 
ATIDENGTA PRAN

CŪZIJOJE

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE APGAILI 
SOVIETŲ GENEROLO ŽUDYMUS

VOKIETIJA DIDŽIAI DOMISI ĮVYKIAIS 
SOVIETŲ RUSIJOJE

Maršalas Tuchačsvskis prieši
nosi karo komisaro įsakymui,

PARYŽIUS, birž. 14. —! ti ir vargiai pasiseks kų norą 
Prancūzijos socialistų vyriau- 1 pataisyti. Vyriausybė negali 
sybė apgaili sovietų kariuo- 1 pasitikėti kariuomene, kuriai 
menės generolų žudymus. į trūksta patrijotizmo.

Socialistų spauda pareiškia, I----------------------
Prancūzija negali toliau pasi- j RYGA, birž. 14. — Maskva 
tikėti sovietų Rusija kaipo ka- tyli apie įvykius kariuomenė- 

įriška sųjungininke. Pasirodo J je, kuri ir toliau su kruviną 
sovietų kariuomenė yra ma- teroru “valoma”. Kaip pap* 
žos vertės. Pasitaikius karui, rastai, įvesta griežtoji cenzū- 
tos kariuomenės vadai lengvai * ra, uždrausta gyventojams it 
gali susisėbrauti su priešu ir šnekėti apie kokius nors v/- 
persimesti į priešo pusę. riausybės žygius.

Aiškėja, sovietų kariaome-, Tjk bol9OTikų 8pa„

LAON, Prancūzija, birž. 14. 
— Kunigo Jacųueg Marųuette 
300 metų gimimo sukaktuvė
mis čia vakar atidengta pir
moji jo statula Prancūzijoje,

ševikų įsigalėjimų Rusijoje dalyvaujant prancūzų ir ame 
santarvės valstybės buvo pasi rikiečių aukštiesiems valdinin- 
ryžusios sutriuškinti. Tačiau kams
bijotasri britų, prancūzų ir a- Kun. Marąuette 17-am šim

tmety misionieriaudamas tarp 
Amerikos indijonų ištyrė Mi
ssissippi aukštesnįjį slėni ir

I J * . 1 1. •

merikiečių karių maištų.
Paskelbus paliaubas, visų 

penkių didžiųjų valstybių ka
riai buvo griežtai nusistatę davė pradžių ten baltųjų žmo-

Vakar Stevens viešbuty ati
darytas J. Valstybių ir Kana
dos Katalikiškų Ligoninių sų
jungos suvažiavimas.

Prieš atidarysiant Svč. Var 
do katedroje įvyko pamaldos. 
JE. Chicago vyskupas pagel- 
bindnka» B. J. Sheil, D. D., 
pontifikavo iškilmingas Mi
šias.

• POLICIJA SUCM£ PORELĘ

Lakota viešbutyje policija 
suėmė Edvardų Pankauskų, 
21 m., ir Annų Zubricky, 18 
m. amž.

3800 Emerald ave. aludėje 
ši pora gerokai išsigėrė, o kai 
reikėjo užmokėti, Pankauskas 
smuklininkui pagrasino revol
veriu ir abu išėjo.

Tačiau policija porų rado 
viešbuty. Pankauskas turi po
licinį rekordų. Jis jau baustas 
kalėjimu.

ilgiau nekariauti, kadangi per 
ketverius metus baisiai nusi
kamuota ir nukentėta. Visos 
kariuomenės dalys kaip sau
lės užtekėjimų džiaugsmingai 
sutiko paliaubas.

Britų ir baltųjų rusų veiki
mas prieš bolševikus šiauri
nėj Rusijoj nepavyko, pažy- 
nima slaptam raporte, kadan
gi britų vadas nusigėrė ir 
britų kariai atsisakė pulti 
bolševikų pozicijas.

ITALŲ SAVANORIŲ NUO
STOLIAI ISPANIJOJE

sk

nių naujokynams.

PARAGVAJAUS KA
RIUOMENĖS MAIŠTAI

BUENOS AIRES, Argenti 
na, birž. 14. — Gauta žinių, 
Paragvajaus kariuomenėje paI

Į sireiškę maištai prieš provizi- 
jonalio prezidento Franco re
žimų, kure pasiryžęs vykdyti 
padarytų taikos sutartį Čako 
srities reikalu.

ROMA, birž. 14. — Pas
kelbta, nuo kovo 8 iki 18 d- 
italų savanorių nuostoliai Is
panijoje yra toki; 231 nukau
ta, 1,994 sužeista, įėmus 123 
karininkus, ir 250 dingę.

NUTEISTAS VISAM 
GYVENIMUI

WAUKESHA, Wis., birž. 
14. — B. Waszak, 54 m. amž., 
teismo nubaustas kalėti visų 
gyvenimų už savo šeimos iš
žudymų su sprogstamųja med
žiaga.

Trafiko teisme vakar nubau

nę apnykę šnipai ir bolševikiz 
mo priešai ir jų niekas ne
galės išnaikinti. Už tai yra 
kaltas pats Rusijos diktato
rius, kur§ nedaro jokio kom
promiso eu savo politiniais 
priešininkais, pareiškia socia
listų spauda. Tuo būdu jis y- 
ra įgijęs galybes priešų, ku
rių neįstengs iigai žudyti.

BERLYNAS, birž. 14. — 
Vokietijos nacių vadai nereiš
kia nė mažiausio apgailėjimo 
ryšium su sovietų kariuome
nės stambiųjų vadų žudymais.

Kai kuriuose nacių sluoks
niuose reiškiamas džiaugsmas 
sovietų kariuomenės suirimu,

Vokietijos vyriausybė did
žiai susidomėjusi įvykiais so
vietų Rusijoje. Kariuomenės 
vadų žudymais Maskvos vy
riausybė pasisako, kad jos re
žimo visas aparatas ima griū- gė.

da paskelbė, kad Svobodny, to 
limuose Rytuose, dar 28 asme
nys daugiau sušaudyta už A- 
muro geležinkelio ardymus 
(sabotažų). ***** ■ -t

Aiškėja, sušaOdyto maršalo 
Tuchačevskio pastangomis n 
riuomenėje panaikinti čeko; 
agentai ir visa kariuomenė bu 
.o beveik sutautinta, neturin
ti nieko bendra su bolševikais.

Stalinas pabūgo maršalo 
Tuchačevskio iškilimo. Jis į- 
sakė agentams vesti tyrinėji-* 
mus. Rastas siūlo galas. Mar
šalas Tuchačevskis tuojau pa
šalintas iš vicekomisaro vie
tos ir karo komisaras marša
las Vorošilovasi jam įsakė nu
sikelti į Pavolgį. Tuchačevski 
nepaklausė. Jis tuojau areštuo 
tas ir pradėti skubūs tardy
mai, kas tragįngai ir pasibai-

WASHINGTON, birž. 14. LENKIJOS ŽYDAMS GRĘ-
— Senato juridinis komitetas 
nusprendė, kad vyriausiųjam 
teismui nereikia didinti narių 
skaičių.

IŠ STREIKŲ LAUKO
ANDERSON, lnd. — Au

tomobilių dalių fabriko C.I.O. 
unistų susikirtime su neunis- 
tais darbininkais 9 pastarųjų 
pašauta

JOHNSTOWN, Pa. — Be- 
thlehem Steel korporacijos 
Cambria fabrikų pikietininkai 
sužeidė 5 streiklaužius.

Y0UNG8T0WN, O. — Re
public Steel ir Youngstown 
Sheet and Tube fabrikų vedė
jai planuoja artimiausiomis 
dienomis atidaryti fabrikus.

WASHINGTON. — J. L. 
Lewis paskelbė 9,500 darbinin

sta 7 asmenys už neatsargų kų streikų plieno kompanijų
važiavimų. I anglių kasyklose.

__

ŠIA BADAS

CHICAGO. — Steel Wor- 
kers Organini ng komitetas 
traukia tieson Inland Steel 
korporacijų, šalies darbo san 
tykių boardas tuo reikalu šio 
birž. 21 d. pradės išklausinėji
mus. 11

NEW YORK, birž. 14. — 
Lenkijos žydų federacijom su
si rink i mv pažymėta, 3,500,00 
žydams Lenkijoje gręsia ba
das. 1

ORAS
CHICABO SRITIS. — Nu

matoma giedra; maža tempe* 
r a t!) ros atmaina.

MONROE, Mich. — Sekma
dienį įvyko nepaprastai gau
singas darbininkų susirinki
mas. Valstybės kariuomenė 
saugojo susirinkimų ir palai
kė tvarkų. Pasibaigus, susi-1 
rinkimui kariuomenė ištrauk
ta. Miestų saugoja įginkluoti 
piliečiai budėtojai. Susirinki
me C.LO. kalbėtojai pareiškė, 
kad jei Newton Steel kompa
nija nepasirašys an tarties,
streikuojantieji darbininkai 
“užims” miestų.

Saulė teka 514, leidžia
si 8:27.

“DRAUGO”
EKSKURSIJA
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gripsholm”
Ruoškitės dabar
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Svečių Užplūdimas

Šią vasarą susi lauksime daug svečių iš 
IJetuvos. Rodos, kad ligšiol dar tiek jų vie
nu laiku nesame turėję.

Šią savaitę jau atvyksta J. E. Vyskupas 
Mečislovas Keinys, žinomas mokslininkas, 
rašytojas, pedagogas ir visuomenės vadas. 
Kunigų Vienybės paskelbtam maršrute ma
tome, kad Jo Ekscelencija Chicagoj bus nuo 
fe ikį 22 d. rugpiūčio. Maršrutas taip suda
rytas, kad darbingam Svečiui neteks pasil
sėti nė vienos dienos. Vadinas, jis atvažiuo
ja ne poilsiui, bet sunkiam darbui.

Jau šį mėnesį atvyksta ir Lietuvos la
kūnai - sklandytojai (kap. Pyragius su savo 
draugu), kurie dalyvaus tarptautinėse sklan
dymo rungtynėse, būsinčiose Elmire, N. Y. 
Jie dalyvaus ir lietuvių aviacijos dienoj, ku
ri bus rugpiūčio 113 d. Chicagoj.

Lietuvos sportininkai, tarp jų ir Euro
pos krepšinio (basketball) čempijonai, Ame
rikon atvyksta liepos ti d. Chicagoj jau bus 
Jiepoe 9 d.

Netrukus atvyksta ir Lietuvos skautai. 
Jie dalyvauja pasaulio skautų susivažiavi
me Vašingtone, ir, be abejonės, aplankys 
bent kai kurias lietuvių kolonijas.

Liepos pirmą dieną į New Yorką at
vyks Marijona Rakauskaite, Lietuvos ope
ros artistė. Ji atvažiuoja savo tėvelių (ku
rie gyvena AVaukegan, III.) ir giminių ap
lankyti. Ęe abejojimo, lietuviai norės ją iš
girsti dainuojant, nes, berods, nuo 1922 me
tų jos negirdėjome. O juk ji ir pas mus, A- 
raerikoj, buyo pagarsėjusi, kaipo pirmaeilė 
dainininkė. Lietuvos operoj dainuoja nuo 
1922 metų.

Girdisi, kad drauge su sportininkais at
vyks keletas Lietuvos žurnalistų.

Tai bus tikras Lietuvos svečių antplū
dis. tVeloomel

Tikrai Bolševikiškai

30 Metų Lietuviškai Vidurinei 
Mokyklai

Varšuvos Mokslo Apygardos Globėjas 
1907 m. gegužės m. 20 d. raštu Nr. 664 “Ži
burio’’ Draugijai leido atidaryti Marijam
polėje mergaičių progimnaziją su dėstomąja 
lietuvių kalba. Tik rusų kalba ir geografija 
turėjo būti dėstoma rusų kalba. Tų pat me
tų rugpiūčio m. pabaigoje buvo padaryti sto
jamieji egzaminai, o rugsėjo ip. pradėtas 
mokslus su dviem klasSnj: prieklasiu ir pir
mųjų. Prie progimnazijos buvo atidaryta pe
nsionas mokinėms gyventi. Progimnazijos di
rektorium buvo paskirtas Kun. Dr. Motiejus 
Gustaitis, kuris šias pareigas be atlygin'mo 
ėjo iki 1918 m., kol mokykla gyvavo. Direk
toriaus pavaduotoja buvo Vanda Liorentaitė, 
o mokyklos lėšomis ir ūkio reikalais rūpino
si kapelionas kun. A. Uogintas, dabartinis 
Gražiškių klebonas.

Marijampolės “Žiburio” Mergaičių pro
gimnazija, kuri Didžiojo karo metu išaugo 
į pilną gimnaziją, yra Pirmoji lMtttViflkajį 
vidurinė mokykla. Tiesa, vidurinės mokyk
los buvo pradėtos kurti dar senoje Lietuvos 
valstybėje. Užuomazga buvo padaryta 1452 
m. Vilniuje prie katedros įkuriant aukštesnę 
negu pradžios mokyklų, o XVI amžiuje, at
sikėlę į Lietuvą jėzuitai visoje Lietuvoje 
pristeigė kolegiją, kurios atatiko šių dienų 
vidurinėms mokykloms. Tačiau jėzuitą ir 
visas kitas vidurines mokyklas, įkurtas iki 
1907 metų, kaž'n ar galima pavadinti lietu
viškomis mokyklomis, nes jose visose dėsto
moji kalba nebuvo lietuvių, o daugumas įr 
dvasia lietuviams buvo svetima. Joms labiau 
tinka Lietuvos, bet ne lietuviškųjų mokyklų 
vardas. ( • .

Pirmųjų lietuviškųjų vidurinių mokyklų 
kūrėja yra “Žiburio” Draugija^ šalia moky
mo ji savo mokykloms užbrėžė dar vieną 
svarbų tikslą — išauklėti sąmoningą, susi
pratusį lietuvį. “Žiburio” Draugijos pra
džios ir vidurinėse mokyklose dar prieš Lie
tuvos valstybės atstatymą dėstomoji kalba 
buvo lietuvių ir auklėjimas buvo vedamas 
lietuvių patriotinėje dvasioje.

“Žiburio” Draugija 30 'metą vidurinės 
mokyklos sukaktuves žada plačiai perminėti.

Surinko J. F. N.

KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE
i ■■ ■ Sulietuvino R.

(Tęsinys)

Taip pat labai stebina mus, 
kodėl “Priešvalstybinės drau 
gijos ir “raudonieji*’ univer
sitetų profesoriai gauna di
deles dovanas iš Fundatorių”
- Carnegie, Bockefeller, Ge. P»v«|-

nerai Bduebtioe, Du t c En-' *
dewment ir kitų (Žiūrėk pial.l Pa*»kym»>S kad He ekonu

No. 5701 Congresrional Re- 
cord, bal. 14, 1936 m J.

Charles A-. Beard, Dr. Geo
rge S. Counts (Kuntz?), Dr. 
W. W. Charters ir Dr. Frank 
W. Ballon “per penkis me
tus gudriai apgalvodami ruo
šė planus, kaip sukmnunistin- 
ti Jungtinių Valstybių pra
džios mokyklas ir kolegijos”, 
pažymėjo savo pranešima Te 
nos kongreso otstovos.

“National ttepublie”, U

minė tvarka, įvedus komuni
zmą, pasiliktų nors tokia ar
ba būtų dar geresnė, kaip 
dabartinė, būtų biaurus me
las. Pas komunistus kiekvie
nos vedybos yra tik draugin
gumo vedybos. Vedusieji ten 
gali atsiskirti vienos nuo ki
to, kodą tik nori ir nereikia 
jiems ten net į teisyną eiti, 
jei tik jų vedybos yra val
džios įstaigoje užrašytos. Už 
tenka tik teisinio raštininkui 
pranešti, kad atžymėtų kny-

spalių mėnesio 1932 motų, gose jų persiskyrimą. Pas 
pranešė, kad Camogįe knrpo-4 komumstus Rusijoje nėra ve- 
raeijn suteikė, esančiai MenaJdybų įstatymo. Neteisėtos mo- 
Arfcąnsas Comknonnrealtb Ko Į terystės vaikui ten turi ly- 
legijai, kur komunistei turi , gins teises, kaip ir teisėtos
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ar ne”, kalbėdamas bal. 5 
dieną, 1935 metais, ”Aš ma
čiau Rusijoj badą”, pasakė,
knd:

“Rusija yra milžiniškas pą- 
vargėlių namas, kur milijo-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS nioje penktadieniais suvalgė, 
<o per Velykos barzdavo su

Ausys nukenttjo, bet kai
mynas pasitaisę

Maoo kaimynas Jokūbas] 
Peludė yra neblogas žmogus. 
Nors jis man pliauškino au
sis, bet aš jo labai nepeikiu

kanapėmis. Kad kaimynai pa
manytų, jog Paludė turi mė-

, sos, tai barzdą riebalais iš
tepęs išėjo pas. Buroką. 

Vieną vakarą nuėjau pas
Buroką radio pasiklausyti.

nt Radau ten ir Peludę. Klauso-Ot, žmogus ir gana. Nors jot. _ . v
pakaušio kaulas kvatojasi iš mės sau, juokaunam ir nieko.
Jonienės tvarto kreigo, bet aš Bodo8’ "5 nebuvo tarP 
su juo gyvenau geruoju. MatJ*ul,bos “P*e božnyS*. Bet ka- 
jei Peludei suskaudėjo pilvu,!“ ramybę. Kai
tai jis tuoj pas mane kompa-

Stalinas — bolševikas pilna to žodžio 
prasme. Mat, anot jo paties, tikru bolševi
ku gali būti tik užkietėjęs bedievis, bedie
vis be širdies, be pasigailėjimo.

Jis toks ir yra.
Net savo vakarykščius geriausius drau

ges, artimiausius bendradarbius, raudono
sios armijos važius, “l’ravdos” redaktoriaus 
lūpomis, vadina šunimis. Ir juos, lyg kokius 
šunelius, sušaudė.

8uša|lė juos dėl to, kad jie išdrįso pa
reikšti priešingą Stalinui nuomonę, kad jie, 
kaip anuo syk rašėme, panorėjo šiek tiek 
laisviau veikti ir laisviau galvoti.

Kruvinasis bolševizmas nėra pasotina- 
*mas. Jįs reikalauja kraujo ne tik vyskupų, 
kunigų, vienuolių ir šiaip tikinčiųjų žmo
nių, bet ir visų tų, kurie bent truputį pa
reikalauja sau žmoniškos laisvės.

Milijonus žmonių išskerdė Leninas ir 
Trockis, jų keliais eina ir Stalinas. Rusija 
prie bolševikų buvo ir tebėra baisaus kru 
vino teroro kraštas ir tokiu bus, kol tie 
kraugeriai pasiliks jos priešakyje.

Daug kas paklausia, kodėl Rusijos liau
dis tų kraugerių nenusj krato?

Liaudis yra bejėgė, beginklė. Bolševiz
mo vadai savo rankose turi ginklus, turi 
armiją, miliciją, šnipus. Kas tik kur sujuda, 
prakalba ar bet kokį reikalavimą pastato, 
tą švinu pavaišina.

Taigi, kas nori būti tikru bolševiku, tu
ri būti taip kaip Stalinas: stengtis atimti 
visokią žmonių laisvę, be jokio pasigailė
jimo Šaudyti, terorizuoti.

Kalbant Apie Tvarkę
* • '——————

Gyvenime turi būti planas ir tyarka. 
Išlaisvintas gyvenimas — tai laisvai supla
nuotas ir sutvarkytas gyvenimas. “P. G.” 
bendradarbis M-s apie tai rašo:

“Kadangi žmogus gyvena ne vienas, bet 
bendruomenėje, yra toje' bendruomenėje hie
rarchija: viršinnkas, vyriausieji ir vaidiniai, 
ir tas bendras sugyvenimas turi būti klus
numu paremtas.

Komplikuotas darbas, kuris negali būti 
vieno žmogaus atliktas, reikalauja darbinin 
kų tarpe subordinacijos ir klusnumo. Tai 
a šku, kaip diena.

Todėl nuo mažų dienų reikia gyveniman 
įvesti klusnumo principą, pažaboti savo in
dividualizmą, priprasti prie bendro organi
zuoto darbo. .

šiitą lizdą, jos pertvarkymui 
fondas.

Minėta kolegija randasi n>? 
toli Mena, Arkansas ir yra 
komunistų mokslo įstaiga, ku
rioje yra lavinami jaunuoliai, 
tam tikra nustatyta komunis
tų tyarka, kad paskui galėtų 
sėkmingai komunizmą tarp 
darbininkų ir ūkininkų sklei
sti. Mokslas toj kolegijoje 
paskirstytas į trijų mėnesių 
tarpus, už kurių kiekvieną 
mokiniai turi 'mokėti po 50 
dolerių. »

Neseniai išėjęs dvisavaitinis 
kolegijos laikraštukas prane
ša, kad kolegijon jau įstojo 
daugybė bedariau mokinių, 
dirbtuvių darbininkų, ūkinin
kų ir buvusių <JCC darbinin
kų. Tam pat laikraštukyje y- 
ra pranešimas apie surengi
mą didelės lapkričio 7 dieną 
“metinės Rusijos valstiečių 
įr dnrbininkų valdžios šven
tės”, kurią rengia kolegijos 
“bendro fronto” komitetas.

Laike tyrinėjimų, padarytų 
Arkansas Legislative Commi- 
ttee, vasario ir kovo mėne
siais 1935 meteis, buvo su
rasta, kad kolegijos vedėjas 
ir kiti mokytojai yra dideli 
bedieviai ir kad jų gyveni
mas yra jau visai iš doros 
vėžių iškrypęs-

Ilarry Ęmereon, X.ew York 
protestonų Ri versi de bažny
čios, kurią Johp D. Rockefel-

ro atribuoja, jei žmoną gum
bas pačiupo, tai mano Dara
ta jai banką pastato, jei par
šą uždūrė, tai geldą mėsai pas 
mane gavo. Kai Peludė susi
pešė su Stebulių ir žado nu
stojo, tai aš jam buvau pir
mas prietelius. Žodžiu sakant, 
jis dažnai su reikaliukais pas 
mane, o aš pas jį nudviliu- 
kuoju.

Buvo po to mūsų kaimyniš
ki ryšiai sutrūkę, santykiai, iš
irę, bet paskui kad sustiprėjo, 
tai sustiprėjo. Devyni čigono 
aildiai nepertrauktų.

O buvo šitaip. Kartą atėjo 
Peludė pas mane ir gerokai 
pasiporinom. Ant galo ir iki 
Bažnyčios priėjome.

— Kam reikalinga ta baž
nyčia? Ten tiek turtų, bliz
gučių! Geriau rugių kainos 
pakiltų, — švarkštė Peludė.

moterystės vaikai.
“Abortai” pas komunistus 

skaitomi teisėtais ir jų vy- 
riausybė visuomet parūpina 
žmonėms gydytojus ir ragina 
žmones kreipti prie gydytojų 
tuose “nelaiminguose” atsi
tikimuose.

Į prieš doriškus nusikalti
mus, jei iš to nėra pavojau., 
ligoms kilti, jie visai nekrei
pia domės. Apie lytinės ligos’ 
pavojingumą, jie tik perspė
ja žmones per spaudą ir ju 
domus paveikslus.

To viso baimė, neseniai bu
vo, kalbant apie viršminėtus 
dalykus, išreikšta vieno as
mens paklausimu:

“Ar ir mūsų žmonos, mo
tinus, dukterys ir sužiedoti-
nes bus paverstos vieša val-,kvaPė ir rakan: 
stybine nuosavybe, kuria vi- ^ia kaimyne, Jokūbai, 
kokie paleistuviai ir ištvirkę- klysti. Kas tau pasida- 
liai galės naudotis?” r§? RuSilt kainos savo keliu,

(Bus daugiau) ' ° bažnyčią pasilieka bažnyčia.
Tavo galvojimas, Jokūbai, la
bai klaidingas.

— Nieko, paprastai, aš ma
nau, kad bažnyčia nereikalin
ga.

Aš tikrai nesupratau, kas 
yra mano kaimynui: ar jis

pradėjo braškytis, kopdama 
sąspara ant stogo, tai seni 
Bunokag ir sako:

— Dabar tai jau gyvas 
daiktas viela aparatan ateis.

— Gal savanoris Ispanijon 
keliauna — pasijuokė An
drius. Po šito ir pradėjom a- 
pie Ispaniją politikuoti, o 
mūsų ryšiai su Pelude visai 
nutrūko. Jis aiškino;

— Gerai daro vyriausybi
ninkai, kad smaugia kunigus, 
griauna bažnyčias.

As pakrypau jau kiton pu
sėn, Senis Burokas vos kočė
lu Peludei už tokią kalbą ne- 
ųžtaisė. Gerokai sušilome, kol 
su Jokūbu išsiporinome. Tas 
karštas prakaitas ir sutirpdė 
mūsų kaimyniškus santykius. 
Mat, jis man užplėšė ausin. 
Aš pakišau kitą, maniau gal 
susigėdins. Bet jis plykšt ir 
kiton. Na, tiek tol Ausys pa-

Man plaukai pasišiaušė ir rando, bet aš viršų paėmiau, 
akys stulpu stojosi, kai išgir- Visi pritarė, kad mano teisv- 
dau tokius baisius kaimyno Peludė suklydo, 
žodžius. Pagaliau atgavau Pairo mūsų santykiai, tai

LIETUVOJE STATYS 
MODERNIŠKUS VIEŠ’ 

BUČRJS

Daugelyje turistams ir eks
kursijoms lankytinų vietų iki 
šiol nėra kur sustoti, nakvoti lnuo pradžios toks buvo, ar 
ir maitintis. Tai didelis keliu- dabar pasikeitė? Pagaliau

Tai turi būti pirm ausią įvesta šeimos 
gyvenime: tėvų autoriteto pagarba ir vaikų 
klusnumas. Mokykloje: mokytojų pagarba ir 
mokinių pagarba 'mokytojams, klusnumas ir 
darbštumas. Valstybėje: valdžios organų pri- ’er P®8tatė, dvasiškis garbina
pažinimas, subordinacija ir pilietinių parei- komunizmą ir po vadovyste 
gų sąžiningas pildymas. Tada visuomenėje F®4eral Council of Churchea 
bus tvarka ir bent reliatyvus laisvas gyve- kalba per radijo, girdamas 

Rusijos komunistų tvarką.
L4war<į A- Filene “Dvide

šimtojo Amžiaus Fondo” pir
mininkas įr Amerikos Busi 
jos Prekybos Komisijos na
rys ty dauguma kitų “iųter- 
nacionalistų” yra atviri A- 
menkoje kotnunbfcno platini
mo rėmėjai.

Doros Prasmė Rusijoje 
Labai svarbu savo žmo

nėms išaiškinti, kad sunkus 
ir nedarbo laikai, kokius mes 
čia jau septinti metai turi" 
me, sulyginus sn tais laikais, 
kokius blogus laikus turi 
Rusija ir kiti kraštai, nega
lima mūsų laikų pavadinti 
blogais laikais.

Ripleys per radiją, “tikit

nimas M

Praėjusį sekmadienį Marianapolio Ko
legija turėjo mokslo metų užbaigimo iškil
mę. Kolegija išleidžia 27 jaunuolius, baigu
sius vidurinės ir aukštesniosios mokyklos 
kursą. “Amerika” ta proga taip rašo:

“Lietuviškosios mokyklos auklėtiniai
turės daug gera įnešti į savo visuome
nės gyvenimą. Jie gavo gerą pagrindą 
savo tolimesnėms studijoms, kurios tu
rės iš jų paruošti atsakingus įvairių 
profesijų bei pašaukimų žmonas. Juos 
lydi ir lydės lietuvių švįesios viltys”. 
Busimieji mokslo metai Marianapolio 

Kolegijoj prasidės jau ne vien su keturių 
metų vidurinės mokyklos kursu, bet ir su 
pilna keturių metų kolegija. Taigi, Maria
napolio Kolegija išauga į rimtą įstaigą, ką
ri užsipelno gausingesnės ir nuoširdesnės 
visuomenės paramos.

vimo, ekskursavimo, turizmo 
plėtimo trūkumas. Nors ku
riose vietose ir yra viešbučių, 
bet jų tinkamumas nepakan
kamas. Todėl atitinkamose js-

mes greit persiskyrėm. Aš at
miniau, kad kartą penktadie
nį užėjau jį valgant mėsą. 
Kitą kartą dar juokingesnį 
dalyką regėjau. Per šias Ve-

taigose pradėtas svarstyti mo tykus Peludė trynė barzdą rie- 
d o miškų viešbučių statybos balais. Mat, jis mėsą gave-

pairo, bet spragilas mano pas 
Peludę, reik atsiimti. Kaip 
bus, taip bus — eisiu. Įėjęs 
pirkjon dairiausi, iš kur čia 
pasirodys riestanoisė kačerga 
ar juodagalvis samtis. Bet 
visur tyku, ramu. Priėjo Jo
kūbas, paspaudė ranką ir pa
bučiavo kakton.

— Dovanok, kaimyne, ma
no kaltė. Aš suklydau, bet da
bar pasitaisau. Atsiprašau už 
viską ir vėl gyvenkim kaip 
gyvenom -— sako jis.

Aš pralinksmėjau. Vadina
si, mūsų dabar santykiai dar 
pagerės ir ryšiai bus tvirte^ 
ni. Puiku!

Ausys nukentėjo, bet kai- 
mynes pasitaisė!

V-a C-ius

klausimas. Numatoma pasta
tyti didesniuose Lietuvos mie
stuose apie 20 moderniškų 
vįešbųčių.

Lietuvos turizmo draugijos

gražūs savo išvaizda ir juose 
būtų įrengta įvairių patogu
mų. Viešbučiams statyti ska
tinama privatinė iniciatyva.
Kag įms- nematytuose vieto-

centro valdyba numatė, kad . ...... ....... , «e statvti tinkamus turizmuireikia pastatvti tinkamus ke- . / , , ,...... . . viešbučius gal būt galės gautiJiav«no ir turizmo patarnavi- . ..... ,r. ».
. „ f. .. ipeskolų ir subsidijų. Viesbu-

mui viešbučius Šiauliuose, T. . . , -. . ,,.... ’ čių statybos finansavimo klanPrancūzijoje, Biržuose, Ro- . . . , .
L-M • m J- ti • . simas netrukus bus galutinaiKišky ja, Telšiuose, Raseimuo- ..
se, Ukmergėje, Marijampolė- lft8Pr«stas' 
je, Kėdainiuose, Varniuose, Esamiems viešbučiams tvar 
Jųrliarke, Anykščiuose, Molė- kvtį savivaldyhės yra išleidu- 
tuose, Birštone, Merkinėje, ^ios privalomų įsakymų tačiau 
Aukštad varyje ir Veisėjuose. J ne visur tie įsakymai įvykdy- 
Sįmet tokie viešbučiai bus į- ti. Vidaus reikalų ministerija 
rengti Zarasuose, Dubingiuo- pragino apskričių valdybų pir
se ir Kernavėje. Numaty- maniakus ir miestų burmis- 
tiems statyti viešbučiams, dėl trus daryti reikalingų žygiu, 
jų įrengimo bus statomi tam kad viešbučiai ir nakvynės 
tikri reikalavimai, kad būtų namai būtų sutvarkyti.

Namų Ruošos Kursai

Lietuvos Žemės ūkio rūmai 
nno rugsėjo mėn. Į d. iki 
spąlįų mėn. 30 d- rengia na
mų ruošos kursus Gižuose. Į 
kursus bus priimamos mer
gaitės nuo 15 m. amžiaus mo
kančios skaityti ir rašyti.

Lietuvoje pereitais metais 
Kūno Kultūros Rūmai pasta
tė vienus hamus keliaujan
tiems Juodkrantėje, šiais me
tais numatoma tokius namus 
stątyti Zarasų apskrityje ir 
dar kai kur.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus
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SVEIKATOS KELIU
Rnšo Dr. A. G. Rakauskas

UŽSINU0DIJIMA3
MAISTU

kus apima širdies pyktis po 
kurio seka vėmimas, o labai 
dažnai įvyksta vidurių pa- 

ŽmoguA ne visuomet yra liuosavimas. Mat, žmogaus o-

-
Į 

į

ĮjEhObl

bšh|

Lietuvos Vyčių Eks
kursija į Lietuvą

galima pažinti maistą skoniu 
ar kvapsniu ar maistas, kurį 
jis siekia paimti ir priimti, 
yra pilnoje žodžio prasmėje 
sveikas. Kai kuriuose atsitiki
muose jo skrandis arba kaip 
daugelis vadina skilvys žmo
gui ateina į pagalbą savo 
jautrumu prieš kai kuriuos 
gedimu bei nuodais persisun-

rganizmas stengiasi įvairiais 
būdais patekusius jin nuodus 
išmesti lauk. Daugely atsiti
kimų kūno pastangos būva 
tuščies ir tuomet užsinuodi- 
jimas turi progos plėstis ir 
savo auką pastatyti tikrai ri
mtoje padėty. Paprastai, tik 
taip dalykams esant, žmonės 
išsigąsta ir saukiasi gydytu

kusius valgius. Tokiuose at-' jo pagalbos. Tokį pasielgimą
sitikimuose nebaigus valgyti 
žmogus priimtą maistą meta

iš pusės namiškių priseina 
skatyti peiktinu. Gydytojo pa

lauk vėmimo priemone. Kart galbą reikia parūpinti nelai- 
kartėmis perimtas nuodais mingam vos spėjus ligos že- 
maistas pereina, nekliudomas, nklams pasirodyti. Tuomet li- 
kilvio rubežius ir patenka 1 gonis daug greičiau pasveik
irnas, ir tik, virškinimo pro

cesui prasidėjus, pa,jaučiama 
bei atrandama pasislėpę nuo
dai maiste.

Kaip maistas genda? Į švie 
žią, sveiką maistą^ gali leng
vai patekti pavojingų bakte
rijų maistą gaminant. Tai 
dažniausiai įvyksta rankų ir 
indų švarumo stokos deiei. Į- 
vairūs vabzdžiai labai daž
nai užteršia maistą pirm negu 
yra paduodamas stalan arba 
vos spėjus jį ten padėti bei 
pradėjus valgyti. Daug yra 
žmonių, kurie šaltesnio sezo 
no metu laiko maistą kur 
nors porčių prieangy. Atšilus 
ir neturint šaldytuvo, tokioj 
vietoj maistas negali ilgai pa
silaikyti sveiku, nes į jį me
tasi nuodingos bakterijos ir 
maistą paverčia į nuodus. Ai
šku, tokį maistą valgant, žmo
gus arba tuojaus ar už ke
lių valandų po valgymo, su
sirgs, kartais net mirtingai. 
Užsinuodijimas maistu yra 
galimas ne vien vasaros me
tu. Jis įvyksta ir šaltesniuo- 
se sezonuose, tik, žinoma, re- 
emu.

Užsinuodijamo maistu ligos 
simptomai pasireiškia įvai
riai : gali jae pasirodyti ne
baigus valgyti arba už kelių, 
o net ir 24 valandų. Ligonis 
skundžiasi vidurių žnaibimu, 
kuris nuolatos didėja. Netru-

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis 
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25 metų gyvavimo jubiliejų 
šiais metais švenčia dvi kat. 
jaunimo organizacijos: Lietu
vos Vyčiai Amerikoje ir Pa
vasarininkai Lietuvoje. Tą į- 
vykį abi organizacijos ren
giasi labai iškilmingai pami
nėti. Lietuvos Vyčiai savo 
sukaktuves apvaikščios jubi
liejiniame 25-ame seime, ku
ris įvyks rugpiūčio 3, 4, 5 
dd., Daytone, Ohio, kur da
lyvaus ir Pavasarininkų Pro
tektorius J. E. vyskupas M.
Reinys.

Lietuvos Pavasarininkai sa Kruvinasis teisėjas. Vaši- 
v°jub^bejaus ^kilmingą ap- jįug y jjĮrįc}1? pirmininkavęs 
vaikščiojimą nukėlė j 1938 sia|,ia]rn bolševikinės Rusijos 
metų vasarą. Tada toji, dide- j<arc> tribunolui, kuris įsakė 
lė organizacija turės savo ju- sušaudvU aStuonis raudono-

Saulės Draugijos rūmai. Kaune ant Žalojo Kalno yra pastatydinti iš amerikiečių su
rinktų aukų. Šiuose rūmuose dabar yra iš Amerikos atvažiavusių vienuolių kazimierie- 
čių mergaičių gimnazija ir bendrabutis.

sta. To nepadarius, galima 
tikėtis įvairių komplikacijų, 
kurios pastato ligonį kebles- 
nėn padėtin pasunkina ir sy
kiu pailgina ligos eigą, o 
kartais duoda progos giltinei 
pasigalasti dalgį.

Vasaros sezonas, paprastai, 
kviečia {issRjūdfnti augti ,į- 
vairiems nuodingiems gryba
ms. Mūsų ž'monės didžiumoje 
grybus mėgsta. Bet jų mė
gėjai turi įsidėmėti, kad tarp 
gerų grybų gali augti nuo
dingų ir kad pastaruosius at
skirti, reikia važiuoti gry
bauti blaiviems. Taip elgtis 
yra naudinga, padoru, sveika.

Pakliuvę į užsinuodijimo 
spąstus, tęžino, kad pirmu ir 
svarbiausiu dalyku yra pasi- 
kvietimas gydytojo gelbėti 
nuo rimto sveikatos priešo.

Lietuvoje 30,000 
Amatininkų

KAUNAS. — Paskutiniais 
statistikos duomenimis, šiuo 
metu visoje Lietuvoje yra 
apie 30,000 amatininkų, besi-

J. E. VYSKUPO MEČISLOVO REINIO 
MARŠRUTAS

Laukiamasis brangus Sve
čias jaiį kelionėj. jNeueijilgo 
Garbus's Ganytojas lankys 
Amerikos lietuvių kolonijas 
ir gaivins bei stiprins mus 
tikybiniai ir tautiniai.

Prieš mėnesį buvau paskel
bęs Jo Ekscelencijos bendrą
jį maršrutą. Kunigų Vieny
bės Provincijoms jis žinomas. 
Trumpučius joms skirtus lai
kotarpius, be abejonės, išnau
dos kuo tiksliausiai. Bet la
bai svarbu žinoti smulkme- 
niškiau, kaip K. V. Provin
cijos suskirstė jiems skirtą
sias dienas. Jo Ekscelencijai 
įdomu bus žinoti, kaip kiek
viena Amerikoj buvimo die
na ibus sunaudota.

Maršrutas esminiai nepa
keičiamas. Čia tik pakartoju

Scrantono Provincijai 
liepos 19 — 26 dd.

Pittsburgh Provincijai — 
nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 
6 d.

“Tmkite ant savęs mano 
jungą ir mokinkitės iš manęs,

Ty ta venai - Gamtos 
Grožio Kampelis

Tytuvėnai yra prie Taura
gės - Radviliškio geležinke
lio, apie 27 klm., atstumu nuo 
Raseinių. Pats Tytuvėnų mie
stelis yra nedidelis, bet labai

Kunigų Vienybės seimas Į gražioje vietoje, pjĮie pato 
Seserų Pranciškiečių Vienuo-‘gaus susisiekimo. Užtat jau 
lyne, Mt. Providence, Pitts- dveji metai, kaip Tytuvėnai 
burgh, Pa., liepos 28 d. pripažinti vasarviete. Kiekvie

Lietuvos Vyčių seimas, Day nais metais vasaroti čia ?u- 
ton, Ohk», rugpjūčio 3 d. važiuoja per tūkstantį žmo

nių. Vasarotojus vilioja pui
ki gamta: aplinkui gražūs 
pušynai, apie vasarvietę pu
šynuose ioia pat mėlynuoja 
net penki ežerai. Ežerai vi
lioja savo įdomumu. Štai vie
nas ežeras net 45 m. gilumo.

Chieagos Provincijai — ru
gpjūčio 8 — 22 dd.

Moterų Sąjungos seimas -- 
rugpjūčio 16 d., Chicago, PI.

Lietuvių Diena, Lakewood 
Parke, Pa., (Kun. Dr. Kon
čius) rugpjūčio 15 d. (jei su
spės) .

A. L. R. K. Federacijos Ko
ngresas, Lawrence, Mass., — 
rugpjūčio 24 —26 dd.

j seniau paskelbtąjį su mažais | federacijos Kongreso,
dapildymais.

Jo Ekscelencijos vyskupo 
M. Reinio maršrutas suskirs
tytas sekančiai:

Rytų Provincijai nuo bir
želio 17 iki 27 dienos: birže
lio 18 — New Haven, birže-

vereiančių savarankišku dar- lio 19 — Bridgeport ir Ne- 
bu ir turinčių savo dirbtuvė- wark, birželio 20 — Brook-
les. Tų visų amatininkų tar
pe yra apie 7,000 batsiuvių, 
apie 3,000 stalių, apie 2,500 
siuvėjų, apie 1,000 šaltkalvių, 
apie 2,(XX) kirpėjų, apie 2,500 
kalvių.

dytas kapan. Bet vidujinis 
gyvenimas įbuvo ramus. Dide

li lė ramuma buvo ten visados. 
Bet kurią valandžiukę tu bū
tumei galėjęs nueiti pas Jj 
ir rasti atilsį. Ir net kuomet 
pėdsakai šunies sekiojo Jį Je- 
ruzalės gatvėse, Jis atsigręžė 
į Savo mokytinius ir siūlė 
jiems, kaip paskutinį paliki
mą, “Mano ramybę”. Nie
kas niekad nė valandžiukei

nes aš romus ir nuolankios Į. nepertraukė Kristaus gyveni- 
širdies; taip jūs rasite savo mo giedrumo ant žemės, 
sieloms atilsio”. — Šv. Mato Nebuvo* nieko ką pasaulis 
XI, 29. būtų galėjęs padaryti Jam,

Kristaus pakvietimas yra kas būtų galėjęs surukšlenti 
šaukimas pradėti gyvenimą Jo dvasios paviršių. Toks gy
vėl iš naujo nauju dėsniu - • 
Jo paties dėsniu. “Žiūrėkite 
kaip aš ką darau”, Jis sako. 
“Sekite mane. Imkite gyve
nimą kaip aš jį imu. } lūkite 
romūs ir nuolankūs ir rasite 
atilsio”.... Išoriniai Kristaus 
gyvenimas buvo vienas iš 
vargingiausių kada nors gy
ventų: audra ir maišatis, mai
šatis ir audra, bangos prasi
mušančios į jį visą laiką iki

venimas, kaip vientik gyve
nimas, yra visiškai nepapra
stas. Tai siela aikštėje nuo 
savęs. Tai tobula sielos lyg
svara; užtikrintų įsitikrinimų 
pastovumas; amžinas neužgau 
namo tikėjimo ramumas; po
ilsis širdies giliai įsisėdusios 
Dievuje. Tai ūpas žmogaus, 
kurs sako, su Browning’u, 
“Dievas savo danguje, visa 
gerai su pasauliu”. — Enri

lyn ir Elizabeth, birželio 21- 
23 — Wasliington ir Balti- 
more, birželio 24 — Maspeth 
ir Jersey City, birželio 25 —
Paterson, N. J., birželio 26 -- 
Harrison, N. J., birželio 27 -- 
Lietuvių Dainų Diena, Wyo- 
rning, Pa.

L. D. S. seimas, Nashua,
N. IL, birželio 28-29.

Bostono Provincijai — nuo 
birželio 29 iki liepos 18 d.: bir
želio 29 — Lorarell, Mass., bir
želio 30 — Athol, Mass., lie
pos 1 — Norwood, liepos 2
— Cambridge, liopos 3 —
|Brockton ir Providence, lie
pos 4 — New York ir New 
Jersey Lietuvių Diena, lie
pos 5 — Lietuvių Diena —
Thompson, Conn.

Vargonininkų Sąjungos sei
mas, So. Boston, Mass., liepos 
6 d.

Studentų ir Profesijonalų 
seimas Marianapolio Kolegi 
joj (Thompson) liepos 7-8.

Liepos 7, vakare, Šv. Ka
zimiero parapijoj, Worcester,
Mass., liepos 8, vakare, Auš
ros Vartų parapijoj, Worces- 
ter, Mass., liepos 9 — West- 
field, Mass.

Hartfordo Provincijai - 
liepos 8-11.

rhilfulelphia Provincijoms priešių aukai, bet 1931 m. spa-
— liepos 13 — 18 dd. ir rug- lių mėn. 4 d. klastingo lenke
pjūčio 26 — 30 dd. (paleistos kulkos nužudytam

J. E. vyskupas* grįždamas 
Lietuvon, dar galės aplanky
ti Philadelphia ar kokią kilų 
pakelyje koloniją.

Kunigų Vienybės Provinci
jų susirinkimuose kunigai at
sižvelgė į aplinkybes ir nuo
lankia dvasia suskirstė vys
kupo maršrutą. Pilnai tikiu, 
kad kilniausia, gražiausia dva 
šia sutiks Garbųjį Svetį ir 
be skriaudos kitoms koloni
joms laiku išlydės Ganytoją 
į sekančios parapijos sureng
tas iškilmes.

Teko nugirsti, kad vienoj, 
kitoj K. V. Provincijoj įvy
ko maršrute mažų permainų, 
pagerinimų. Gavęs informaci
jų, paskelbsiu sekančiame J. 
E. vyskupo M. Reinio marš
ruto sąraše.

Kun. Pr. M. Jur&s, 
Kunigų Vienybės Sekr.

NAUJAS PAMINKLAS 
LENKŲ KLASTOS AU
KAI PAFRANTEJE

BALTMIŠKIS, Vievio vai. 
— Plačiuose Lietuvos laukuo
se nęmaža paminklų ir kryžių, 
bylojančių apie kritusias au
kas, ginant tautos laisvę ir 
kuriant nepriklausomą valsty
bę. Garbingai žuvusių kovoto
jų kapų kryžių nemaža ir 
Trakų žemėje.

Per Sekmines, tarp tylių 
pušaičių, prie pat administra
cijos linijos, Vievio valsčiuje. 
Baltmiškyje, pašventintas nau 
jas paminklas. Paminklas ne- 
kritusiai atviroje kovoje su

išeikvotas kūnas buvo pagul-Įk^ Drummiond.

biliejinį kongresą ir visa Lie 
tuva švęs nepriklausomybės 
20 metų sukaktį.

Taigi 1938 metai Lietuvoj 
visokių bus iškilmių metai su 
įvairiausiais apvaikšeiojima’s, 
kongresais, milžiniška dainų 
švente ir kitokiomis iškilmė
mis.

Kad atsilyginus Pavasari
ninkams už jų delegacijos at
silankymą Amerikon 1936 me 
tais, Lietuvos Vyčių 24 sei
mas yra vienbalsiai nutaręs 
1938 metais rengti didelę eks
kursiją į Lietuvą ir dalyvau
ti Pavasarininkų jubiliejuje.

Kad ekskursija būtų sėk
minga, Vyčiai jau dabar vi
su smarkumu ruošiasi ir re
gistruoja visus, kurie mano 
ateinančią vasarą vykti Lie

stos armijos generolus apkal
tintus “išdavystėj”.

bininkų. Prie klubų esančius 
juriskonsultus, kurie nemoka
mai duoda darbininkams pa
tarimų įvairiais juridiniais 
reikalais, aplankė 1,700 žmo 
nių. Daug kartų Darbo Rūmų 
apmokami advokatai gynė 
darbininkų reikalus teismuo
se. Socialiniais reikalais su
teikta 96 įvairūs darbininka
ms patarimai, surengtos 73 
kultūrinės pramogos. Darlu- 
ninkai uoliai dalyvauja kul
tūrinėse pramogose, kaip cho
ruose, orkestruose, koncertuo
se, paskaitose, kursuose ir 
t. t. Choruose jau įsirašė a- 
pie 700 darbininkų, orkes
truose apie 170, įvairiuose 
sporto rateliuose apie 1,000 
darbininkų. Rūmų rengiamus

Nuvažiavus valtimi į šio eže
ro vidurį, dugne galima ma-! tuvon ir norėtų būti Vyčių
tyti didelius medžius. Nuos-| ekskursijos dalyviais. Iki šiol..................................
tabu tai, kad medžiai nepar-1 jau didelis skaičius vyčių ir bey(1P_ lavin mo kursus .jau 
griuvę, bet stovi stati šako-• pašaliečių yra pareiškę noro aplanke apie 1,130 darbiniu 
mis į viršų ir, rodos, ežero' ta ekskursija važiuoti.
dugne jie taip pat auga, kaip

teinančią vasarą vykti su jau
nimo rengiamąja ekskursija į 
Lietuvą!, prašomi dabar už-i

ir miško medžiai. Kitame e- 
žere yra keletas salų, kurios 
apaugusios gražiais medeliais 
vasarotojo akiai visada tei
kia tikrai mfalonų gamtos 
vaizdą. Viename ežere yra 
vėžių: jų čia nedaug, bet už
tat labai dideli. Vasarvietės 
pušyne daug stirnų, kurios 
drąsios šokinėja takeliais ir 
tuo savotiškai vasarotojus 
nuolat linksmina. Čia pat ši
le gyvena miškų urėdijos glo
bojami išdidūs fazanai. Va
sarvietės gatvės švarios. Pri*1 
gatvių daug gražių darželių; 
jau ir šituo metu čia žydi į- 
vairiaspalvė8 tulpės ir kitos 
margos gėlės.

Tytuvėnų bažnyčia įdomi 
savo stiliumi ir senumu. •

Šiais metais vasarvietėje 
dar padaryta daug kas nauja 
pastatyta keletas naujų va
sarnamių, gatvėse prisodinta 
daug medelių, įrengta naujų 
darželių. Prie ežero iškirsta 
dalis šilo, išrauti kelmai: čia 
bus privežta smėlio ir įreng
tas pliažas.

Nuo Tytuvėnų už 4 klm. 
teka Dubysa kuri šioje apy
linkėje nepaprastai žavinga 
savo kalnuotais priaugusiais 
krūmų ir žaliuojančių miškų 
krantais.

kų. Darbininkų būklei gerin- 
. ti Darbo Rūmai paruošė ke«

tTad’.; !Lk.Une..,kMna!.a' «» įstatymo projektus.

Plečiantis Darbo Rūmų vei
klai atsirado reikalas pasi- 

siregistruoti arba dėl įvairių! statyti nuosavus namus. Tam 
informacijų kreiptis pas A tikslui pirktas žemės sklypas 
J. Mažeiką, 145 Taylor st., >r jame net nikus bus pradė- 
Brooklyn, N. Y. A. J. M.1 ta naiml statyba. Visumos 

susirinkimas sklypo pirkimą 
ir namų statybos sumanymą 
patvirtino. Tsb.

Darbo Rūmų 
Suvažiavimas

men.
buvo

KAUNAS. Gegužės 
11-12 dienomis Kaune 
Darbo Rūmų visumos suva
žiavimas. Patvirtinus šaų me
tų sąmatą, ir Darbo Rūmų 
pirmininkas Pr. Šulaitis pra
nešė aprie Rūmų veiklą.

Šiuo metu Darbo Rūmai iš
laiko 14 kultūrinių klflbų. Pe
rnai visuose klūbuose buvo 
surengtos 133 paskaitos, ku
rių klausėsi apie 24,CXX) dar-

CICERO
Šv. Antano par. Namų Sa

vininkų K Ii ubo susirinkimas 
įvyks birželo 16 d., vieną die
ną paskiau, iš priežasties pa
rapijos sus-mo antradien'o 
vak. Va!.

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko nedaro žmonijos la
bui. U. Marion

šauliui — pasienio policinin
kai Jurgiui Kybartui.

Į paminklo atidarymo iškil
mes buvo atvykęs šaulių są
jungos vadas pulk. Saladžius, 
Trakų apskrities viršininkas Į 
Merkys, apskrities komendan 
tas pulk. ltn. Žutautas

GERKIT T,K OER* ALŲ

žtmbrosia 
SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Whole8ale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Btsnlo Telefonas BOUIiEVARD 7t7»

U M. MORKUS 
Ree. HEMI/K'K «24O
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
Balti jos - Amerikos 

Draugija

Kamivalas

HARTFORD, CONN. 
Ilartfordieėiai Miniai laukia 
parapijos karnivalo, kuris 
prasidės birželio 23 d. ir tę
sis keturias dienas. Karniva- 
las bus mokyklos kieme. 
(Broad Street ir Capitol ave.) 
Šįmet bus ypatingas piknike- 
lis, nes vajaus metai. Visi 
bruzda, kad kamivalas pasi
sektų. (Be kito ko, šįmet lai
mingajam teks naujas Chev
rolet automobilius. Tikietai 
pardavinėjami.

Norėtume viešai padėkoti 
Juodsnukiui (Granby), Kara
liui Miglinui (Thompsonvil- 
le), Ališauskui (Somersville) 
ir kitiems, nuraižiusiems, kur j 
gyvena lietuviai ir padėju- 
siems tikietus parduoti.

Iš Geldos Veikimo
Parapijos Moterų Gildo ba

lius įvyko Tvarkūnų farmo- 
je, VVindsor. Vieta labai gra
ži. Buvo susirinkę daug jau
nimo.

Sv. Jono dr-joa piknikas

Šv. Jono draugija buvo su

prastai minėjo metinę šven
tę. Popiet buvo vainikavimas 

_ i'Šv. Panelės stovylo*. Apei
gas atliko pirm. A. 
naitytė, asistuojant M. Ke- 
dytei ir kitoms merga’tems. 
Paskui nusifotografavo. Pa
veikslas buvo įdėtas anglų 
laikraščiuose.

Po visam buvo užkandžiai 
mokyklos saliukėje, kur da
lyvavo 70 narių. Iš svečių 
matėsi kunigai Ambotas ir 
Kripas, brolis Jonas *Banys, 
G edraitienė, O. Pugžliūtė, J. 
Kasmonaitis, E. Mončiūnas ir 
kiti. šeimininkavo Pugžlienė 
ir Visniontienė.

Marijos vaikelių dr-ja spa
rčiai auga.

Mikalauskams surpryzas

Tai buvo sekmadienio va
kare. Žmonių Mikalauskus pa 
gerbti prisirinko pilna salė. 
Vakaro vedėja buvo Žalio- 
nienė. Kalbėjo: Vasiliauskas 
(iš Waterbury), Vaieiuliai (iš 
Greenfield, Mass.), Ambra- 
sienė, kun. Kripas, (klebonas 
buvo išvykęs į New Haven 
pamokslą sakyti per keturde-

WASHINGTON, D. C. —
Būrys šio miesto ir apylin

kės suomių, estų, latvių bei
Kasiuo-su»*r*nhę Ispanų ka

mbaryje, Harris viešbuty, ge i 
gūžės 23 d., aptarė planus į- 
kūrimui Washingtone Balti
jos - Amerikos Draugijos.

Susirinkimų šaukė L. J. E- 
siūnas, dr-jos sumanytojas ir 
pirmas jos pirmininkas. Ko
nstitucijos projektas buvo per 
skaitytas ir dalyvių diskusuo- 
tas, tačiau, pasiūlus J. H. Stt- 
voloiiuui, priėmimas atidėtas 
rudens sesijai. TuOm tarpu, 
suomių, estų, lietuvių, latvių 
bei Amerikos skyrių laikinie
ji viršininkai turės progos 
supažindinti savo skyrių na
rius su konstitucija.

Į laikinų valdybų išrinkti: 
pirm. Savolainis, rašt.-iždin. 
Josefina Kruka, suomė. Tau
tinių skyrių pirmininkais iš
rinkti: Jonas Savolainis — 
suomių (jis yra Finansų Mi
nisterijos valdininkas - archi
tektas), P. Karolis Bachman- 
nas (buvęs rusų karininkas) 
— estų, Enrikas P. Rado- 
witz — latvių, Juozas A. Vi-

DRATTCiSS

L. J. Eaiūnaa, sumanytojas 
Baltijos - Amerikos Draugi
jos ir lietuvių skyriaus pir
mininkas.

I ingtono ir apylinkės gyvento
jus, kurie yra gimę ar kilę 

į iš lietuvių, latvių, estų bei 
suomių tautų, ir kitus įdonmu 
jaučius Baltijos žmonėmis; 
auklėti gilesnį supratimų ir 
įvertinimų Amerikos idealų; 
užmegzti draugingus ryšius 
tarpe lietuvių^ ^latvių, estų 
bei suomių tautybių ir Ameri
kos žmonių; plačiau supažin-

lio pritarimo, nes ir Lietuvoj t 
bei Pabaltijoj bendrai svai-1 
blausieji politikai jaučia, gy 1 
vybės išlaikymo dėliai, tokio 
bendradarbiavimo būtinumų. 
Tikimės, kad Washingtono 
pavyzdžiu paseks ir kitos ko
lonijos.

VVaUi ingtono angliški laik
raščiai plačiai aprašė šios 
draugijos kfiriamųjį posėdį,

dinti visuomenę su Baltijos į pridėdami savo komentarus 
tautų idealais, pažanga ir lai-
mojimais; auginti stipresnius 
ekonominius, socialinius bei 
pedagoginius sųryšiys šių 
žmonių tarpe; rinkti aukas 
įvairiais būdais kultūriniams 
bei socialiniams draugijos ti
kslams remti; pažadinti giles- 

! nį įvertinimų ir atjautimų 
Iksis ir Tomas Radzevičius -- f3altų kalbų bei papročių; 
lietuvių, Dr. J. de S. Couti-
nho — Amerikos skyriaus.

Nauja draugija pasistatė 
sau tikslu: supažindinti ir su
vesti. į bendrų darbų Wash-

SKAITYKITE “DRAUGI

, .šimte, bet dalyvavo taip sa- rengus metinį piknikų lietu- J r>
vių darže Glastonbury. Gaila 
tik, kad lietus sugadino eu-< 
važiavusių žmonių ūpų. Pik
nike žmonių buvo ir iš Hart
fordo apylinkės. Griežė Prano 
Pakėno orkestrą.

Atostogoms buvo parvažia
vus Ona Katkanskaitė.

Pranas Mončiūnas, kuris la
nko Storrs Connecticut State 
College, per radio kalbėjo a- 
pie kolegijos užbaigimo ir a- 
luninų apeigas. Ir jis šįmet 
baigs kolegijų. Mokykloj jis 
buvo vieno fraternity pirmi
ninku ir vedėju kolegijos lai
kraštuko. Žada mokytis ad
vokatūros.

Toj pačioj kolegijoje mo
kinasi Jenkeliūnas iš New 
Britain. Jis gavo dovanų už 
greitumų atletikoj.

llartfordo laikraščiai pata 
lpino mūsų mokyklos mergai
čių būrelio šokėjų (per ‘gra- 
duation') grupę.

Marijos vaikeliai šįmet nepa

k ant dovanos formoje), Gau- 
bienė, Stankevičienė, Leonai- 
tis, Al. ir
Jos. Poviloniai, Petrukevičie- 
nė, Venskūnas, Eadreliūnienė 
ir Strazdas. Telegramais svei
kino Bartusevičiai, Kaunie
čiai ir Kundrotai. Ant galo 
Mikalauskai dėkojo visiems 
už surpryzų ir dovanas. Voka- 
lę ir muzikalę programą iš
pildė M. Kripas, Tarei la ir 
broliai Gobai.

Pirmoji Komunija

Bįrmet sesutės mokytojos 
prirengė nemažų būrelį vei
kų prie pirmos Komunijos. 
Iškilmės darė gražaus įspū
džio.

South W4auhf°r Sočiai Club

Wappinge, Hills Grove, lie
tuviai iš <South Windsor ir 
apylinkės susispietę į drau 
giškų klubų, buvo suruošę pi
rmų piknikų, kuris pasisekė. 
Hartfordo priemiesčiuose gy
vena nemaža lietuvių ir turi 
gražius ūkius. Klūbo pirm. 
B. Matulis sako, kad klūbas 
auga ir plečia savo veikimų.

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

— Dideles tautas pagimdo
II dorovė ir kultūringa drąsa.

Mazzini

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1 □O iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0528

kviesti ir vaišinti Baltijos 
tautų pasižymėjusius bei nu
sipelniusius svečius ir speci- 
jalistus; vengti visokių poli
tinių bei religinių ginčų.

Iš to, kas viršuj pasakyta, 
galima matyti, jog draugija 
yra pasistačiusi sau gana su
nkokų, garbingų, 'uždavinį. To 
kios rūšies draugija turėtų 
šiais laikais susilaukti dide-

LAJKAS . LEMONADUI1CV

■>*}

Užėjus vasaros karščiams, visi daro ir geria 
gardų lemonadų. Tas temonadas bus gardesnis, jei 
gersite jį iš viršuj atvaizduojamų atominių puo
delių. O gražus atominis uzbonas užlaikys lernona- 
dų šaltesni ilgesniam laikui. Apart uzboad ir puo
delių, yra ir pritaiknita taoa, kad patogiai nešioti.

Pirkti šį setų krautuvėj, labai brangiai kainuo
tų, bet DRAUGO skaitytojams duodamas dykai. 
Reikia tik užrašyti DRAUGUI vienų naujų skaity
tojų metams ir pristatyti jo vardų, pavardę, adresų 
ir $6.00. fiį gražų setų gausite dykai.

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Seeley 9339 
Dr. K. Nurkaltes 

dabar yra au
Dr. W. Pat,

1747 W. Chicago Av©.. 8519 Com-
merciaj Ave. So. Chicago, Iii. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

J

LIETUVIAI DAKTARAI LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Kasdien išskyrus scredą, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 Sa 49th Ct. Cicero, III.
U ta,n., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted St, Cbicago 
Paned.. Sered. ir Subat. nno 2—9 v.
Tel. Ofiso: Res.:

LAPayette 4017 24C6 W. 69 St
Tel. namų:

HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSK/P
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

TaL CANal 2346

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

. VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavltt St
TeL OANal 0402

AMERIKOS LIETUVI^ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

vakarais nuo 6 iki 9
i TsUfenas OANal 75

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas RBPnhiic 9600

KAL & ZARETSKY
' LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012
TeL Repuhlic 5047

Tel. Ofc. REPnblta 769«
Melrose Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvlilad. 1> senktadieulair 
M2 v. rytą: .1-6 p. p.; «-» v. v. 

Seėtadtenlals nuo 9 v. r. Iki 1 p. P- 
161 Broadvvaj 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. iki 9 vai. vakaro 
SeAtadienl&ls nuo 2 v. Iki 9 v. V. 

Sekmadieniais pagal sutarties

TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avemie
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vaL vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

__________ Pagal Sutarti
TeL Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susi taras

Subatoms Ciceroj 
1446 So. 49th Ct

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

GLEMENT J. SV1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS
88 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

VaL pagal sutartį

6322 So. Western Avenue 
PROsnect 1012

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Ned/Hiomis patai sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7826 
Narni) Telef. PROspect 1930

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rez. 6951 S. Maplewood Av.
TeL HEMIock 3977 

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuette Rd.
_______________Tai. HEMIock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47tfa Street 

Vai.: ano 9 ryto iki 8 vakare 
8eredoj pagal sutarti

TeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Ree. KENiroed 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nuo 6J0—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso TeL VII

Rezidencijos TaL
inia 0036

JEVerly 8244

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephone: REPublic 9723

TeL OANal 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS 

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL; 2—4 ir 6—8 p. 

Rezidenoija
8930 So. Claremont Ava

Valandos 9—10 A. If. 
Nedėliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI

lt 1—8 ir 7—8
Seredomit ir NedėL pagal sutarty 

RRZIDKNCUA
6631 S. California Ave. 

Telefonai REPublic 7868

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGŲ IUL 
Telefonai MIDvay 2890 

OriHO VALANDOS: 
vakare. Nedthmia m 10 iki U
Nno 10 Iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL i-o pietų ir noo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IB 
4631 So. Ashland Ave.

T*L YABda 0994 
tM.: T*L PLAza 1400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

OfCee Pbone Res. and Offioe
PROepect 1028 2359 8. Leavitt St
VaL 1-4 pp. Ir 7-1 vak. GANal 070S

DR. J. J. KOWAR
(X0WARSKA8) 

GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

MedėUom lr Trečladlealale 
Fe arai nutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
TeL LAFayette 8010

VALANDOS:
2—r4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadicnaia ir. Sekmadieniais 
pagal sutartį.

TaL CANa’ 0267
Ree. PROapeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Reaideneija: 6600 8o. Arteeian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki S popie

6 iki 8 vai, vakaro______
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų Ir vaiko ligų gydytoja w 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 pe pietų, 7—8 v. vai
<(akvma aeradnmia ir aukatnaaia

Chicagee lietuvių iv. Kryttau li
gonini, kaip jų pripažins Americ 
Medieal Association ir Americ 
College of Surgeons, yra Cinas 
rfliiss. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikai,ai autoritetai mūsų U 
goninų priskyrė prie geriausių Ame 
rikos ligoninių. Reikale naudokit 
!■ « pr.riH. mn r.'OO W fltth 8L, 
tsl. HEMIock 6700.

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

i
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DIENOS ĮVERTINIMAS

(Įspūdžiai Iš Marijonų Seminarijos Koplyčios 
Pašventinimo)

Birželio 6 diena buvo tik-:škiai rodė, jog lietuvių visuo- 
rai istorinė diena taip Tė- menė remiu Tėvų Marijonų 
varne Marijonams, taip ir vi- darbus.
sai Amerikos lietuvių visuo- Pamaldos
menei. Tų dienų. J. E. vysku- Pirmiausia, teko susįžavė 

ti gražiomis pamaldomis, ku 
rios lietė koplyčios pašventi
nimų. Gražu buvo, jog ir pa-1 
rapijų klebonai ir visi kili 
kunigai malonėjo tų dienų da
lyvauti iškilmėse. Juk klebo
nams sekmadienį būna dau
giausia darbo. Jei jis važiuo
ja desėtkų mylių kitur daly
vauti iškilmėse, tai, žinokime, 
jis padaro nemažų aukų.

Gražų, iškilmėms pritaikin
tų, pamokslų pasakė semina
rijos rektorius kun. dr. J. 
Vaitkevičius, MIC. Vaizdžioj 
išdėstė Dievo namų svarbų ir 
kaip artimai jie susirišę su 
kiekvieno žmogaus kasdieniu 
gyvenimu. Rektorius semina-

pas W. O’Brien pašventino 
pirmos lietuviškos kunigų se
minarijos Amerikoje koply-
v* -eių.

Šiai dienai buvo stropiai 
Tuoštasi, todėl ir Dievas davė 
Iškilmėms tikrai gražaus pa
sisekimo. Prieš iškilmes bu
vo bijota, ar kartais nepato
gus oras nepakenks iškilmė
ms. lr dienų prieš iškilmes 
visų laikų dangus buvo apsi
niaukęs karts nuo karto “su- 
čiaudydavo”, taip kad buvo 
sunku ir net nuspėti, koks 
oras bus sekančių dienų. Ta
čiau, paskirta iškilmėms die
na išaušo graži, dar su švel
niu vėjeliu. Ir dėl to žmonės

1suskubo jau anksti rinktis j; rijos vardu dėkojo visiems. 
Marijos Kalnelius. Skaitliu į kurių pastangomis pastatyta

jog pirmiausia turime būti 
dėkingi Dievui, Kuris žmo
nėms įkvepia kilnias mintis, 
iš kurių teka visokios aukos, gentijos ir profesijonalų. Ma rų Mų-gai priduotų dangiau 
dovanos, visokia parama. To- lonų įspūdį darė ir Seserys, ūpo ir paiųryžjnm tęsti savo j 
liau tenka padėka visiems rė- Kazimierietės, kurios, savo . gražių darbuotę, 
mėjams, geraširdžiams, auko-' viršininkės Motinos Marijos j Pasiruošimas piknikui ja i' 
tojams, kurių centai iškėlė lydimos, skaitlingai dalyvavo' baigt amas. Belieka tik laukti l

teko lauke stovėti. Gražų į- 
spūdį darė tas, jog dalyvių 
tarpe nemažai matėsi inteli
gentijos ir profesijonalų. Ma

SklUs oras liepos W d. su
trauks daug jauninto ir seni-, 
mo į Vytauto daržų. Tas Cho

‘Draugo” Radijo Progiam
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

šiuos Dievo namus dangaus iškilmėse. Jos, kiekviena pro
tink. Y lytingos padėkos žodis ga, dovanomis, «.iaJdo<uis, ge 
teko statybos arkitektui p. ru žodžiu remia Tėvų Mari 
baidokui, kurio darbo ir su jonų užsimojimus. Seserys 
manumo dėka pastatyta to- ‘ Kazimierietės malonėjo ųnks- 
kio gražaus stiliaus ir skonio čiau gražiai išpuošti naujos

daug svetelių. Kitas Chorų 
«<-gos snte-nuus įvyks liepos 
1 d., b vų J&v. Mykolo parap. 
svetainėje, North Bide.

Korosp. J. S.

kopjlytėilė. Ypatinga įpadėka 
išreikšta ir S. Valiuliui, ku
rio priežiūroj visas darbas 
varomas. Jam reikėjo prižiū
rėti ne tik darbų, bet ir me
džiagos pristatymų, kad ji 
nebūtų perbrangi, tačiau ge
ra. O visi gerai žinome, kaip 
sunku yra tuodu dalyku su 
derinti. - .f

Per Mišias šv. gražiai, su
tartinai giedojo rinktinis se
minarijos klierikų choras. Net 
vyskupas O’Brien pareiškė

koplyčios altoriaus tabernn 
kulų ir iškilmių dienai pri
statė daug reikalingų dalykų, 
kurių mums patiems pritrn
ko.

(Daugiau bus)

Iš C. A. P. Chorų
Susivienijimo Sus-mo

{Birželio 2 d. Nekalto Pra
si d. P. 6. parap. svetainėje 
įvyko skaitlingas C. Ą. P, cbo 
rų Susivienijimo sus-mas, ku

TAflP LIETUVOS W ESTI
JOS PANAIKINTOS VIZOS

KACNAB. — iįemiantis 
savitarpio principu, nuo gegu
žės mėn. 24 d. vizos tarp Lie
tuvos ir Estijos panaikintos.

Kolektyvinės vizos bus duo
damos nemokamai, pasira-, 

1 miant sųrašų, atstojančiu pa
sų, išduotu vienos iš dviejų 
valstybių kompetentingos įs
taigos ir vizuotų kitos valsty
bės, diplomatinės ar konsuli- 
arinės atstovybės. Tačiau ko-

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ijr 

Grabnamių
» i i ■ .0

Didžiausi* paminklų dirbtuvė Cbicagoj
«)■»- JO

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus 

— '■ o----- -
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAMO AVK.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Koplyčia per šv. Mišias buvo 
gas žmonių suvažiavimas ai-į naujoji koplyčia. Pažymėjo, | pilnutėle, žmonių. Daugeliui

chorui širdingų komplimentų Į riame ypač nuodugniai buvo ...
už gražų liturginį giedojimų, svarstomi pikniko, Vytauto re_kt^IUal sųryšiai negalės 

darže, šeštadienį, liepos 1(1
dienų, reikalai.

Nutarta piknike turėti įvai

būti panaudoti 
transportams.

darbininkų

J

RAKANDU, PARLOR SETU, KARPETŲ

Tik nac. pasų savininkai ga
riu programų. Pakviesta ke- jės pasinaudoti ta lengvata ir 
turios komandos sulošti beis-j jį nebus teikiama asmenims.
bolų. Šie tymai yra pasižy
mėję ne tik lietuvių, hcl 
ir kitataučių tarpe: Šv. Var
do (Koriji Sriide), C. Y. O. iš 
Cicero, Town of Lake ir Bri
dgeport.

Po sporto bus dainų pro
grama. Bendram dainavimui 
vadovaus prof. A. Pocius.

Po progranio 8 vai. vak- 
prasidės šokiai. Grieš Dean 
Colby’s orkestrą.

kurierro viena iš dviejų vals-J 
tybių bus davusi svetimšalio 
pasų, laikinų pasų, identifika
cijos kortelę ir ki.imas

Graduation dovanos. June Bride Dovanos. Naujos 1938 Radios.
Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avenue
GMM M)HIWttew»r. Vestuvdmz — 

Uaak4etem» — Laidotu

PhoM LAFAVETTE »*>
m degti mi

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AMPC PATARNAVIMAS 
HmDULnNbt dieną ir naktį

FA W A T KOPLYČIOS VISOSE 
M I IV Al MIESTO DALYSE

Kdkii

Akordionas yra geriausia 
dovana jaunai dukrelei ar
ba sūneliui. Visokios kai
nos, pilnos mieros išmokėta

548,00
ir lekcijos dykai

Rašoma mašinėlė yra naudinga dovana. 
Naujos mašinėlės po£29.00

Geriausios Royal išdirbystės

A. ■■ III A.
EDVARDAS BARISAS

Mirė birželio 13 d., 1937 pi.. 
6:45 vai. ryto, sulaukęs 11 
metų amžiaus.

A. a. Edvardas gimė Chi
cagoj.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Filomeną, tėvą Joną. 
3 seseris; Anitą, Eleną lr Elz
bietą, 2 brolius: Joną ir Juo
zapą lr gimines.

Kūnas pašarvotas 10810 So. 
Edbrooke Avė.

Laidotuvės Jvyks trečladlenj. 
birželio 1« d. 18 namų 8:3/) 
vai. ryto bus atlydėtas J Visų 
Šventųjų parapijos bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sietą. Fo 
pamaldų bus nulydėta* J Sv. 
Kazimiero kapines.

NuoSlrdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
atamns-as dalyvauti Mose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina. 'Urvas. Se
serys, broliai ir (ikpinės.

Laidotuvių direktorius La- 
chavriez ir Sūsai.

Telefonas PUUman 127# ar
ba CANai 2516.

l Ii
ROKAS STAPONAJTIS

Mirė birželio 13 d.. 3 vai.
popiet, 1»37 m. AAvyko Ame
rikon 1911 motais. Kilo 18 
Šiaulių apskr., Orądžių parap.. 
Račių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Eleną K ūpais jr 8vog«- 
rj Kazimierą, pusbroli Vincen
tą StaponattJ lr jo žmoną lr 
kitas gimines Amerikoj, e Lie
tuvoj motiną Eleną, broli ku
nigą Stanislovą Ir'brolj Juoza
pą, seserj Antaniną Adomat- 
Uenę lr gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3364 So. Hals
ted St. Laldetuyės jyvks tre 
čladleni, birželio ld d., 8 vai 
ryto 18 koplyčios 1 Av. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioj {vyks 
gedulingos pamaldos UŽ velio
nio sielą, o 18 ten bus nulydė
tas 1 Sv. Kazimiero k*pipoa

Vlsj a. a. Roko Sta ponaičio 
giminės, draugai ir pažįstam t 
esat nuoSlrdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse |r sutelkti 
jain paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Motina, Se
suo, Broliai ir GiisSaės.

leido tų vių direktorius P. J. 
Ridikas Tel. BkKJleivard 60g».

Laidotuvėmis rūpinasi sesuo 
Bleaa Kupsto, 2548 West 46tk 
Street.

3364 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1279

J,
S. P. Mažėta
A. Masalskis
L Petkos
S. M. State
1.1. Z#tp
Ezeiskis ir Sens

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 

Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

Phoae BOUIevard 5208

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

Jau 1938 metų Radios iškrautos dėl parodos. June Bride yra gera dovana
RCA Victor, Zenitli, Phiko. Skalbiama mašina, naujos

Automobilio radios po 1937 metų už
M 9.00 £89-50

Sena radio išmainoma po $1.00 į savaitę
I

Elektrikinės Ledaunės
Sutaupykite nuo $30.00 iki $60)00. Visų gerų išdirbysčių. Kelvinator, General 
Electric, Crosley Shelvador, W«stinghouse, Norge jr kitų, po

£89.50 ir aukščiau

Lengvus išmokėjimui. Nepadarykite klaidos užeidami į svetinių krautuvę. Bud
riko Krautuvė yra vienoj vietoj kolei bus gatavas naujas namas.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halsted St. Tel. Blvd. 7010

SENIAUSIA « PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO {STAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Juozapas Eudeikis IR 4704 So. Weafcera Ai 
TCVAS Tel. VIRginia 0883

•AKT, IN9. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER— PRUZIN

Geriausiu patarnavioue -r- Moterie patarnauja 
Phone 9000 680 W. lfitb

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $16.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth SU 

Telefonas BEVerly 0006
skersai §▼. Kazimiero kapinių vartų.

WCFL. — #70 Kil., NedrllųjnlB nuo 7:1# iki 8 vnl.vakare.
WAAF — #20 Kit. Pirmadieniais lr Penktadieniais nuo #:00 rąl., po Pietų. 
WHFC — 1420 Kil., Ketvirtadieniai* nuo 7 Iki 8 vaJ., vakare. Dyk • koplyčios visoseQ, 1 Chicagos dalyse
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VIETINES ŽINIOS

Vaikai Tėvų Ateitis

Tėvas, arba motina, turi 
brangint savo vaikus. Bet be 
brangindami padaro vieną, 
kitą klaidą. Nei vienas tėvas 
arba motina nelinki savo vai
kams blogos ateities. Nuo pat 
kūdikystės motina nenukrei
pia akių nuo savo vaikų. Kie
kvieną dieną ttVnija jų augi
mą, vystymąsi. Ne vieną na
ktį ji praleidžia be poilsio, 
kada jos vaikas suserga.

Bet mes matome, kad šių 
dienų vadinamoji civilizacija 
yra pavojinga vaikams. Pa
vyzdžiui dviratis (bicycle). 
Prieš du metus vadinami 
“progresyviški laikraščiai” 
pradėjo rašyt, ir paveikslus 
dėt, apie dviračiais transpor- 
taciją. Pamatę tai vaikai pra
dėjo. prašyti tėvų, kad nupir
ktų jiems “bike”. Koks tė
vas nenori patenkinti savo 
vaikų prašymo? Bet tie ‘bike’ 
yra vieni pavojingų įrankių;

Atvyksta Marijona 
Rakauskaitė

Liepos 4 d. Chicagoje jau 
bus chieagiečiams gerai pažį
stama Marijona Rakauskaitė, 
Lietuvos operos artistėj Ji 
atvyksta aplankyti savo tė
velių, kurie gyvena AVaukc- 
gan, III., taip pat savo gimi
nių, draugų ir pažįstamų. 
Kaip ilgai Amerikoj ji pasi
liks, dar nesužinota. Tikima
si, kad duos čia keletą kon
certų.

Iš Sąjungiečių Veikimo

TOAVN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis, skaitlingas susirinki
mas įvyko birželio 6 d., ku
riame daug kalbėta apie ben 
drą M. S. Ch. apskr. šv. Ko
muniją liepos 4 d., 9 vai. ry
to.

Atsilankę į susirinkimą

DRArOAS

Paminklas klebonui. Šv. Brigitos bažnyčioje, Chicagoj, 
parapi jonų lėšomis įamžinta atmintis daug nuveikusio tai 
parapijai klebono, kvn. Mykolo O’Sullivan. Paminklas ati
dengtas praėjusį sekmadienį.

. , . . kleb. kun. A. Skripkus pa
mos galima priskaityt prie , . ,. . . , ., ,° . . kvietė sąjungietes pasidarbuošautuvo. Pats unačiau, kaip 
praeitą savaitę mergina su 
“bike” palindo po automo
biliu. Taigi, čia noriu duoti 
keletą patarimų dviratinin
kams:

1. Nevažinėti gatve, kada 
yra tamsu.

2. Kiekvienam dviratinin
kui saugiausia važiuot vadi
namom “alleys”.

3. Kur nėra žmonių užgy
venta ir mažų vaikų, gali va
žinėt šalygatviaas.

4. Parkai yra vieni geriau
sių dviratininkams vietų.

5. Kurioje apylinkėj ran
dasi netoli parkas, tėvai tu
rėtų įsakvt vaikams, kad va
žinėtus! tik Jurkuose.

Nei vienas tėvas, arba mo
tina, nenori nelaimės vaikui, 
taip pat ir tas, kuris važiuo
ja automobiliu. Jis nenori 
būt žmogžudžiu arba kad su
žeistų nekaltą vaiką. Bet bė
da, kad dviračiais važiuoto
jai nėra atsargūs, savo gy
vybei.

Adv. Charles P. Kai

Lietuvos Vidaus Reikalų 
ministerijos, jau patvirtintais 
aktais, šią vasarą numatoma 
nugriaui apie 900 senų namų.

ti parapijos piknike, birže
lio 27 d. Sąjungietes apsiėmė 
vesti restauraną. Į komisiją 
įėjo: pirm. J. Čepulienė, viee. 
pirm. M. Sudeikienė, O. Vaz- 
nienė ir J. Stugienė. Visos 
sąjungietes prisižadėjo dar
buotis.

Nuo įvykusio pikniko rapo
rtavo J. Čepulienė ir M. Su- 
deikienė, kad piknikas para
pijos naudai davė šimtą do
lerių, kurie jau priduoti pa
rapijai. Atstovauti kuopą Mo 
terų Są-gos seime išrinktos: 
M. Sudeikienė, B. Pivorūnie- 
nė, S. Šimkienė, J. Stugienė, 
S. Bartkaitė, Stautienė ir au
kų paskirta $10.00.

Iš apskrities raportavo M. 
Sudeikienė.

Po susirinkimo pasavaišin- 
ta.

Kiekviename susirinkime 
duodama dovana tai narei, 
kuri pirmutinė atsilanko į 
susirinkimą, ir dovana, kurią 
laimi po susirinkimo kiekvie
ną mėnesį.

Sąjungietes čia gražini ir 
sutartinai darbuojasi, turėda
mos darbščią pirm. J. Čepu
lienę, viee pirm. M. Sudeikie 
nę ir kitas veikėjas. Jos vi-

gijose, parapijos reikaluose ir 
dien. “Draugo” parengimuo
se.

Teisingai sakoma: kur vie
nybė, ten ir galybė.

Linkėtina 21 kuopai ir to
liau taip gražiai ir sutarti
nai darbuotis.

Beje, sus-me pranešta, kad

Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskrities

Susirinkimas

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Visos Čikagos kuopos šiuo 
laiku yra užimtos dviem klau 
simais: Vyčių diena, liepos 5, 
Vytauto darže, ir jubiliejiniu 
seimu, kuris įvyks Dayton,

Trečiadienį, birželio 16 d.,
Tėvų Marijonų Chicagos Ap
skritas rėmėjų draugijos Au
šros Vartų parapijos mokyk
los kambary tuoj po pamaldų Dilio, rugpiūčio 3, 4 ir 5 die 
įvyks susirinkimas. Kaip fi- n01nis-

note, liepos d d^' pripuola 
Lietuvių Diena, kuri ka p pe
reitais metais, taip ir šįmet 
įvyks; tuo reikalu ir šaukia-, 
mas kiek anksčiau susirinki- 
ma.3, nės būtinai turime nu 
statyti Lietuvių Dienos pro 
gramą ir kitus reikalus. Tad 
ir prašau kolonijų skyrių rė 
mėjų kuo skaitlingiausiai at
silankyti, nes kaip žiiote, rei
kalas svarbus, tat ir geistinas 
visų kolonijų skyrių atstovų 
dalyvavimas. Valdyba

Kaip tėvynę reikia tikrai j BRIDGEPORT. — D. L. K. 
mylėti, tai neseniai parodė Vytauto draugijos priešpus-
vienas garsus vokiečių kalin
tojas. Apleidęs Vokietiją jis 
iškeliavo ieškoti geresnio pa
sisekimo, kad daugiau pagar
sėti už savo tėvynės sienos, 
bet, neradęs svetur to, ko ieš
kojo, pradėjo ilgėtis tėvynės, 

serga kp. narė "67'NoIkienėI Tul« laik» "rimavęs, sngrį-
Linkime jai greit pasveikt. I žo ,r f,asakf'’ kad

Sąjungiętė ras mylėtojas niekad
• neprivalo šūkauti “valio tė

vynė, gera ar prasta”, nes 
tai būtų panašu šūkavimui 
“valio motina, blaiva ar gir
ta”.

Petras J. Phillip,
Madison, Wis.

Amerikos Lietuvių 
Sporto Šventės 

Pasisekimas

Ką Amerikos lietuviai ma
no apie būsiančią Amerikos 
Lietuvių Sporto Šventę? Ar 
jie tinkamai įvertins olimpi
adą? 1

Taip aš užklausiau tris sa
vo pažįstamus. Į mano pa
klausimą pirmiausiai atsilie
pė jauna veikėja lietuvaitė. 
Ji pasakė:

“Man rodosi, kad lietu
viams neprastai sekasi įvai
riose gyvenimo srityse, tai 
turės jiems pasisekti ir spor
to srityje. Olimpiada turėtų 
būti įdomi ir turėti geras 
pasekmes”.

Tada atsiliepė šeimininkas:
“Mes jau suaugę ir seni, 

tai tokiais dalykais džiaugtis 
vargiai galėsime, bet mūsų 
vaikai tai turėtų tikrai pa
mėgti”.

Birželio 20 d. Dariaus-
Girėno Ąųi. Legijono 

Piknikas

Dariaus - dirėno Amerikos 
Ijegijono post 271 metinis pi
knikas bus birželio 20 d., Ry
an’s Woods, prie 87 ir West 
ern ave. Be kitko, šiame pik
nike laimingieji gaus gerų 
dovanų.

Ši vieta labai lengva pp 
siekti Westem ave. gatvėka 
riais.

Iki seimo laiko liko tik ke
lios savaitės; per tą laiką 
kuopos turės išrinkti delega 
tus, aprūpinti kelionę ir pa
ruošti rezoliucijas. Kaip dėl 
tokio trumpo laiko, darbo 
daug ir reikia skubintis.

mūsų vėčiusios narės Mrs. M. 
Rodžiūtės - Heinzie. Bus ska
naus užkandžio. Pirm.

RADIO
DAINUOS SABONIŲ ŠEI
MYNA, PEOPLES PAR
LOR KVARTETAS, A. 

ČIAPAS IR KITImetinis susirinkimas įvyks 
birželio 15 d., 7:30 vai. vnk.,
Chicagos Lietuvių Auditorijo- ( Šiandie, 7 valandą vakare 
je. Susirinkimas svarbus, to- užsistatę radio ant stoties M 
dėl kiekvienas narys būtinai GES, turėsite daug malonu- 
privalo atvykti. Be to, reikės!1110 besiklausydami žavėjan- 
rinkti darbininkus piknikui,' oios programos, kurią išpil- 
kuris bus birželio 27 d., P. dys Sabonių šeimyna, Peop 
Kučinsko darže. P. K., rast.1 les Parlor kvartetas, A. Čia- 

pas ir kiti. Tarpe dainų, bus
WEST SIDE. — Moterų 

Sąjungos 55 kuopos susirin
kimas įvyks šį vakarą, para 
pijos svetainėj, 7:30 vai. vak. 
Visos sąjungietes malonėkite 
susirinkti. Reikia rengtis prie 
kuopos piknikėlio ir, kas sva
rbiausia, bus renkamos atsto
vės į seimą, taip pat svars
toma daug kitų reikalų. Pra
šomos ir nauju narių atsives
ti. R. Mazeliauskienė, pirm.

WEST SIDE. — Amerikos 
Lietuvių Motinų ir Dukterų 
Balsuotojų lyga laikys susi
rinkimą birželio 15 d. Po su
sirinkimui bus pagerbimas

ir smagios muzikos ir įdomių 
pranešimų. Rap. XXX

ARE YOU ONLY A 
THREE-ŪUARTER WIFE?

MEN.beeauM they are men.eaa 
never underitand a three- 

ųuartar elfe—e elfe eho ie ati love 
and Undneee three eeeks la a 
month and a heli eat the reet ot 
the time.

No matter hoe your back achea
—boe your nerree ecreeun—don t 
take it out on your husband.

For three generetlone one eomar< 
tan tetd anolher ho* to *o "«nh. 
lac through" etth Lydia B. Plnk- 
bam'e Vegetable Compound. It 
beipe Nature tone up the eystem. 
thuo leeeenlng the dleoomfor te from 
tbe functional dleorders ehlcb 
rromen mušt eodure in the three 
ordeels of Ufc. 1. Tumlng from 
glrlhood to eomaahood. 2. Pro- 
parlng for motherhood. 3. Ap- 
proachlng “mlddle age.”

Don't be a three-quartar eite. 
take LYDIA B PINKHAM'S 
VBOBTABLB OOMPOUNDand 
Oo "Smiliu Through.'*

DYKAI!

‘ Drip Coffee Pot.” Dykai 
tam, kurs suras “Draugui” 
vieną naują ska tytoją ir pri
sius $6.00.

I
f

“Glow Lamp”
Kam nėTa reikalinga gera 

lempa? Štai jums gera lempa 
dykai. Yra tai graži, metalinė, 
nesukuliaina lempa. Yra 9 co
lių aukščio. Šilkinė virvutė 
5!z2 pėdų. Tinka pastatyti ant 
radio, ant rašomojo stalo, ant 
svečių kambario stalo, mie
gamajam kalmbary. Dykai 
tam, kas gaus naują “Drau
go” skaitytoją pusei metų ir 
prisius $3.50.

Kaip Jaučiate?
«| Vakar*—"Ovalyklt Viduriu."—Jauskite 

(H-rlHU Ityt.jl
Meskite nuovargi. Duokite Garfield Ar
batai livalytl neaumaltua llkuflua. Veikla 
jgroltal Ir maloniai. Gerkite kaip papras
ta arbata, tilo — 25c.

fjr.rjrart*'"'’0' f,Et SAMnf of Gorflotii 
ię/Dię/?V MMdochefo.d.r—oboGodl.ldT.o, 
įpMlOCZ »Md*orcoa>tisatlon^cidiediee<tio«. 
• and , 'keep deoe Inudo." W»IT(.
GAgntLO TIA CCS dust. f. MOOKLTN, N. T.

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

Rl OTOJAS

Paskiausiai atsiliepė advo- 
sur darbuojasi: kitose drau- katas svetimtautis. Jis pasa-

= Į kė:
! “Jūs, lietuviai, jau išaukš
tinote savo tautos vardą a- 
viacijoj ir atletikoj, tai da
bar tą patį padarykite ir su 
Olimpiada”.

Be abejonės, pasiskelbimni 
spaudoje bus didelė pagalba 
pasisekimui. Galbūt, todėl ge
ras pasekmes turėjo Chicagoj 
tarptautinė “Golden Gloves” 
sporto pramoga, kurią pri
ruošė Chicago Triibune.

GERIAUSIOS VAKAC1J0S...
LIETUVOJE

Važiuokite Lietuvon su DRAUGO ekskursija

Liepos .2 d.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

GRIPSHOLM
per Švediją

Kartu vežkite Ir savo sūnus ir dukteris.
Bus ir jiems naudinga, pamokinanti.

Dėl kainų ir informacijų kreipkitės į

DRAUGO LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 So. Oakley Ave. Tel. CANai 7790 

CHICAGO
£

Lietuvių Sporto Šventės re
ngimo komitetas supranta 
sportininkų organizavimą, tai 
liudija jo sutvarkyta pasta
roji Olimpiada Lietuvoje. Bet 
Komitetui būtų didelė para
ma turėti talkoje ir žymius 

į lietuvius sportininkus profe
sionalus, kurie paremtų ir 
pamargintų šį įvykį.

O kaip mes parodysime pv 

vo vienybę ir Tėvynės mei
lę? Tik prisidėjimu ir atsi 
lankymu į surengtas pramo- 
«««• ‘ , . .

Muzikų Dėmesiui

“Muzikos Žinios” išleido 
gražią giesmę “kantatą” vy
skupui pasveikinti. Žodžius 
parašė kun. J. Žydanavičius, 
•muziką — komp. V. Niekus.

Ši giesmė gražiai skamba, 
giedant mažam ar dideliam 
jungliniui chorui. Ją galima 
giedoti bažnyčioje, svetainė 
je, Dainų šventėje ar geguži
nėse, kur tik vyskupai daly
vauja.

Dabar, kuomet J. E. Vys
kupas Mečislovas Reinys at
važiavo į Ameriką ir vizituos' 
lietuvių kolonijas, seimuose, 
Dainų šventėse ir kituose pa 
rengimuose, ši giesmė yra de
dikuojama jo garbei. Todėl 
muzikai - varg. su chorais 
visur sveikinkite J. E. Vysk. 
M. Reinį šia “kantata”.

Imant didesnį skaičių, pa- 
rduodai.na po 5c egz.

Reikalaukite “Musikns Ži 
ni°s’’, 1619 N. Damen Ave.. 
Chicago, III. Nik. Kulys

Man labiau patinka taaai 
žmogus, kuris gina tiesą dory
bėmis, kaip tasai, kuris ją gi 
na argumentais. Palvu, J. 8.

f0R /our

E Ve s
VVrife for Free Boofc
"A World of Cornfort for Vo.r tv«»”

Night and Morning
Dėl Aklų p« vargusių uiki Kaulė*, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
ikui Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis.
8augua Kūdikiams Ir 8uauguadema 
Visose Vaistinėse.

MURINĘ COMPANY^i

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ

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

Aslhma Cause
Foughi ln 3 Minate*

By dlssolving tad removlng mucus or 
phlegm that causes atrangllng, choklng, 
Aathma attacka, the doctorts preacrlptlon 
Mendaco ramoves the eauae of your agony. 
No amokes, no dopea, no Inlectlons. Ab- 
aolutely tasteleaa Marta vork ln t minutes, 
■taep aounrfly tonight. Soon feel wtU, years 
younger. atronger, and eat anything. Ouar- 
anteed -completely aatlafactory or money 
back If your drufflat la out ask hlm to 
order Mendaco for you. Don't suffer another 
day. The gusrsntea pralieta yoai.___________

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Išmokam 4%
DTVIDENTAS UŽ 

PADĖTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.

Dėl informacijų kreipkitės į 
SIMANO 

DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.

2202 VVest Cermak Road
Phone CANAL 8887

Kaa norite namu, ISvalytl lr 18- 
popteruoti, tai kreipkitės J :

J. Purtokas
6425 So. Rlchmond St.

Tel. Hemlock 2573 

Manant statyti sau naują namą 

ar pertaisyti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and BnildeT, 

fi739 So. Mnplewood Ave., 

Telefonas PROspeet 1185.
■'» ■ ■—————

PARDAVIMI’I FAIRMA

Pardavimui labai graži farma Mlch- 
Igune. Su viskuo. 100 akerlų. Par- 

, davimui 18 priežasties Ilgos. John 
Pabusinskas, Jr., 1505 So. 49th Ct., 

Cicero, III.
PARDAVIMI’I NAMAS

Bargenas! Pardavimui 10 apartmen-| 
tų namas su 3 krautuvėm. Brigh
ton Parke. Kreipkitės J P. Sloger, 
CANai 1966.

PARDAVIMUI IiOTAS

Pardavimui lotas pigiai. Arti Wau- 
kegan, II!. prie gražiaus ežero. Su
žinokite ''Drauge.”

BUICK 
&

PONTIAC
AGENTORA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTORA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Botedradarbioi *

OAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKYS


