
DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINES IR 
TIKYBINES MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRASl'IS AME
RIKOJE.

J

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois
No. 141. 3c A C 0 P Y ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH

■j-r -
TREČIADIENIS. BIRŽELIS-JUNE 16 D., 1937
RCH 81. 1818. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE AClACT OF MARCH S. 187#

Telefonas: Canal 7790
3c A C 0 P Y

DRAUGAS
THE MO8T INFLUENTIAL 
LITHUANIAN CATHOLIC 
DAILY IN AMERICA.

=—*

METAI-VOL XXt

STALINUI REIŠKIAMI 
LINKĖJIMAI

Visoj Rusijoj siaučia netvarka, 
vienų kitais nepasitikėjimas

SUSISIEKIMAS SUGRIUVĘS; VYKDOMI 
MASINIAI AREŠTAVIMAI

RYGA, birž. 15. — Sov. Ru “Ištikimybę” paskelbė ka
simoj siaučia didžiausia bet- ro komisaras maršalas Voro- 
varkė. Kariuomenėje ir visur šilovas, Sibiro karo pajėgų 
kitur kiekvienam žingsny did-'vadas maršalas Blueclier ir
žiausias nepasitikėjimas. Ka Į Maskvos rajono komendantas 
riuomenėje tik su šautuvais ir gen. Budenny. Negirdėta “iš-
durtuvais drausmė kol kas pa
laikoma. Stalino režimui neiš
tikimybė vis platesnius ruo
žus apima. Visur teroras.

Turėję įvykti rugpiūčio mė
nesį rinkimai atidėti iki ru
dens. Sovietų radijo stotis 
naudojama vien įvairių virši
ninkų pranešimams, kad jie 
“ištikimi” Stalinui. Skelbia
mos darbininkų susirinkimų 
“ištikimybės” rezoliucijos.

tikimybės” nuo karo vkekomi- 
saro maršalo Jegorovo, taip 
pat nuo karo laivyno komisa
ro admirolo Orlovo.

Visose Rusijos dalyse vyk
domi masiniai areštavimai ir 
šaud jonai.

Geležinkelių sistema per
dėm suirusi. Susisiekimų ko
misaras L. Kaganovičius yra 
dar savo vietoje, bet jo padė

jėjas jau sušaudytas.

IŠ STREIKO ĮlONROE, MICH

Ties plieno fabriku nestreikuojantieji darbininkai su piliečiais išblaškė C.I.O. pi- 
kietininkus. Dalis pikietininkų, kaip atvaizde matomas paspruko tiesiog į laukus. Acmc.

Naciu pdicija puolė Koelues arkivyskupo 
kanceliarija

KOELNE, Vokietija, birž. 
15. — Tik šiandien iškelta ai
kštėn, kati pereitų ketvirta
dienį slaptoji policija puolė 
vietos arkivjskupo kanceliari
jų ir tenai visų dienų išbuvo.

Niekas neareštuotas. Nesu
žinota, e,r ji užgrobė kokius 
nors dokumentus. Taip pat ne 
išaiškinta, kų ji ten darė, ko 
laukė ir kų tikėjosi laimėti.

ČEKŲ KATALIKŲ SPAUDA 
TURI PASISEKIMO

KORPORACIJA TRAUKIA 
T1ESON PAŠTŲ SE

KRETORIŲ

WASHINGTON, birž. 15. 
— Republic Steel korporacija 
traukia tieson paštų sekreto
rių J. A. Farley Columbia 
distrikto. federaliniam teisme. 
Korporacija reikalauja teis
mo priversti sekretorių nevar 
žyti per paštų siunčiamų mai
sto ir drabužių siuntinių 
korporacijų fabrikus.

TIK 14 NUTEISTŲJŲ 
APELIUOJA

PRAHA, Čekoslovakija, 
biržų 15. — Čekų katalikiškas 
dienraštis Lidove Listy reiš
kia gilų dėkingumų katali
kams gyventojams už katali
kiškos spaudos rėmimų, kada 
tuo reikalu buvo atsišaukta.

Po paskelbto atsišaukimo 
katalikams, neužilgo katalikiš
kų laikraščių užsisakymas pa
siekė dar niekad nebūto re
kordo. Čekoslovakijos Spau
dos Namai, kur spausdinami 
katalikiški laikraščiai, paduo
da tokius cirkuliacijos rekor
dus:

Laikraščio Nedela (Sekma
dieniai) šiandien spausdinama 
apie 280,000 kopijų. Detska 
Nedela ((Vaikų Sekmadienis), 

j — 102,000 kopijų; Katolicka 
Zeną ((Katalikiška Žmona — 
50,000 kopijų. i į

Taip čekai katalikai 
savųjų spaudų.

SENATO KOMITETAS
PRIEŠ ROOSEVELTO 

SUMANYMU
WASHINGTON, birž. 15. — 

Senato* juridinis komitetas 
dauguma balsų griežtai pasi
priešino prezidento Roosevel- 
to sumanymui vyriausiojo tei
smo reformų reikale. Komite
tas priešinasi didinti teisėjų 
skaičių ir apriboti teisėjams 
amžių. . .

Savo raportu senatui komi
tetas nurodo, kad tuo suma
nymu stengiamasi griauti 
teismo autoritetų ir jam dik
tuoti, kaip jis turi spręsti vi
sus reikalus, neatsižvelgiant į 
konstitucijų.

Komitetas rekomenduoja se 
natui atmesti visų sumanymų.

MOTERIMS PRIPAŽINTA 
8 VALANDŲ DIENOS 

DARBAS
SPRINGFIELD, III, birž. 

15. — Seniau senatas, dabar 
gi žemesnieji legislatūros rū
mai pripažino moterims 8 va
landų dienos, arba 48 valandų 
savaitės darbų.

Pravestas bilius pasiųstas 
gubernatoriui pasirašyti.

RADIKALAI KALTINA 
IŠDAVIKĄ

remia

JAUNIEJI ŪKININKAI PAS
TATE PAMINKLĄ

VVAU,KEEGAN, III, birž.
15. — Už sėdėjimo streikų 
Fansteel fabrike, No. Chica/ GRTNKTftKTS. — Gegužės 
go, iš 39 nuteistųjų kalėti tik mėn. 16 d. Grinkiškyje susi- 
14 apeliuoja ir jie paleisti už-j rinko per 400 jaunųjų ūkinin- 
stačius laidus. Kiti 18 nūs- kų iš 20 ratelių švęsti savo
prendė pasilikti kalėjime. 7 gi 
dar nesurasti.

STREIKININKŲ RIAUŠES 
JOHNSTOVVN

JOHNSTOVVN, Pa., birž.

metinės šventės. Tų pat dienų 
labai iškilmingai pašventintas 
ir atidarytas Grinkiškio jau
nųjų ūkininkų ratelio pastaty
tas “žuvusiems už Lietuvos 
laisvę” paminklas..

Paminklų pastatė Brinkiš-
15. — Vakar čia įvyko strei- (kio jaunųjų ūkininkų ratelis 
kininkų riaušės. Keliolika as- ,savo jėgomis ir lėšomis. Taip 
menų sunkiai sužeista. Mieštoj pat gražiai išlygino, sutvarkė
majoras sudarė ir prisaikino 
budėtojų komitetų — piliečių
srupę- . ..  -X-

DR. TOVVNSEND GRIEŽ
TAI STOVI UŽ SAVO

IDĖJĄ

PARYŽIUS, birž. 15. — 
Čia gyvenų ispanai radikalai 
kaltina vienų baskų inžinierių 
už Bilbao puolimų.. Girdi, na
cionalistai tų inžinierių papir- 
kę ir jis statydamas konkreti- 
nes tvirtoves aplink miestų 
padaręs jas neatlaikomas 
prieš nacionalistų artilerijos 
šovinius.

Dr. F. E. Townsend, 70 m. 
amž., griežtai stovi už savo i- 
dėjų — mokėti po 200 dol. 
mėnesinės pensijos visiems 
sulaukusiems 65 m. amžiaus 
vyrams ir moterims su sųly- 
ga, kad jie visus gautus pini
gus išleis gyvenimui ir ki
tiems bėgamiesiems reika
lams ir nedarys jokių iš to 
su taupų.

Daug kas priešinasi šiam 
sumanymui, daug kas juokia
si ir vadina svajone. Bet 
Townsend pareiškia, kad jo 
sumanymas yra sklandus, mi
lijonai žmonių sumanymų re
mia, kadangi tas yra susijęs 
su šalies gėrovą

Jis apskaičiuoja, kad šių 
pensijų mokėjimui būtų reika
linga per metus apie 20 bili
jonų dolerių fondas. Anot jo, 
šį fondų galima kas metai su
daryti skyrus dviejų nuošim
čių mokestis už kiekvienų par
duodamų daiktų.

ir apsodino paminklo aikštę. 
Ratelį veda agr. O. Vasiliaus 

'kas, ,

EUROPOS VALSTYBĖS 
NEMOKA SKOLŲ

AMERIKAI '
AVASHINGTON, birž. 15. 

— Europos valstybės, išėmus 
vienų Suomijų, ir toliau atsi
sako mokėti karo skolas J. 
Valstybėms.

PALEISTAS AIRIŲ PAR
LAMENTAS

DUBLINAS, birž. 15. — 
— Airių parlamentas pripaži
no prezidento de Valeros pas
kelbtų konstitucijų ir nutrau
kė sesijų.

Liepos l d. Airijoj įvyks 
balsavimai naujos konstituci
jos klausimu.

Ežero pakraščiai maudymui 
si Chicagoj atidaromi. Van 
duo dar šaltas. >

BILBAO RADIKALU VADAI 
PASPRUKO VAKARŲ LINK

PREZ. AGUIRRE SKELBIA, BASKŲ 
REŽIMAS “NESUGRIAUTAS”

Nacionalistams teko tūkstan

čiai nelaisvių, daug karo

medžiagos
HENDAYE, Prapcūzija, Laredo miestelį nukėlęs savo 

birž. 15. — Ispanų nacionalis- režimų.
tų šiaurinė armija šiandien į- 
siveržė ir j šiaurinius Bilbao

Paskui prezidentų į tų pusę 
paspruko* ir kai kurios miBci-

priemiesčius. Vakar tas buvo J ninku dalys, taip pat daugybė 
padaryta su pietrytiniais prie civilių gyventojų. Paskui bė- 
miesčiais. Pats miestas kone ^gančiuosius tuojau pasiųstu 
aptuštėjęs. Tik milicininkų lėktuvai su bombomis ir kul- 
grupės visur dar gj’vos. Vadai kosvaidžiais.
apleidoi miestų, o milieinin- Spėjama, prezidentas su ra- 
kams įsakyta miesto gatvėse dikalais pakeliui gal gaus 
guldyti galvas. progos patekti į kokį nors An-

Kas valanda numatomas na 
cionalistų pajėgų į patį mies
tų įsiveržimas.

Baskų provincijos preziden
tas Jose Antonio Aguirre su 
eile stambiausių radikalų va
dų negavo progos pasprukti į 
jūrų Nervion paupiu, kadangi 
nacionalistai apnyko šios upės 
įtakų už 7 mylių nuo miesto. 
Tad jis su radikalais persikė- 

vakarų
Kelinti metai nei didžiosios, 

nei mažosios valstybės nieko lė per upę ir dūmė
nemoka paneigusios padary
tus sutarimus. Kelinti metai 
nemoka ir Lietuva ir skolos 
kaskart didėja.

link pajūriu į T^aredo — pu- 
siaukely tarp Bilbao ir San- 
tanderb. Ir paskelbė, kad į

glijos karo laivų.
Baskų milicininkai iki pat

gala atkakliai gina miestų. 
Tad jų ne šimtai, bet tūkstan
čiai nukauta ir sužeista. Tūks
tančiai kitų į nelaisvę pails
ta. Tarp nelaisvių yra radi
kalų vailų. Į nelaisvę pakliu
vo ir baskų štabo viršininkas 
majoras Vallejo. Vienam prie 
miesty paimta visa 1,500 mili
cininkų koliumna ir traukinys 
su amunicija. NacionųttųUms 
tekio didelė kiekybė faro med
žiagos ir ginkįų,

UŽSIENIO UETUVIŲ STU
DIJŲ UŽDARYMO AKTAS

GATVEKARIŲ DARBI
NINKAI PRIIMA DIDES

NI ATLYGINIMĄ

Gausingam Chicago gatvė-

MOTINU SAUGAI ORGA
NIZACIJA AUSTRIJOJE
VIENA, birž. 15. — Katali

kiškoj Austrijoj paskutiniais
karių darbininkų susirinkime laikais gudaryta organizacija
pirmadienio vakarą pripažin- va„la Motinų Saugai lyga> 
ta unijos viršininkų sutarimas knria- patsai kand(,ris Schue. 
su kompanija didesnio atlygi-
nimo reikale.

Unijos viršininkai nurodo, 
kad darbininkų daug kas lai
mėta. i

LATVIJOS MINISTERIS 
IŠVYKO J MASKVĄ

RYGA, birž. 15. — Latvi
jos .užs. ministeris Munters iš
vyko į Maskvų.

cbnigg vadovauja. Visoj šaly 
steigiami motinybės namai. 
Visuose tuose namuose užtik
rinama kūdikiams slauga ir 
motinoms reikalingiausi pata
rimai.

IŠKELIAMAS WPA NE
PAPRASTAS RAKETAS
NEAV YORK, birž. 15. — 

— National Civic federition 
iškelia negi rdėtų. rakietų W P A 
organizacijoje, New Yorko 
valstybėje. Apie tai pranešta 
laišku prez. Rooseveltui.

Rak retas buvo vedamas su 
WPA viršininkų žinia. Už 
darbo gavimų iš pradžių rei
kėdavo mokėti po 100 doL, o 
paskutiniais laikais šis papir
kimas papigintas iki 10 dole
rių. Į WPA ofisus yra pakliu
vę tik vieni politikieriai ir jų 
namiškiai.

Spėjama, tokia “tvarka” 
yra visoj šaly. Nenuostabu, jei 
pereitais mėfais dėmokratų

Neseniai kancleris Schusch- 
nigg pareiškė: “Šiame pasau
ly dviejų daiktų negalima pa
mainyti: motinos ir namų. Vai 
stybė reikalinga sveikų gyven
tojų. O tas pareina nuo svei-

M1K71ZITD MFCDAiicniMTi kų motinib Tad valstybė viso-1 
NAoKU,R o mis priemonėmis turi padėti
DR. J. BASANAVIČIAUS motįnorris> teikti joms reika

lingų patarnavimų, globų ir 
saugų. Mes griežtai nusistatę 
už ideališkų šeimų ir vyriau-

LAIŠKAI
KALNAS. — Būdamas A

tonuose Vytauto Didžiojo uni-
_ versiteto prof. K. Ragelis su-KAUNAS. - DUT.R. sky- sjpaano ’ So£„

riaus iniciatyva buvo snrnoA-1 Ter>iteto bu|garų profcsorill. 
tas iškilmingas užsienio lietu- kurjs toojaa pra<lsjo lal.
vių studijų uždarymo aktas. J apie df , Ba8anovi{ių,
Aktų atsilankė Vytauto D. U- 
n i versiteto rektorius prof.

jo atliktus mokslo darbus ir 
nuopelnus Bulgarijai. Dabar

Prore',.“,ri,M P^', bulgarų profesorių* praio 
jam atsiųsti kiek galima dau
giau biografinių žinių apie 
Dr. J. Basanavičių.

Jodedė daug profesūros ir vi
suomenės atstovų.

Universiteto rektorius pa
brėžė užsienių lietuvių prob-l Bulgarų profesorius turi 
lemos svarbų. Anot rektoriaus, paruošęs ir žada išleisti su
ji yra sekama ir studijuo
jama, o tai pirmiausiai ir pa
darė kelių akademinė jaunuo
menė. , t i i : !; i Ii*.

paaiškinimais dar niekur ne
spausdintus d r. J. Basanavi
čiaus laiškus, adresuotus tre

čiam asmeniui.

partija išėjo laimėtoja.

sybė dės viskų remti tokias 
šeimas. Namai taip pat svar
bus reikalas. Ideališkos šei
mos tik geruose krikščioniš
kuose namuose tarpsta. Ir 
austrai turėtų didžiuotis palai 
kydami pavyzdingus krikščio
niškus namus”.

ORAS į

CHICAGO SRITIS. — De
besuota ir šilčiau; vakare nu
matomas lietus.

Saulė 
8:27.

teka 5:14, leidžiu

C.I.O. JSIVERŽIA J 
SKERDYKLAS

C.I.O. vadai imasi 
suorganizuoti Chicago

žygių
gyvu

lių skerdyklų darbininkus.

PLATINKITE “DRAUGĄ’'

“DRAUG 0” 
EKSKURSIJA
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gripsholm”

Ruoškitės dabar
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mdencljos laikraštln nededamos.
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Rengia Kelius “Rinkimams”

Vakar spauda paskelbė, kad Sovietų
■Rusijos diktatoriaus Stalino valdžia sušau
dė dar 28 žmones. Jie buvę suimti ka.ipo 
‘‘išdavikai” ir teismo pasmerkti mirčiai.

Vafli nas, per metus laiko sušaudyta ne
toli dviejų šimtų žmonių ir tai ne eilinių, 
bet žymių komunistų veikėjų, vadų, aukštų 

ivatdžios vyrų. • .
Kyla klausimas, kodėl Stalinas pasta

ruoju laiku taip labai ištroško žmonių krau- 
•jo ii* kodėl jis vis dar juo negali pasiso
tinti f Į ' *•

K Jis rengia kelius rudens “rinkimams”. 
Stalinui reikalinga sutriuškinti prieš “rin
kimus” bet kokių kad ir mažiausių jo dik
tatūros opozicijų. Matyt, bus taip, kad kas 
tik panorės kandidatuoti j Rusijos parla
mentų, bus gerai ištirtas, ar jis su Stalinu, 
ar prieš jį. Jei prieš jj, tuomet apskelbia- 
irias parsidavėliu kitai valstybei, išdaviku 
it bus sušaudomas.

Kadangi manoma, jog nebus galima 
■suspėti prieš numatytų “rinkimams” laikų 
liušlūoti visų oipozicijų, dėl to “rinkimai” 
ftukeiiami tolimesniam laikui.

Net bolševikams palankus Chicagos so
cialistų dienraštis mano, kad “tie sušaitdy- 
.ifett, iŠ tiesų, yra niekas daugiau, kaip sta- 
Uniikos rūšies ‘linkimų kampanija’ — pa

losimas ‘demokratiškiems’ Slaptiems bal
nis”.

‘‘•Abejonės apie tai negali būti.
Kuomet nebeliks opozicijos, “rinkimai” 

'Parlamentas” bbs “išrinktas”. Bet 
isds civilizuotas pasaulis žinos, kad “par

lamentas” neatstovaus Rusijos žmonių, nes
’ jo atstovai nebus išrinkti, bet kruvinojo 
.Stalino paskirti. Kaip jų išrinkimas nebu
vo laisvas, taip nebus laisvas jų veikimas. 
Jie neturės teisės kalbėti visuomenės vardu. 
Jų žodis neturės autoriteto, bus be vertės. 
Jie šoks taip, kaip Stalinas jiems gros. O 
Stalino muzika pasauliui žinoma. Jų išgirs
ti nelinkim nė vienam žmogui.

Tokia tai demokratybė bolševikiškoj 
Rusijoj, iš kurios sostinės Maskvos duodO- 
ibi įsakymai kitų pasaulio kraštų komunistų 
agfebtams dirbti ir kovoti dėl demokratybės. 
Tai parodo, kokie biaurūs veidmainiai yra 
kruvinojo bolševizmo vadai.

Ir Lietuvių Krdiijas Pralietas

Pasirodo, kad Stalino valdžia du lietu
vius generolus sušaudė. Ne tik generolas 
Vytautas Putna, bet ir generolas UbtireVi

‘čius buvo lietuvis. Visai dar neseniai Chica
gos bolševikų dienraštis džiaugėsi lietuviu, 
kuris pasiekė aukšto laipsnio bolševikijoj, jo 

veikslu net savo sieninį kalendorių papuošė.

šešių sušaudytų generolų kūnai užkasti ir 
jų kapui sulyginti su žeme. Kaukazo bandi
tų vadas Džiugašvili, kurį dabar bolševikai 
vadina Štalinu, galės miegoti ramiau. Dviejų 

lietuvių tautos sūnų krauju nušlpraušęs Krė 

mlio diktatorius vėl galės kalbėti apie “de
mokratiškiausių konstitucijų potiftufyje... ”

Bet... Maskvos budelių vadas apsirinka, 
manydamas amžinai vaikščiota žmdnių krau
ju nulaistytu keliu. Jo pirmtakūnas Nikaio- 
jus II paslydo, eidamas tuo pačiu keliu. 
Vienų gražių dienų ta pati engiama rusų 
tauta, pasimovusi ant durtuvo, išsineš JS 
Maskvos Bastilijos ir Stalino galvų...

Nekaltai pralietas kraujas šaukiasi kėr
što.

Šiurpulingi Sovietų Sųjungos įvykta) 
pritrenkė net paėius bolšeVikds. Toki mėsos 
galutini, kaip Pruseikos, Bianbds, Andriuliai 
ir jiems panašūs bolševikai užsidarė artbo- 
nikas. . . , . • ,

Bet ar ilgam!

Praeities faktai mus verčia manyti, kad 
šios rūšies veidmainių akys nebijo dūrtitj. 
Laisvės ir Vilnies bolševikai ir toliau rod^s 
visuomenei špygas kJšeniuose. Tariamieji 
ibimbiniai, bandys apgaudinėti vargšių Vi
suomenę, tų pačių lietuvių visiiomerię, kurtų 
jie apgaudinėja jdu keliolika metų. Prūsei 
kos, Bjmbos, Andriuliai ir toliau reikalaUs 
demokratijos Lietuvoje...

Taigi kada, pagaliau, gerbiamoji visuo
menė, rėši į nosi Bimbai taip, kad jam rau
dona vėliava pasirodytų!”

KOMUHtZMO PAVOJUS AMERIKOJE

- — į ■ ' Sulietuvino M. Lukas___________
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Del Laiškų Atidarinėjimo

Lietuvoj ne tik laikraščiai, bet ir laiš
kai yra cenzūruojami. Amerikiečiai daug 
gauna atplėštų laiškų su pažymėjimu: “ati- 

* daryta valiutos tikrinitno reikalu”.
Tuo reikalu tautininkų liberalų laikraš

tyje “Vienybėje” A. Tulys taip tašo:

“Gavau apdraustų laiškų iš Lietuvos. 
Apdrausti laiškai dažnai svarbesni už pa
prastai siunčiamus laiškus. Paprastai mes 
nenorime, kad į mūsų laiškus lįstų sveti
mos, nežinomos akys — juo labiau į .apdraus
tus laiškus. Svetimos akys mūšų laiškuose 
— kiaulė bulvėse. Bet kaibarho idiško voko 
užpakalyje prilipytas popierėlis sU šiais 
sapsdintais žodžiais:

“Virbalio (Vyties embfėriia) ririiitineje 
atidaryta valiutos tikrinimo reikalu. Kon
trolierius. (paišeliu parašyta tblciolris, ro
dos, B.).

“Laiške nieko slapto nebuvo, todėl pik
ta mintis apie kiaulę darže greitai dingo iš 
galvos, pasiliko tik praktiškas, broliškas 
klausimais:

“Kiek nukentėtų Uetuvoa varguoliai, 
laukianti iš Amerikos cento ir kiek netiesio
giniai netektų Lietuvos kraštas, jei USA, ap
sisukus, pradėtų atidarinėti Lietuvon keliau
jančius apdraustus laiškus “valiutos reikalu”?

Pasakyta teisingai. Laiškų atidarinėji
mas yra negražus ir nekultūringas dalykas.

štai, dabar Uborevičius sušaudytas kai-
“išdavikas”.
Brooklyno liberalų “V-bė” teisingai pa

stebi:
“Bet dabar Vilnies redaktoriai tyli. Vi

lnies ir Laisvės redaktoriai, kurie nuolatos 
skalija, reikalaudami demokratijos Lietuvo
je, nesiunčia protestų Maskvai. Šitos poli- 

* tinės Stalino rupūžės, kurių ne tik smege- 
, nys, bet ir žarnos persisiinkusios veirimai- 
-nyste, nešaukia susirinkimų, susirinkimų, 
..kuriuose Amerikos lietuviai galėtų pareikšti 

savo pasipiktinimų^dėl žmonių žudymo So
vietų Sy jungoje.

Laistės ir Vilnies bolševikai tyli. Ret 
neilgam. Dar mes juos phšokdinsime. Dar 
priversime rėkti šituos purvinus snukius.

Vytantos Putnus, Uborevičiaus ir kitų

Pagerbiant Lietuvos fcofrštilę

šj vakarų Lietuvių Vaizbos Butas pa
gerbia riaujųjį Lietuvos konsulų Chiebgoj
Petrų Daužvardį.

Labai gražu, kad ‘mūsų biznieriai ir 
profesi joną lai, susispietę į specialinę orga
nizacijų, kuriai rūpi stiprinti llėtdiiU Pie
ningumų ir kelti tautinį srtsiprritimų, re
miant viens kitų ar tai bizniuose ir profe
sijose, pagerbia Lietuvos konsulų ir siekia 
su juo bendradarbiauti.

Mat, Lietuvos kobsUlas yra ititėresrro- 
tas ne tik aprūpinimu Lietuvos piliečių rei
kalais, pasų ir vizų IšdaVirtni; bet taip pat 
suradimu platesnių rinkų Lietuvos maisto 
produktams ir šiaip jau Lietuvos gaminiams.

Šiame nelengvame darbe Liėtuvbs biz
nieriai daug kilo galėtų konsulai padėti. 
Čia reikalingas glaudus bendradarbiavimOs. 
Dėl to reikia džiaugtis, kad tokio bertdra- 
darbiuvj.no vis daugiau atsiranda.

(Tęsinys)
Rų SudmijOs Arkhtfskdpas 

ripife tat mAno

Arkivyskupas Erkki Raila, 
kalbėdamas rugpiūčio 19 die- 
nų 1835 metais Helsingforso, 
Suomijoje, tvirtai pareiškė sa 
Vo nuomonę, apie gręsiantį 
bolševizmo ir socializmo de 

mokratijos krikščionijai pa
vojų. Jis pasakė, kad perei
tais metais tiasija tapo į Tau
tų 8ųjungU ptttthto, R knd 

.jos ten atstok gtVo net 
svarbios vietbs. į?eiltslradb hė 

Vienos fetoopoš-'kri tomiš

kos Valstybės, kttri būtų pa- sipriefitnttsi ŠfOllm Lltviboff, 
BUsijos užsienių reikalų fcd- 
misaro, išrinkimai SųjUngos 
komiteto pindiniUkū. Dėl Šio 

įvykio, Arkivyskupas rttmini 
pasakė, kad Sųjungos likimas 
jau hulemtas ir ant Europos 

krenta Dievo bOtišmė.

Tikėjimo Latote Kttdjbjė

Rusijos nauja konstitucija 
siltelkia “Tikyboms Laisvę”, 
bet, kų tas iš tikrųjų reiškia, 
mes galime pastebėti iš vie
no atvirlaiškio, kurį parašė 
I. A'friter, kdmunistų partijos 
Amerikoje skyrių tvėrėjas ir 
New Yorko skyriaus vedėjas. 
Šv. Tėvui Pijui XI, kuriame 
štai kas rašoma:

“Atsakant užmetimui “Be
dievybės”... (ŠV. Tėvo saky
tai kalbai geg. tnėiiėsyjė 1936 
nietais), mes tvirtai sti Visėls 
labai aiškiais įrodymais, iš 
patyrimo milijonų menkai ap
mokamų ir bedarbių darbini- 
nkų, galime prisakyti, kad 
visa “bedievybė” randasi tik. * A . 4
kapitalistinės santvarkos pu
sėje. Btdelis mažumos tur
tingumas ir begalinis milijo
nų skurdas yra gausus “Be
dievybės” šaltinis. Šie skir
tumai komunizme negali gy
vuoti...

At tikintieji žmonės nepri
valo tų pavadinti “Bedievy
be”! Komunizmas siekia, vi
sus blogumus pasaulyje pa- 
daifeinti, įsteigti tokių visuo 
'menės tvarkų, kad visi galė
tų dirbti ir savo darbo vai 
šiais naudotis it kad drdugi- 
ja, ktrfibje yra skurdas, ne
žinojimas ir vargas, su viso
kiais sekančiais jį ndslkalli-

“ intelektualaus” komunistų 
sekėjo:

“Nuolatos beskaitydamas 
konservatyvių ir laisvamanių 
spaudų, bešališkų rašytojų 
straipsnius laikraščiuose ir 
Knygose ir net komunistų ir 
prieš komunistinę spaudų, 
gaunu supratimų, kad komu
nistų valdžia Rusijoje Baž
nyčių pOŽrinino kaip “bever
tę” valstybės įstaigų su poli
tine Ir ekdtfomine jėga ir pa
liko Jai teisę tik rūpintis ten 
pytais dtaMfctia reikalais, 

Jri&itts, jei aš galiu Jums pri
minti, Ibs Įsteigėjas /ai nu
rodė. Milijonai žmonių Rusi 
joje garbina Kristų savo na
muose ir bažnyčiose.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Nieko. Beje, draugas Prusei
ka šneka, kati tos žinios atei-.

Patarkit, kas daryti

Vakar gavau gromatų iš 
bendro prunto demokratijai 
Lietuvoje ats teigti ir Spani- 
jos nebeitoms sumušti valdy
bos. Prašo manęs, kad aš tų 
gromatų padėčiau ant savo 
delno. Prašo manęs ir jūsų, 
tavorščiai, patarimo, kng da
ryti.

Gromata yra tokia:

na iš dangaus, o ne iš mūsų, 
balšavikų, tėvynės Rasiejaus.

“Būklit loskavi: drauge 
prof. Kampininkė ir visi ta
vo tavorščiai patarti, kas da
ryti.”

Jei kuris iš tavorščių turit 
gerų patarimų, prašau para
šyti. Aš juos tam pruntui pa- 

, dėsiu ant savo vožnaus delno.

Ilgame savo dvilypiame Ra ..Muįtyn5se pHen0 darbi. 
Siiy«a h- Kapitalistų Knau- ninlnĮ 8„ cikagoe 4ū.
dotojai Valdyme visai nesu
gebėjo (ar nenorėjo) nors tru
putį kiek visuomenės ir eko
nominės atžvilgiu Meksikos 
neturtingųjų padėtį pagerin
ti. Kaip tik valdymo galė 
tapo iš Bažnyčios ratikų iš 
mušta, o valdžia pasiėmė mi
nios auklėjimo atsakomybę 
ant savęs ir leido darbinin- saMsta ,r 
karna 1 draugijas cajmrti, 6u8)žeids
tai visuomenės ir ekonomijos 
santvarkoje įvyko permainos.

Rusijoje nerasime nė vieno 
žmogaus, norinčio prieš nau
jų, mokančių valdyti, valdžių 
sukilimus kelti. Ten viskas 
tapo iš naujo pertvarkyta, pa
kelia gabumai ir našdmas dai

vo 5 žmonės. Mūsų, balšavikų, 
poperos tas “skerdynes” co- 
linėm litarom apznaimino kuo 
smulkiausiai aprašydamos su 
visokiais pagražinimais ir 
strošnuiriais: “Policija nužu
dė penkis plieno pikietuoto- 
jus” (antgalvis), “Apart to, 
sužeista apie 70 pikletininkų,

lės, žymaus piešimo, kuris net 
į save atkreipė viso pasaulio 
dailininkų akis, ir pakėlimas 
kasdieninio gyvenimo pama
žu jau daro pažangų. Tūks-
tančidms žmonių, kurie pir- cicilistų, tėvynėj Rasiejuj,

darni streikerius” (žodis į žo
dį). “Darbininkai rankose 
neturėjo nei dantų krapštu
ko“ (tutpikioj. “Policija pa
leido šuvius ir žvėriškai mu
šė.” Pagalios reikalauja, “kad 
būtų ištirta tag baisus žvėriš
kumas: išdaužymas akių ir ne
svietiškas galvų daužymas ra
iniem. pikietuotojam.” Ir taip 
toliau ir taip toliau.

“Dabar mūsų, balšavikų ir

Juozas Ramunėlis anų dien 
susipyko su savo žmona, kuri, 
be jokių ceremonijų, pagrie
bus kočėlų vyrui išaugino gal
voje du ragus ir, pašaukus 
policijų, vargšų eureštino. 
Stojus jiems į teismų Ramu
nėlis sako:

— Mister džiodž, daryk su 
manim kų tik nori, bet mano 
pačių paliuosuok, nes ji ne
kalta.

— Še rap, — sako teisėjas. 
— Nevalia tau čia kalbėti. A- 
bu eisite į džėlų, bet būsite 
atskiruose kambariuose.

— Denk ju, džiodž, — džiau
gdamasis sako Ramunėlis. — 
AŠ tik b’jojad, kad neužda- 
rytumėt kartu.

— Ar anglų kalba sunki!. 
— Labai. Taip, pav., rašo

ma: Manchester, o žinai, kaip 
reikia skaityti!

— Ne, nežinau.
— Reikia skaityti: Livet-

pool.

Jo Svehtcnybčs PoptatUms Pijaus XI
sveikata ir vėl pablogėjų. Krikščioniškasis 
pasaulis meldžiasi, kad Aukščiausias jį dar 
sustiprintų ir ilgiau pa lai k y tų Katalikų Ba
žnyčios priešakyje šiais neramumų ir įvai
rių krizių laikais, nes jo vadovybė yra la
bai reikalinga. (

miau buvo nuo apšvietos at
stumti, dabar > ra duodama 
proga nemokamai siekti apš 
vietos ir mokslo. Iš Bažny 
Č.ios yra atimtos (kaip sako 
Jos ištikimi vadai) tik visuo
menės ir ekonomines jėgos, 
kurias Ji taip ilgai pražūtin
gai pavergus laikė. Tikyba1

balšavikai suruošė didesnes 
skerdynes: sušaudė aštdonis 
generolus, šamtrii tūkstančiai 
nekaltų žmonių areštuojami 
ir taip pat bus sušaudyti. Gi 
mūsų poperos1, ypač kų rfini- 
ja Pnlseika ir Bimba, apie 
tai nei žinutės, nei aprašymo, 
nei reikalavimo tas skerdynes

savo prasmėje kaip tik vieni -Į ištirti ir žudėikas nubausti. 
hlėUs gTynaš dvasinis daly 
kas, — gynioj*”*.

— Ak, koks malonus susi
tikimas, koks malonus susi- 
tikinias, — šaukia vienas pi
lietis patikęs kitų.

Bet juk aš tamstos nepažį
stu, — ginasi OntrOsis.

— Ir aš tamstas nepažįstu, 
bet pažįstu savo overkotį, — 
sako pirmasis.

(Bus daugiau)

h Tm Kimo

skirstomi į laikotarpius. Eks- skyrius numato sudaryti visų 
ponatų ekspozicija bus pada- Lietuvos prieši sto rijos charak 
ryta chronologiniu ir tipologi- teringesnių radinių modelių 
nhl metodu atskirais kapais. [ serijas su tam tikrais paaiški-
Kad radiniai platesniųjai Vi- 
suotnehei būtų suprantamesni, 
bus iliustruojami žemėlapiais, 
planais, medaliais, foto nuo-

nimais ir juos, kaipo kompen
sacijų, už gautue radinius, 
perduos provincijos muzio* 
jams.

Priešistorinių vietų tyrink.

mais ir pažeminimais, heras-i Vyttiuta D; Muziejatis prieš
tt) sad {tasaulyje vietos... | istorinio skyriatis pagrindų! traukomis, piešiniais ir kito- 

Ir galų gale, atsižvelgiant sudaro Rovusio Kauno miesto kiomis vaizdingumo priemo- jimas pagal naujųjį Vytauto
į tikybų, mes jaučiame reika
lų tik parodyti; bud valsty
bė, kurioje tikyba yra labai 
persekiojama, yra Hitlerio Vo 
kietija, kur visas kraštas vai
toja, prislėgtas fašistų dikta

tūros. ktfrios svarbiausias ti
kslas yra išgelbėjimas kapi- 
talistiftės tvarkus. Ten tik 
kunigai ir Vienuoliai yra per
sekiojami ir kankinami, bet 
ne Rusijoje, kur randasi pil
na tikybos laisvė ’ ’.

Taip, ten yra laisvė tikėti, 
bet tik ne viešai savo tikė
jimo pareigas pildyti.

Dauguma nekatalikų net ir 
šiame 'mūsų krašte turi labd i

Muziejaus archeologiniai rin- nėmis. 
kibiai, dėl kdrių perėmimo sų. 
ly&V gdlutindi baigiama tartis 
eu Kauno miesto savivaldybe.Be to; priešistorinis skyrhls y- j 
ra gavęs ekspohatų iš buvu-1 vincijos kraštotyros muziejuo-

A ,. . . , . .. . ge taip pat yra neibaža arebe-„to, Valstybine, Archeologuos B y.

Muziejaus įstatymų* ~ • ■ ** * AV. D. Kult,-,res Kldsiėjaus .™k'>ncontnįota, VytmUo l). 
priešistorinis skyrius visoje l™t0ro8 M™'™*- ™
Lietuvoje bus oeiltrinis. Pro- *'mel. . T“

sų eilę tyrinėjimų įvairiose

jo

Komisijos, iš kultūrtechnlkų 
bei matininkų, gimnazijų ir 
pradžioe mokyklų mokytojų: 
praėjusiais metais dr. Pu2inb 
daryti archeologiniai kasinė
jimai taip pat davė gana daug 
Vertingų radinių. Dabar prieš- 
Istoritiiš sUj-Hils iš viso tilri 
Apie 20,1)00 efešpobatų.

fc’riė'štolorltiis skyrius jftU 

gaVo dalį vitritių, karias dir-
skit-tingų apie tikybų sūprd-itio akė. b-vč “MetalOs”. ba
rimų, bėga mes katalikai. Jų 
pabūtos į katalikų tlkėjhbų 
grtllbta matyti Ifi sėkaltČib lal- 
Škb, karį nėstoilai gdVd fiid 
liffStftio rtifiytojas 15 viebo

bar tbs vitrinos skyriuje da
žomos ir baigiamos tVabkytl 
eksponatams išstatyti. Be to, 
skyriuje ekepdnatai iūvento- 
Hžuojaml, kaiolbgaojanii ir

sų laikotarpių. Todėl tų mu
ziejų lankytojai negali susida
ryti pilno priešistorinių laikų 
vaizdo. Tačiau tuose muzie
juose yra ir tokių radinių, ku
rių neturi V. D. Kaltflroe Mu
ziejaus priešistorinis skyrius. 
Tad pastaruoju meta su kai- 
kuriois provincijos muziejais 
susitarta dėl retesnių ir moks
liniu atžvilgiu vertingesnių 
eksponatų perdavimo Vytauto 
D. Kultūros Muziejaus prieš
istoriniam skyriui.

Aieityjfc Vytauto D. Kultū
ros Mbztojaua priešistoriflid

Lietuvos vietose. Pirmiausia 
bus tyrinėjami tie kapinynai 
ir kitos priešistorinės vietos, 
aUnaikiiitonte. KasinČjimai bus 
kurioms gresia pavojus būti 
pradėti gegužės mėn. pradžio
je. Dabar sudaromas tyrlbėti- 
tiU ir gelbėtinų Vietų sųrašas.

NfiRA DARBO, NEGALI 
BbTl MAISTO

__ L
HOUSTON, Tėx., birž. 14. 

— Pfek^bifiiaih Filipinų laive 
Rilsabiia 19 vyrų įgblos sukė
lė “sėdėjitbo” sireikų. LaiVo 
kapitonas uždarė jifetbs Visokį 
m&istų pareikšdamas — nėra 
darbo, nėra maišto.

darbiuvj.no
darbiuvj.no
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Morkus

Iš Po Mano Balanos ŽALGIRIS

— Jūrų ledai, nors kai ka-, pasimsi. 0 kai priseidavo pa- 
da plauko it didžiausi kalnai, tikrint, nors gyvas žemėn 
tai vienok taip trapūs, kad lisk. Netekęs kantrybės, pra
bilę jėga juos į trupinėlius 
išžarsto. Kartę kliudyti, kai 
matai sutirpsta.

dėjo galvoti, kaip iš tos pa
dėties išbristi. Po ilgų gal
vojimų, išgalvoja dabartinę 
spaudų.

— Skruzdė yra drūčiausia.’ 
sutvėrimėlis pasaulyje. Atke- — Kokį didelį darbininkui 
lia svorį dvidešimt kartų už smūgį drožia'mašina, ve, kaip 
save didesnį. Kai, štai, ve, sa- būtų galima išaiškint. Jei a- 
kysim, dramblys, kę turėtų timtai vien tik spaudos ir 
būti drūčiausias, o betgi tik-(siuvimo mašinas, ne tik, kad 
renybėje yra tik silpnutis,! visi darbininkai darban grį-
nes tik porę kartų už save 
didesnį sunkinį pavelka.

— 439 metuose galingi hu
nai apgula miestelį Bazę, Pra 
ncūzljoj, ir ketina paimti. 
Prancūzų jėgos buvo menku
tės. Atsiginti nebuvo kaip. 
Vietoje ginklų, imtasi už mal
dos. Rytais melstasi mišiose, 
o vakarais da jautriau aplink 
bažnyčias vaikščiota ir gies
mes giedota. Pusiau laukiniai 
hunai ypač vakarinių pamal
dų pabūgo. Varpai, giesmės, 
grabnyčių liepsna, bažnyti
niai rūbai, ir kiti mažmožiai 
į juos taip paveikė, kad, ne
tekę proto, atgal savais ke
liais nušvilpė.

— Pasteur, įžymus pasau
lio- vyras, mėgo sakyti: -- 
kę kas sako 6pie 'mane da
bar, tai tik niekniekis; kur
kas svarbiau, kę sakys apie Į 'matai pasidarys nejauku

v v • j t A X •

žtų, bet kur kas da daugiau 
jų pritrūktų. Reikėtų varyti 
darbę keliom eilėm. Rimčiau 
dalykan žvelgus, jei tokiu 
keliu ir toliau darbininko li
kimas skubės, neužilgo nebus 
kam nei šaltų mašinų laikyti.

— Minkštas gyvenimas api
pylė buvusių valdininkų bra
ngius namus ašaromis ir lim
pančiomis ligomis taip, kad 
jų šiandien jau veik nei ža
do neliko. Cjarai, kaizeriai, 
karaliai, kunigaikščiai ir jie 
ms panašūs jau visi pažan
gos pakelėje tvyrso. Vargu 
jie kada begrįš. Išsižiūri, kad 
!jų pėdomis eina ir tie, kę 
juos nudėjo. Nemaldumas, ne- 
sęžiniškumas, neteisumas, ti
nginystė, išdykumas ir jiems 
pirmu balsu traukia. Lyginai 
tie patys vėjai ir jų būrias 
pučia. Reiškia, ir jiems kai

‘ ‘ Graduatio11 ” West Point’e. Jungtinių Amerikos Valstybių militarės akademijos ka
detai seniorų akademijos baigimo dienę iškilmingam parade. Iškilmių pažiūrėti, kas met, 
be baigiančiųjų akademijų tėvų, giminių, suvažiuoja daug ir alumnų.

LIETUVOJE BUS STATOMA DAUG 
NAUJŲ GELEŽINKELIŲ

Šiais Metais Tatn Reikalui Bus Išleista Daugiau 
6 Milijonų Litų

Atgavus Lietuvai nepriklau| cos su vagonais, kurių dvi 
somybę buvo perimti seni ru- j bus skirtos susisiekimui tąrp 
sų ir vokiečių okupacijos me- Kauno- ir Klaipėdos. Be to,

mane už šimto metų. Atmi
nė. Gyvenant, turėjo ne vien 
draugų, bet ir priešininkų. 
Dabar, vien draugų. Nūdien, 
gal, tik pamišėlis išdrįstų 
garsųjį mokslininkę užkabi
nėti.

— Šventam Antanui pamo
kslus sakant, visos bažnyčios 
buvo permažos. Pasiklausyti 
sumurmėdavo po keturiasde- 
šimts tūkstančių klausytojų. 
Tokių bažnyčių mažai.

— Vargai pagimdo galiū
nus. Groot, kę pirmas spau
dų išrado, pirm to, užsiimda
vo knygų perrašymu. Kaip 
sunkiai tas darbas ėjo, gal, 
tik jis vienas žinojo. Perra
šyti knygų gerai, reikia ne 
tik gero rašėjo, bet ir geros 
rankos. O tokių bile kur ne-

— Ten, kur pirmiau suei
davai padorų jainikaitį, mer
gelę, dabar, rambų ištyžėlį ir 
begėdę moterį. Mokslas, pa
žanga, artimo, tautos, šalies 
likimas juodu iki peilių įer
zina. Gražus rūbas, brangus 
karas, ilgos kelionės, ot, tai 
jų idealas. O kaip jie tai įsi- 
gija tai irgi jų dalykas. Ne 
darbu, žinoma. Vyresniųjų į- 
spėjimai, tėvų - motinų aša
ros tik da toliau juos nuo 
doros gelio nukreipa. Kalbėk 
jiems ar padrikusiems vėja
ms.

tu karo reikalams statyti ge
ležinkeliai. Ir vieni ir kiti ge
ležinkeliai nebuvo pritaikinti 
Lietuvos sęllygoms, todėl Su
sisiekimo ministerijai teko pa 
šalinti jų trūkumus, patobu
linti. Po karo atsistačius Lie
tuvai, buvo reikalinga staty
ti naujų geležinkelių. Pirmo
ji geležinkelio šaka nuo Kaz
lų - Rūdas iki Šeštokų nu
tiesta ir atidaryta naudojimui 
1923 metų pradžioje. Ji su
jungė dalį užnemunės su lai
kinąja sostine. Atgavus Klai-

bus statoma 100 naujų pre
kinių vagonų ir keturi kelei
viniai vagonai. Taip pat nau
jai statoma ir remontuojama 
stočių, tiltų ir pabėgių. Šie
met pradėta statyti Joniškė
lio, Panevėžio siaurojo gele
žinkelio 37 km. ilgio linija. 
Ji bus baigta ir atidaryta su
sisiekimui 1938 m. rudenį.

Šių metų valstybės biudže
te geležinkelių statybai pa
skirta 6,057,470 litų. Plačių
jų geležinkelių statybai pas 
kirta 4/386,470 litų ir siaurų-

pėdos kraštų, teko rūpintis jų geležinkelių 1,171,000 litų. 
Klaipėdų trumpesniu keliu su- Už 2,663,400 litų bus nupirk-
jungti su Kaunu. Dalis Kau
no Klaipėdos geležinkelio ruo 
žo per Žemaitiję pastatyta 
1925 met., o likusi dalis nuo

ta naujų geležinkeliams rie
dmenų ir nemaža atremon
tuota senų. 1,933,400 litų tu
rės sumokėti už nusavintų ge-

Telšių iki Kretingos atidary- ležinkelių statybai žemę, 348,-
ta naudojimui 1932 m. 

Geležinkelių tinklų plečiant
040 litų bus išleista geležin
kelių bėgiams ir sųvaržioms,

teko pastatyti naujų stočių,! 50,000 litų geležinkelių dirb-

RINKTYNĖS MINTYS i 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

• »

Birželio 16-ta Diena

“Nors alptų mano kūnas 
ir mano širdies Dievas ir ma
no dalis yra Dievas per am
žius’’. — Psalm. LXXH, 26.

Yra širdžių ligų žinomų že
mei tikresnių ir labiau var
ginančių nei kokia nors kita 
kūniška- liga. Yra laikų kie
kviename žmogiškame gyve
nime, kuomet aštrus kardas 
duria iki pačiam sielos vidu
riui. Kalbant pagal šio pa
saulio būdų, kankynė rodos 
didesnė nei panešama. Kę tuo
met? Ar mes skęsime bevil
tyje? Ne. Yra geresnis bū-\Vokiško.

—Ten, kur pirmiau 'maty
davai kuklų namelį, tikru tė
vu, dievota moterimi, gražia 
šeimynėle palaimintų, antrų, 
taip sakant, ant žemės dan
gų, ten nūdien kojomis spar

dąs. Iššauk savo sielų prie 
naujos drųsos ir kantrumo. 
Sakyk savo sielai tamsiuose 
šešėliuose, net kur jokios švie 
sos neįeina, “Tu, mano sie
la, būki pasidavus Dievui”. 
(Psalm. LXVI, 6) — Spur- 
geon.

Skausmo ugnyno karšti s 
manyje dreba, Dievo kvapas 
pučia ant liepsnos ir visa ši
rdis sielvartoje dreba ir dre
ba prie ugningo žėrėjimo; o 
tačiau aš kuždu: “Kaip Die
vas nori! Ir Jo karščiausioje 
ugnyje ramiai užsilaikiau.

Kam aš turėčiau murmėti? 
Nes šiaip skausmas tiktai il
gesnis būtų; jo pabaiga gali 
ateiti ir ateis rytoj, kuomet 
Dievas bus atlikęs Savo dar
bų manyje; tat aš su įsitikini
mu sakau: “Kaip Dievas no
ri! Ir, pasitikėdamas iki pa 
baigai, ramiai užsilaikau. Iš

tiltų, pakeisti pabėgius, ben
drai teko sustiprinti kelio vi
ršaus statinys ir praplatinti 
kai kuriuos ruožus. Naujai 
statomos keturios automatri-

dai tik griuvėsius ir apleistos 
kiemus kartų laimingai gyve
nusių šeimų.

— Brangios mokyklos, pa
žangos bijūnai nematytu ir 
negirdėtu greitumu tuštėja. 
Mokslo šaltinėlius taikomasi 
klubų dumblu pridrėbti. O 
mokslo metų vaikui, mergai
tei, kaišiojama grynai prigi
mties bėgiai. Suprantama, šie 
bėgiai sudaro rimtų gyveni
mo linijų oro paukščiui ar 
laukų briedžiui, bet jie bus 
tik erškėčių dygliai tėvo sū
nui ar motinos dukrelei. Be 
reikalingai ir betiksliai skros
ti nekalto valka širdį, kad 
užganėdinti padūkusio as 
menš audringų valdintuvę, ne 
pažanga ir reikalas, o tik pat
sai žiauriausia užsimojimas. 
Kaine! kur tavo brolis? Kai 
matai namų prie namo besta
tant, jauti, o gal iš tų namų 
bu s kada miestas. įBet, kai 
atūžia audra ir viskų pirm 
save išguldo, jauti, kad bus 
ne miestas, a tik griūvėsiu 
kūgiai.

tuvėins Jf&atyfci ir 1,2111,630 
litų Telšių - Kretingos gele
žinkelio statybos reikalams.

tybos tyrimai. Baigus juos, 
bus paruoštas bendras gele
žinkelių tinklo išplėtimo pla
nas, kuris išmėtytus siauruo
sius geležinkelius sujungtų į 
vienų tinklų.

Galvojama, ir apie plačiųjų 
geležinkelių tinklo išplėtimų. 
Numatoma statyti Kauno, Ka
zlų - Rūdos, Klaipėdos lini
ja, kuri Kaunu per Suvalki- 
jų trumpiausiu keliu sujung
tų su Klaipėdos uostu. Gal 
būt, tik ta viena plačiųjų ge
ležinkelių linija tebus stato
ma. Tuo tarpu dar nebaigti 
tyrimai ir kų nors tikro pa
sakyti apie šios linijos staty
bų bus galima tik vėliau.

Lietuvos geležinkelių tinklų 
dabar sudaro 1,221 km. pla
čiųjų ir 474 km. siaurųjų ge
ležinkelių, iš viso 1,695 km. 
Susisiekimui naudojama 1,215 
km. plačiųjų ir 424 siaurųjų 
geležinkelių. Platieji geležin
keliai ir siaurieji geležinke
liai paskirstyti į 6 ruožus. 
Geležinkelių ūkis yra didelis 
valstybės turtas, vertinamas 

japie 330 (mil. litų. Tas tur
tas valstybei duoda pelnų.

Pajamos iš geležinkelių ū- 
kio gaunamas už keleivių, ba 
gažo, krovinių pervežimus, 
geležinkelių žemių išnuoma
vimų ir kt.

1936 metais geležinkeliais 
traukiniai pervažiavo 4,71$?-Naujo siaurojo geležinkelio 

linijos statybai skirta 450,000 į 000 km. Keleiviniai trauki-
litų. Iš viso geležinkelių ū- 
kiui Susisiekimo Ministerijos 
sąmatoje šiemet skirta 24,- 
927,920 litų, o kartu su ne
paprastomis išlaidomis, ku
rios bus sunaudotos statybai 
— 30,985,390 litų.

Susisiekimo Ministerija 
ruošia geležinkelių tinklo pra 
plėtimo planų.

niai pervažiavo 2,769,200 km. 
automatricos 1,002,500, preki
niai — 769,200 km. ir kito
kie pervežė 9,910,000 tonų ba
gažo ir 2,192,800 tonų krovi
nių. Už pervežimų gauta 28,- 
904,600 litų ir iš kitų šalti
nių 1^850,000 ljtų. Iš viso 
1936 metais iš geležinkelių 
gauta 30,754,600 litų, o išlei-

Susisiekimo* Ministeris apio sta 27,069,900 litų. Tuo bū- 
naujų geležinkelių statybų su' du geležinkeliai 1936 metais
teikė tokių informacijų.

— Ruošiamas statybos pla
nas daugiausia palies siau
ruosius geležinkelius. Dalis 
to plano — Joniškėlio - Pa
nevėžio geležinkelio, jau vyk
doma. Antroje eilėje bus nu
tiestas siaurasis geležinkelis 
nuo Joniškėlio iki Joniškio. 
Ši linija bus pastatyta 1939 
ar 1940 m. Trečioje eilėje bus 
statoma Zarasų Skapiškio* ge
ležinkelio linija. Po to numa
tyta nutiesti siauruosius ge
ležinkelius iš Kauno į Žara 
sus ir iš Šiaulių į Klaipėdų, 
per vidurį plačiųjų geležin
kelių. Tačiau galutina kryp
tis dar nenustatyta, šiuo mo
tu pradėti geležinkelių sta-

davė 3,684,700 litų pelno. Tsb.

Rengiasi Prie Jubilie
jaus kongreso

LAIVRENCE, MASS. -- 
Lawrenciečiai rengiasi prie 
Jubiliejinio Federacijos Kon
greso, k uitis įvyks ^rugpjū
čio mėnesį 24, 25, 26 dieno
mis. Iš Apaštalystės Maldos 
draugijos delegatai jau yra 
išrinkti, štai, jų vardai:

Juzė Miliauskienė, Justiiia 
Čirienė, Agota Bozienė, Ona 
Vo/hngienė, /NCarijoną Trei- 
Volungienė, Marijona Trei

gį ūtė, Morta Kinderavičienė, 
Astrauskienė, Bingelienė, Bo-

Kuris lietuvis nesidžiaugia ir nesididžiuoja Vytauto 
Didžiojo laimėjimu prie Žalgirio?

Kuris lietuvis nėra girdėjęs įvairiausių pasakojimų 
apie Žalgirio mūšį, sutriuškinusį Kryžiuočių galybę?

Apie Žalgirio mūšį parašyta daug mokslo veikalų i» 
įdomių istorinių apysakų. Apie jį rašė kitataučiai 
mokslininkai ir rašytojai. Apie jį dar daug bus rašoma.

Savaitraštis AMERIKA birželio 25 dienę pradeda 
spausdinti nepaprastai įdomių istorinę apysakų “ŽAL
GIRIS,” kurių parašė J. Sužiedėlis. į

Apysaka “ŽALGIRIS” vaizduoja Vytauto Didžiojo 
laikus, lietuvių atkaklias kovas su kryžiuočiais, mūsų 
senovės papročius ir kitus įdomumus.

“ŽALGIRIS” — jaudinanti, intriguojanti, tautinį 
susipratimų kelianti istorinė apysaka. Kiekviena jos 
dalis žavi savo nuostabiu gražumu.

Ši apysaka savaitraščio AMERIKOS puslapiuose bus 
spausdinama per 20 numerių, kuriuos galima įsigyti 
už 75 ct. Geriausiai užsirašyti A'merikų visiems me
tams — tik 2 doleriai.

Tuojau rašyki AMERIKAI, atsiųsdamas 75 ct. paš
to ženklais ar pašto perlaida. Vienas numeris susipa
žinti siunčiamas nemokamai.

AMERIKA

423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

lienė, Kederienė ir Uždavinys.
Susirašinėti su atstovais ir 

laike kongreso teikti Maldos 
Apaštalystės atstovams pata
rnavimus yra išrinkta minėto
sios draugijas raštininkė O- 
na Grendaitė, 9 Walnut str., 
Lawrence, Mass.

Sodalietės
Sodalietės rūpinasi Federa

cijos kongreso pasisekimu. 
Juozapina Kaupiniūtė išpiešė 
keietų šukių. J. Zinkevičiūtė, 
B. Baubukė, J. Savičifltė, E. 
Davidonytė, E. Griškevičiūlė 
ir M. Kleponytė rūpinasi sve
tainėje kiosko padabinimp, 
kur turės atstovams reikme
nų.

Kun. J. Paulukonis atosto
gavo Lawrence pas savo tė
velius. Taipgi jo sesutė slau
gė Juozapina Paulukonytė 
buvo parvažiavusi iš Balti 
more, Md. Gracija

Novena į Šv. Antana

OMAHA, NEBRASKA. — 
Kun. Vilius Kviečinskas sėk
mingai veda novenų į šv. A 
ntanų. Rytais ir vakarais bū
na bažiyčia pilna žmonių. Vi
si klausosi išaklbingo pamok
slininko žodžių ir renkasi sau 
dvasinio maisto. Kun. Vilius 
savo pamokslais lyg magnetu 
visų širdis traukia prie Die- 

' vo. Lai Dievas duoda jam 
sveikatos ir energijos toliau 
dirbti sielų išganymo darbų.

Mokykla užsibaigia
Šiais metais mūsų mokyk

la užsibaigė trūputį anksčiau 
— birželio 6 dienų. Seselės 
surengė labai puikiai progra 
mų ir vaikučiai taip pat ar 
tistiškai atliko savo dalis. 
Žmonės buvo stačiai sužavėti. 
Žmonių buvo beveik pilna 
svetainė. Šiais metais 14 vai
kučių baigė mūsų mokyklų.

Sudegė ba2nytiniai rūbai
Prieš kelias savaites užsi

degė meksikonų bažnyčios vi
dus. Kol poliemonas pamatė 
ir pašaukė ugniagesius, visi 
bažnytiniai rūbai sudegė.

Omaha draugiškiausias 
miestas

J. Roy Ozanne ir kiti jo

pagelbininkai aplankė 75 mie 
stus tikslu patirti, koks niieą 
stas yra draugiškiausias.

Jie stabdė žmones gatvėje 
krautuvėse lankė dirbtuves) 
šaukė telefonu ir kitais bū
dais surado, kad Omaha yra 
draugiškiausias miestas.

Čia pirkėjai neturi laukti; 
po pirkimo jiems pasakome 
'mandagiai “ačiū”. Jei noT 
kų sužinoti, čia visi mande 
giai ir maloniai aiškina. Te 
kiu būdu, tų vynj nuomone, 
Omaha mandagiausias ir drai 
giškiausias miestas. Vie

GARY, IND.
Dievo Kūno šventę apvai

kščiojom visų savaitę. Kas 
vakaras buvo mišparai ir pa
laiminimas Šv. Sakramentu.

Penktadienį ir sekmadienį 
daug žmonių ėjo prie šv. Ko
munijos.

Dabar kas penktadienį bus 
pamaldos prie Šv. Jėzaus Ši
rdies.

Birželio 6 d. buvo mokyk
los užbaigimas. Prasidėjo šv. 
Mišiomis vaikų intencija. Gra 
žų pamokslų pasakė gerb. 
klebonas. Per Mišias visi 8 
skyriaus mokiniai ir kiti vai 
kučial ėjo prie šv. Komuni
jos.

Vakare buvo suruošta pro
grama. Labai gražiai vaiku
čiai atliko savo roles. Ant 
galo klebonas pasakė gražių 
kalbų ir suteikė diplomas 
baigusiems mokyklų: .Turgini 
Grigoniui, Albertui Yuralčiui, 
Juozapui Zlozai, Elenai Lo
petai ir Elenai Aukškalniū- 
tei. Jurgiui Grigoniui įteik
tas medalis iš policijos už 
“Safety Patrol Captain”.

8 skyriaus mokinys Alber
tas Yuraitis paaukojo gėlių 
Saldžiausios Jėzaus Širdies 
altoriui.

Liepos 'mėnesį mūs parapi
joj bus didelis karnivalas. 
Klebonas kun. S. J. Drauge
lis labai “busy”, kad kami- 
valas pavyktų. Visos draugi
jos eina į pagalbų.

Duok Dieve, kad pasitai
kytų gražus oras. W.LN.B,
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LABDARIŲ DIRVA T

Buvom Išvažiavę, Bet... kur’,e atvyko trekais, kelio 
nės nepamirš, nes ji buvo po-

Praėjusio sekmadienio orus 
[buvo ypatingas. Anksti rytą 

Markiai lijo ir griaudė, bet 
iliau prasiblaivė, atšilo. Ba
jorė tvanku. Žmonės, kurie 

irejo išvažiuoti į laukus,
Fi»iadė,ū» abejoti, bijojo dan

ių lietaus. Ir neapsiriko, 
rie ketvirtu ar penktu va 
tdą vėl pradėjo lyti. Pra

džioj tik tarpais “krapijo’’. 
vėliau j vakarą, pradėjo sma
rkiai lyti.

B*'t tas ypatingas oras ne Visi dl,lie-'i pavasarin.ai ia-
visus namie sulaikė. Buv.. M“rl* d‘u-hai ir Pylimai 

tiek 1 Praėi°- Ry,a klausimas ką

įvairinta lietum ir sunkumais 
išvažiuoti per tas vietas, ku
rias perdaug lietūs įmirkde. 
Bet išvažiuota ir laimingai, 
sugrįžta.

Taip tai praėjo pavasari
nis labdarių išvažiavimas į 
savąjį ūkį. Labd.

Ką Veiksime Per 
Vasarą?

DMA VG A S

Moterys valo savo ginklus. Japonų moterys, grįžusios 
iš karinės tarnybos Mancbukuo, valo šautuvus. Ne tik Ja
ponijoj, het ir kitose valstybėse moterys sykiu su vyrais 
ruošiamos karui.

nepaprasto džiaugsmo rėmė 
jams ir Av. Karini. Sesutėms.

jai ir visai visuomenei už šir- minėjimui Lietuvos krikšto 
dingą paramą per kapų puo- 500 metų sukaktuvių. Džiav-

Seime geraširdžių aukos aie-[Šimo dienos rinkliavą ir pik- gėsi, kad turi energingą dvas.
kė per $2,000. 

L. Vyčių Ch

veiksime per vasarą? 
Be darbo nebūsime, 

centras
Kuo-

eia kalbame apie Lietn- P03 ,r cenlras 6aTO SU8lnn- 
kimus lankys reguliariai ir, 
be abejojimo, susiras ką dir
bti.

Kuopos turi gerą progą 
bent po vieną atskirą pikni- 
kėlį ar išvažiavimą surengti. 
Tai sudarys didesnį judėji
mą, duos progos žmonėms iš
važiuoti į laukus tyru oru 
pakvėpuoti ir medžiaginės 
naudos pasidarys. Jei kurio
ms kuopoms būtų per toli va 
žiuoti į labdarių ūkį, gali 
kur arčiau prie nuėsto vietelę 
pasitifiktb W T-linis

“drąsuolių”, kurie vis 
važiavo. Tiesą pasakius, mu
ms negaivoj kur kas važiavo. 
Mes
vių Labdarių Sąjungos išva
žiavimą, kuris kaip tik ir bu
vo praėjusį sekmadienį nuo
savam, labdarių ūkyje.

Buvo laukta, kad daug žmo 
nių suvažiuos. Bet dėl tokio 
nepalankaus oro nedaug te- 
suvažiavo. ’Bet “jomarkas”, 
kaip sako, vis dėlto įvyko. 
Kelios kuopos atvyko pasi
ruošusios. Atsivežė ir svečių, 

d tarpais ir reikėjo slėptis 
uo lietaus, bet vis tik links- 

. tąsi, vaišintasi ir laikas 
prabėgo tikrai smagiai. Ti^, 
■— ■ 1 ■ 1 "

pranešė, kad garbingasis iš 
Lietuvos svečias, J. E. vys
kupas M. Reinys, Cliicagoje 
viešės nuo rugp. 8 iki 22 die
nai. Rugp. 7 dieną bus pa«i- 
tiktas ant stoties.

Pirmą dieną (rugp. 8) ren
giama masmitingas Chicagos 
lietuvių, kad duoti progos J. 
E. vyskupui pirmą dieną pra
kalbėti į visus Chic. lietuviai.

J

M

Masu Orgarateji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Federacijos Chicagos $22 So. Halsted st., vertės $35.
< i • • 4 • 3) Rankinis laikrodėlis, ku-Apskrities Susmukimo rį aukojo Kasg Jeweky

4216 Archer ąvev vertės $25.
Sus-mas įvyko birž. 3 d., 

į Aušros Vartų parap. svet. 
Sus-me padaryta šie praneši
mai:

Apie trijų apskričių ben
drą pikniką referavo A. Ba
cevičius, kad tikietai jau ga
tavi ir platinami. Tikietų ga
lima gauti pas visų parapijų

Laikrodėlis vyriškas ar mo
teriškas bus duotas laimin
gajam ai laimingajai.

Septynios kitos brangios 
dovanos bus duotos laimin
giems.

Šį didelių laimėjimų pik
niką rengia; IJtK Susivieni
jimo, Moterų Sąjungos ir AL

veikėjus-as. Tikietų kaina 15c jjpę Federacijos apskričiai, 
su proga laimėti vieną stam- Min. panikas įvyks sekma

dienį, rugp. 29 d., Dambraus-bią dovanų. Dovanų yra vi- 
.so 10. Stambiausias dovanas 
aukojo:

1) Elektrikinis šaldytuvas,
kurį aukojo Peoples Furaitu- 
re Co., 4183 Archer avė.

2) Akordionas, kurį auko-

ko darže, WilLow Springs, III.
J. E. vyskupo M. Reinio 

lankymąsi Chicagoje
Feder. aj)skrities dvasios 

vadas, kun. M. Urbonavičius,
jo Progresą Furniture Co., i MIC., Kun. Vienybės vardu,

nike Vytauto ja rie našlaičių, vadą, asmeny kun. H. J. Vai- 
dva-' variau prieglaudų statybai, čūno, ir kad skyriuje dr-jų 

sios vadas, kun. M. Urbonu I Vargon. J. Brazaitis vardu pavyzdingas susiklausymas, 
vičius, pranešė, kad Vyčiui Parip. Choijj Są-gos-j AKI) atstovė Rudienė pra
lietos 5 d. rengiasi pr’e so-Į kvietė visus paremti bendrą nešė apie energingą ARJ) jn-
vo dienos — “Vyčių Dienos” chorų gegužinę, liepos 10 d., dėjimą jr širdingai dėkojo už
(jrikniko), Vytauto parke ir >tauto parke. , ! nuoširdžią paramą buv. sei-

A. Valančius pranešė, kad ,ne jr piknike įr prašė toliau
Fed. Cicero skyrius pavyz- emti akademij<lg pra
dingui darbuojasi Kat. Akci-; pl6tinio fandą. 
joje ir rengiasi priėmimui1
brangaus svečio, J. E. vys-Į 
kupo M. Reinio, taip pat pa

apskr.

ir
pardavinėja tikietus naujo au
tomobilio. Visi vyčiai rodo 
nepaprasto pasišventimo sa
vo organizacijos labui. Toks 
jaunimo veiklumas verčia ti
kėti labai gražios ateities 
Sus-mas džiaugiasi, kad mū
sų jaunimas pradėjo Smar
kiau veikti. Džiaugiasi ir Fed. 
apskritys už katalikiškojo 
jaunimo pirmynžangą.

Labd. Są-gos centro vardu 
P. Fabijonai tis dėkoja dien
raščiui “Draugui”, Federaci-

(Tęsinys 6 pusi.)

Paskui svečias aplankys vi
sas Chicagos ir apylinkių pa
rapijas.

Raportuojant apie TT. Ma
rijonų Seminarijos koplyčios 
pašventinimą, paaiškėjo, kad 
visos parapijos ir organiaaci 
jos rengiasi prie iškilmių.

Iš ARD seimo Ig. Sakalas 
pranešė laibai linksmų žinių, 
ypač, kad šis seimas atnešė

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akye egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

BR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TsL OANal 0688

LIETUVIAI DAKTARAI

“ORr A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus sered ų, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12_ryto.
Tai. CANal 2846

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sntartį
2305 So. Leavitt SL 

TeL CANa! 0408

UEIUV1AI DAKTARAI

DR. P.. ATKOŪIttNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted flk, Chicago
Paned., Rered. ir Rubat. nuo 2—9 v.
Tel. Ofiso:

LAFayette 4017 
Tol. namų:

HEMlock 6286

Rea.:
24S6 W. 69 St

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—S P. M. 
Rea. ofise vai.: 10—12 A M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

LAIKAS LEMONADUI

Užėjus vasaros karščiams, visi daro ir geria 
gardų lemonadą. Tas lemonadas bus gardesnis, jei 
gersite jį iš viršuj atvaizduojamų šlaminių puo
delių. O gražus aluminis usbonas užlaikys lemona- 
dą šaltesni ilgesniam laikui. Apart usbono ir puo
delių, yra ir pritaiknita taca, kad patogiai nešioti.

Pirkti šį setą krautuvėj, labai brangiai kainuo
tų, bet DRAUGO skaitytojams duodamas dykai. 
Reikia tik užrašyti DRAUGUI vieną naują skaity
toją metams ir pristatyti jo vardą, pavardę, adresą 
ir $6.00. čį gražų setą gausite dykai.

.y,

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Keeley 9829 
Dr. K. NurkuMis 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercia.1 Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujas akinius lr pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.I ----- . -
LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas CANal 1176

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPubiic 9600

, KAI i, ZARETSKY
| LIETUVIAI ADVOKATAI

i 6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel Prospect 1012 
Res. TsL Republic 6047

4

CLEMENT J. SVH.OW
LIETUVIS ADVOKATAS

M Nertfc Lt SaDe Street
Chicago

Telephone CENtral 1M0 
Res. 3351 Irving Pk. Blvd. 

Tel. KKVstene 5286 
Vai. pagal sntartį

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

Tėlephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Asbland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 
Telephone: REPnblic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
0TI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 takte

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvray 2880 
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedaliomis auo 18 iki 12
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vul. po išeitų ir nno 7 Ati 8:38 v. v.

Tel. Ofc. REl’ublic 7S9S 
MeJn>M! Park 020

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvir tad. U senk tądien lalr 

9-12 v. rytą: 1-B p. p.; «-9 v. v. 
SeStadlenlais nuo 9 v. r. Ikt 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL

Ptrmadleniala tr trečiadieniai* nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

gefit&dienials nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadlenlala pagal aulartlea 

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

__________Pagal Sutarti _______
TeL Calnmet 6974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadieniu

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vak- 
Nedėliornis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis1 ir Nedėl. pagal antartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnblic 7868

Ree. 6968 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehiH 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

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

Rubatoma ClceroJ 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ot., Cicero, HL 
TeL Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 6. Maplewood Av.

■** TeL HEMlock 3077
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

šeštadieniais nno 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

TaL HEMlock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryte iki 8 vakaru
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. KENirood 5107

Ofiao vaL ano I—8; ano 0 JO—8:96 
756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reaidencljos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8938 So. Claremont Ava

Valandoe 9—19 A. M. 
Nedėliomig pagal antartį

tel OANa' 0287
Res. PROspeet 0068

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

TaL TARda 0994 
Bau.: TaL PLAaa 2400

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

Nedėliomis nno 10 iki 12 dien*

Offiee Phone Rea. and Offiee
PROapect 1028 2309 8. Leavitt St
VaL 9-4 pp. tr 7-U valk. OANal 070S

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chicago-

Nedėllom lr Trečiadieniais 
Pacai Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayeMe 8010

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

1821 So. Halsted Street 
Rezideneija: 6800 So. Arteaian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

0 iki 8 vaL vakaro
TaL Office WeBtworth 6380 

Rea. Hyde Park 8396

DR. SUSANNA SLAKIS
Motoru lr valkų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 pa pietų, 7—8 v. vak. 
:<«kvm« ■•redomie ir anhetomi*.

Chlcagoa lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip J* pripašine American 
Medical Association ir American 
College of Surgeona, yra Claea A 
rttlea. Tai yra, aukMiatui Ameri
kos medikaliai autoritetai mūrų li
goninę priakyri prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandek+tee 
joe patarnavimą 2709 W. 69th SA, 
tol. HEMlock 6700.

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

(Įspūdžiai iš Marijonų Seminarijos Koply
čios pašventinimo)

J. E. vyskupas O’Brien •
Žymiausia iškilmių asmeny

bė buvo J. K. Vyskupas W.| 
OjBrien, kuris malonėjo tų 
dienę ne tik seminarijų ap
lankyti ir pašventinti naujų 
koplyčių, bet dar dovana ir 
geru žodžiu jų jiarėmė. Po 
pašventinimo ir iškilmingi} 
šv. Mišių, J. E. prabilo j 
ftinones. Pinniausia reiškė pa
sitenkinimo, jog visos apei 
gos tų dienų buvo taip tvar
kingai, taisyklingai vedamos. 
Pagyrė gražų klierikų choro 
giedojimų. Džiaugėsi, jog se
minarijos vyresnybė atsidėju
siai auklėja savo auklėtinius.
Gėrėjosi nauja koplyčia, lie
tuvių katalikų aukomis pa
statyta. Gėrėjosi didžiuoju a- 
Itotiumi; sakė tai vienas gra
žiausių, kokius jis yra ma
tęs, puošnia koplyčios ark!- 
tektūra, kuriui patys lietuviai 
įstengė sukurti ir taip sko

ningai išreikšti. Bendrai, gy
rė lietuvius, jog drųsiai lai Į 
kosi savo tikybos, kalbos ir 
gražių papročių. Ragino ir 
toliau nepasiduoti atšalimui 
ar ištautėjimui, tik stebėjosi, 
jog Iš lietuvių mažai yra pa
šaukimų į kunigus. Jis pa
stebėjo, jog senesnioji lietu
vių dvasiškija mažėja, išmir
šta; ja'in tat ir rūpi, kas atei
tyje užims šių kunigų vie 
tas ir toliau lietuvių širdyse 
gaivins tikybinius, tautinius 
jausmus? Ragino visus mels 
tis, kad iš lietuvių tarpo Die
vas duotų daugiau pašauki
mų į kunigus, ar tai būtų pa
sauliniai ar vienuoliai.

Ekscelencijai taip patiko iš
kilmės, tiek patyrė malonių 
įspūdžių, jog, norėdamas, kad 
tos dienos iškilmės ir šiaip 
jau lietuvių katalikų atmini 
mas pasiliktų jo atmintyje, 
jis pasiprašė, kad jam būtų

leista asmeniai įtaisyti vienų 
langų naujoje stiminarijos ko
plyčioje. Šis langas bus jam 
lyg paminklas, kuris primins 
lietuvių katalikų ištesėjimų, 
nuoširdumų. Tokie Ekscelen
cijos žodžiai lr lietuviams pfi 
lankomas visiems darė dide
lio įspūdžio.

Vyskiiįias O’Brien kalbėjo 
ir seininarijoje per pietūs 
(prieš išvyksiant). Dur karių 
trumpai prabilo į visus. Ii 
čia iš jo kalbos triško tas 
pats lietuviams palankumas, 
nuoširdumas ir linkėjimai. Y- 
pač seminarijai linkėjo ge
niausių pasisekimų, kad ji 
nuolat vystytus, auklėtų tin 
kainus tarnus Dievo garbei ir 
žmonių sielų išganytum. Ben
drai, Ekscelencija lietuviams 
pasirodė kaipo tikras, meili
ngas ir rūpestingas ^ėvas. Pa 
sitodo, jam rūpi ne tik lietu
vių dvasiniai reikalai, jis ska
tina mus Išlaikyti ir gimtųjų 
kalbų ir gražius lietuviškas 
papročius.

(Daugiau bus)

Skaitykit® draugą"

RAKANDU, PARLOR SETU, KARPETŲ
y*

Graduation dovanos. June Bride Dovanos. Naujos 1938 Radios.

Rašoma mašinėlė yra naudinga dovana. 
Naujos mašjnėlės po

£29.50
Geriausios Royal išdirbystės

k

šventojo Kazimiero A-i Seinų Sveikina
kademijos Rėmėja 

Draugijos JrVtil 
Srinto Prd- 

tokdids

Gerb. Motina Maria širdin-1 
imi Steik Ino nno strigs ir Ii-' 
sų Seselių. Drilylitto seime ir1 
seselė Jriotefa ir ftėleha. fea- 
ĮieHonas kan. t’rof ft. Urba, 
adv. J. Grįšiąs prabilo į du- 
striftfcnsitts, nuoširdžiai svbi-' 
kino ir labina rtilntį kreipė 
knšihik testamentų, kad Helu-

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

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

£48-00
ir lekcijos dykai

Jau 1938 metų Radios iškrautos dėl parodos.
RCA Victor, Zenith, Philco.

Automobilio rądios po
Š19-BO

Sena radio išmainoma

Elektrikines Ledaunes
Sutaupykite nuo $30.00 iki $50.00. Visų gerų išdirbysČ:ų. Kelvinator, General 
Electric, Crosley Shelvddor, IVestinghou se, Norge ir kitų, po

^89.50 ir aukščiau
Lengvūs išmokėjimai. Nepadarykite klaidos užeidami i svetimų krautuvę. Bud
riko Krautuvė yra vienoj vietdj kolei bus gatavas naujas namas.

JOS. F. BUDRIK, Inc.
3417-21 S. Halsted St. Tėl. Blvd. 7010
- -  - - ----------.... ■ ■ ■. —

WCFL — 970 Kll„ Nedėliomis nuo 7:S0 Iki 8 vul. vakar*.
WAAK — 920 Kil.. Pirmadieniais lr Penktadieniais nuo |:00 vai., po pietų.
WHFC — 1420 Kil., Ketvirtadieniais nuo 7 lkl 8 vai., vakare.

. - ~ ' '■ -• * * - -------------- -

June Bride yra gera dovana 
Skalbiama mašina, naujos 

1937 metų už
£3950

po $1.00 į savaitę

Akademijos Rėmėjų Drau
gijos iŠ-tas seimas įvyko ge
gužės 9, 1937, Mafijos Gtml- . , . .. ,

parapijos salėj, Chlcap,, ■ ’Wl saVb p. i-
R ’ rūšttų R ftv. Raz. Seserų 

Vienuoi|aų. BalHfas j. ,lto- 
zaitie noo t. VjčHį Už kp., 
j. VilkiŠins insurabce afrerdas

VENETIAN MONUMENT CO., INC,
nio
Illinois.

Metimas pradėtas iškilmin
gai ŠV. Mišiomis 9:3ft VH1. r|- 
to, viennolyno koplyčioje, ku
rias laikė seselių kapelionas 
kun. B. Urba ir pamoksiu.

Po pamaldų delegatai sU- 
rinko į Gimimo Panelės St. 
par. svetainę pirmai sesijai.

Pirmoji Sesija 
Vienuoliktų vai. ryto gerb.

Centro pirm. Antana Nrtusė-

žadėjo paramų šilo HMIos 

darbe. Iš Gary, Iftd.; F. Ju
rašienė, $1.410, Saltietf#, $t:0u. 
M. Srttpšieti? $1.00, Z. Rdrt- 
kaitė $6.<W, B. Abtomaitė $5.- 
00, D. SamsonAltė $2.00, A. 
fteinoraifė su auka $6.00, V. 
.Visocklenė sU auka $8.(t), Z., 

Gedvilas su auka HM Ga

Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamin

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj 
— o-

Suvirš 50 metų prityrimo 
o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų dangei i ui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND iVB.

telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

ilienė atidarė seimų gražia, deikienė su attka $5>. Nuo 
nuoširdžia sveikinimo kalba nfttfjojo Rėmėjų 13
ir pakvietė gerb. kapelionų 
kun. prof. B. Urbų sukalbėti 

I maldų.I
Seimui Prezidijum/ts 

Pirmininke išrinkta A. Nau
sėdienė, pagelbininKe — O. 
Reikauskieriė, raštininkės i — 
V. Galnaitė, 11. — Zofija Jur- 
gaitė, mandatų komisi jon; K. 
Garuckaitė, F. Burbienė, E. 
Prosevičiūtė, E. Ogentaitė. 
Rezoliucijų komisijon: kun. 
ft. Urba, L. Šimutis, adv. J. 
Gii-šius, M. Svenciskaitė ir 
E. Plekavičifitė. Knygų revi
zijos komisijon; Z. Bartkaite, 
B. Abromaite, M. šrupšlenė, 
ir Bartkaitė, Tvarkdariai: 
Budrevlčius ir Trumpulis. 
Ženkleliams prisegti: E. Patl- 
lienė, J. Rudienė, M. Šrupšie- 
rtė.

sveikino O. Daukšienė. P. 
Trumpulis su auka $10.00 nuo 
Tretininkų. Sveikino ir Bud
raičius. J. Šliogeris sveikino 
nuo labdarių. A. Poškienė 
sveikino nuo savęs ir nuo Mo
terų Šų-go-s 67 kp. su auk* 
$5.00. J. Rudienė šit auka $3. 
ir AtroškieUė $2.0b. A. Vaiš
vilienė su auka $1.00, -©ari 
datiskienė $2.0b, Ona Kra
sauskiene $5.00.

Pirma sesija uždaryta 12:45 
— pietums.

UrbTFlmver'shoppe

4180 Archer Avenue
Gėlė* MjlMtteras — Vestuvėms — 

Baakfetams — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Ptaoie LAFAYETTE, 5800^

A. T A.
Jonas Lesauskas

Minė birželio 15 d., 1937 m., 6 vai. ryto, sulaukęs 
pusės amžiaus. Kilo iš Šiaulių apskrities, Šialių pa
rapijos, Lygumų kaimo. Amerikoj išgyveno 23 meths.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Onų, po tėvais 
Keturakaitė (Ketter), sflhų Jonų, dukterį Elenų, uoš
vius Andriejų ir Magdalenų Keturakius, Štrogėrius, 
švogerkas ir gimines; o Lietuvoje brolį Juozapų ir 
jo šeimų.

Kūnas pašarvotas 2139 AVest 23rd Place.
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 18 d. Iš 

namų 8:3CX vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų 
parapijos balnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame Visus gimihes, drahguš-gės 
ir pažystam us-as dalyvauti šipse laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Uošviai, S vogė 
rtai, ūvogerkos ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Laehawlcz ir Sūnai. Te
lefonas CANaI 2515.

ii.li f I Tl i'b l l ' i«A i iTi , m i. Iii u-

SENIAUSIA Ir pigiausia 
LAIDOJIMO (STAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ btRfcKf'OfcttŠ

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DtĖN4 IR NAKlj

Visi 'telefonai YARDS 1741-1742 

4603-07 So. Hemltage Avė.
4447 Sooth Fairfield Averiue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose
Chicagoi dalyse

— . i,,.

I
♦ * ♦ ♦

NARIAI CHICAGOS, CtCEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

HUDUI AklPC patarnavimas AMDULANbt DIENĄ IR NAKTĮ

tY W A T KOPLYČIOS ViŠOŠE 
JL7 I K/tlI MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone ĖOUlevard 4089

tarta wicz ir Siaai
2314 AVest 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė.

Phone YARds 1139

3307 Litnanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

A. Petkus
S. M. Skute

is ir Saus

Ž410 So! 49th Ct, Cioero 

Phone Cicero 2109

I

i
718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street
Phone BOUIevard 5566

10734 So. Michigan Avė.
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Westem At 
TfiVAS Tel. VIRginią 0883

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 
3938 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
Skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

=
T, pn). LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELI

OART,
NĖR — PRUZIN

Geriausiu patarnavimu — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ava.



VIETINES ŽINIOS
JžS^JeSi

LAK. KIELOS ORLAIVIO MODELIS

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes

Aštuoniolikiečiai visą Sa
vaitę gyveno gražiais įspūd
žiais iš savo parapijos pikni
ko. Iš tiesų, tai buvo nepa 
prastai linksma pramoga. Re
ngėjai savo prižadus ištesėjo. 
Ne tik saviškiai turėjo “ge
rų laikų’’, bet svečiai iš įvai
rių kolonijų, kurie taip skait
lingai atsilankė, visi gyrė pi
kniko gyvumų ir aštuonioli- 
kiečių svetingumų. Todėl, 
tur būt, ir pasėkos buvo kuo 
puikiausios. Gerb. klebonas 
praeitų sekmadienį širdingai 
dėkojo pikniko darbininkams, 
gerb. biznieriams ir visiems 
pikniko rėmėjams ir daly- 
viti.ns. Dabar lauksime kitos 
panašios pramogos už poros 
mėnesių t. y. rugpiūčio 8 d.

Bažnyčios dažymo ir deko
ravimo darbas smarkiai eina 
pirmyn. Jau kai kuriuos pa
puošimus galima yra pama
tyti. Tikimės, kad už dviejų, 
trijų savaičių jau darbas bus 
užbaigtas. Šv. Onos iškilmin
gos novenos dešimties metų 
sukaktuves jau tikrai švęsi
me išpuoštoje bažnyčioje. Vis 
naujos aukos plaukia dekora
vimo lėšoms padengti. Už 
dviejų savaičių tam tikslui 
buvo daroma ypatinga baž
nyčioje rinkliava. Tikimės, 
kad dar neprisidėjusieji prie 
šito didelio darbo, parems jį 
savo aukomis.

Mokvklos vaikučiai jau lau 
kia atostogų. Jau paskutinės 
mokslo dienos. Pirmadienį vi
sa mokykla linksmai pikni- 
kavo Lincolno Parke. Trečia 
dienį, birželio 16 d. rengia
ma iškilminga 'mokslo metų

• i gražia 7 svarų dukrelę, užbaigos programa. Dvide- , . , ,. .Pereitų sekmadieni Nansė-šimts ir keli mokiniai bus ap
vainikuoti mokyklos užbaigos 
diplomais. Tėveliai ir visi 
mokyklos prieteliai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti .i šitose 
iškilmėse ir pasidžiaugti sa
vo mokslo įstaigos darbais.

Ištikimas prietelis, tai tik- 
.raa Dievybės paveikslas — 
Napoleonas.

GERIAUSIOS VAKACIIOS...
LIETUVOJE

Važiuokite Lietuvon su DRAUGO ekskursija

Liepos 2 d.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

GRIPSHOLM
per Švediją >

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

Dėl kainų ir informacijų kreipkitės į

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

CHICAGO

Pagerbs Naująjį 
Lietuvos Konsulą

Šį vakarų chicagiečiai pa
gerbs naujųjį Lietuvos kon
sulų p. Petrų Daužvardį. Pa
gerbimo puotų rengia Lith- 
uanian Chamber of Conunsrce 
°f Illincis, kurio pirmininku 
yra teisėjas Jonas Zūris. Puo
ta įvyks Bismark viešbutyje 
8 vai. vakare.

Šį kartų į puotų renkasi 
vieni vyrai.

Prieš kiek laiko Chicagos 
lietuvių moterys buvo suren
gusios pagerbimų p. Daužva- 
rdienei, konsulo žmonai. Da
lyvavo tik moterys.

šiandie Renkasi Tėvų
Marijonų Chicagos

Apskr. Bendradarbiai

Si vakarų prašau visų ko
lonijų skyrių Marijonų Chi
cagos apskrities bendradar
bių kno s’caitlingiausia suva
žiuoti į Aušros Vartų parap. 
mokyklos kambarį, kur bus 
svarbūs pasitarimai kas link

Baigė High School Ir 
Junior College

Marianapoly

'Žinomo Marąuette Parke 
veikėjo p. Stoškaus sūnus šį 
pavasarį užbaigė Marianapo
lio Kolegijos High School 
skyrių.

Toj pačioj Marianapolio 
Kolegijoj dviejų metų kole
gijos kursų baigė Augustinas 
Petraitis, taip pat 'marketpar- 
kietis. Pastarojo dėdė yra 
kun. Aug. Petraitis, Šv. Ka
zimiero parap. klebonas, Wor- 
cester, Mass.

Ir Stoškus ir Petraitis ža
da tęsti mokslus toj pačioj 
kolegijoj.

Garnys Aplanjcė Nau
sėdų šeimynėlę

Plačiai žinomų cliicagietĮ, 
ypatingai north sai d iečių tar
pe, dr. B. Nausėdų ir jo jau
nų žmonų pereitų antradienį, 
Šv. Juozapo ligoninėje, Joliet, 
Ilk, aplankė garnys ir paliko

dienę aplankė daug svečių iš 
visų kolonijų. Jos kambarys 
gražiai išpuoštas ir pilnas gė
lių, o tarpe jų matėsi ir bra
ngių dukrelei dovanų. Dūk 
relei vardas bus duotas Čiau
dėt Salesta.

Nausėdai gyvena 505 Wil- 
cox Street, Joliet, Ilk, o dr 
Nausėdos ofisas randasi 2227 

I Kast Jefferson st., Joliet, Tll.

Šį modelį padarė iš aliumino pats lak. Kiela. Tarpe že
mės ir orlaivio matosi raidės “NYK”, (New York - Kau
nas). Nac. Lietuvių Aero klubas birželio 20 d., prie Cicero 
ave. ir 83-čios gatvės, rengia didelę aviacijos dienų, kur bus 
galima matyti ir šis modelis. (Be profesijonalų lakūnų, k. t. 
lak. Kielos, ir kitų, muzikalę programų išpildys Chicagos 
Chorų choras, ved. prof. A. S. Pociaus. Ieva Lukošiūtė

Motinai linkime sveikatos prie naujų reikalų, iškeltas
o dukrelei sveikai augti.

' Ieva Lukošiūtė

Baigė Mokyklą Aukš
čiausiu laipsniu

MARŲUETTE PARK. — 
Adelė Rudminaitė, šįHnet ftv. 
panelės Marijos Gimimo pa
rapijos pradžios mokyklų bai 
gė aukščiausiu laipsniu

Rudminai yra seni šios ko 
lonijos gyventojai. Turi nuo
savų namų adresu: 7118 So. 
Washtenaw av. Augina 2 du
kreles Adelę, Birutę.. Rudmi- 
nas turi atsakaiingų darbų 
gatvėkarių kompanijoj. Jau
IS -metų kai dirba už ln<yt°r-j aUgti. Jaunesnieji daktarai 
lnansb Juozas gOtĮ£jaį taS kalbas sekė. Jie

Marcela Dargis Lais- 
niuota vaistininkė

Birželio 11 d., Chicago Ci
vic Opera, rūmuose Marcela 
Dargiu duktė Jjįnomo seno 
veikėjo A. Dargia, gavo vais
tininkės leidimų. Už genis 
kvotimus dovanų gavo auk
sinį raktų ir $25.00 pinigais.

Jos tėvelis A. Dargis su 
sūnum laiko moderninę vais
tinę Marąuette Parke prie 
pietrytinio kampo W. Mar
ąuette Rd. ir So. Artesian av.

S. Lenkauskienė

Amerikos Lietuvių
Daktarų Draugijos
Jubiliejinis Sus-mas

Nors birželio 9 buvo pen
kiolikos metų šalčiausia, ir 
dar lietinga diena, A. L. D. 
D-jos Sidabrinio Jubiliejaus 
susirinkimas buvo įdomus ir 
nariais skaitlingas.

Dr. M. T. Strikolis, prez., 
atidaręs susirinkimų pirmiau
sia pakvietė atsistojimu pa
gerbti * garbingos atminties 
mirusius narius daktarus.

Gausingais aplodismentais 
apdovanoti draugijų tverusio- 

j ji ir jos pirmieji nariai, ku- 
, rie, apart dr. A. K. Rutkaus
ko, dalyvavo susirinkime. Ift- 
,klausyta komisijų raportai,

^kiek pasiginčyta ir, priėjus

naujas sumanymas, būtent, 
gilesnio medicinoje ir dentis 
terijoje mokslo norintiem? 
siekti, Sidabrinio Jubiliejaus 
susirinkimas įsteigia stipen
dijų fondų. Kaip greit pas
kirtoji komisija išdirbs sta
tutų, taip greit stipendijų fo
ndas pradės veikti.

Socialę dalį programos su 
istoriniais prisiminimais vedė 
dr. K. Dran&elis, prez-elekt. 
Jo pakviesti dr. Graičiūnas, 
dr. Kulis, dr. Yuška, dr. Mon-
tVJd“S-dr^40ri9t‘-rUmPni ' Intentali^l Popuri, kuris, želi» 10 «• Visi kelei'’iai pa'
primine draugijos tvenmosi p » 1 * ---- v------  —
epizodus, džiaugėsi Sidabri-
nio Jubiliejaus sulaukus 
linkėjo draugijai da sparčiau

ir

taip pat daug išgirdo apie 
draugijos nuveiktus darbus.

Lietuvos Konsulas Chicago
je, P. Daužvardis prisiuntė 
su sveikinimais ir linkėjimais 
telegramų.

Prie skanių užkandžių ir 
žaismių istorinis susirinkimas 
baigėsi 2 vai.

E pluribua vienas

Prašomi Atsiliepti

WEST SIDE. — Lietuvių 
Piliečių Darbininkų Pašalpos 
klūbo nariams pranešu štai 
kų.

Klūbo pramogų komisija 
laikė susirinkimėlį reikalo 
būsima pikniko, kuris įvyks 
27 d. birželio. Pasirodė, kad 
daug narių turi netikrus ad
resus, nes siųsti laiškai grįžo 
atgal. Tokiu būdu tie nariai 
nežino apie klūbo veikimų.

Kurie nariai išsikėlė kitur 
gyventi, prašomi duoti žinių 
klūbo raštininkui.

Klūbo susirinkimas įvyks 
vienų savaitę anksčiau, bū
tent 20 d. birželio, vietoj 27 
d., nes tų dienų įvyks pikni
kas. Sus mas bus Neffo sve 
tainėj, 12:30 vai. popiet. Ja 
me reikės rinkti darbininkai 
piknikui.

S. Baranauskas, koresp.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Lietuvių Dienos, kuri, kaip ....
praeitais metais, taip ir iį. 
met įvyks liepos 4 d. Reika
las begalo svarbus, tat ir pra
šomi malonūs kolonijų Mari 
jonų bsndr&larbiai, ir visi tie. 
kurie darbavosi pašventinimo 
koplyčios piknike taipgi at 
vykti ir bulvariškiai, nes tu
rėsime pasitarimų, nusiskirsi- 
me dienų, kurių didž. gerb.
Provincijolo kun. J. J. Ja
kaičio pageidavimu galėtume 
suvažiuoti į Marijos Kalne
lius, kur jisai pats asmenį ai 
dalyvaus, išreikš savo nuošir
džių padėkų už sėkmingų pa
sidarbavimų ir pavaišins. Tai
gi, gerb. Provincijolo įgalio
tas, kviečiu visus, ir bulva
riškius, kuo skaitlingiausiai 
atvykti į šaukiamų birželio 
16 d. susirinkimų.

Apskr. rašt. J. K.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

Raxlio programa iš WCFL 
birž. 13 d., išpildyta didel'u 
pasisekimu Budriko orkest
ros ir dainininkės J. Gricai- 
tės. Malonu klausytis tokios 
programos, sudaryto ne iš 
rekordų, bet geros orkestros 
ir dainininkų

kil., pirmadieniais ir penk
tadieniais 5 vai. po pietų. 
Ketvirtadienių Budriko pro
grama iš stoties WIIFC, 1429 
kil., būna nuo 7 iki 8 vai. va
kare.

Birž. 17 d. turės prasidėt! 
nauja radio drama (ne Ma
kalai! iš dabartinio gyveni
mo. Žinotina draugijoms, pa
rapijoms ir kitiems rengėja-

yra visas lietuviškų dainų j, I»>»™ giedras 
angliški pranešimai, leidžia- ir PatoS’ls- nesudari!
•mas iš stoties WAAF, 920 kliMi" ""didinimui

į krantų. Ekskursantai iškil
mingai atatinkamo komiteto 
sutikti.

ms pramogų geriems tikslą- j nijos liet. skyr. vedėjo.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam

DIVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

MŪSŲ ORGANIZUOTOJI 
VEIKLA

(Tęsinys iš 4 pusi.)
Kun. Ig. Albavičiui Ordenas
Pranešus, kad Dievo Apv. 

parap. klebonas didž. gerb. 
kun. Ig. Albavičius apdova
notas L. D. K. Gedimino ITT 
laipsnio ordenų, apskritis nu
tarė surengti tinkamų iškil
mingų ordeno įteikimų; išri-

kun. M. Urbonavičiaus, MIC., 
ir J. Brazaičio.

Kand.'datii į Feder. Ctentro 
Valdybų

Feder. apskritis rekomen
duoja šiuos kandidatus: kun. 
Ig. Albavičių, dr. A. Rakau
skų, L. Šimutį, adv. J. Gri
sių, kun. M. Urbonavičių, adv 
A. Lapinskų, dr. S. Šlakienę, 
Petrų Bložį, ktm. H. J. Vai 
čūnų, A. Bacevičių, A. Valan
čių, K. Krušinskų, kun. P. 
Jurų, kun. M. Kazėnų, A. A- 
leksį, S. Sakalienę, O. Nevu- 
lytę, B. Nenartonį.

Labd. Sų-gos centras pa 
kvietė į rengiamų gegužinę 
prieglaudų statybos fondo 
naudai, birželio 13 dienų.

J. Šliogeris

ms, kad fJudrikas praneši
mus skelbia dykai iš WHFC 
stoties. Klausytojas

Amerikiečių Tiesioginė
Ekskursija Klaipėdoj

Išplaukusi iš New Yorko 
Švedų Amerikos Linija, ge
gužės 29 d. motorlaiviu Gri
psholm amerikiečių ekskursi
ja pasiekė laimingai Klaipė
dą, kaip buvo numatyta bir-

Ši ekskursija buvo rengia
ma Švedų Amerikos Linijos 
kooperuojant Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sųjuigai Ame
rikoje.

Antra ekskursija išplauks 
liepos 2 d. vadovaujama Mu- 
činsko, Švedų Amerikos Li-

Asfhma Cause
Fought fin 3 Minutes

By dlaaolTlng and rcrooTlnf mucua or 
phlegm that eauaes (tranclinc, choklnf, 
Asthma attacka, the doctor's preaertptlon 
Mendaro removea the cauae of your acony.

Inlectlona. Ab-
j removee the cauae i _ _ ,

Mo amokaa, no dopea. no Inlectlona. Ab- 
aolutely taateleaa. Starta «ork ln t minutei.

n feel wtU. years 
anythlng. Ouar- 

>ly aatlafactory or money 
ru((lst la out ask hlm to 

order Mendaeo for you. Don’t euffer another 
day. The (uarantec protacta you.

Sensti
back. If your 
order Mer-----

PLATINKITE “DRAUGĄ”

BUICK 
&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

OAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKTS

Trečiadienis, biri. 16 3., 193t

DYKAI!

‘ Drip Coffee Pot.” Dykai 
tam, kurs suras “Draugui” 
vienų naujų skatytojų ir pri
sius $6.00.

“Glow Lamp”

Kam nėTa reikalinga gera 
lempa? Štai jums gera lempa 
dykai. Yra tai graži, metalinė, 
nesukuliama lempa. Yra 9 co
lių aukščio. Šilkinė virvutė 
5’z2 pėdų. Tinka pastatyti ant 
radio, ant rašomojo stalo, ant 
svečių kambario stalo, mie
gamajam kambary. Dykai 
tain, kas gaus naujų “Drau
go” skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

Kaip Jaučiate?
M Vakar*—“I«»a1yklt Vidurius”—Jauaklta 

Gerinu Rytąjį
Meskite nuovargi. Duokite Garfleld Ar
batai ISvalytl nemimaltue likučius. Veikla 
greitai Ir maloniai. Gerkite kaip papras
ta arbatg. Ido — ISo.

nut SAMrtf oi 
Tu/Oię/Cy Hao4och«Powd«r—olsoGa 
\vM\wC Z "••d*°rco«»HpotioR,o<id 
v ** ond • f 'tcoop clean insido.

r WrU.~,«r FMI SAMPtf of OarfaM 
r—also Garfleld Tea, 

iedieettion, 
i inside." WfllTEi GaAFICLD TEA CCŠ Ootfi, MtOOtCLTN, H. Y.

CLASSIFIED
NAMŲ VAI/YTO4AR IR POPIE- 

R VOTOJ AS
Kas norite namu., ISvalytl lr 18- 
popleruotl, tsl kreipkitės J ;

J. Purtokas
6425 80. Richmond St.

Tel. Hėmlock 2673

Manant statyti sau naują namą 
ar pcrtaisvti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Contraetor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI NAMAS

Bargenas! Pardavimui 10 apartmen- 
tų namas au 3 krautuvėm. Brlgh- 

! ton Parke. Kreipkitės J P. Sloger, 
CANai 1956. 

PARDAVIMUI LOTAS

Pardavimui lotas pigiai. Arti Wau- 
kegan, III., prie gražiaus ežero. Su
žinokite “Drauge.”

Skaitykite Biznierių 
Bargenus


