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Nepaprastai įdomi Baltijos
militarinių vadų nuomonė

RYGA, birž. 16. — Nusižu- nik nusižudė (o gal čekas nu- 
dė Baltgudijos sovietų respu-1 žudytas), gi antrasis viceko- 
blikos centrinio pildomojtf misaras maršalas Tuchaeevs- 
komiteto prezidentas Červia- kis sušaudytas, 
kovas.

Tas įvyko, kai čekos agen
tai areštavo apie 4a balt rusų 
valdininkus ir komunistų par
tijos vadus. , .

RYGA, birž. 16. — Papil
domomis žiniomis iš Maskvos, 
dėl Stalino vykdomo teroro ko 
misarų ir kitų valdininkų ei
lės žymiai retėja.

Iš karo komisaro maršalo 
Vorošilovo penkių vicekomi- 
sarų belikę tik trys. Pirma
sis vicekomisaras gen. Ganiar

Kitų departamentų eilė vi- 
cekomisarų arba sušaudyta, 
arba “išnykę”.

Paskiausia išnyko sovietų 
karo laivyno bazių komisaras 
— aukštosios rangos karinin
kas Mikelievicius.

Pabaltijo militariniai vadai 
pareiškia, kad Stalinas vie
nos savaitės laiku sovietų ka
riuomenę tiek sudemoraliza- 
vo, ko nebūtų padarę visų di
džiųjų valstybių šnipai 
neriais metais.

vie-

Socialisto Blumo niinisterio kabintas 
vos išsivadavo

Jam pripažinta teise sutvarkyti 
valstybės finansus

ŠIANDIEN ATVYKO J AMERIKĄ ŠV. TĖVAS REIŠKĖ PA
SITENKINIMU SPAU

DOS PARODA

J. E. VYSKUPO V. D. O’BRIEI 
LAIŠKAS MARIJONAMS

CASTEL GANDOLFO, 
birž. 16. — Popiežius reiškė 
gilų pasitenkinimų įvykusia 
Vatikane Tarptautinės Kata
likų Spaudos paroda.

Jo Šventenybė apie tai pa
žymėjo priimtam audiencijon 
minėtos parodos komitetui. 
Sveikino ir laimino 
narius už jų pasiaukojimų kil
niam darbui — parodos su- me. 
renginiui ir gražiam jos tvar
kymui ir vedimui.

Tėvų Marijonu Seminarijos rektorius gerb. kun. prot 
J. Vaitkevičius is JE. Vyskupo V. D. O’Brien gavo tokio tu
rinio laišką:

; į Chicago, III.
June 9th, 1937.

Very Rev. Joseph Vaitkevičius, M.I.C.
Marian Hills Seminary,
Hinsdale, Illinois. „
Very Rev. and dear Father:

According to the promise made publicly in the Cha- 
pel of the Immaculate Conception, in the Marian Father’S 
Seminary at Hinsdale laši Sunday, we are herewith en* 
closing our check of $200.00 as a designated gift for the ^jacjn^ oj a wjntjow jn fhg sanctuary.

Assuring you that it is a nleasure to be of this Service 
to the National Seminary of the Lithiranian people, believe

Sincerely yours in Christ, 
WILLIAM D. O’BRIEN

PARYŽIUS, birž. 16. — 
Dėl pasireiškusios finansinės 
krizės socialistas premjeras 
Blumas su savo ministerių ka
binetu vos išsisuko nuo nuver 
timo.

Valstybės finansų patvarky
mui premjeras parlamento 
reikalavo* pripažinti jam dik
tatoriškų teisę. Šiam reikala
vimui atkakliai priešinosi ko
munistai ir kiti kairiausieji 
radikalai. Atrodė, premjeras 
sulauks nepasitikėjimų ir tu

rės pasitraukti.
Kadangi Blumo pasitrauki

mas buvo pavojingas radika
lų bendrųjam frontui, komu
nistai su kitais staiga susime
tė už Blumų, jam pripažinta 
ribotam laikui finansų dikta
tūra ir kabinetas išliko.

Premjeras Blumag pasižadė 
jo sutvarkyti valstybės finan 
sinį stovį didesnėmis mokesti 
mis ir didesnėmis kainomis už 
vyriausybės monopolijų pro
duktus.

šiandien į New Yorkų iš Lietuvos atiį to JE VY’SKU 
PAS MEČISLOVAS REINYS, Vilkaviškiu vyskupijos koad 
jutorius, Vytauto Didžiojo Universiteto pr esorius, Pavasa
rininkų Sųjungos globėjas, organizuojamo ietuvoj Katalikų 
Univeisiteto rektorius.

Oarbingųjį svetį prie laivo pasitiko lietuviai kunigai su 
kun. J. Balkūnu, Kunigų Vienybės pirmininku priešaky, vi
suomenės veikėjai ir didelis žmonių būrys.

Sutikimo pietus iškėlė kunigai, o vakare Romuvos klūbas 
pagerbė svetį Vyskupų specialiniu susirinkimu.

JE. Vysk. Reinys j Chicagų atvyks rugpiūčio 8 d.

STALINO ĮSAKYMU 
AREŠTUOTAS BELĄ 

KUN

TABFAMGLIJOS IR ITA
LUOS NAUJI NESU

TIKIMAI

ŠIANDIEN DARBININKĮJ 
VAIKŠTYNĖS CHICAGOJ

POPIEŽIUS SUTEIKĖ AU
DIENCIJĄ NAUJIEMS 

KUNIGAMS

Amalgamated Association 
of Iron, Steel and Tin Wor- 
kers darbininkai šiandien ren
gia milžiniškas plieno fabrikų 
darbininkų vaikštynes iš So. 
Chicago į Chicago stadijumų. 
Masiniam susirinkime kalbės 
C.I.O. pirmininkas J. L. Le- 
wis.

VATIKANAS, birž. 16. — 
• Šventasis Tėvas Pijus XI per 
eitų savaitę^ vasariniuose rū
muose suteikė audiencijų Šiau 
rinės Ameriko* kolegijos nau
jai įšventintų kunigų grupei. 
Jų priešakyje buvo kolegijos 
rektorius J E. vyskupas R. L.
Hayes.

BERLYNAS, birž. 76. — 
Žiniomis iš sovietų Rusijos, 
Stalino priešų suėmimai vi
soj Rusijoj vykdomi. Stalino 
įsakymu areštuotais žinomas 
kraujageris bolševikas Belą 
Kun, kurs po pasaulinio karo 
Vengrijoje buvo sukūręs so
vietų režimų ir skerdė žmones.

Be daugybės kitų čeką areš
tavo Maskvos kariško distrik
to komendanto pareigas ei
nantį gen. Gorbačevų; Bovie- 
tų užsienio departamento vir
šininkų gen. Hekerį; karo ko- 
misarijato valdininkų Mirano- 
vų ir eilę kitų karininkų ir ci
vilių valdininkų.

LONDONAS, birž. 16. — 
Italijos vyriausybė pašalino 
iš Etiopijos britų misionie
rius, kuriuos įtarė nepalanku
mu italų režimui ir pranešė, 
kad tolesniai nebus leidžia-

BOLŠEVIKAI SUIMDINĖJA
VOKIEČIUS “ŠNIPUS”
RYGA, birž. 16. — Ir Pa

baltijo valstybės su dideliu 
dėmėsiu seka sovietų Rusioje 
įvykius.

Petrogrado rajono čekos 
(slaptosios policijos^ viršinin 
kas Zakovskis paskelbė, kad 
čekai pavyko ten susekti vo
kiečių šnipų didelį lizdų. A- 
not jo, tais šnipais yra Petro
grado vokiškose firmose dir
bantieji vokiečiai ir specialis
tai. Zakovskis pranešė Mask
vai, kad susekti vokiečiai šni
pai bus aštriai nubausti.

Žiniomis iš Maskvos, Za- 
kovskio susekimais labai susi
rūpinę ir Maskvoje gyvenan
tieji vokiečiai — Vokietijos 
valdiniai. Matyt, ir jie bus 
spaudžiami.

Bolševikų žygiai prieš vo
kiečius valdinius grasina šiau
rrytinės Europos taikai, parei 
škia vietos žinovai.

PADUOTAS POLICIJOS 
PRIEŽIŪRAI

NĖRA KALBOS APIE NU

SIGINKLAVIMO KON

FERENCIJĄ

LITVINOVAS VAIŠINA 
LATVIJOS MINISTERĮ

LONDONAS, birž. 16. — 
Anglijos premjeras Cham- 
berlain parlamente pareiškė, 
kad šį kartų laikas dar ne
pribrendęs šaukti nusiginkla
vimo ir prekybos pasaulinę 
konferencijų.

MASKVĄ, birž. 16. — So
vietų užsienių komisaras Litvi 
novas čia neppaprastaį palan 
kiai jvasitiko ir sveikino atvy
kusį Latvijos užs. reikalų mi
nisterį Munters. Vakar vaka
rų svečio pagarbai surengtos 
vaišės.

Federalinis teisėjas Wilker 
son nusprendė dviem metams 
policijos priežiūrai paduoti J. 
A. Buzų, 18 m. amž., 10835 So. 
Wabash avė., už rašymų gra
sinančio laiško aktorei Gin- 
ger Rogers.

Jaunuolio pasigailėta jam 
pasisakius kaltu, ir kad šis jo 
nusikaltimas buvo pirmasis.

NACIAI AREŠTUOJA PRO

TESTANTŲ DVASIŠKIUS

NEPADUODA ŽINIŲ 
ISPANIJOS

IŠ DUONKEPIAI STREI
KUOJA

BERLYNAS, birž. 16. — 
Nacių slaptoji policija čia a- 
reštavo tris žymiuosius pro
testantų dvasiškius, kurie ko
vojo prieš Hitlerį.

MEXICO (miestas), birž. 
16. — Nežinia kokiais sumeti
mais Meksikos vyriausybė už
draudė spaudai paduoti viso
kias žinias iš Ispanijos pilieti
nio karo. , ,r I . I

President,
Catholic Church Extention Society7 
Auxiliary Bishop of Chicago. _1

Sis laiškas pats už save kalba. Iš jo turinio aišku, kad 
JE. Vysk. O’Brien nuoširdžiai remia Tėvų Marijonų veik
lą, remia ne tik moraliai, bet ir materialiai.

NACIONALISTAI PASIRENGĖ 
ĮSIVERŽTI Į BILBAO MIESTĄ

VISAS MIESTAS IŠ VISŲ ŠONŲ 
STIPRIAI SUŽNYBTAS

Nacionalistų lakūnai skaudžiai 
bombardavo Madridą

jėgos tvarkosi ir užtels į mie
stų. su patrankų ugnimi, jei 
radikalai galutinai ^atsisakyt 
paduoti miestų, gražiuoju.

Stebėtojai dar aiškina, na» 
cionalistai susilaikę nuo įsi
veržimo į mieetų, kad leidus ij 
jo ištraukti visus svetimšar 
liūs, o ypač konsulus. Tai® 
pat žmoniškumo sumetimai sį 
kad davus laiko civiliams gy« 
ventojams pabėgti pajūriu į 
vakarus, kur iki šiandien yra 
dar užsilikusi spraga. Nacio
nalistai imasi žygių ir šių p*» 
skutinę spragų uždaryti.

Žiniomis iš Madrido, perei
tų vakarų ir naktį nacionalis
tai lakūnai be galo baisiai ir 
skaudžiai bombardavo šį nue- 

Patys radikalai pripažįs
ta, kad pragyventas tikras 
pragaras. Nepaprastai dideli 

Savo keliu nacionalistų pa- nuostoliai padaryta.

PARYŽIUS, birž. 16. — 
Praėjus porai parų kaip Lon
done, Berlyne ir kitose Euro
pos sostinėse paskelbtas Bil
bao miesto, Ispanijoj, paėmi
mas, šiandien paaiški, kad na 
čionai istai kone visų miestų 
apsupę ir jų priešakinės sar
gybos vra ties miesto ribo
mis, tačiau į patį miestų dar 
neįėję. Bet kas valanda 
laukiamas ir numatomas jų 
įsiveržimas.

Nacionalistų pajėgų šali
mais miesto sustojimas aiški-ma« britų, amerikiečių ir pran _______________

cūzų misionierių darbavimų- NAC,n LAUKINIAI ŽYGIAI ,namas tU°’rji® Ven^a J1?*1*?
sis Etiopijoje. ____ ___ kraujo praliejimo. Jų lakūnai

AMSTERDAMAS, Olan-Anglijos užs. reikalų sekre
torius Edenas parlamente va
kar pareiškė, kad jei taip, 
Britanija turi teisę atsimokė
ti Italijai — pašalinti italų

AMIENS, Prancūzija, birž. 
16. — Sustreikavo duonke
piai. Kariuomenė pristato 
duonų gyventojams.

PLATINKITE “DRAUGĄ’'

dija, birž. 16. — Žiniomis iš 
Vokietijos, nacis mokyklų ins
pektorius paskelbė uždraudi
mų Muensterio katalikų vys-

misionierius iš Maltos, Nigeri k upui lankyti mokyklas, 
jos ir iš kitų britų imperijos’ Inspektorius įsakė mokyto-

mieste skleidžia lapelius, kad 
radikalai be priešinimosi pa
duotų miestų, kad nereikėtų 
griauti išlikusių namų ir kad i stų 
išvengti žmonių žudymo ir pa 
siaubos

dalių.

SONOROJ ATIDARYTA 
KATEDRA IR ŠEŠIOS 

BAŽNYČIOS

•jams nieku būdu į mokyklas 
neįsileisti vyskupo.

Tuo būdu aiškiai peržen
giamas konkordatas. Vysku
pas kreipės į vyresniuosius 
nacių autoritetus. Negavo at
sakymo.

MEXIC0 (miestas), birž. 
16. — Sonora valstybės vy- 
riausiųjam mieste Hermosillo 
ikišiol atidaryta katedra ir 6 
kitos bažnyčios kitose valsty
bės dalyse. Katedroje ir tose 
bažnyčiose įsiregistravę kuni
gai laiko pamaldas. Valstybės 
įstatymu visoje . valstybėje 
leista įsiregistruoti tik 16-ai 
kunigų. Spėjama, artimoj atei 
tyje ir kitos bažnyčios bus a- 
tidarytos ir grųžintos katali
kams.

Sonora valstybėje yra dau
giau kaip 40 bažnyčių ir nuo 
1934 metų jos visos buvo* už
darytos, o kunigai išblaškyti.

UŽ SUKTYBES PER 
BALSAVIMUS

Už padarytas suktybes per 
balsavimus 1936 

20 wardo 4 precinkte vie
na moteriškė ir keturi vyrai
teismo nubausti kalėti nno 1 
iki 5 metų.

Kitoms keturioms moteriš
kėms teko po 200 dol. baudos.

“primary”
m

ANGLIAKASIAI LAIMĖJO 
DIDESNI ATLYGINIMĄ

TEISĖJAS NUBARĖ 

STREIKININKUS

Areštuota 158 streikininkai 
pikietininkai, paneigę teismo 
“injunction” ir pikietavę W. 
F. Hali Printing kompanijos 
pastatus, neleisdami į vidų 
norinčių dirbti darbininkų.

Užvakar jie pašaukti teis
man. Teisėjas Stanton juoa 
tėviškai nubarė pažymėdamas, 
kad smurtu negalima streiko 
laimėti. Be to, jds nurodė, kad 
jie Rtreikuoja ne dėl didesnio 
atlyginimo, arba geresnių dar 
bo sųlygų, bet tik dėl unijos 
pripažinimo.

Pikietavima» nedraudžia
mas, bet pikietininkų skaičius 
turi būti protingai nustatytas

B0WERS BEACH, Del., 
birž. 16. — Delaware įlankoj 
audra nuskandino laivų. 7 as
menys prigėrė, o trys išvaduo 

ta.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

besuotumas; numatomas 
ta® su perkūnijomis; 
temperatūros atmaina.

Saulė teka 5:14, leid 

8:27.

Illinois Coal Operators’
Ass’n angliakasiams pripaži
no didesnį 5 nuoš. atlyginimų, antradienį.

ir pats pikietavimas 
sakė teisėjas.

Areštuotųjų byla atidėta

ramus, ii

"DRAUGO” 
EKSKURSIJA
LIEPOS 2 d. 

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės dabar

• •
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Bendradarbiams lr korespondentams raštų negrąžina, 
neprašoma tai padaryti lr neprlslunčiama tam tlks- 

1 pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač ko- 

ipondeucljas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
tšo rašyti trumpai lr aiškiai (jei galima rušomaja 

mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraštln nededamos.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi 6 vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 

Metama — $6.00; Pusei metų — $3.60; Trims mėne
siams — $1.00; Vienam menesiui — 76c. Kitose val
stybėse prenumerata; Metams — $7.00; Pusei metų 
— $4.00. Pavienis num. Sc.

Skelbmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Vyskupui M. Reiniui Atvykus

Sveikiname pas mus atvykusį aukštų ir 
brangų Svečių! * ' i W

Seniai Amerikos lietuviai, ypač tie, ku
rie seka Lietuvos religinį, kultūrinį ir vi- 
Buameninj gyvenimų, troško, kad pas juos 
atvyktų J. E. Vyskupas Mečislovas Reinys. 
Skaitančioji visuomenė žinojo, kad jis ne 
tik mokslo vyras, bet uolus veikėjas ir ko
votoja* dėl mūsų tautos gerovės. Tad, no
rėjome jį pamatyti ir išgirsti kalbant.

Šiandien dedame Jo Ekscelencijos trumpų biografijų, kurių patariame perskaityti. 
Kurie ir nebūtumėte girdėję apie garbingųjį 
veikėjų, pasiskaitę jo biografijų, turėsite vai

tų, kad .J. E. Vyskupo Reinio asmenyje 
mūsų tauta turi tikrai gilų 'mokslo vyrų, 
šviesų ir energingų visuomenės veikėjų ir vadų. Mums tikrai yra garbė, kad Vyskupas
Reinys inus aplanko.

Savo laiku džiaugėmės, kad mus, ame
rikiečius, aplaukė arkivyskupas J. Matule- 
vičins, Vyskupas P. •Būčys, Vyskupas T. Ma
tulionis, o dabar nemažiau džiaugiamės Vys
kupo Reinio susilaukę.

kėjimu ir viltimi. Tų didžiųjų sąjūdžių su
keliamos bangos, pasiekdamos net ir toli
miausius pasaulio užkampius, juo labiau ne
guli neatsiliepti mums, gyvenantiems, nely
ginant tarp kūjo ir priekalo, tarp tų dviejų 
skirtingų pasaulių. Pažiūrėkime, kaip visa 
tai yra nuteikę ramų eilinį pilietį, kuris vi
sada yra vidurio žmogus, nemėgsta jokių 
kraštutinumų politikoje, kaip ir kituose rei
kaluose, mėgsta ramybę ir paprastai nesuka 
sau galvos dėl tokių dalykų, kurie jo tie
sioginiu būdu neliečia.

Šitas žmogus, ilgai buvęs visai abejin
gas socialiniam klausimui, šiandien pradeda 
daugiau žvalgytis aplink, pradeda galvoti 
ta linkme, kuri į socialinį klausimų veda. 
Jis jau nepasitiki vien labdarybe, jis supra
nta, kad negalima reikalauti didelio valsty
biškumo iš pusalkanio žmogaus, gyvenančio 
su gausinga šeima iš 50—60 lt. uždarbio per 
mėnesį. Toks įvykis, kaip Ispanijos pilietinis 
karas, privertė jį dar daugiau pagalvoti, dai* 
toliau šia kryptimi nueiti. Dabar, atrodo, jis 
yra atsidūręs tokioje vietoje, iš kurios išei
tis jam neaiški, nors jis ir jaučia, kad kaž
kas daryti vis dėlto reikia, bet kas ir kaip 
— jis nežino. Ir tai kaip tik ir yra didžiau
sia mūsų laikų tragedija1’ ’

J. E VYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS

Stalino Žygiai Didina Karo Pavojų

Rusijos diktatoriaus Stalino beprotiškns 
švaistymųsis gerokai surūpino ir užsienį. 
Net tokia Prancūzijos vyriausybė, kuri ge
rokai yra palanki bolševikams, pareiškė sa
vo nepasitenkinimų Stalino vedamuoju teroru.

Yra politikų, kurie yra linkę 'manyti, 
kad Stalino pakeltasis kruvinas karas prieš 
vadinamuosius “išdavikus”, tai yra galuti
nas pasiruošimas karui su savo kaimynais.

Dėl to susirūpino ir Baltijos valstybės. 
Donald Day, Chicago Tribūne koresponden
to, pranešimu, Latvijos užsienių reikalų mi
nisteris V. Munteris, kuris daug dėjo pas
tangų, kad sudaryti Baltijos valstybių są
jungų, išvyko į Maskvą, kad išgauti iš Sta
lino valdžios užtikrinimų, kad ji nemainytų 
savo ligšiolinės politinės linijos santykiuo
se su Baltijos valstybėmis.

Ministeris Munteris, sugrįžęs iš kelio
nės, padarysiąs pranešimų .Baltijos valsty
bių užsienių reikalų ministeriu konferenci
jai, būsinčiai šio mėnesio 28 dienų Kaune. 
Šiai konferencijai priduodama labai daug 
politinės reikšmės.

Tas pats Donald I>ay rašo, kad karo 
pavojų iš bolševikų pūsės didinąs ir tas 
faktas, kad Stalinas Dmęs smarkiai perse
kioti vokiečius, kurių gana daug gyvena 
Maskvoje ir Petrograde. Mat, vokiečiai įta
riami Vokietijos šnipais.

Žinoma, jei kiltų karas tarp Rusijos 
ir Vokietijos, Baltijos kraštai atsidurtų la
bai keblioj ir labai pavojingoj padėty. Dėl 
to visai yra suprantamas tų kraštų politikų 
ausi rūpin imas. t

Nurodo Lenkijai Išeitį

Lenkai, sekdami Vokietijos nacių pavyz
džiu, visu griožtuniu ėmė persekioti žydus, 
kurių Lenkijoj yra 3,200,000. Tai penkta 
žydų tautos dalis.

Viename New Yorko dienraštyje (“N. 
Y. Evening Journal”) Isaak Don Levine 
rašo nusiskųsdamas, kad, girdi, žydai pa
dėjo Lenkijai laisvę iškovoti, džiaugėsi jos 
laimėjimais, o dabar jiems blogu atsimoka. 
Jis sako:

“Nauja Lenkija gyventojų atžvilgiu 
pasidarė šešta valstybė Europoj. Ji bu
vo apdovanota garsiu koridorium, ku
ris perkirto Prūsiją į dvi puses. Ji pra 
rijo didelę dalį Ukrainos ir Gudijos. Ji 
užgrobė ir prisijungė Lietuvos dalį, im- 
mant senųjų josios sostinę Vilnių”.
N. Y. Evening Journal bendradarbis pa-

žymi, kad 3,200,000 žydų šimtmečiais gy
veno Lenkijoj.

“Jei jie yra svethnšafed?-pasmerkti 
ištrėmimui”, rašo p. Levine, *‘o kaip 
su 4,000,000 ukrainiečių, 1,100,000 vo
kiečių, 1,200,000 gudų ir 500,000 lietu

Rašo Kun. Dr. Vincas Padolskis
Šiomis dienomis Amerikos savo studijas. Reikėjo sutva- 

lietuviai laukia garlbingo Sve- rkyti tik lėšų klausimas. Čia 
čio iš tolimos tėvynės — Jo į pagalbų jam atėjo du kunl 

gai, jo geri draugai: Kon
stantinas Paulavičius iš Aly
taus ir kun. Dr. Juozas Čepė
nas, dab. Antašavos klebonai? 
Pirmasis pažadėjo paskolinti 
be procentų kasmet po 150' 
rublių, o antrasis — po 100 
rublių. Tai buvo pagrindinis 
kun. Reinio kapitalas.

Taigi 1909 metų Rudenį 
kun. Reinys įstojo į ^Belgijos 
Liuveno Universiteto Aukštą
jį Filozofijos Institutų, įku
rtų kard. Mercier. Pagrindi
nė šio Instituto kryptis buvo 
aristotelinė — tomistinė l’i- 
lozofija su gamtos ir ekono 
miniais mokslais. Čia kun. 
Reinys praleido tris 'metus — 
nuo 1909 iki 1912 metų, stu
dijuodamas pas žymius to 
laiko profesorius: sociologų 
Deploige. viduramžio filozofi
jos istonkų De Wolf, psicho
logų Michotte, ekonomistų 
Defourny, gamtos filozolų 
Nys ir kt. Visuomet mėgęs 
apologetikų, kun. Reinys čia 
turėjo progos jų pagilinti fi
lozofijos ir gamtos mokslais.

Ir čia kun. M. Reinys pa
sižymėjo savo gabumais bei 
dideliu darbštumu. Už diser
tacijų teima “Theorie de VT. 
Soloviev sur le fondement de 
la moralite” 1912 metais ga-

Socialinb Klausimas

Lietuvos laikraščiai gana nuodugniai i- 
ma svarstyti socialinį klausimų. Kodėl taip 
dardma, “XX Amž.” įdėta toks paaiškini
mas:

“Mūsų laikais socialinis klausimas yra 
iškilęs prieš žmogų visame savo ryškume, 
atsistojęs prieš jį visu savo ūgiu. Komuniz
mas iš vienos pusės, fašizmas ir naclonal- 
aocializmas įš kitos pusės, yra į tų klausi
nių atsakymo ieškančios ir neberimstančios 
žmogaus dvasios padariniai, į kuriuos vieni 
žiūri su baime ir neapykanta, kiti eu pasi t i-

Ekscelencijos Vyskupo Meči
slovo Reinio. Įdomu bus A 
merikos lietuviams su šiuo 
kilniu lietuvių tautos sūnu
mi arčiau susipažinti.

J. E. Vyskupas Mečislovas 
Reinys, Vilkaviškio dleeeai- 
jos koadjutori.ua, Vytauto Di
džiojo Universiteto Kaune ir 
Vilkaviškio Kunigų Semina
rijos profesorius, “Pavasa
rio” Federacijos protekto
rius, gimė 1804 m. vasario 
mėn. 5 d. Madagaskaro vien
kiemyje, Daugailių parap., 
dabartiniame Utenos apskri
tyje.Iš vienuolikos Vaikų šeimo
je, Mečislovas buvo jauniau
sias. Tėvelis Jeronimas mirė 
Mečislovui einant septintus 
metus. Motutė Julijona, iš tė
vu pusės Mak&auskaitė, mirė 
1913 m., kada Mečislovas jau 
buvo kunigas ir studijavo 
Liuvene.

Pradžios mokslų Mečislovas 
yra ėjęs Antalieptės ir Muro- 
vano-Ošmisnkos mokyklose, 
gimnazijos mokslų Rygoj, šei - 
piamas savo brolių. 1899 m. 
baigęs Rįygos gimnazijos 
klases, du metu privačiai dva
ruose moko vaikus ir patsni 
mokosi toliau.

Dat gimnazijoj būdamas, 
Mečislovas panoro būti kuni 
gas. Taigi 1901 m. stoja

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Šiandie, tavorščiai, dedu 
ant savo vožnaus delno dul
kes.

Šiltam orui atėjus, atsiran
da daug dulkių. Kur neisi, 
kur nepasisuksi, visur randi 
dulkių. Mat, iš dulkių mes 
pareiname ir į kulkes vėl pa
virsime.

j Pusė bėdos būtų, jei tos 
j dulkės tik sau dulkėtų. Ale 
l>ėda, kad jos dažnai taip ap
dulkinai akis, kad daugelis ne
mato nei kas kur dedasi, nei 
kur ko reikia. Dėl to dažnai 
dulkėmis nueina gražiausi mū
sų sumanymai, visos mūsų 
nodiejoB.

Imsime priklojus.
Lietuviški balšavikai burna 

ir per savo poperas tlumoči- 
jo, kad ant Rasiejaus užvestas 
rojiškas parėdkas, kad ten vi
siems yra laisvė, lygybė ir 
brolybė. Ale dabar ten sukasi 
tokie dulkių debesys, kad lie
tuviški balšavikai jokiu būdu

je dulkės taip apdulkino ir 
kaikurių draugijų akis, kad 
jog pro tas dulkes negali ma
tyti, kaip bendras pruntas 
dulkina jų iždus.

Piniginės dulkės, kurios ren
kamos Spanijai, nusėda į bal
šavikų kišenes. Tos dulkės 
jiems labiausia tinka.

Rytoj pašnekėsime apie ki
tas dulkes.

— Mama, ar tau skauda, 
kai mane muši?

— Kas tau tokius niekus 
pasakojo! Kaip gali skaudėti 
tam, kuris kitus muša.

— Tai kodėl tavo popera 
Vilnis rašo, kad, kai policija 
mušė streikuojančius plieno 
darbininkus, ji pati save su
sižeidė.

Vyras: Neseniai skaičiau 
žymaus mediko knygų, kurioj 
aiškiai pasakyta, kad moteris, 
norinti būti sveika, turi dau
giau miegoti, kaip vyras.

Žmona: Na, tai kas iš to.
negali įžiūrėti, jog ir carų čė- J Vyras: Taigi aš norėjau pa
sais Rasiejuj nebuvo tokio oi- sakyti, kad šį vakarų geriau 
selinio žmonių šaudymo, koks tau eiti miegoti, negu manęs

vo filozofijos daktaro laipsnį, yra dabar — užvedus cicili-
Taip sėkmingai baigęs fi- 

į ‘ lozofijos studijas Liuvene,
Vilniaus Kunigų seminarijų, į kun. Dr. M. Reinys grįžo Į 
kur praleidžia ketverius me-fsavo tėvynę. Laikas, kuriam 

' tus, stropiai mokindamasis ii' jįg turėjo leidimų studijuoti 
užsieny, buvo baigęsis. Tačiau 

vyskupijos administratorius 
kun. Michalkevičins, tinkamai

bręsdamas lietuviškoje dva
sioje, veikiant slaptai lietu
vių Seniu 
būrelyje. Lietuvi

vių, kurie Lenkijos piliečiais tapo tik joj buvo m
prieš 18 metų!”
Tas pats autorius pąstehi faktų, kad iš 

33,000,000 Lenkijos gyventojų lenkų tėra tik 
20,000,000. Mūsų 'manymu, jų nėra nė tiek. 
Levine nurodo Lenkijai išeitį:

“Jei Lenkijos nacių partija taip jau 
nori sukurti taurių lenkų tautų, tam ke 
lias yra atdaras. Viskas ko reikia, te
grąžina Vokiečių Koridorių Vokietijai, 
Vilnių Lietuvai, Gudiją ir Ukrainą So
vietų Unijai”.

Levine, be abejojimo, yra žydų kilmės 
žmogus. Jis interesuotas žydų tautos reika 
lais. Jis juos gina. Nežiūrint to, jis teisybę 
sako. Jei Lenkija nori “apsivalyti” nuo 
netenku, pirmoje vieloje turi grąžinti už
grobtas žemes kam jos priklauso. Tik žino
ma, Ukrainą turėtų grąžinti ne Sovietų Uni
jai, bet ukrainiečiams, kurie rūpinasi įsteig
ti nepriklausomų valstybę. Taip Pat ir su 
Gudais.

Vietoje Pastaba

“Garsas” rašo: Baigiasi dar vienas mo
kslo metas. Ir mes lietuviai susilaukiame 
naujų profesijonalų. Čia vietoj pastebėti, kad 
kiekvienų metų mes profesijonalų vis dau
giau susilaukiam, tik visa nelaimė, kad dau
guma jų išeina į gyvenimų be lietuvių kal
bos pažinimo ir jos meilės. Jiems svetima 
mūsų spauda ir mūsų organizacijos. Kitaip 
dalykai išrodytų, jeigu jie išeitų lietuviškos 
bent pradžios ir vidurines mokyklas.

Pradines ir vidurines (high school) mo
kyklas baigs tūkstančiai lietuvių jaunuolių. 
Būt gerai, kad bent tie tėvai, ar globėjai, 
kuria išsigali, nesiskubintų savo vaikų siųst 
į dirbtuves ar be jčkio užsiėtnimo laikyti, 
o pasirūpintų profesijos ar amato* reikalais. 
Laikas jan mesti tų nelemtų nusistatymų, 
kad “mano tėvai buvo nemokyti ir mes to
ki pat esame, o vis dėlto pragyvenome, tai 
ir mūsų vaikai galės apsieit ba didesnio 
mokslo, profesijos ar amato”.

laukti.

auklėtinių
•Seminari- įvertinęs kun. Dr. Reinio mo-

net spa u
džiami. Nežiūriu^ tųčiau įvai
rių spaudimų, įaįer. Mečislo
vas dėka savo gibnmų ir stro 
ponio Seminarijų baigė laibai 
gerai ir gavo valdiškų stipen
dijų tęsta mokslas toliau.

1905 m. pavasarį klier. Me
čislovas gavo * subdijakono 
šventimus, kuriuos jam sutei
kė vysk. Cirtantos. Tų pačių 
metų rudenį jis išvyko į Pe
trapilio dvasinę Akademijų. 
Čia 1906 m. buvo įšvęstas di- 
jakonu ir, pagaliau, 1907 m. 
— kunigu. Akademijoj kun. 
Reinys studijavo 4 metus ir 
jų baigė teologijos magistro 
laipsniu (1909 m.). Disertaci
jų tema “Appraritio Chris- 
tianismi multum oontulit a d 
promovendOm doetrinam mo- 
ram” parašė prof. Būčio va 
dovaujamas.

Akademijoj kun. Reinys 
klausė paskaitų žymiausių iv 
įtakingiausių Akademijos pro 
fesorių: A. Dambrausko-Jak- 
što, Pr. Būčio, J. Maciulevi- 
čiaus-M&ironio, K. Jauniaus, 
o nuo 1907 m. — Matulevi
čiaus (vėliau arkivysk.). Di
džiausios įtakos kun. Reiniui 
turėjo profesoilai Matulevi
čius ir Būčys.

Kun. Reinys Akademijoj ne 
tik sėmėsi mokslo žinių, bet 
kartu dalyvauja tautiškam 
judėjime, savo raštais remia 
lietuviškų spaudų (“Draugi
ją”).
Sėkmingai baigęs Akademi

jų, kun. Reinys gavo leidimų 
* išvažiuoti į užsienį pagilinti

kslinius laimėjimus, davė jam 
leidimų dar du metu gilinti 
mokslus užsienio universite 
tuose.

Tada kun. Dr. Reinys antrų 
kartų vyksta į Belgiją ir įsi
rašo į Liuveno Universiteto 
Gamtos Fakultetų, kur studi-1 
juoja vienerius metus botani 
kų, zoologijų ir citologijų, me 
tų gale išlaikydamas iš jų eg 
zaminus.

Tačiau kun. Reinys šiuo 
įgytuoju mokslu nepasitenki
no. Norėdamas įsigilinti į re
ligijos filozofijų, 1913 metų 
rudenį įstoja į dtrasburgo n- 
niversitetų Teologijos fakul
tetų, kur pas prof. Lang klau
so religijos filozofijos pas
kaitų, naujųjų laikų filozofi
jos istorijos pas A. Sclmeider 
ir kt.

Baigęs studijas, kun. Dr. 
M. Reinys grįžo į Vilnių 
(1914 metų vasarų) ir buvo 
paskirtas vikaru prie šv. Jo
no bažnyčios, čia jis iš pat 
pradžių pasirodė aiškus ir sų-

kiškų “laisvę,” “lygybę” ir 
“brolybę.”

Buvo mislyta, kad lietuviški 
cicilistai, priglaudę savo 
prantus prie balšavikų, Spa- 
nijų išvaduos iš rebelių ir 
Lietuvoje demokratijų atsta
tys. Ale pro dulkes, kurios 
dabar siaučia Spanijoj, ben
dras pruntas nemato, kad re
beliai baigia lojalistus iš Bil- 
bos dulkinti. Paskui, žinoma, 
bns dulkinama iš Madrido ir 
Valencijcs. Gi kas liečia Lie
tuvų, demokratinės dulkės 
tiek pridulkino cicilistams a- 
kis, kad jie ir šiandien ne
mato savęs sukištų į pilnų 
balšavikiškų dulkių maišų. De
mokratijos vadavimo Lietuvo-

Beje, prieš sakysiant jums 
gudbai, noriu perspėti, kad 
būdami piknike, ar kokioj pa- 
rėj, neužve8tumėt šnekos apie 
ten esančio žmogaus praeitį, 
nežiūrint, kad jis būtų ir pa
žįstamas, ba gali atsitikti 
taip, kaip sykį atsitiko Mai
klui Lapsardokui. Norėdamas 
pajuokti Cincibelį, Lapsardo- 
kas paklausė:

— ,Ar šiur, kad tamstos vai
kystė buvo labai neturtinga. 
Žmonės sako, kad net dešimts 
metų kiaules ganei.

— Šiur, — atsakė jain Cin- 
cibelis. — Nuo to laiko aš 
tik užmetęs akį ir pažįstu, kas 
yra kiaulė.

me. 1915 m. jis paskiriamas 
į dvi gimnazijas kapelionu. 
Vokiečiams prie Vilniaus pri
siartinus, gimnazijos išsikėlė 
į vidurį Rusijos. Bet kun. 
Reinys pasiliko Vilniuje. Tais 
pačiais 1915 metais Vilniuje 
įsikuria pirmoji lietuviškoji 
gimnazija ir pedagoginiai kū

mas kaip Lietuvos Vyriausy
bės įkaitas. Kartu bolševikų 
buvo kalinami ir kiti lietu
vių veikėjai: kan. P. Dogelis, 
poetas Liudas Gira, kun. Vai
lokaitis ir kt.

Atgavęs laisvę kun. M. Rei
nys grįžb į Vilnių ir toliau 
tęsė savo darbus Kunigų Še

rnai. Jų kapelionu paskiria-' minarijoje, gimnazijoje ir lie
mas vėl kun. M. Reinys. 1916 
m. Reinys pakviečiamas pro
fesorium į Vilniaus Kunigų 
Seminarijų, kuų tenka jam 
dėstyti filozofijų ir sociologi
jų iki 1922 metų. Tuo pačiu 
laiku lietuvių gimnazijoj dė-

moningas lietuvis. Tai nepa I stė logikų ir psichologijų ir 
tiko kai kuriems lenkafms.1 pedagoginiuos kursuos gam-
Bet kun. Reinys buvo įpra 
tęs kovoti dėl lietuvybės. Tei

tos dalykus. 1920 ir 1921 m. 
skaitė Lietuvių Aukštuosiuo-

kiu kovotoju jis pasiliko vi . se Kursuose Vilniuje įvadų 
sų savo buvimo laikų Vilnių- j ir filozofijų ir gnoseologijų 
je. , Kun. Dr. M. Reinys buvo taip

Kun. M. Reinys tuoj buvo. pat keletu metų Lietuvių ftvie 
įtrauktas į visuomeninį lio tuno Draugijos “Rytas” pir-
tuvių gyvenimų. Teko jam 
dirbti su zitietėni, sekmadie
niais skaityti paskaitas įvai
riuose lietuvių susirinkimuo
se; uoliai dalyvavo pavasa
rininkų ir ateitininkų veiki-

niininkas ir Lietuvių Mokslo 
Draugijos vicepirmininkas. 
1919 m. nuo vasario 22 d. iki 
liepos 24 d. išbuvo Vilniaus, 
Daugpilio ir Smolensko ka
lėjimuose, bolševikų kalina

tuviškoje visuomenėje.
1922 m. birželio mėn. Lie

tuvos Universiteto Teologijos- 
Filozofijos Fakultetuose kvie
čiamas ekstraordinariu pro 
fesorium dėstyti psichologi
jai atvyko į Kaunu ir iki šiol 
dėsto Universitete bendrųjų 
ir lyginamųjų psichologijų, ir 
pedagoginę psichologijų (pe- 
dologijų). Kaip profesorius, 
kun. Dr. Reinys pasižymi ai
škiu sklandžiu ir turiningu 
dėstymu. Santykiuose su stu
dentais jis visuomet labai 
draugiškas. Štai kodėl stude
ntai jį ne tik gerbia, kaip 
profesorių, ibet ir myli, kaip 
kilnų žmogų bei auklėtojų.

(Bug daugiau)
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Pranašystės Apie 
Kristų

I

KAULAS: Jonai, prieš Kri
staus gimimą, kaip galėjo 
žmonės žinoti, kad ateis At
pirkėjas?

JONAS: Pranašai apsakė 
apie ateinantį Atpirkėją ir 
visus Jo darbus.

R AULAS: O kas yra tie 
pranašai ?

JONAS: Pranašai yra žmo
nės Dievo siųsti. Jie kalba 
tai, kų jiems Dievas įsako.

R AULAS: Kam jie kalbė
jo?

JONAS: Jie kalbėjo izraeli- 
ams, Dievo išrinktai tautai, 

kad jie nenuklystų nuo tik
rojo Dievo, kad saugotus nuo
dėmių, kad neprisiimtų stabų 
garbinimo ir kad prirengtų 
savo širdis ir protus prie a- 
teinančio Atpirkėjo.

RAULAS: Iš kur pranašai 
paėjo? Ar jie buvo kokie an
gelai, ar žmonės?

JONAS: Jie buvo žmonės 
iš visokio luomo bei pašau 
kimo. Izaijas pranašas paėjo

Tas, Kuris valdys izraelių 
ateis išganymas visoms tau
toms, kuris yra nuo pradžios 
ir bus iki amžinystės”.

RAULAS: Ar yra žinoma, 
kada buvo Danielius prana 
šas ir kų jis sakė?

JONAS: Danielius buvo pa
skučiausiu pranašu. Gyveno 
530—605 m. Jis apsakinėjo 
su didžiausiu aiškumu nuo 
Jeruzolimos miesto atstaty
mo iki pat Kristaus laikų ir 
viešų Jo tarpe žmonių veiki
mų.

RAULAS: Iš kur Danielius 
gavo tų aiškų žinojimų?

JONAS: Jam apre:škė Ga
brielius Arkangelas laike ma-

Lietuvos Sportininkų 
Atsilankymas

Liepos 8 d. žada būti svar
bi, iškilminga diena Pittsbu
rgho lietuviams, nes tų dienų 
čia lankysis Lietuvos sporti
ninkai. Sportininkų priėmimo 
komiteto rūpesčiu visos trum
po svečių lankymosi valandos 
bus sunaudotos lankymui žy
mesnių vietų, pagerbimui, nž- 
kandžiams ir t.t. Komitetas 
ir kiti pasitiks svečius ant 
stoties, iš kur vyks pas Jiez
nu pietums. Po to, lankys 
Pittsburgho universitetų bei 
Camegie muziejų. Paskui ža

ls Pittsburgho Ir 
Apylinkės

Girdėjau, kad birželio 19 
d. Vaišnoras Kastas išvažiuo
ja į Lietuvų. Jis yra genera- 
lis agentas Pittsburgho Žinių 
ir plačiai žinomas veikėjas. 
Daug metų nematęs Lietuvos, 
tat turės geros progos aplan-

šv. Kazimiero Parapija! vohllci^r’ Ar nePrlseis sa- 
________  1 (varne laike paklausti Šv. Ka-

Klebonijos statyba progre
suoja ir tam darbui aukos 
plaukia. Štai, praeitų savai; 
tę Jonės and Laughlin Steel 
Corporation per užtarymų Mr. 
A. L. McLaughlin dykai su
teikė įvairios plieno medžia
gos statybai. Medžiagos ver-

kyti savo mylim, motinėlę, K siekia keleto simlų do)(,
gimines ir pasigrožėti nauja 
Lietuva.

Linkime laimingos kelionės 
ir laimingo sugrįžimo.

Kažin, ar Pittsburgho ir a- 
pylinkės lietuviai katalikai 

da lankyti plieno dirbtuves kada nors susipras, kad se-
arha Heinz produktų išdirby-1 bravimas su laisvamaniais ir 

stes. Po to seks atsilankymas | jų parengimų karštas užjau
klos, kada jis meldė Dievo >. .«ios
pagalbos, kad Išvaduoti savo 
žmones (izraelitus) sunkios 
Cyrus karaliaus vergijos. Taip 
ir atsitiko. 536 izraelitai tapo 
paliuosuoti, sugrįžo įi Pales
tinų ir pradėjo atstatyti savo 
miestų.

RAULAS: Iš kokios gimi
nės Kristus turėjo paeiti?

JONAS: Iš Dovido, nes taip 
buvo Dievo apreikšta: “Kad 
iš Nekaltai Pradėtos Šv. Pa-

iš karališkos giminės ir buvo nos Marijos tur5s ateiti At.
1 aliai mokytas. Amos buvo iš 
neturtingos šeimynos,- bandų 
ganytojas. Eliesus buvo arto
jas, bet teisingas žmogus, už 
tai Dievas davė jam pranašo 
užduotis atlikti. Mozė (Mal- 
žiešius) paėjo iš aukštos gi
minės, bet buvo bandų gany
tojas. Jeromėjus paėjo iš dva
siškuos — Senojo Įstatymo 
kunigų. Ezechiel paėjo iš di
delių mokslininkų. Danielius 
buvo žymus rašytojas ir kar
vedys. Todėl, Raulai, matai, 
kad pranašai paėjo iš viso
kio luomo. Visi jie buvo tei
singi, Dievų mylinti ir vedė 
aštrios atgailos gyvenimų. Jų 
pirmiausias tikslas buvo ske! 
liti apie atgailų, kad žmonės 
būtų skaisčios širdies, kad 
laukių ateinančio Išganytojo. 
Pav., vienas pranašų — Mi- 
clieas — pranašavo, kur Kri
stus turės užgimti, ęakyda- 
mas: “Tu petliejau, Eplirato 
apskrityje, esi vienas tarpe 
tūkstančių mažų miestelių -In
dė jaus; liet iš tavęį paeis

pirkėjas. Jis bus vadintas 
Emmanuel (reiškia Dievas su 
mumis), kuris paeis iš Dovi- 
do namų”. J. V. S.

lietuvių ištaigų »— Seserų 
Pranciškiečių vienuolynų. Lai 
kui leidžiant, svečiams bus 
parodytas Lietuvių ūkis (I«i- 
thuanian Country Club) bei 
Mokslo Draugijos namas. Ga
lutinai vakare įvyks iškilmi
nga svečių priėmimo vaka
rienė su užimančia programa. 
Lietuvių Piliečių klube, Sou
th Side. Erdvioje Liet. Pilie
čių svetainėje bus galima Pit- 
tsburgbo lietuviams pasima
tyti ir paklausyti prakalbų 
svečių — Lietuvos sportinin
kų.

Sulvg komiteto informacijų
Sporto Mėgėjas

timas ir rėmimas yra labai 
kenksmingas religiniam ir 
tautiniam veikimui. Iki šiol 
vis 'matosi didesnė užuojauta 
laisvamaniško pobūdžio pa
ruošimams. Kaip dabar vis
kas matosi, tai daugelį lietu
vių katalikų galima pavadin
ti Molio Mote jais. Laisvama
niai be lietuvių katalikų už
uojautos ir rėmimo būtų jau 
seniai išnykę. Tad, vyrai, nors 
kartų pasirodykite save vy
rais, o ne Molio Motiejais.

Pittsburgietis

f

Keturių Draugijų 
Išvažiavimas

Metinis Piknikas

MT. PROVTDENCE. — šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjai sparčiai ruošiasi prie

Birž. 27 d. jau čia pat. Re
ngiamas 4-rių draugijų išva
žiavimas, iš eilės vadinamas metines gegužinės seselių Pra
“6-ta Lietuvių jNo-rth Side 
Diena”. Šiais metais yra re
ngiama Eranklin Grove.

Kiek girdėjau, parkas gra
žus, su maudynėmis. Grieš J. 
Vainausko orkestrą.

Rengimo komitetas dirba 
visomis išgalėmis, kad būtų 
viskas prirengta. Bus pasa
mdytas busas, kuris nuo Lie
tuvos Sūnų svetainės pigiai 
nuveš ir parveš.

Draugijos nuoširdžiai kvie
čia visus. Piknikų rengia Lie
tuvos Sūnų dr-ja, S. L. R. K. 
87 kuopa, S. L. A. 86 kuopa 
P. L. A. 1 kuopa.

nciškiečių vienuolyno naudai. 
Šiemet, seserims reikalinga y- 
patinga finansinė pagalba. Se 
serų ir mergaičių skaičiui ka
smet žymiai didėjant, darosi 
stoka vietos. Jau įsteigtas 
Statymo Fondas ir seserys 
rimtai svarsto apie didinimų 
mokslo įstaigos. Atsilankę į 
šį piknikų prisidės prie Sta
tymo Fondo ir tokiu būdu 
pagreitins statybos darbų.

Todėl visi iš visų Pittsbur- 
gbo kolonijų lietuviai, biznie
riai, profesijonalai ir darbini
nkai su savo šeimomis ir pa
žįstamais kviečiami atvykti

gisko laiko upeliu į amžiny- liepos 4 ir 5 dienų į Šv. Pra
bų. Kuo ^prasčiausia skait- nciškaus Seserų ūkį. Rengėi RINKTINĖS MINTYS 

KIEKVIENAI DIENAI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Birželio 17-ta Diena

Linksmumo Regulos

line visuma, pažiūrėk į pase
ku; tu pasiunti vienų asmenį, 
tiktai vienų, linksmai per 
dienų, — tai yra tris šimtus 
ir šešiasdešimts penkis metų 
bėgyje; ir daleiskime, kad tu 
gyveni tiktai keturiasdešimts 
metų po pradėjimo gyduolių 
gyvenimų, tu esi padaręs k<*-

jai užtikrina visiems šaunias 
vaišes. Renginio Komisija

Sis - Tas Iš West End

Kuomet atsikeli ryte, pa- j turiolikų tūkstančių šešis Ri- 
daryk pasiketinimų padaryti, mtus žmogiškų būtybių links- 
dienų linksma savo artimui, momis, nors bent nekuriam 
Tas lengvai padaroma: atlie- laikui. Ar čia ne paprasta?
karnas drabužis žmogui, ku
riam jis reikalinga’, malonus 
žodis nuliūdusiam, padrąsina
ntis išsireiškimas besistengia
nčiam. Menkniekiai savyje lo-

Tas pertrumpas pamokslui, 
perprastas etikai, perlengvai 
atliekamas tau sakyti, “Da
ryčiau, jei galėčiau”. — Syd
ney Smith.

ngvi kaip oras. tų padarys,! Būk kaip paukštis, kurs, 
nors bent, toms dvidešimts sustodamas savo lėkime tru- 
keturioins valandoms; ir jei pūtį ant permenkų šakų, jan- 
esi jaunas, pasitikėk tuo, tas čia jas pasiduodančias po juo, 
atsilieps, kuomet būsi senas;
ir jei esi senas, tas pasiųs 
tave švelniai ir laimingai žmo

Rėmėjai Pranciškiečių Vie
nuolyno buvo suruošę korta- 
vimo pramogų. Panašios pra
mogos šioje kolonijoje visuo
met būna sėkmingos, bet šį 
pramoga, iš priežasties karš
čių, nepe priaugi ausi a sutraukė 
mėgėjų. Mat, vasaros metu 
kiekvienas traukia į laukus, 
kad tyru oru pakvėpuoti.

Šiomis dienomis parapijos 
komitetas rūpinasi suruošimu 
poros piknikų parapijos la
bui.

Pirmas piknikas, kaip gir 
dėjau, įvyks liepos 11 d., A-

o tačiau gieda, žinodamas Į mšiejaus farmoje. Vietinis 
kad jis turi sparnus. — Vik- ' 
toras Hugo. iškaitykite “draugi*

rių. Tai jau antrų kartų ši 
kompanija padeda mūsų pa
rapijai. Prieš porų metų ji 
suteikė įvairios medžiagos 
mokyklos remontui. Pasirodo, 
svetimtaučiai daug mums pa
deda. Savieji irgi netoli at
silieka. Šių savaitę kleboni
jos statybai aukojo: Juozas 
Blumberis $25.00, Katarina 
Tumienė $1.00, Povilas Kve- 
deris $5.00, Jonas gi Marti
ninkas $25.00 paaukojo mūsų 
aukštesnės mokyklos knygy
nui — įsigijimui naujų reika
lingų knygų. Ačiū aukotojams 
ir garbė, ka4 supranta para
pijos reikalus. Gaila tų, ku
rie į visų darbų žiūri su pa
šaipa ir panieka, o dar kaip 
kas pasitenkina liežuvauda
mi... Skaičiau viename lietu
vių laikraštyje straipsnį su 
tokiu antgalviu: “Kur buvo 
Ispanijos katalikai prieš re-

zimiero kai kurių parapijo
nų: ‘...kur jūs buvote prieš...* 
Gaila jų, kad dar jie nesusi
pranta ir šiandien dar kaž
kuo nepatenkinti ir patys ne
žino, ko nori. Geriau būtų vi
siems stoti į bendrų darbų ir 
stiprinti savo parapijos tvir
tovę, kad dar ilgai lietuvių 
vardas čia pasiliktų minimas.

Čia dabar viskas gražiai 
sekasi. Kapinės įsigyta gra 
žiausios visoje apylinkėje. 
Prie pradžios mokyklos ati
daryta aukštesnioji keturių 
metų mokykla. Tai vienatine 
tokios rūšies visoje Ameriko
je, ir daug kitokių žymių da
rbų padaryta nei kiek nepa
didinant parapijos skolos; 
priešingai, naujos nuosavybės 
įsigytos, “casb” užmokėta ir 
originale parapijos skola su
mažinta. Vienu žodžiu, para
pijos reikalai yra gerame sto
vyje. Tik dabar reikia klebo
nijos statybos darbas baigti. 
Tai ir bus viskas. Tat, visi į 
darbų.

KELIAUK Į
LIETUVĄ

Naujausiu pasauly laivu
Queen Mary

Ii New Yorko per Cherburgą

Liepos 28.
Arba plauk vienu iš kiti) gerai 

žinomi) laivų

Berengaria
Liepos 21.

Aąuitania
Liepos 14.

BRITANNIC — Liepos 24
OEOROIO-------Liepos 10

Moderniškos ir patogios kabi
nos, puošnūs vleškambariai. Ko 
geriausias patarnavimas Ir mais
tas. Vynas dykai iki soties... 
Kelyje J senąją tšvynę aplanky
kite tarptautinę parodą Paryžiuj.

D51 tolimesniu Informacijų 
kreipkitės

C. J. ĮVOSHNER AD. WARASHTS 
2013 Carson SC. 1200 Carson St. 
Plttsburgh, Pa. Pltteburgh, Pa.

GUNARO WHITE STAR

kapinėse. Laidotuvėse mūsų 
klebonui prigelbėjo kun. Sa
dauskas iš Donorą ir kun. 
Kopera iš Cecil, Pa. Paliko 
nuliūdime sūnų Pranų ir ke
turias dukteris: Juzę, Onų^ A- 
gotų ir Stasę. Savaitę prieš 
palaidota jo moteris Agota.Kaip jau buvo minėta, pa

simirė a. a. Kazimieras Zi- 
mantis ir palaidotas šeimyni-j Palydėt prisirinko daug žkno- 
niame sklype Šv. Kazimiero • (Tęsinys 4 pusi.)

NORGE. ? J

DABAR GALITE ĮSIGYTI TĄ PUIKŲ 
N 0 R O E Refrigeratorių nupiginta kaina. 
10 metų garancija. Lengvi išmokėjimai. 
Penkių ir pusės pėdų šaldytuvas tik
už............... .. ........................... £137.50

Produktų
Išpardavimas

SU NORGE PEČIU JŪSŲ GAZO SĄSKAITA 
SUMAŽĖS PUSIAU, dėl to, kad šis pečius turi 
“ROCK-WOOL” insulacijų ir KONCENTRUOTĄ 
degutu. Įmokėti mažų depozitų, o balansų leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

PARLOR SETUS mes dirbam nuo
savoj dirbtuvėj. Plačiausias pasirinkimas. 

Kiekvienas setas pilnai ga~$Qfl.5O 
rantuotas. Nereikia “cash.”

ROOSEVELT FURNITURE CO., Ine.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Phone SEE 8760
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Pittstargk) Žinios
It SV. KAZOGFJRO 

PARAPIJOS

(Tęsinys iš 3 pusi. 
nių j bažnyčioj ir važiavo į 
kapines. Gaila. Tai buvo pa I? 
vyzdinga Šv. Kazimiero pa
rapijos šeimyna.

Amžinų atilsį duok jiems, 
Viešpatie! Gi likusiems nu
liūdime jų vaikams visi reiš
kia gilių užuojautų.
J

{rželio G d. buvo pasekmin
gas, nors ir neskaitlingas. 
Mat tų pačių dienų pasitaikė 
net keli piknikai. Kas gali 
subytinti North Side mote
ris! Jų i>askutinianie piknike 
mačiau net trejetų kunigų: 
A. Jurgutį, ir Georing iš 
Bridgeville ir kun. J. Pikuli

Vargonų Koncertas patarnavo, kaip visuomet, ži- 
_______ nomi Philadelphijos parapijų

Birželio 13 d., Vaišnoro Ka- darbuotojai. Kaip svečiam^ 
sto dukrelė Valentina davė į ^’P *r darbuotojams “Lietu- 
vargonų koncertų Carnegie' Hienos , seserys laliai dė- 
avetainėje. Velionis Carnegie k ingos.
padovanojo vargonus tam.

K CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
IŠ šv. Antano Dr-jos jy Žmonės atvykę dalyvauti 

25 tn. Sukakties * jubiliejam. apvai-

i iš Brightwood ir daug Pitts- 
burgbo biznierių.

Beje, Nortli Side biznieriai 
kurių yra gana daug ir pa
siturinčių turėtų susiorgani
zuoti ir pasirodyti pasauliu*, 
kaip tai daro South Side ir

Išvažiavimo pelnas ėjo lie- 
kad būtų rengiami visais ae- tuvių aukštesnei JUOZAPO 
kmadieniais koncertai dykai.'MARIJOS mokslo įstaigai,
Vargonininkas tos svetainės, kurių taip sumaniai veda sc-
susijiajžinęs su Valentinos ga- 8erys Kazimierietes. Šių vųsa 
bumais, leido jai tų sekma-Į1^ Juozapo Marijos vilos so-

__ , j llumestead biznieriai. Manau,
Kas Girdėt North Side kad jie tų prarys, tik reikia

pradžios ir vado.
Mirtis, pasisvaisčius po No- 

rtli Side ir nuskinus porų c<*. 
nų ir porų jaunų žiedelių, pi a 
sišalino kažkur, užleisdama 
vietų meilės dievaičiui, kuris 
skubiai jungia jaunas pore
les krūvon. Kad tik jis, šel
mis, klaidų nppridarytų.

Štai, birželio 5 d. moterys
tės luoman įstojo Jolin Hig
gins su Paulina Bagdonaite. 
Liudytojais buvo Bernard 
Higgins ir Ona Bagdonaitė. 
Šliūbas buvo laliai iškilmin
gas. Žmonių bažnyčion prisi
rinko daugiau, kaip sekma
dienį. Vakare lietuvių svetai
nėje iškelta puota dideliam 
skaičiui giminių, draugų ir 
kaimynų. Mat, Paulina, pa
prastai, visų čia vndinafha 
Peggy buvo visiems gerai.' ?i.- 
noma, ir mėgiama. Sodalie
tės neteko darbščios, suma
nios pirmininkės. Reikia ti
kėtis, kad moterų klūbas jų 
laimės.

Moterų klūbas po našaus- 
darbo, galės truputį pasilsė-

dienį koncertuoti.
Nors jauna muzikė, bet va

rgonais išpildė sunkius kom
pozitorių kūrinius ir visus 
dalyvius sužavėjo. Po kiek 
vieno kūrinio dalyviai rankų 
plojimu pageidavo dauginu 
muzikos.

Šis vargonų koncertas jau

de bus antras, gal dar gra
žesnis, išvažiavimas rugpiū
čio 29 d. Dalyvausime. F. P.

Pardavėjau'. Su šituo moto- 
c'klu Tamsta aplankysi visų 
pasaulį!

Pirkėjas: Kurį pasaulį! Ši
tų ar anų?

Paminėjimo

Birželio 13 d.,. Šv. Antano 
šventėje, Šv. Antano dr-jai 
minint sidabrinį jubiliejų, per 
sumų bažnyčia buvo pilnu 
žmonių. VLsi stebėjosi gražiu 
bažnyčios išpuošimu. Visur 
tik gėlės, gėlės.

Mišias laikė kun. A. Deks 
nis, asistuojant dviem kuni
gams ir keliolikai klierikų. 
Pamokslų sakė kun. A. Va
lančius. Šv. Grigaliaus cho
ras gražiai giedojo.

— Kelneri, ši dešra prarū- j Išėjus iš bažnyčios galinio 
gusi. Tai ne toji, kurių man buvo pastebėti daug nematy-
j__ : > • > m • -v i « i

nos Sop. dr-ja, Ciceros Grot- 
to gražiais drabužiais apsire
ngę, benas iš viešųjų mokyk
lų, lenkų Sus-mo 55 kp. jau
nųjų skyrius su savo benu, 
vedamu J. Gallivan, ir Šv. 
Valentino lenkų parap. Z. P.

kšAiojimų, kuris prasidėjo 11 
vai. po pietų.

Vaikštynės gatvėmis, buvo1 jaunuomenės skyrius su savo 
gražios. Jose dalyvavo karo benu. Ant galo šiaip jan di- 
veteranai uniformose, su dide-,de,is būr>'8 žmonių. Vaikšty- 
liu benu, Lietuvos Kareivių n5s dar5 važaus įspūdžio, 
draugijos, uniformos skyrius.'* Po vaikštynių parap. salėj 
Šv. Antano dr-ja, Visų Šven-!buvo muzikalė programa, pa-
tųjų dr-ja, Šv. Onos dp-ja. 

Į Šv. Jono dr-ja, Dievo Moti

LIETUVIAI DAKTARAI

įvairinta kalbomis. Rep.

LIE I UVIAI DAKTARAI

ti ir palaukti vyrų pikniko, nai Valetinai labai pavyko, 
kuris bene ketina įvykti lio- 

, pos 11 d., Franklin G rovė.
Tik abejoju, kad moterys il
sėtųsi ilgai; jos vėl kų naujo 
gražaus sugalvos ir pradės 
vykdyti. Dieve joms padėk’.

Birželio 6 d. D. Ž. bažny
čioj įvyko pirma vaikučių 
Komunija. Nors mažas tebu
vo vaikų būrelis, bet gražiai 
Seserų Pranciškiečių priren 
gtas.

Kitais metais Valentina ža
da vykti į užsienį, kad pa gi
linus mokslų muzikoj. Be a- 
bejonės, Pįttsburgbas susi
lauks naujos žvaigždutės mu
zikos srityje. Ten buvęs

Pavykusi “Lietuvių 
Diena”

davei pereitų savaitę!

— Atsiprašau ponas, dešra 
tai ta pati, tik gal kiek pa
senus !

tų veidų. Tai iš kitų koloni-

AKIŲ GYDYTOJAI

Bridgeville, Pa.

Birželio 14 d. mūsų bažny
čioje susituokė Silvestras Va 
glia sn Mare Šarkiūte?

Linkime uoliai sodaiietei

PHILADELPHIA, PA. — 
Birželio G d. įvyko sėkmin
gas išvažiavimas JUOZAPO 
MARIJOS vilos gražiame so
de, Newton, Pa. Kai Dievas 
davė gražių ir šiltų dienų, tai 
ir,,sveęjų, susirinko, apečųū įį 
Philadelphijos ir apylinkės, 
taipgi ir iš tolimesnių kolo-

96 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminnojamos — akinia 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

ouo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OAMal 0528

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR 3HIRUR0A8 

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

Kasdien išskyrus scrcdą, 
sekmadienį susitarus. 

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

TeL CANai 2346

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAI} IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0402

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

8147 So. Halsted St., Ohioage
Paned., Sered. ir Subat. nno 2—9 v.
Tel. Ofiso:

LAFayette 4017 
Tel. namų:

HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Rea.:
24C6 W. 69 Sk

terystės luome. Džiaugiamės
podraug su ja pasiekta laime.
Tik mūsų džiaugsmas būtų
kur kas stipresnis, jei Mary-

Birželio 12 d. porosn su*5.- tė būtų atsivedusi prie alto-
jungė Williain Langeli su O- riaus lietuvį bernelį.
na Adomaičiūte. Pabroliai bu- -n - i - ,' n _ w v. n- • n I Bažnyčia vestuvių dienų buvo Benn Mechetti ir Slella
Adomaičiūte.

Abiem poromg linkiu daug 
laimės gyvenime. Meilės die
vaitis matyt nepasitenkina 
tom dviem porom, jis darbuo
jasi toliau.

Štai, praeitų sekmadienį gi 
rdėjau klebonų užsakant: Ma
ce Carl Moks su *Brone Bum- 
bauskiūte ir Leonardas Utin
ius iš Baltimore su Emilija 
Lukoševįčiūte. Jei dar gar
nys pralietų dažniau rodytis 
North Side, tai mokyklos fo
ndas bežiūrint užsimegztų. Tik 
sunku jam vargšui pas mus 
atskristi per tris upes.

Moterų antras piknikas bi

i mJy-Dievo palaimos sunkiame mo-' • a v1 c n.v Nors po pietų buvo užėjęs
lietus, bet žmonių nenugųzdJ- 
no. Jam pasitraukus, žmonės 
linksminosi iki vėlumos.

Piknikų surengė pačios se
serys Kazimierietės. Svečiams

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMKr.RlCAUUY AKIŲ 
KHECIALItfTAK

SuvlrS 20 metų praktikavimo 
_ _ , Mano Garantavlmaa

r&ūngvtns akių įtempimų, k«fTi 
esti priežastimi Kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaud.in.ų aklų karšt), atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra. parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'nndoa nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj pagal sutart). Daugely 
atsitikimų akys atita4sumos be aki
nių. Kabios pigios kala pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7oo9

Seeley 9329 
Dr. K, Nurkultis

dahar yra su
Dr. W. Pas

1747 AV. Chicago Ave.. 8519 Com- 
merclal Ave. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius lr pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v. 
vakaro. , Į 1 i ■

LIETUVIAI ADVOKATAI

i vo išpuošta gyvom gėlėm. Tuo 
1 šventovės pagražinimu pasi
rūpino Alena Kasputytė, so 
daliečių draugijos pirminin
kė.

Praeitų savaitę baigė Bri
dgeville High Scbool trys lie- 
tuviai: Jonas Kazlauskas, Zo
fija Andriekiūtė ir Alena Ma- 
linauskiūtė.

Pirmadienį kun. A. Jurgu
tis išvažiavo į Šv. Vincento 
sGminarijų, Latrobe, Pa., re
kolekcijom. Grįš šeštadienio 
rytų. V.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

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

2415 West 64th Street
Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS 
Um. HEMLOCK 6240

J

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitas State Bank name 
Valandas kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pctnyžios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonu CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonu REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 8 v. v. 
Sukatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Ree. TeL Republic 5047

CLEMENT J. SY1LOW
LIETUVIS ADV0KATA8
88 Nerth La SaUe Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 

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

Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ren. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

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

Subatorns Clceroj 
1446 So 49th Ct.

Nuo 6 Iki 9 vąį. vak. 

Tel. Ofc. REPubiic 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTI8TA8

2423 West Marąuette Road 
▲n|rad., 9etvlrlad. il ncnktadienlair 

4-12 v. rytą; 1-5 p. p ; 6 9 v. v. 
dedtadienlals nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro

6e6ta6tentais nuo 2 v. Iki 9 v. v.
Sekmadieniais pagal sutarties.

Tet LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_______ Pagal Sutarti_________

TeL Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.________

Offiee Houra
2 to 4 and / to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanOoe

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pastai sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PROspeet 1930

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

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

Rez. 6951 S. Maplewood Av.
Tel. HEMlock 3977 

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

2423 W. Marąuette Rd.
_______________ TeL HEMlock 1818

Tel. BOUIevard 7048

DR. C. Z. VEZELTS
DARTI8TAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
_____ Seredoj pagal sutarti______

Tel. Ofise BOUIevard 8818-14 
Ree. KENvood 8107

DR. A. J. BERTASH
Ofieo vai. auo 1—3; nuo 8:30—8:38 

756 Wėst 35th Street
Ofieo Tel. VIRgiaia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL
DENEMARK, INC....TEN JŪS VISADA RASITE DIDELĮ PA-
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS-
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN- 

jSS|; KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR-
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 

‘ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEKH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631’ South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Tel. OANal 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Seredomie' ir Nedėl. pagal eitart]
REZIDENCUA

6631 S. Califomia Ave. 
Telefouae REPubiic 7866

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Claremont Ave. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal entartj

DR. CHARLES SEGALonsAs
4729 So. Ashland Ave.

2 luboe
CHICAOO, ILL.

Telefonas MIDvay 8888
OHSO VALANDOS: 

vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, pe pietą ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAI nt CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL JABde 0884 
Rea: TeL PLAaa 8400

VALANDOS:
Nae 18-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

Offioe Phone Rea. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavltt St
Vat «-4 pp- Ir t-t vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8)

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago*

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pngal nutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tet LArayttte 8016

VALANDOS:
2—<4 popiet — 7—8 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tai. CANa' 0287
Rea. PROspeet 0668

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 8o. Arteaian Ava. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai. vakaro

Tai. Offiee Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

DR. SDSANNA SLAKIS
Moterį) ir vaiki) lirų gydytoja
6900 So. Halsted SL

Valaadoe 2—4 po pietį), 7—8 v. vak.
eerednmie tr enhntontin.

Chicagos lietuvi:) iv. Kryiiaus li
gonini, kaip ją pripažinę American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Claas A 
rOiiee. Tai yra, aukičiaosi Ameri
kos medikaliai autoritetai mtteu li
goninę priskyri prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joa patarnavimu 2700 W. 69th SK, 
tel. HF.Mlock 6700.

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

f
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VIS DAUGIAU ČIKAGIEČIŲ
užvaduoja kitų-madų 

šaldvtuvus su

SERVEL ELECTROLUX

Jmokėjimas kelių dole
rių duos Electrolux jūsų 
namuose. Balansą ga
lima išmokėti mažais 
mėnesiniais mokesčiais. 
Jei norite, galite imti iki 

3 metų išmokėjimui.

Jokių judančių dalių 
išdilti

Sutaupykite daugiau 
su Electrolux 

TYLIUOJU GESO 
REFRIGERATORIU

• Vartokite Ek>ctrolux 
vieną mėnesį—tuomet ir 
jūg žinosite, kad Electro- 
lux nekainuoja—jis apsir 
moka.

Electrolux save apsi
moka sutaupydamas jums 
pinigų. Jia duoda jums 
sutaupyti daugiau negu 
paprastas automatiškas 
šaldymas. Electrolux kai
nuoja mažiau operuoti. 
Jis per ilgus metus kai
nuos mažiau operuoti, nes 
Electroluz neturi jokios 
mosime rijos išdilimui — 
pertaisymui!
Tfl< Electrolux duoda vi
sus šiuos pagerinimus
• Jokių judančių dalių 

išdilti
• Nuolatinė žema opera- 

vinso kaina
• Ilgiausias veiklumas
• Nuolatinis tylumas
• Pilniausias saugumas 

motetui
• Sutaupymas, kuris už 

jį užmoka ir užtektinai 
Ledo Šmotelių

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO
Į naujos bažnyčios statymo i kitne jiems eiti j aukštesnę

fondą aukojo po $100: Ona 
Vaitekūnienė už sav© miru
sio vyro sielą.

mokyklą.

Mokyklos Įteigimas visuo
met būna žavėjantis. Klebo
nas kun. Juozas J. Čuž&usks.s 
pasakė kalbą, įteikė diplo
mus ir už moksle pasižymėji
mus dovanas. Programa bei-

Mūsų parapijos mokyklos 
vaikų piknikas įvyko birž. 9 
d., Round ljake. Šios vietos
savininkas, seserinis prainnt, “ toUt«’himnu 
kasmet vaikams leidžia pikni- 
kauti savo paežerio miške.

Parapijos mokyklos užbai

Lietuvių Aviacijos Ir 
Sporto Diena

| Nekartą grožėjomės aviaci
jos dienomis, kurios buvo su
rengtos praė(jusiaia metam.

Šįmet aviacijos dieną ren
gia Liet. Nacijonalis Aero 
klūbas, kuris narių turi virš1 
šimto. Klūbui priklauso žy
mių veikėjų, profesijonalų, bi 
znierių, lakūnų ir šiaip žy
mesnių žmonių. Aviacijos ir 
sporto diena bus birž. 20 d., 
Ashbum aerodrome, prie 83

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

i MOOtlN COOKCSV . . CONSTAMT HOT WATM . . SKSMT MMHOCTATIOM . . OAS HCATING

THE PEO°! F S G 43 L'GHT ANO f O k c COMPANY
P M v? N t * . M A S H 600'’ (i

DIENOS ĮVERTINIMAS
(Įspūdžiai iš Marijonų Seminarijos Koply

čios pašventinimo)

(Tęsinyšj
Tėvo Generolo Žodis

Vyskupui O’Brien baigus 
kalbėti po šv. Mišių, Tėvų 
Marijonų Kongregacijos vy
riausias vadas, Didžiai Ger 
biamas Tėvas Generolas, kun. 
A. Cikoto, MIC., lotynų kal
boje širdingai padėkoj© Eks
celencijai, kad teikėsi tą die
nų apsilankyti ir naująją ko
plyčių pašventinti, ir pareiš
kė, jog Marijonų Kongrega
cija, kad ir jaunutė, tačiau 
pasiruošusi kiek galinti su 
Jo Eminencija Kardinolu Mu
ndelein visokiu atveju priei
namomis sąlygomis bendra
tis rbia uti. Tėvas Generolas po 
to lietuviškai prakalbėjo į 
žmones: padėkojo už aukas, 
už maldas ir visokią paramą 

•naujos koplyčios ir bendrai 
Marijonų Kongregacijos rei
kalams.

Pietūs

gimas įvyko birželio 13 d., 
7 vai. vakare, dr-jų salėje. 
Mokyklą baigė ir diplomus

Kitas mūsų darbas yra 
— surengti parapijos metinį ir Cicero gatvių.
pikniką. Gaspadoriais išrink
ti Mykolas Gustas ir Vitus

gavo: Leonardas Aleksos}.*, Rajūnas. Pikniko tikietai y- 
Kazimieras Burba, Edvardas ra pardavinėjami. Tikietas 
Čepaitis, Raimundas Grigu- I tik 25c. Dovanoms skiriame 
tis, Albertas Navickas, Kia- $lg.00. Piknikas įvyks liepos 
rensas Rutelionis, Vladas Ša- 18 dieną, Serbian Monestery 
palas, Albertas Subliekas, T- G round, Milwaukee avė., Rou- 
rena Grikšaitė, Bronė Rajū- te 45. Parapijos komitetas ir
naitė ir Darata Žigaitė. Lin- draugijos jau dirlba. Bėglias

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ DRAUGUOS 
XVIII SEIMO PROTOKOLAS

Antroji sesija

Sesiją atidarė seimo vedė
ja A. Nausėdienė, 2 valandą 
po pietų. Maldą atkalbėjo 
gerb. Motina Maria,. Kalba 
“Draugo” red. L. Šimučio. 
Sveikino gyvąją ARI) draugi
ją, kuri moka taip plačią pub
likaciją vesti ir veikti. K. Pa
žėrų nė sveikino su auka $5.00 
nuo Mot. Sąj. 61 kp. ir M. 
Pažėra nuo Šv. Mykolo su au
ka $5.00, dr. J. Poška «u au
ka $10.00 nuo Liet. Deni. 13 
Ward klubo. Jurgis ir Mag- 
delena Lukošiai su gausia au-

visa tai linksmai darė, nes 
žinojo, jog daro kilniam tiks
lui. , j .

Piknikas
P© visų iškilmių, Marijonų 

ūkyje įvyko piknikas. Čia 
visur matėsi tas pats lietuvi
škas nuoširdumas, džiaugsmas 
ir draugiškumas. Patys rėmė 
jai nuoširdžiai visą dieną vai
šino žmones. Gilios padėkos 
jausmą kėlė tie rėmėjai, ku
rie sušilę, saulės nudegti visų 
dieną bėginėjo, tikietukus pa- 
rdavinėjos kad tik daugiau 
galėtų uždirbti kilniam tiks
lui. Ir žmonės, matydami jų 
danbštumą, neatsisakė nuo 
paramos.

MisijOnierių Paroda
Dienos reikšmę nemažai pa

didino ir seminarijos Misijo- 
nierių kuopos paroda, kuri 
buvo specijaliai tą dieną su

ka $100.00. Amžinas narys, 
Ignas Radavičia, aukojo $100 
(jau antra-kart aukoja $100.), 
d r. A. Stulga sveikino daly
vius. A. Budaitis su auka $5 
nuo Susivienijimo 15 kp. Mo- į 
terų Sąjungos Apskričio pirm. 
K. Sriubienė sveikino ir su
teikė auką $5.00 nuo Sąjun
gos, Chicago Aps. Sveikino 
seiman susirinkusius Marijonų 
Kolegijos apskr. pirm. A. 
Bacevičius. Kun. J. Paškaus- 
kas prisiuntė sveikinimus raš
tu ir parapijos auką $40.45. 
A. Valančius su auka $5.00 
nuo Federacijos 13 skyriaus 
ir $5.00 nuo Šv. ,Antano drau
gijos. Sveikino seimą ir la
biau valdybą kuri tiek daug 
metų ištvermingai dirba. 
Kviete visus į Šv. Antano dr- 
jos 25 m. jubiliejų sukaktu
ves. Emilė Prosevičiūtė nuo 
Šv. Kaz. Akad. Alumnietės su 
auka $10.00, Simonavičienė 
sveikino eu stambia auka

Dievo (Ap. par. ministrantų. 
Sveikino seimą Andreliūnas, 
B. Nenartonig su auka $5.00. 
S. ir O. Šambarai suteikė 
gausią auką $25.00. E. Nedva- 
rienė su auka $5.00. Ir p. Ja- 
nulionienė aukojo $5.00. Kun. 
Urbonavičius sveikino visus 
delegatus su auka $12.65. Kun. 
Pr. Vaitukaitis sveikino ir su
teikė auką $80.00. B. Bytau
tienė nuo M-ot. Sąj. 1-rnos kp. 
sveikino ir aukojo nuo savęs 
$3.00. . : , •

Pereito seimo protokolas 
perskaitytas ir vienbalsiai pri 
imtas.

Programa turininga. Daly
vaus lietuviai lakūnai, para- 
šutininkai, ristininkai, kumš
tininkai, akrobatiškų šokių 
mėgėjai, dainininkės, akordi- 
nistai. Kalbėtojais bus kon. P. 
Daužvardis, majoras Kelly, 
teisėjas J. T. Zūris, County 
Clerk M. Flynn, aid. J. Egan, 
aid. B. Connelly, šėrifas To- 
man ir kiti.

Programa prasidės lygiai 1 
valandą po pietų prie Dariaus 
ir Girėno pafcninkloL Čia at
skris keturi lakūnai ir ber
danu iš padangių gyvas ro
žes atiduos pagarbą žuvusie- 
ms lakūnams. ?

Skaitlingai susirinkime, pa
gerbkime savo didvyrius ir 
dalyvaukime sporto bei avia
cijos dienoje. Visų lauksime, 
atsilankiusius pavaišinsime ir 
palinksminsime. Nuoširdžiai 
kviečiame Dr. J. P. Poška

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Lšdiibėj&i aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
* * y **

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
s-------

Suvirš 50 metų prityrimo o
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite

pinigus ■ o - ■-
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAMO AVB.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Baaltletnms — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LAFAYETTE 5800

A. H A.
JONAS LESAUSKAS

Milte birželio 15 d.. 1937 m- 6 vai. ryto, sulaukęs 
pusės amžiaus. Kilo iš Šiaulių apskrities, Lygumų pa
rapijos, Joniškaičių kaimo. Amerikoj išgyveno 23 mt.

Paliko dideliame nuliūd?me moterį Oną, po tėvais 
Keturakaitė (Ketter), sūnų Joną, dukterį Eleną, uoš
vius Andriejų ir Magdaleną Keturakius, švogerius, 
švogerkas ir girmnes; o Lietuvoje brolį Juozapą ir 
jo šeimą.

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

namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas l 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Uošviai, ftvoge 
riai, Švogerkos ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Te
lefonas CANai 2515.

Aki D III AklPC PATARNAVIMAS 
HiTlDULAnbL dieną ir naktį
n V Y A T KOPLYČIOS VISOSE JU I I\nl miesto dalyse

P. J. RiiOus 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

LataiczirSni
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULhnan 1270

I. Liukvins
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skitas

4348 So. California Avė. 

Phone L AFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

Į

1646 West 46th Street
Pbone BOUIevard 5203-5566

Per pietus, be Jo Ekscelen
cijos, trumpai kalbėjo dar 
pralotas M. Krušas, kun. J. 
Vaičūnas, Lietuvos konsulas 
Chicagoje Daužvardis, L. Ši
mutis, dr. A. Rakauskas ir 
ant galo Tėvas Generolas kun. 
A. Cikoto, MIC., kuris dėko
jo \isiems už atsilankymą ir 
prašė ir toliau panašiai Tė
vams Marijonams aukomis ir 
kitokia parama gelbėti.

Negalima praleisti nepalmi- 
nėjus Nekalto . prasidėjimo 
Seselių ir jų talkininkių, ku
rios nuo pat ryto iki vakaro 
bėginėjo, triūsėsi, kad pietūs 
ir užkandžiai išeitų tvarkin
gai ir atsakančiai. Nors šis 
darbas buvo sunkus, tačiau

ruošta. Ši kuopele jau kelinti u aio.... . ... $100.00, Ambrose su auka $10metai kai seminarijoje gyvuo _ 4._
ja: prie jos veikimo iki šiol 
yra prisidėję natmaža žmonių.
Parodoj išstatė savo darbą, 
kuo ji užsiima, ką renka. Pa
roda šios kuopelės buvo pir
mutinė, todėl nebuvo galima 
visko atsiekti. Neabejojame, 
jog paroda žmonėms patiko 
ir juos supažindino su Mili
jonierių kuopos veikla, kuri 
įtrauks daugiau bendradarbių.

Padėka

Šiuomi reiškiu širdingą pa
dėką dr. S. BieŽiui už sėkmi
ngą gydymą. Taipgi Šv. Kry
žiaus ligoninės slaugėmis ir 
seselėms Kazimierietėms už 
gerą priežiūrą.

Petronė Daunorienė

nuo Motinų Rėmėjų klubo. 
Labdarių 5 kp. sveikino J.1

Dimša su auka $3.00 ir ,jo pa-1 
ties auka $3.00. Kun. Ig. Al-j 
bavičius atsiuntė savo anka 
$5.00 su širdingai* linkėji
mais. Garbės narė tapo Eva 
Brown paaukodama $25.00. 
Jinai atvyko net iš Colorados. 
L. Šeputienė aukojo $1.00. O- 
gentų šeima sveikino su $6.00 
auka. E. Čepulionienė su auka 
$6.<X) Kun. A. Baltutis netik 
užleidžia par. salę seimaati, 
bet atsilankęs sveikino ir su
teikė auką $10.00, Jaucienė su 
auka $6.00. F. Jautienė su au
ka $10.00, Zalanda sveikino 
su auka $10.00, B. Vaišnoras 
iš 112 kp. L. Vyčių auka $4.00 
ir A. Česna aukojo $2.00 nuo

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South FahileM Avenue

TeL LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

B a' T _

Ezerskis ir Suneš
Jirozapas Emteikis
<fr

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

IR 4704 So. AVestern Ai 
T£VAS Tel. VIRginia 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 
3958 VVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

OARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
flOM 9000 <90 W. 15th Ava.
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VIETINES ŽINIOS MelroseparkiečiŲ
Piknikas

Gražiu Bankietų Bus 
Įteiktas Kun. I. Al- 

baviaui ordinas

Federacijos Chicago aps
krities iniciatyva, Picadilly 
viešbuty, Roof Garden, ren
giama bankietas žymiam A- 
merikos lietuvių veikėjui ir 
Federacijos Centro iždininkui 
kun. I. Albavičiui, kuris šį
met minės ir 25 m. kunigys
tės jubiliejų, pagerbti. Per ba- 
nkietų bus įteiktas D. L. K. 
Gedimino ordinas, kuriuo ne 
seniai buvo apdovanotas Lie
tuvos vyriausybės.

Bankietas rengiamas kun. 
I. Albavičiaus vardinių išva

Įdomu, Skaitykite!

Šiomis dienomis netikėtai 
teko sužinoti, kad du įžymūs 
lietuviai sportininkai, būtent 
Benediktas Budrikas susižie
davo su Juozapina Uselyte.

J. TJselytė yra gimus ir au
gus West Pullmane. Dabar 
devyni metai kaip gyvena Ci
ceroj. Čia darbavosi L. Vy
čių 14 kp. kada L. Vyčių 
apskritis turėjo mergaičių 
Basketball lygų, dabar žaid
žia su Šv. Antano C. Y. O. 
mergaičių basketball koman 
da. Jinai yra plačiai žinoma 
ir svetimtaučių mergaičių 
sportininkių tarpe kaipo Jo
sephine Kilis.

Į B. Budrikas yra gimęs irkarėse, t. y. liepos 30 d., 8 
vai. vak. Įžanga $1.50 „me- anįę/Bridįj»rte,"taiįęš'Sv.

Jurgio parapijos -ir Tilden 
High Sehool mokyklas. Mo
kindamasis atsižymėjo basket
ball ir diving sporto srityse. 
1935 metais su Amerikos spo
rtininkais lankėsi Lietuvoje, 
kur taipgi atsižymėjo. 

Linkime pasisekimo!

mui.
Rezervacijos jau dabar pri

imamos telefonu: Canal 7790
Rap

Pasveikino Marquette 
Parko Kleboną

Užvakar gerb. kun. A. Ba-1 
tutis minėjo savo gimimo die
nų (nesakysiu kiek metų su
laukė). Ta proga susirinko 
kunigai ir kiti jo draugai 
gerb. Marųuette Parko klebo
nų pasveikinti.

nn — • ir •i arėsi Kunigai
Užvakar pas gerb. kun. Ba 

ltutį buvo susirinkę Chica
gos lietuviai kunigai ir tarė
si svarbiais visuomenės reika
lais. • i SKAITYKITE -DRAUGĄ

Adolfą Diena

Šiandie šv. Adolfo — visų 
Adolfų diena. Tarp daugelio 
kitų, šiandie savo vardines 
švenčia ir- Adolfas Mondeika, 
Šv. Antano parap., Cicero, 
vargonininkas, Am. Liet. Va
rgonininkų Sų-gos ir tos sų 
gos Chicago provincijos iž
dininkas. Sveikiname.

MELROSE PARK, ILL. —
Ateinantį sekmadienį, bir

želio 20 d., Kančios Jėzaus ir 
Tėvų Marijonų Rėmėjų drau
gijos rengia piknikų West 
Melrose Parke, tarpe 34-tos 
ir 35-tos gatvių prie Lake st. 
Įžanga dykai. Bus visokių 
žaidimų: lenktynės moterims, 
vyrams, vaikams; laimėtoja
ms dovanos; bus gardžių gė
rimų ir skanių užkandžių.

Šokiai prie smagios orkes- 
tros.

Ypatingai įdomiausia bus 
virvės traukimas tarp melro- 
separkiečių su bellvoodiečiais 
ir maiwoodiečiais.

Pasirodo, kad Melrose Pa
rko lietuviai nepasitenkina 
įdėjimu lango ir įamžinimu 
savo vardo Tėvų Marijonų 
Seminarijos koplyčioj, jie tę
sia savo gražių darbuotę ir 
toliau. Gal ryžtasi kų nors 
kita įtaisyti. Sunku suprast’. 
Bet ateitis parodys.

Tat, ir į ateinančio sekma
dienio piknikų, nuoširdžiai 
kviečiami visi malonūs kilnn- 
širdžiai nuvykti ir pasilink
sminti tyrame ore ir kartu 
paremsite gražų darbų, kurio 
pelnas skiriamas kilniam tik
slui. Komisija

tauto parke. Nutarta sureng
ti liepos 18 d. parapijos dar- 
želyje linksmų sporto bei le
nktynių piknikėlį, klebonijos 
remonto naudai.

Be to, nutarta rugpiūčio 29 
d., parapijos darželyje ir sa
lėje turėti didelį parengta ų, 
parapijos komitetų ir visų 

1 parapijoje gyvuojančių dr-jų 
ir klubų.

Parapijos stovis yra kuo- 
puikiausias. Klebonija viduje 
perdirbama ir gražiai deko
ruojama ir iŠlauko pusės nau
jai aptaisomą. Bažnyčios ir 
mokyklos mūras iš lauko nau
jai perdirbamas.

Nutarta išdažyti parapijos 
mokyklų. Visiems darbams 
reikės nemaža pinigų. Klebo
nas ir parapijos komitetas y- 
ra griežtai nusistatę, kad re
monto išlaidoms būtų sukel
tas fondas parengimais.

ĮBirželio 11 d., parapijos 
svetainėje įvyko mokyklos 
mokslo metų _ųSbaigimas. Bu
vo labai graži ir įvairi prog
rama, kurių išpildė visų sky
rių vaikučiai. Nors buvo pa
prastas vakaras, bet publikos 
priėjo pilna svetainė ir visi 
grožėjosi vaikučių išlavinimu. 
Už tai padėka priklauso mo
kytojoms Šv. Kazimiero Se
selėms.

M

West Pullmano 
Naujienos

Birželio 6 d. įvyko parapi
jos komiteto su klebonu pa
sitarimas. Svarstyta parapi
jos Teikalai bei parengimai. 
Kalbėta apie metinį piknikų, 
kuris bus rugpiūčio 1 d., Vy-

4'

t
URŠULĖ

TAMAŠAUSKIENĖ
(po tėvais Ročkaltė) 

mirė birželio 18 d., 1937 m.
11:18 vai, ryto. sulaukus pu
sės amžiaus

Kilo 18 Lietuvos, Butklšklų 
parap. Amerikoje išgyveno 21 
metus.

Paliko dideliame nuliOdlme 
vyrą Adoma, posūnius; Povi
lą. Adomą lr Bronislovą, po
dukras Stellą, Eleną lr Mari
joną, Ir rimines; lr Lietuvoje 
rimines.

Kūnas pašarvotas 1815 So. 
Union Avė.

Laidotuvės Jvyks BeStadten), 
birželio 18, 18 namų 8:80 vai. 
.ryto bus aUydėta J Dievo Ap- 
veizdos parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyka gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
rimlnea draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Posūniai, Po- 
dukrės lr Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. M. 
Skučas. Tel. MONroe 8877.

.t
AJA

MYKOLAS STONIS
mirė birž. 18 d.. 1887 m.. 8:80 
po pietų, sulaukęs 68 metų 
amžlaua

Kilo 18 Taurarės Apskričio. 
Žvingių parap., Rasčlų kaimo.

Amerikoje ĮBryveno apie 87 
metus amžlaua.

Paliko dideliame nuliūdime 
Draugus lr pažystamus.

Laidotuvėmis rūpinasi Mr. & 
Mrs. Peter Martinkus.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Paulina St.

Laidotuvės Jvyks Šeštadieny. 
Birželio 19 d. 18 namų 8 vai 
ryto bus atlydėtas J Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Draugai ir pažys
tami.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Telefonas Blvd. 5203.

KAUNE NAPALEONO PARODA

Napaleono 1 armijos divizijos 
generolas, Poniatovskis, Rusi
jos imperatorius Aleksandras 
1, Tadas Kasciuška ir daug 
kitų. Viso potretų išstatyta 
per 10.

II skyrius — Napoleono gy
venimo epiaodai. Čia Napole
onas karo mokykloje, Napale
onas dalina Garbės Legiono 
kryžius, Napaleonas Tilžėje 
susitinka su- Aleksandru I, 
Napaleonas vainikuojamas, 
priima paradus ir kt.

Trečias skyrius — kautynių 
vaizdai. Matyti, kaip Napale
onas nugali austrus, kaip žy
giuojama per dykumas, kovo
jama kitur.

Ketvirtasis skyrius — Na- 
paleono žygis per Lietuvų. 
Vaizdas Kalvarijoje, italų gar
bės sargybos Marijampolėje, 
Mykoliškyje, stovyklos Piliuo- 
nyse, ant Nemuno kranto^vi- 
sekaraliaus štabas, 4-asis arnji 
jos korpusas žygiuojo į Kruo
nį, imperatoriaus armija prie

------------- -Vilniaus, Nemuno, Dauguvos,
Kaip jau anksčiau esame iriuje vaizdžiai pirmiausia ma- perėjimai, armija žygiuoja į 

pranešę, Napaleono žygio per tyti pats Napaleonas. Napale- Smolensku, gržtanti iš Rusi- 
Lietuvų 125 metų sukaktuvių onas Rusijoje, Napaleonas ijOg armįja Vilniaus rotušėje, 

imperatorius, Napaleonas ,^0 Kauno, Klaipėdos,
Prancūzijos imperatorius ir ’j'įl^es vaizdai.

Birželio 20 (L, parapijos da
rželyje ir salėje bus linksmas 
piknikas, kurį rengia naujai 
susiorganizavęs jaunų žimonių 
parapijoje klubas. Pikniko 
pelnas eis klebonijos remon
tui. Šokiams grieš Phil Pal
mers orkestra. Visus kviečia
me skaitlingai dalyvauti.

i Rap-

... bet Q
____

■’y (•
|| Džiaketai I
7Ti~’ra>TT ir'garaniuoja dviEzauo cigaretus g

V *'** -^ *'

.Ai- -
- •'t

gr ' '•S-
y ■' V.

Ka sis ekstra dziaketas jum duoda
Mnutrns, imo... Dvigubai-Švelnūs 
OLD GOLDS buvo pirmieji varto
ti Cellophane įvyniojimų kaipo 
priedinę apsaugų cigaretams.

Geras sumanymas. Taip geras, 
kad visi kiti cigaretai taipgi pra
dėjo vartoti. Geras sumanymas — 
bet neužtektinai geras. <
spalių, ims... Dvigubai-Švelnūs 
OLD GOLDS įveda EKSTRA 
džiaketų. Dvigubaa Cellophane. 
Dvigubos įvyniojimas. Užtikri
nant Amerikos cigareto rūkytojui 
tikrai ŠVIEŽIUS cigaretus nežiū
rint kur juos pirks.
šiandien .. .OLD GOLD orų-nejlei- 
džiųs, klimato-apsaugotas pakelis 
nebe teorija. Kad tas EKSTRA 
džiaketas iš tikro duoda rūkytojui 
ŠVIEŽUMĄ yra pripar adyta kas-

dienų per kuone du metus. Ir tai 
pri parodyta visokiuose klimatuo
se.* karščiuose, šalnose, sausrose 
ar drėgnumoj.

Tad OLD GOLD rūkytojas gė- 
rėaai ne vi-en rinktiniausiais ge
riausių erdlių tabakais ir žymių 
OLD GOLD dvigubai-švelniu su
derinimu.

Jig gėrisi šiom tobulybėm ge
riausiam stovy. Dvigubai-Švelnūs 
OLD GOLDS yra visuomet švieži. 
Visuomet skanūs. Niekuomet er
zinanti. Niekuomet oro-nuvargin- 
ti ir klimato-nuvedkti.

Negalite nupirkti pasenusį OLD 
OOLD. EKSTRA džiaketas yra 
jums garantija.

P. LORILLARD COMPANY, Ine. 
(Įsteigta 1760).

V1MVT1NIS 
“fiei.ix»rHAN«” 

MIAUKTAM ATSI 
BARO M

APAČIOS
Copyright, 1987. hy P. Lorfllard Oo.. Ino.

Pavaišinkite save ŠVIEŽIAIS OLD GOLDS šiandien

proga, lietuvių prancūzų drau
gija Kaune surengė Napaleo- 
;no parodų.

Gegužės mėn. 20 d. Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejaus 
patalpose toji paroda huvo iš- 

I kilmingai atidaryta. Atidary
me dalyvavo keli šimtai kvie
stųjų aukštųjų asmenų. Jų! 
tarpe Valstybės Prezidentas 

(Antanas Smetona, ministeris 
pirmininkas J. Tūbelis, seimo 
pirmininkas inž. K. Šaltenis, 
kiti vyriausybės, kariuomenės 
vadovybės ir diplomatinio 
korpuso nariai.

Tas žygis Lietuvoje yra pa
likęs daug pėdsakų, yra dide
lės istorinės vertės, plačiai 
dar ir dabar beveik visoje 
Lietuvoje atmenamas, nors ir 
ne savomis akimis jau maty
tas. Pasiekęs Lietuvos žemę, 
Napaleonas oficialiai paskel
bė karų Rusijai. Būdamas 
1812 m. birželio mėn. Aleksote, 
Napaleonas paskelbė baudžia
vos panaikinimų. Būdamas 
Vilniuje, sudarė Lietuvos Ku
nigaikštijos valdžių.ą

Visa tai parodos rengėjai ir 
norėjo vaizdžiai šioje parodo
je pavaizduoti, visiems pri
minti, dokumentais ir kita 
kuo parodyti tuos Napaleono 
žygius, pavaizduoti ir ben
dresnę ano meto Prancūzijos 
ir Lietuvos padėtį, žymesniuo
sius to laiko vyrus, jų darbus 
ir kt.

Po iškilmingosios parodos 
atidarymo dalies, svečiai ap
žiūrėjo pačius porodos ekspo
natus. Jie išdėstyti net dve
juose aukštuose ir užima kelis 
muziejaus kambarius. Ekspo
natai surinkti iš pačios Lietu
vos; įvairių jos įstaigų bei 
privačių asmenų, Prancūzijos 
ir kitur. Viso parodoje ekspo
natų yra keli šimtai. Ekspona
tai labai įvairūs, čia žemėla
piai, litografijos, gravifirės, 
nuotraukos, portretai, ginklai, 
čia pat knygos ir kt Tai nau
dinga medžiaga dar geriau 
pažinti patį Napaleomų, jo di
dvyriškus žygius, tos epochos 
gyvenimų ir pan.

Visa paroda suskirstyta į 
keletu skyrių. Portretų sky-

GARSINKITĖS "DRAUGE"

Italijos karalius, Napaleonas 
ant arklio, galerijoje, Napaleo 
nas studijuoja Prūsijos žemė
lapį, ir t. t. Matyti jo marša
lai, motina, žmona, ainiai ir 
kiti. Ten pat Varšuvos kuni
gaikštijos karo

PLATINKITE “DRAUGI”

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Penktame skyriuje įvairūs 
prancūzų liaudies raižiniai. 
Napaleonas Boulogne stovyk
loje. Napoleonas įžengia į 
Madridu, Napaleonas grįžta 
iŠ Elbos salos, Napaleonas

ministeris, Vienoje ir pan.
Šestųjį skyrių sudaro to me

to uniformos. Lietuvių grena- 
dierio, lietuvių ulono, raitųjų 
šaulių, kazokų, lenkų ulonų, 
septintųjį — ginklai, ašt.untų- 
jį — medaliai.

Devintasis skyrius sudary
tas iš įvairenybių — dešimta
sis iš dokumentų ir rankraš
čių, vienuoliktasis — iš spau
sdintų skelbimų, dvyliktasis 
— žemėlapių ir tryliktasis 
knygų.

Išmokam 4%
DTVIDENTAS U2 

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 SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

GARSINKITĖS “DRAUGE”
CLASSIFIED

NAMŲ VAI.YTO.IAS TR POPIE- 
RtOTOJAS

i Kas norite namu, Išvalyti lr 18- 
popieruotl, tai kreipkitės J ;

J. Purtokaz 
8425 80. Rlch mond St

Tel. Hemlock 2678

Manant statyti sau naują namą 
ar pcrtaiavti seną, paSankite

JOHN VILIMAS
Oontractor and Builder,

6739 So. Msplewood Avė., 
Telefonas PROspect U 85.

PARDAVIMUI NAMAS
>Bar?enas! Pardavimui 10 apartmen- 
i tų namas su 3 krautuvėm. Brigh
ton Parke. Kralpkltčs J P. Sloger, 

i CANal 1956.
1 PARDAVIMUI I.OTAS

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

BUICK 
&

PONTIAC
(gr

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

OAUBI8, SABONIS, BULAW, BAHKEVIČIU8, BAČKY8


