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Viskas paruošta įsiveržti į 
Bilbao miestą

HENDAYE, Prancūzija, tą ir užima miesto vandens re 
birž. 17. — Žiniomis iš Ispa-į zervoarą.

SARGYBA SAUGOJA GELEŽINKELĮ

£3 ■S

<

nijos, nacionalistai daugiau su 
sistiprino Bilbao paribiais. 
Lakūnai dar baisiau išgriovė 
Bilbao centrą. Nacionalistų 
koliumnos jau perkirto svar-
jausią Bilbao Santander plan ] duoti.

Viskas paruošta veržtis j 
miestą ir šiam žygiui tik lau
kiamas gen. Franco įsakymas.

Savo ruožtu, Bilbao radika
lai be kovos neturi noro pasi

Šalies vyriausybe steigiasi gražinti 
taika plieno pramonėje

Darbo departamento sekretorė 
paskyrė tarpininkų boardą

AVASHINGTON, birž. 17. buvusio NRA administrato- 
— Šalies vyriausybė pagaliau! riaus padėjėjas, o šiandien 
imasi žygių grąžinti taiką darbo departamento pasekre-

L,'
Mil

Pennsylvanijos geležinkelio ginkluotoji sargyba saugoja bėgius nuo gadinimo Wa- 
rren, O. Tais bėgiais susisiekiama su paliestomis streiko plieno dirbtuvėmis. Anądien
bėgių dalis su dinamitu išgriauta. (Acme Photo.)

plieno pramonėje.
Darbo departamento sekre

torė paskyrė tarpininkų boar
dą iš trijų asmenų. Paskirti: 
C. P. Taft, advokatas iš Cin- 
cinnati, O., L. K. Garrison, 
AVisconsino universiteto teisią 
mokyklos profesoriusi, ir E. T. 
McGrady iš Boston, Mass.,

IR GI MAŽIAUSIAS UŽ 
DARBA ATLYGINIMAS

torius.
Taftas paskirtas boardo 

pirmininku. Boardo nariai su- 
vyksta į Clevelandą ir ten 
steigia savo darbui centrinę 
raštinę.

Aiškėja, ^Vagnerio darbo 
santykių aktas niekam tinka
mas. , . . : 4 i-t/

MAJORAS ŠAUKIAS 
PREZ. ROOSEVELTO 

PA6ELB0S

ŠVENTASIS TĖVAS IR
HA NACIUS

CEKOS VIRŠININKAS JEŠOVAS 
ĮPAINIOKI SOVIETŲ GENEROLUS

ŠIANDIEN JEŠOVAS YRA STALINO 
NUOLATINIS DRAUGAS

1
Kolektivių ūkių valstiečiai

sukilo prieš savo engėjus
RYGA, birž. 17. — Sovietų cbačevskis manievrų laiku pa.

Rusijos kariuomenė yra vie
natinė pasauly kariuomenė, 
neturinti savo kontrolėje amu 
nicijos sandėlių. Visus sandė
lius ir arsenalus kontroliuoja 
slaptoji policija (čeką). Tik

stebėjoj, kad iš čekos kontro. 
liuojamų sandėlių gauti šovi* 
niai yra tuštutėliai, arba ne
tinkami. Maršalas apie tai 
pranešė Stalinui ir reikalaVo 

'visus amunicijos sandėlius Lt

Remiantis Illinois valsty
bės žmoniškesnio mažiausio 
(minimum) atlyginimo įstaty
mu, valstybės darlx> direkto
rius M. P. Durkin, paskelbė, 
kad moterims ir nepilnamie- 
čiams skalbyklose nustatomas 
mažiausias atlyginimas, kas į- 
sigalios rugpiūčio 2 d.

Tuo tikslu Durkin valstybę 
paskirsto į tris rajonus. Pir
mojo rajono (kurį sudaro ap
skritys: Cook, AVill, Lake, Du 
Page ir Kanų) skalbyklų dar
bininkėms jis skiria 28 centus 
už darbo valandą, arba $11.20 
už 44 valandų savaitės darbą 
Kitiems rajonams — mažiau.

MIN. NEURATHAS VYKS 
I LONDONĄ

LONDONAS, birž. 17. —
Patirta, ateinančią savaitę 
čia žada atvykti Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris ba 
ronas von Neurathas.

Spėjama, jia atvyks taikos elemento 
reikalais. Jis tarsis su Angli
jos užs, sekretorium Edenu 
Ispanijos ir naujos Europos 
saugumo sutarties klausimais.

Anglija pageidauja iš Ispa- 
nijos ištraukti visus svetimų 
valstybių savanorius. Vokieti
ja, kaip ir Italija, šiam sumar 
nymui palanki, jei visos vals- 
tyliės sutartų tai padaryti.

Vo«kietijaj taika ir gi yra

JOHNSTOWN, Pa. birž. 
17. — Šio miesto majoras 
Shields telegrafavo preziden
tui Rooseveltui prašydamas 
kokiu nors būdu suturėti C.I.O. 
pirmininko Lewiso įsigalėji
mą, susijusį su žmonių pagro
bimais, kruvinuoju smurtu ir 
kitomis piktadarybėmis.

Šis miestas, pareiškia ma
joras, jau negali toliau pakęs
ti plieno fabrikuose vykdomo 
streiko ir streikuojančių ele
mentų vy kdomo teroro.

Majoras prašo prezidento 
kaip nors vaduoti šį miestą 
ir jo žmones n,uo žmogžudiško

Pas prezidentą kreiptasi po 
bombos susprogdinimo- ties 
vienu fabriku, kas tarp gyven
tojų sukėlė pasiaubą.

GRIŽO PATRULIUOTI IS
PANIJOS PAKRAŠČIUS

. . svarbus dalykas. Ji negali
Kai kuriose skalbyklose mo spRr-iai ginkluotj9i kaip tai 

karna daugiau. Nuo rugp. 2 d. ga). Ang]ija ,Vokietijai trllm. 
jos panaudos mažiausi, atly- pa ;aliav()s visur gr0.

bia Anglija.
Kaip žinoma, Ąnglija nuo

lat yra gražiuoju su Vokieti
ja. Tad ir abiejų sutarimas 
svarbiaisiais reikalais yra ga
limas. jrfįfl

ginimą. Tas privers darbinin-1 
kės organizuotis.

UŽDRAUDĖ KOLEKTAS 
PROTESTANTŲ BAŽ

NYČIOSE

BERLYNAS, birž. 17. — 
Nacių autoritetai uždraudė da 
rytį kolcktas protestantų baž
nyčiose, kurių dvasiškiai kovo
ja prieš nacius.

LENKIJOJE SUIMTA 
83 RAUDONIEJI AGI

TATORIAI

PADIDINTA PIENO KAINA

Didžiosios pieno kompani
jos Chicagoj pieno puskvortei 
padidino kainą iki 8 centų — 
vieną centą daugiau. Pieno 
kvortai kol kas palikta sena 
kaina. , ■ u

CASTEL GANDOLFO, birž. 
17. — Šventasis Tėvas Pijus 
XI suteikė audienciją Vokie
čių Vengri seminarijos Ro
moje naujai įšventintų kunigų 
grupei.

Šia proga Jo šventenybė 
kalbėjo apie Katalikų Bažny
čios persekiojimus Vokietijo
je ir smerkė Ąacius, kad jie 
aklai kovoja prieš Kristaus 
Bažnyčią. Katalikai persekio
jami už reiškiamą Kristui 
meilę, sakė Popiežius.

Popiežius laimino naujus 
kunigus ir sveikino juos grįž
tant į Vokietiją, kur ypač 
šiandien reikalingas drąsus ir 

ididvyriškas Bažnyčiai apašta
lavimas1.

LONDONAS, birž. 17. — 
Padaryta čia nauja sutartimi 
(Vokietija ir Italija grįžo pat
ruliuoti Ispanijos pakraščius.

Lspanijos kariaujančios pu
sės įspėtos ne-užpuldinėti pat
ruliuojančių valstybių karo 
laivų.

BILIJONAI PANAUDOTA 
BEDARBIŲ ŠELPIMUI

WASHINGTON, birž. 17.—
Pereitais ketveriais metais 
kongreso buvo skirta ir išleis
ta 14 bilijonų 268 milijonai 
dolerių tiesioginiam ir netie
sioginiam bedarbių šelpimui.

25,000 DARBININKŲ GRĮ
ŽO Į DARBĄ

NAUJOSIOS ZELANDI
JOS KATALIKAI MINĖS 

SUKAKTUVES
WELLINGTON, N. Z., 

birž. 16. — Naujosios Zelandi
jos katalikų vyskupai ben
druoju ganytojišku laišku 
kviečia kunigus ir visus tikin
čiuosius su nuoširdumu reng
tis minėti šiame krašte Kata
likų Bažnyčios veikimo 100 
metų sukaktuves.

Šios reikšmingos sukaktu
vės bus minimos Auckland 
mieste 1938 m. Uuo vasario 27 
iki kovo 6 d.

Kovo 9 d. apaštališkas de
legatas Australijai ir N. Ze
landijai, JE. arkivyskupas 
Panico, celebruos pon ti f įkali
nės Mišias Totare Pointe, Ho 
k i anga.

DETROIT, Mich., birž. 17. 
— General Motors korporaci
ja susitaikė su streikuojan
čiais darbininkais Sagina.w, 
Mich., ir Baltimore, Md. Apie 
25,000 darbininkų grįžo į dar-

1 ; • W-\il

CHICAGO MAJORAS NORI 
50 MILIJONŲ DOL.

Chicago miesto majoras 
Kelly kreipias pas viešųjų 
darbų administratorių (PW(A) 
kus organizuotis.

VARŠUVA, birž. 17. — 
Lenkijoje suimta iš Rusijos 
atvykę 83 komunistai agitato
riai trockininkai, pasprukę iŠ 
čekos vykdomojo teroro.

Lenkija padidino sargybą 
Rusijos pasieniu, kad neįsilei
sti raudonųjų.

TŪKSTANČIAI KURDŲ 
NUŽUDYTA

ISTANBULAS, Turkija, 
birž. 17. — Direim srityje tur 
kų vyriausybė numalšino kur
dų sukilimus. Daugiau kaip 
5,000 sukilėlių nužudyta.

vykdant manievrus kariuome- arsenalus pavesti kariuome
nė gali gauti šautuvams kul
kų ir patrankoms šovinių.

Žiniomis iš Maskvos, šįmet 
neįvyks sovietų kariuomenės 
rudeniniai manievrai. Tai dėl 
to, kad perkilnoti kariuome
nės vadai ir jie negaus pro
gos prisiruošti. Taip pat dėl 
to, kad kariuomenėje vykdo
mas “valymas” ir visos ka
ro pajėgos suirusios.

LEWIS NEKALBĖJO DAR
BININKŲ SUSIRINKIME

Chicago stadijume vakar į- 
vykusiam plieno fabrikų strei 
kuojančių darbininkų masi-

Šįmet manievrai buvo pla
nuojami turėti Suomijos pa
sieny. Suomija reiškė nepa
lankumo ir Maskva dabar pa
informavo Suomijos vyriau
sybę apie manievrų atšauki-
mą. 4 4.

Pereitą rudenį dideli
nievrai įvyko Lenkijos pasie
ny ir po tų manievrų iškelti 
nepasitikėjimai kariuomenės 
vatlais ir komisarais

nei.
Greit po to Čekos viršinin-1 

kas (komisaras) Jagoda pa
šalintas ir areštuotas. Jago- 
dos vietą užėmė N. I. Ješovas. 
Šis nusprendė atkeršyti mar
šalui T.uchačevskiui ir jo] 
draugams generolams. Je o- 
vas pagaliau iškėlė jų neišti‘| 
kilnybę diktatoriui StalinuL.

Šiandien Ješovas viai r Į
draugauja Stalinui ir skaito i 
galingiausias visoj Rusijoj. Į 
Jiedu abu “valo” kariuomenę 
ir į jų gražina savo šnipus —j 
čekos agentus, kadangi mar
šalo T.uchačevskio pastango-l 
mis kariuortiėnė buyp jau r i-|

. sikrečius .šiais, agentais.
Maskvos laikraščiai wįo, 

kad iš daugelio fcolektrnu ū- 
•kių pabėgę sovietų valdi u-| 
kai. Valstiečiai prieš juos -<i- 
kilę. Tad ir valstiečių tar pe|

1 A .• • • _ VA - ■ • " |Sušaudytas maršalas Tu- vyksta masiniai areštavii n

TARPUSAVIAI ŽUDOSI
ISPANy RADIKALIAI

■ I ■— *
HENDAYE, Prancūzija, 

birž. 17. -- Iš Santander Ispa
nijos (vakarų link nuo Bil
bao) atvykę Prancūzijon sve
timų šalių konsulai praneša, 
kad tenai radikalai tarpusa- 
viai kovoja. Dešinieji radika
lai randa, kad tuščias daiktas 

oniam susirinkime J. L. Lewis . .
. .i-• T. . , .. 31T i priešintis nacionalistams,nekalbėjo. Jis neatvyko ii Wa f . .. . v . . .. ,karieji pasiryžę ir toliau ko-ahingtono. Jį 

C.I.O. vadai.
pavadavo kiti

KVIEČIAMA TARPTAUTI
NĖ MIESTŲ KON

FERENCIJA
KAUNAS. — Liepos 5-11 

dd. Paryžiuje kviečiama tarp
tautinė miestų konferencija. 
Į ją pakviesta ir Lietuva. 
Lietuvos miestų Sąjunga nu-nų požeminių kelių sistemai, . . ... .~. . . . . . mato i ją pasiųsti specialiąChicago centre ir miesto susi- ' , , • - t.

siekimų gerinimui.

KĖDAINIAI. — Kėdainiai 
garsus dideliais daržais ir y- 
ra visos aukštaitijos agurkų 
centras. Daržuose dirba apie 
600 moterų. Į dieną (dirbama 
10 vai.) jos uždirba po 1,50 lt. 
Uždarbis labai mažas, ypač 
toms darbininkėms, kurios iš
laiko šamas. Be to, ir darbas 
yra gana sunkus. Darbininkių 
nusiskundimams ištirti laukia
ma darbo inspektoriaus.

savo atstovų delegaciją. Drau
ge numatyta surengti ir spe
cialią burmistrų ekskursiją. 
Ji aplankytų konferenciją ir 
Paryžiaus parodą.

Geležinkelininkų organizaci
jos pasirengusios sukelti strei 
ką, jei kompanijos nedidins 
20 nuoš. atlyginimo.

voti Iš to nesutikimai ir ko
va.

PETROGRADO SRITYJE
TARP VALSTIEČIŲ BADAS]

 2
RYGA, birž. 17. — Pettt 

grado laikraštis Kresnąją C u 
zeta pripažįsta, kad tos Bi 
ties kai kuriose dalyse si< 
čia badas.

Sovietų vyriausybė nulfee 
tėjusiems valstiečiams jau i 
dalinus 3,000 tonų javų grifc 
ir apie 5,000 tonų pašaro gy 
vuliams.

Nežinia, kaip žmonės bu 
lauks naujo javų derliaus.

ri-

Vakar nacionalistų artileri
ja ir lakūnai sunaikino Bilbao 
miesto centrą. Tūkstančiai žu 
vo ir sužeista.. Radikalai netu 
ri noro pasiduoti.

Čekoslovakijos ministeris JJ 
Valst. dr. Hurban iš Wa 
tono atvyko Chicagon.

MIRĖ DAR VIENAS 
SUŽEISTASIS

Mirė dar vienas per strei
kininkų riaušes So. Chicago 
geg. 30 d. sužeistas asmuo. 
Tai Leo Francisco, 17 m. 
amž., C.I.O. savanoris pikie- 
tininkas. Jis yra tų kruvinų 
riaušių devintoji auka.

MASKVA, birž. 17. — Sov. 
Rusija nusprendė neįsileisti į 
šalį japonų turistų, arba dele
gatų į suvažiavimus.

LONDONAS, birž. 17. — 
Anglijos vyriausybė nuspren- 
ir toliau vartoti aliejų kaipo 
kurą karo laivams.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

dalies debesuotumas; kiek Sil-j 
čiau.

Saulė teka 5:14, leidžft 
si 8:28.

"ū R A U G 0” 
EKSKURSIJA
LIEPOS 2 (L

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gripsholm”
Ruoškitės dabar
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“DRAUGAS”
Ueina kasdien, Iftakyrua sekmadienius.

Bendradarbiams lr koreapondentama raštų n< grąžina. 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčiama tani tika- 
lut pašto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teisę tal
žyti lr trumpinti visus prisiųstus raštua ir ypač ko- 
reepondcncljas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai lr aiškiai (Jei galima rušomaja 
naašlnšle) paliekant didelius tarpua pataisymams, ven- 
gdjtnt polemikos lr asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraštin nededamos.

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

Metams — >11.00; Pusei metų — >3.60; Trims mėne
siams — >2.00; Vienam mėnesiui —- 76c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metų 
— >4.00. Pavienis num. 3c.

Skelbuių kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Kun. Pr. Juro Sukaktis

Šiandien sueina lygiai penkiolika metų 
kai įšventintas į. kunigus kun. Pranciškus 
Jaras, ftv. Pranciškaus parap., Laurence, 
Maas., klebonas.

Palyginti nėra tai ilgas laikotarpis. Ta
čiau ir per tų laikų darbštus ir savo parei
goms atsidavęs kunigas labai daug gražių 
darbų gali nuveikti.

Kun. Juras ne senas nei amžiuLni nei 
fcunig yste. Bet savo uolumu ir pavyzdingu
mu greitai prasimušė į mūsų visuomenės 
gyveninio viršūnes. Jis jau spėjo tikrai gra
žiai nusipelnyti ir Bažnyčiai ir tautai.

Gerb. Jubiliatui rūpėjo ne tik parapi
jos reikalai, bet visa Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenė, visa mūsų tauta. Ir dėl 
to ;įs rado laiko darbuotis ir mūsų organi
zacijose ir spaudoje. Jau kelinti metai jis 
jira Kunigų Vienybės sekretorium, A. L. 
Jt. K. Federacijos centro valdybos nariu, 
artimu “Darbininko” ir kitų mūsų laik

raščių bendradarbiu. Visuomeniniams ir 
spaudos darbams jis nesigaili nei laiko nei
lėšų.

Amerikos lietuvių ir net Lietuvos kata
likų įstaigos nekartų susilaukė iš jo gau
singos paramos.

Kun. Pr. Juro vadovaujaumg parapijoj 
šiemet įvyks A. L. R. K. Federacijos kon
gresas, prie kurio jis uoliai ir rūpestingai 
rengiasi. Kongresas bus istoriškas ir svar
bius, nes jame dalyvaus J. E. Vyskupas Me
čislovas Reinys, kuris vakar atvyko iš Lie
davos į Amerikų.

Gerb. Jubiliatui linkime sveikatos, pa- 
oisekiino sunkiuose ir kilniuose darbuose ir 
ilgiausių metų!

Važiuojančių į Lietuvę Žiniai

Lietuvos laikraščiuose paskelbta: 
“Spaudoje kaliais pasitaiko straipsnių,

kuriuose teigiama, kad Amerikos lūetuyiams 
kliudoma įsikurti Lietuvoje. Iš tikro:

gaunu užsienio pasus ir vizas nemokumai.
U. USA piliečiai nuo 1937 jn. gegužės 

1 d. gauna vizas nd.Mokamai. Su viza gali
ma daug kartų įvažiuoti į Lietuvę, ir joje 
gyventi iki galioja viza, bet ne daugiau, 
kaip 1 metus.

USA piliečiai, norį gyventi Lietuvoje 
ilginu, kaip vizoje pažymėta, turi gauti už. 
tani tikrų mokestį leidimus apsigy venti Lie
tuvoje. Tokiems leidimams gauti kliūčių ne
daroma.

USA piliečiai — lietuviai, kilę iš Lie
tuvos ir pareiškę norų, kad juos čia laikytų

I I

Spauda Apie Lietuvos Vyskupę
š I "

Vakar Catholic Daily . Tribūne ” įdėjo 
Atvykusio iš Lietuvos svečio J. E. Vyskupo 
Mečislovo Reinio gražų atvaizdų pinntfme 
puslapyje su tokiu parašu:

“The Most Rev. Micislovas Reinys,
Uoadjutor Bisbop of Vilkaviškis, Lith
uania, wbo bas arrived for a two — 
months tour of Lithuanian centers in 
the United States. Bishop Reinys is a 
noted educator and for a time was Mi- 
n i ste r of Foreign Affairs in his count- 
ry”.
Visi Amerikos katalikų savaitraščiai šių. 

savaitę turės įdėję žinių apie mūsų Garbin
gąjį Svečių. Tomis žiniomis laikraščius ap
rūpino N. C. W. C. News Service. Šiai agen 
turai informacijas apie Vysk. Reinį įteikė 
gerb. kun. J. Balkūnas, Kunigų Vienybės 
pirmininkas ir Federacijos informacijų sky
riaus vedėjas.

Tėvų Diena

Dievas įsakė mylėti ne tik motinų, bet 
ir tėvų. Dėl to Amerikoj vis labiau prigija 
paprotys vienų dienų metuose paskirti tėvų 
pagerbimui.

Tėvų Diena bus sekmadienį birželio 20
dienų.

Dėkingi sūnai ir dukterys pagerbs sa
vo tėvus ir jiasižadės juos gerbti ir mylėti 
ne vienų ifienų metuose, bet visada. Katali
kai raginami tėvų intencija išklausyti šv. 
Mišių, priimti šv. Komunijų. Tie, kurie ne
beturime tėvų gyvųjų tarpe, pasimelskime 
už jų sielas.

gautų progos dirbti.
Bet ir tai gerai, kad nors moterims toks

įstatymas yra priimtas. Tai rodo, kad vis 
dėlto šiokia tokia pažanga šiuo atžvilgiu 
yra daroma.

Griežtas Kardinolo Žodis

da kovų, nors dėl to turi skaudžiai nuken 
tėti.

Praėjusį sekmadienį kalbėjo garsusis 
Vokietijos kardinolas Foulhaber. Je pasi
klausyti buvo susirinkę tūkstančiai žmonių

kai turi kovoti dėl veikimo laisvės, dėl mo
kyklų laisvės, zuinioje sukėlė didžiausių en
tuziazmų.

Vokietijos katalikai kitos išeities netu
ri. Jiems reikia vesti griežtų ir intensyvių 
kovų, kad apginti savo šventas teises. Ki
taip tas “pramuštgalvis” Hitleris visam 
kraštui gali užduoti tokj smūgį, iš po kurio 
nelengva bus Vokietijai atsikelti.

Kardinolo griežtas pareiškimas, kad katali- gk,|pu> pn>f i§

J. E VYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS Į

Rašo Kun. Dr. Vincas PadoUkis
(Tęsinys) Į racijos, Protektoriumi, išrink

(vertinant prof. M. R.in.o ** 'a?
r.- i aeracijos Tarybos nariu. viJ. Lietuvos piliečiai, gyvenų. U. S. Ą.1 . , , , * * . darųciios... • • , . darbus, padarytus Dieve ga-1 ,iii nynlunin numik! lt* vitou nonmlzumoi ' * * n

rtei Jr Hnwi9 MĮB 609 OTg,‘n’
m. liepos rnen. 6v. Tėvas R.| r“d", ■■>»'»"« S obėj„
jus XI jam suteikė Pcpie-j ’°1'’ .«*•“•* Jl’ l“nk1'>

, .. ... susirinkimus, šventes, skaito
žirus Rūmų Samheliono U tu- , .,Į paskaita*, laiko jiems pymal-

D . ,. . . ' etas. Pasiekia net tolimiausias
Prof. Rnanys dirbdtuuus „ ■ ,„ , « - . , , parapijas. Kviečiamas i kuKaune moksluų darbų ua»ve- .j TT. • T, rios ners organizacijos sven- 

rstteie, <>do laiko ir jėgų pa- T . v T o . .•v ... . . : , tę, J. e. Vysk. Keinys ten nu
tUBvųstr ir visnomeuinmni . . . . • ,
. . , „ * • • , • , vykti niekuomet neatsisako,kūnui. Ypač pavasarinuikaiJ '

Turį Lietuvoje nejudomųjį turtų gaunu įr ateitininkai "susilaukė viso R*4 lanl;osl J
leidimus apsigyventi Lietuvoje metams Ae-' Kaitulis °ri5*niz*cijų konferencijas ir
mokamai. buvo ir didis blaivybės «pcd j «£<^r^s“U8_

UUs. 1923 rnguėjo Jįl
kolekcijų vųdejas parapijose. Reinvs kain Lieki-Lietuvos piliečiais, tuojau gauna Lietuvos!*^ ’ ’ . J, . Neskaitant savo diecezijos vi-

vos vyriausybės jr Blaivybės 
dr-jos atstovas buyo nuvykęs

pasų. Svetimšalianis nustatyta tvarka jiems 
netaikoma

III. Amerikos lietuviams (UBĄ pilie- Į i tarptautinį antialko-
čiams) nejudomųjį turtų įsigyti Lietuvoje Imlioj kongresų Kopenhagoje.
kliūčių nedaloma”.

ftis praneš ikiias teoretiškai skamba ne
blogai. Tačiau ne visuomet taip sklandžiai 
einasi amerikiečiams, norintiems Lietuvoje 
apsigyventi. Esame girdėję daug nusiskun
dimų Lietuvos valdžios įstaigomis ir 'vai-'* 
dininkais. Būt gera, kad tie skundai mažėtų 
ir kad grąžiusiems į Tėvynę užsieniečiams 
ne tik kad nebūtų trukdoma įsikurti, bet 
dar teikiama tikslūs patarimai ir 'moralinė 
pagalba. 1 .

Išsižudys

Čia sveikinimo kalboje kėlė 
Lietuvos vąjĄLų ir Vilniaus 
reikalų.

Netrukus jam teko kėliau 
ti į ženevų, į Lenkijos pris
paustųjų tautų konferenciją, 
kaip lietuvių atstovas. Ta pro
ga jis įteikė Tautų Sąjungai 
memorandumų Vilnijos lietu
vių reikalu, ir kalbėjosi su 
įtakingiausių dienraščių ‘Jou
rnal de Geaeve’ ir “Tribūne 
de Gene ve” redaktoriais ir

, ,v TT T . „ .. . jiems nušvietė Vilniaus kiau-Kuomet bolševikai uzeme Rusijos vai- . , . .. . ». . .1V. .. v .. . . , . * Simų bei vilniečių lietuviųdzių, jie žudo canstus, (nužudė patj carų .
su visa jo seimą), burziujus, dvasiškius *r i .
visus, kas tik jiems pasitaikė po kojų, kas 1
tik priešingų žodį jiems drįso pasakyti. Ub ^tyviai da-

Dabar kitaip dalykai virto. 'Bolševikų iyvay0 politiniam darbe, pri
valiai savo tarpe skerdynes rengia, saviš- klausydamas krikščionių de
kius žudo. Stalinas tokių pirtį savo drau
gams bolševikams surengė, taip juos tero
rizuoja, kad patys didieji bolševikų šulai 
žudosi.

Štai, šiomis dienomis nusižudė Aleks
andras Cherviakov, vienas iš pačių žymiųjų 
ir aukštųjų komisarų, kuris nuo 1917 m. 
visomis savo jėgdmis dirbo kruvinojo bol
ševizmo naudai. Suimta 45 Cherviakov© 
draugai, kuriems bus užvestos bylos ir ga
limas dalykas, kad ir jie bus sušaudyti.

Taigi, matot, prie ko priėjo bolševikai 
Sovietų Rusijoj.

Pažanga

Illinois valstybės legislųtūra priėmė mo
terims aštuonių valandų dienos darbo įsta
tymų. Nėra abejonės apie tai, kad tų įsta
tymų užgirs ir gubernatorius.

Nuo liepos mėn. 1 dienos 330,000 mote
rų šioj valstybėj dirbs 40 valandų į savaitę, 

ftis įstatymas seniai buvo reikalingas.
Jis reikalingas ne tik moterims, bet ir vy
rams. ftioj mašinų gadynėj, o ypač nedarbo 
laikais, darbininkams ir aštuonių valandų

mokratų grupei. 1925 m. rug
sėjo mėn. 25 d. D-ro L. tBis 
tro kabinete buvo paskirtas 
Užsienių Reikalų Ministerių, 
kuriose pareigose išbuvo iki 
1926 m. balandžio mėn. 21 d 
Būdamas ministerių, prof. M. 
Reinys dėjo daug pastangų 
sutvarkyti pairusius santy
kius tarp Lietuvos ir Vatika
no, prisidėjo prie bažnytinė? 
provincijos įkūrimo Lietuvo
je, kas reiškė bažnytinę nepri
klausomybę nuo kaimyninių 
valstybių, paruošė taip pat 
nepuolimo tarp Lietuvos ir 
SSSR paktų, kuris buvo vė
liau, jaju M. Sleževičiaus ka
binetui esant, pasirašytas Ma
skvoje.

Tapus knn. prof. M. Rei
niui ministerių, kai kas būkš- 
tavo, kad jis pasidarys blogu 
kunigu. Būkštavimai buvo be 
pagrindo: kun. Reinį auks- 

nėdarbo į dienų yra perdaug. Reiktų laikų • • A •
taip paskirstyti, kad daugiau darbininkų I min,s eri° pareigos

zitavjuio, vysk. Reinys ves 
damas rekolekcijas jau apla
nkė pusę savo diecezijos pa
rapijų. Uoliai taip pat lanke 
gimnazijas, prižiūrėdamas ti
kybos dėstymų.

Būdamas vyskupu prof. M. 
Reinys keletu kartų važiavo 
j Romų ir lankėsi pas ftv. 
Tėvų: 1929 m. vadovavo ma
ldininkų ekskursija, 1930 m 
dalyvavo filozofų kongrese ir 
1932 tm. buvo nuvykęs stei
giamojo Katalikų Universite
to reikalais.

Katalikų Universitetas yra 
vienas didžiausių vysk. Rei
nio rūpesčių. Jis yra jo rū
pintojas ir energingiausias er 
ganizatorius. Tiesa, Kat. Uni
versitetas dėl įvairių prieža
sčių darbo pradėti negali, ta
čiau jam rengiamasi: ruošia
mos mokslo pajėgos — busi
mieji universiteto profesoriai, 
renkamos aukos, knygos bi
bliotekai ir t.t.

Vysk. M. Reinys yra gra
žiausias idealisto pavyzdis. 
Besiaukaudamas kitų labui, 
jis užmiršta pats save. Auko
ja kitiems ne tik savo jėgas, 
reikalingus paramos remia ir 
medžiagiškai. Daugelis jau 
nuolių, einančių 'mokslus, pa
tyrė jo realios paramos. Jis 
myli ypač jaunuomen^. Tai 
tikras jaunuomenės bičiulis. 
Bet užtat ir jaunuomenė jam 
atsidėkoję meile ir atsidavi
mu.

J. E. Vysk. Reinys plačio 
je visuomenėje ne tik žodžiu 
skelbia savo mintis, bet ra
šinėjo ir teberašinėja į įvai
rius laikraščius ir žurnalu-. 
Jo straipsnius filozofiniais, 
religiniais, pedagoginiais ii 
visuomeniniais klausimais

kiek nepakeitė. Ir ministerių 
būdamas, jis pasiliko griežtu 
abstinentu ir uoliu savo pa
reigos kunigu.

1926 m. balandžio mėn. Į 
kurta Lietuvos bažnytinė pro
vincija. Ta proga įšventina
mi keturi nauji vyskupai, jų 

Iš visko matyti, kad Vokietijos katali- tarpe ir prof- kun. M. Reinys, 
kai ne taip greit Hitleriui pasiduos. Jie ve- ftv. Tėvo paskirtas titultari-

ftultinis, Draugija, Vadovas, | to daugelį mūsų žmonelių vi 
Ateitis, Aušra (Vilniuje),
Viltis, Vilniaus Garsas, Vil
niaus Aidas, Vilnius, Laisvo
ji Lietuva, Lietuvos Mokyk
la, Logos, Naujoji Vaidilutė, i dedasi net mūsų dekoraeijo- 
Rytas,

niu Tiddi vyskupu ir Vilka 
viskio vyskupo koadjutorių 
mi. Nuo šiol nuolatine vysk. 
Reinio gyvenamąja vieta pa
sidaro Vilkaviškis. Tapęs ry-

nio veikimo visiškai pasiša
lina, visas savo jėgas pašvęs- 
damas kalt (kiniam, moki
niam ir ganytojavimo darbui.

Nuo 1927 ’ūj. vysk. M. Rei
nys yla pakviestas Lietuvon 
Katalikų Jaunimo “Pavaka
rio” Sųjungos, paskui Fedo-

Jaunimo Vadas, Tėvynės Sa 
rgas, Tiesos Kelias, Židinys, 
Soter, XX Amžius. Kadangi

nais lietuviškai raštijai.
Be įvairių straipsnių laik sakysim, Federacijos

ramčiuose, Vysk. Reinys yr»<,jje įUoj patenka į 
išleidęs i oštų ir atskirai: To pro kurias kiti neina
mas Akvinietie, in-8, 26 pasi., j.^ toj.s daiktas kolonijoj

(Tęsinys 4 pusi.) būtų reikal'ngas.

Penktadienis, birž. 18 d., 1937

Gerb. kun. Pranciškus Juras, šv. Pranciškaus parap. 
klebonas, Lawrence, Mass., šiandien mini 15 metų kuniga
vimo sukaktį. Būsimųjį sekmadienį ftv. Pranciškaus parap 
žanonės rengia jam pagerbti šaunių puotų.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Per aštuonis metus mūsų 
----------- mokyklos dulkina vaikų ne-

Mūsų pačių gyvenime, ta- moksluinų. Ir kai jie aplei- 
vorščiai, taip pat yra dulkių, džia mokyklas, daugelis jų nu- 
Sakysim, yra. manoma, kad Į dulka pas evetimtaučius, ba 
jei žmogus katalikas, tai jau, pro dulkių debesis mes neį- 
liuosas nuo dulkių. Tačiau žiūrim, kad turime savo jau-
daugeliui dulkės yra taip pri
dulkinusios akis, kad pro jas 
žmogus nemato difrenso tarp 
katalikiškos ir bedieviškos ga
zietos, draugijos, pikniko, pa- 
rės ir t.t.

Čikagoj, Pittsburge, Cleve- 
lande, Detroite ir kitur yra 
dulkių, pro kurias mūsų vei
kėjai, net vadai (taį tikrai 
strošna!) nemato reikalo su
eiti į vienybę ir sudaryti ka- 
talikiškųjį frontų prieš bedie
viškąjį.

Turime Įvairių draugijų, 
organizacijų, pašelpinių ir i- 
dėjinių, į kurias kai kas no
rėtų sutraukti visų gyvųjų 
katalikijų ir jų apdrausti nuo 
visokių nopasčių. Bet daugely

nimo organizacijų -— L. Vy
čius. O jei kada ir įžiūrim, 
tai rokuojam, kad ji mažai 
verta mūsų jaunimui.

Turime korespadentę, kurie 
rašydami redakcijai gromatas 
visados nori kitus įgnybti, sa
ve, ar savo tavorščius, j pa
danges iškelti, arba viešų pa
dėkų pareikšti už dišės pa
davimų į stalų per parę. Kai 
redakcija visus tuos asmeniš
kus įgnybimus ir tokias padė
kas iš jų gromatų išdulkina, 
tada tie korespadentai redak
cijai debesis juodžiausių dul
kių kelia.

Ir taip, tavorščiai, eina vi- 
, sas mūsų gyvenimą?.

vietų verpetu sukasi dulkės,' AViskonsino Darbo Federa- 
pr.o kurias kiti, net daugelis j cijos prezidentas ir socialistų 
musų vadų, nemato, krd tai j^rtijos vadas Henry Ohl, Jr., 

spausdino visa eilė prieškn- būtų naudinga ir kad kas sa- išėjo iš socialistų partijos dėl 
rinių ir pokarinių laikraščių:< vų tai gera ir remtina. Dėl to, kad joj pradėjo balšavi-

kai vyrauti. Kada išeis lietu- 
sokie agentai nudulkina į in- viškų cicilistų vadai iš “ben- 
šurinso kumpanes arba į lais- dro prunto,” ant kurio bal- 
vamanių, cicilistų draugijas, šavikai yra pilni bosai! 

Turime veikėjų (kaikurie
Per egzaminus mokytoja

Lietuva, Pavasari.-, mis), organizacijose žmonių, ^au8*a Kar&U Jonuko:
kerespadentų, kuriais nebėga- mokinių suvalgys
Įima pasitikėti, savų rokundų rimtų dvidešimts obuolių ir 
vesti dėl to, kad apie juos a^tuoniasdešimtg orandžių, kų 

J. E. Vysk. Reinys pradėjo sukasi dulkės, pro kurias jie Kaus kiekvienas,?
rašyti į laikraščius 1907 ir, i nemato savęs sėdinčių ant Pilvo skaudėjimų, — at-
tai šįmet sukanka 30 metų dviejų krėslų ir tarnaujančių /®^' Jonukas, 
jo publicistinio ir kultūrybi- j dviem ponam. Ponia kine (teatre) atsigrę-
nio darbo. Tai gražus metų Tarime mažų vadukų, kurie žė į užpakalyje sėdėjusį ponų 
skaičius, su dideliais naope.-, najių nemiegotų, dienai iŠ ir prieš prasidedant filmai

darbo išliktų, kad tik suorga- klausia:
mano

tamstai
skrybėlės
nekliudo

— Ar 
plunksna 
žiūrėti?

— O ne, jų .jau nupiovė 
prieš mane čia sėdėjęs ponas.
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ffiST SIDE I EAST SIDE
Mokslo Mėty Užbaiga šaunios Išleistuves

Birž. 13 d., Šv. Antano pa-Į Gražios išleistuvės buvo su- 
rap. mokyklos vaikučiai perdengtos V. Bridgevaitienei i? 
pi Urnas mišias ėjo in corpore Į Juodsnukienei, kurios birže- 
prie šv. Komunijos, o po pie- j lio 18 d. išvyko į Lietuvę 
tų mokykloj turėjo bendros aplankyti giminių ir pažįsta- 
vaišes, gi vakare bažnyčioj mų. Abi vyksta į Suvalkijų. 
buvo pamaldos ir diplomų iš-1 Išleistuves joms surengė 
dalinimas baigusiems 8-tųjį draugės M. Uždavinienė ir
skyrių. Kleb. kun. I. F. Bo
reišis ta proga pasakė pri
taikintų, pamokslų, kaip vai
kučiai, apleidę mokyklų, tu
ri laikytis katalikų bažnyčios 
ir t.t. Dėka Seserų mokytojų, 
vaikučiai buvo gražiai išmo-

A. Gustaitienė birželio 12 d., 
Šv. Jurgio parapijos svetoi 
nėję. Buvo kauliukais žaidi
mas, paskui užkandis. Abi 
gavo gražių dovanų, reikalin
gų kelionei. Kun. J. B. Či
žauskas taip pat įteikė po

kyti diplomams priimti, o dovanų, nes abi yra daug pa- 
klebonas, įteikdamas diplomą sidarbavusios parapijai ir dr-, 
kiekvienam pareiškė linkėji- (gijoms. Kun. J. B. Čižauskas 
mus. j papasakojęs savo įspūdžius iš

Mokyklų baigė sekantieji: kelionės į Ameriką, linkėjo

Stasys S. ,Baibok Dr. Antanas J. Andrews,

Edvardas Žaliagiris, Edvar
das Sakalauskas, Edvardas 
kairys, Stanis'lovas Jarmokas, 
Stanislovas Zareika, Bronis
lovas Kalošius, Vincentas Ra
kštis, Vincentas Navickai, 
Michal Gabbara, Ona Juršytė, 
Jane Danesevičiūtė, Edna Juo 
džiukinaitė, Christina Tant- 
vidaitė, Marijona Morkevičiū- 
tė, Lena Naviękaitė, Rita 
Ratkiūtė, Frances Hayes, E- 
velyn Brovn.

Parapijonys yra dėkingi 
seserims už visas pastangas.

laimingos kelionės, taip pat 
linkėjimus sudėjo kun. Silvi
jus, J. II. Medinienė, E. Pau- 
razienė, Bandzienė, A. Gus
taitienė, vakaro vedėja M. 
U ždavinienė.

M. Valatkeviėienė su kito
mis savo draugėmis buvo su 
rengusios surpryzų sųjungie 
tei A. Mikalauskienei. Daly
vavo gražus skaičius viešnių 
ir sunešė daug gražių dova
nėlių.

Zigmanto ir Elenos Baibo-1 lonijoj. Ten gyvendami daug 
kų sūnus. Pradžios mokyklų darbavosi lietuvių tarpe, ypač 
baigė Sv. Onos, Detroite, ir'parapijos naudai. Tuokart lie

Atskirai telpa atvaizdas 
naujų profesijonalų: dr. An
tano J. Andrews (Andriliū- 
no) ir Stasio S. Baiboko. ITo- 
ly Reedemer High School bai 
gė ir Anelė Kazickąitė. Apie 
ja parašysime sekančiame pe
nktadienį. i

A. Balkienė buvo surengu
si išleistuvių balių savo drau
gei J. Gužauskienei, kuri iš
važiuoja įj Lietuvų birželio 
mėn. Visos atsilankiusios ap
dovanojo gražiomis dovano
mis ir linkėjo laimingos ke
lionės. Viskų girdėjusi

vėjas gadino ūpų; net šaltį 
parsivežė.

High School, Westem High. 
Pradėjęs dirbti pasiryžo sie
kti aukštesnio mokslo. Dirb
damas vakarais lankė Univer- 
sity of Detroit; paskutinį me
tų lankė dienomis. Birželio 8 
d. sėkmingai užbaigė Com- 
merce and Finance skyrių ir 
gavo diplomų. Iškilmės buvo 
Masonic Temple.

Stasys priklausė prie Ii. 
Vyčių 102 kp., 2 metus ėjo 
pirmininko pareigas ir daug 
darbavosi parengsimuose. Tai
pgi priklausė prie Vyčių ba 
noristinio skyriaus ir univer
sitete prie Holy Name ir pa
rapijos choro. Visur dėjosi 
prie veikimo ir liuoslaikiu sic 
kė mokslo. Tikslų atsiekė. 
Džiaugiasi ir tėvai, kad gali 
pasididžiuoti tokiu sūneliu.

tuviai neturėjo nuolatinio ku
nigo, tai kartais atvažiuoda
vo iš Grand Rapids, Chica
gos ir Baibokų dideliame na
me per 4 metus būdavo lai
komos pamaldos ir vakarie
nės parapijos naudai.

Pabaigoje šio mėnesio, Sta
siui imant atostogas, visa Bai
bokų šeima žada važiuoti į 
savo ūkį, o iš ten toliau į 
šiaurę į Stasio gimtinę. Žada 
užsukti ir į Chieagų, kur tu
ri nemažai giminių ir ta pro
ga pasiteiraus Šv. Kazimiero 
vienuolyne dėl vietos savo du 
krelei Elenai-.

Stasiui Sv. Antano parapi-' 
jos jaunimas linki kuo ge 
riausio pasisekimo atsiekus 
tikslų ir prašo, kad ir toliau

dentistas. Gimęs Atbol, Mass., 
pradžios ir High School bai
gė Atbole. Jo tėvai Marijo
na ir Antanas Andriliūnai ir 
dabar Atbol, Mass., gyvena.

Atvykęs į Detroitu Anta
nas prigulėjo prie L. Vyčių 
102 kp. ir, kiek galėjo, dar
bavosi. Lankė vakarinę mo
kyklų, kad prisirengus aukš
tesniam mokslui. Tas jam pa
vyko. Prieš 6 metus įstojo į 
University of Detroit dentis- 
terijos skyrių ir [birželio 8 d. 
sėkmingai baigė gaudamas 
daktarato laipsnį. Masonic 
Temple iškilmingai buvo di
plomas suteiktas.

Į iškilmes buvo atvažiavę 
ir tėvai ir brolis Jonas iš 
Providence, R. L

Mokslui eiti reikia daug 
lėšų. Bet, susiklausančiai šei
mynai viskas galima. Didžiau

sias lėšas gali padengti. Tė
vai, broliai, seserys, švogeris 
— visi supratę mokslo svar 
bų pasiryžo pagelbėti, kad 
Antanas tikslų pasiektų.

Dr. A. J. Andrews šiomis 
dienomis sėkmingai išlaikė 
kvotimus Michigano valstijos.

Tėveliai dar tebesvečiuoja
si Detroite ir lanko visas į- 
žymesnes Detroit vietas. Grį
ždami namo vešis ir sūnų da
ktarų atostogoms. Po atosto
gų dr. Andrews grįš į De
troitu ir pradės savo profe
siją-

Sveikiname naujų, energin
gų lietuvį profesijonalų ir li
nkime sėkmingai progresuoti 
savo profesijoj.

Detroito lietuviams bus ga
rbė turint didesnį skaičių pro
fesijonalų.

ateivis turi gerų priežastį, ga
li laikų pailginti, bet kiek
vienų sykį tik šešiems mėne 
siams. Prailginimo prašymai 
turi būti atlikti Jung. Vala. 
konsulinio valdininko ir paš
tu pasiųsta su senu leidimu 
tarpe 30 ir 60 dienų prieš iš
sibaigsiant senam.

Kuomet ateivis su leidimu 
sugrįžti pasilieka užsienyje 

ilgiau, negu leidimas nusta- 
to, jis negali grįžti į Jungt.
Valst.

Jeigu prailginimas būna a- 
Leiviui atsakytas ir įstatymiš- 
kuinas leidimo išsibaigia, a- 
teivis nebus įleistas kaip ne- 
kvotinis imigrantas, bet tu
rės prašyti regularės imigra
cijos vizos. Šiandien kn i gra
cijos vizos išduodamos tik ne
paprastuose atsitikimuose.

Pratęstas išbuvimas užsie 
nyje gali kenkti ateivio pi- 
l’etybės rezidencijos reikala
vimui. Kuomet ateivis pasi
lieka užsienyje ilgiau šešis 
mėnesius, jo rezidencijos lai
kas Jungt. Valstybėse skai
tomas pertrauktas. Bet jei jis 
gali pristatyti įrodymų, kad 
dėl geros priežasties negalėjo 
anksčiau sugrįžti, jam bus lei
sta prašyti pilietybės pagal 
pirmesnį atvažiavimų. Tada 
ateivis, prieš paduosiant pi
lietybei prašymų, turi gyven
ti Jungt. Valst. penkis 'metus 
nuo dienos. U

PADAUGINKITE SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS 

VIETAS
Mes visi katalikai šj tų ži- j 

mome apie krikščionių šven- J 
girdėję I

Genovaitė Ivanauskienė bu 
vo nuvažiavus į Chieagų į 
Marijonų naujos koplyčios pa- 
šventinimų. Jų sūnelis kl. Bo- 
lis Ivanauskas, MIC., lanko 
Marijonų Seminarijų. Grįžus 
papasakojo apie iškilmes ir 
gražų Marijonų ūkį, tik sakė,

Pijus Grybas su šeima re 
ngiasi liepos 4 d. vykti į ry 
tus. Dalyvaus Marianapo’y, 
Thompson, Conn., Lietuvių 
Dienoj. Nori sūnui parodyti 
kolegijų ir supažindinti su 
moksleiviais. Koresp.

„ ., . . . , . Įdėtus prie lietuvių veikimo.Baibokai 10 metų, , kaipl * *
gyvena Detroite. Turi dide'į I Baibokų šeima yra seni 
ūkį Round Lake, lietuvių ko-/‘Draugo” skaitytojai.

SUGRĮŽIMO LEIDIMAI ATEIVIAMS, 
KURIE VYKSTA SVETUR

Ateivis, kuris legaliai įlei-i reikia asmeniai vykti pas i- 
stas į Suv. Valstijas nuolati-1 migracijos valdininkų:

kios kitos priežasties negali Į rdu Commissioner oi Immi 
asmeniai ten nuvykti, gali 
pasiųsti aplikacijų imigraci
jos valdininkui paštu. Tokia
me atsitikime reikia pridėli

gration and Naturalization, 
Wasbington, D. C.

Aplikacija privalo būti ma-

tusias vietas. Esame girdėję 
apie Jeruzolimų, Betlėjų, Na-< 
zanetų, Alyvų Daržų, Taboro 
kalnų, Jordano upę, Rymą, 
Liurdų ir 11, ir 1.t.

Kiekvienas pripažįs, kad y- 1 
ra labai įdomu ir labai svar
bu ko plačiausia susipažinti 
su minėtomis vietomis. Kad

leisti ir dar vis turiu mokėti ? 
Ar kraujo lašai aptaškanti 
kaltas kojas? Ar toki palieti 
vandenys, kaip sapnuose tu
ri apgauti nemarias pragaro 
gerkles, visad trokštančias?

Aš jų čia nematau; bet po 
mirties Dievas žino, kad aš 
žinau tuos veidus, kuriuos 
matysiu, kiekvienų saužudį, 
su žemu paskutiniu kvapu.

Štai! “Aš esu pats tu, — 
“Bukins tūmija savo žin;-j kn „nan 0 aš -

o aš — tu pats” kiekvienas 
sako, o Į<ats tu visai — am
žinybei. — D. O. Rossetti.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

i

I♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Birželio 18-ta Diena

“Būkite blaivūs ir budėki
te”. — 1 Šv. Petro V, 8.

snius”. — patarlių XIV, 15
Dirbk prie kokio naudin

go darbo.
Mes nukalame mūsų pačių 

pančius.
Būk ištikimas sau pačiam.

— Shakespeare.
Protinės dovanos piktui pa

vartotos padaro pavojingų iš
tvirkėlį; jauslumui piktui pa 
vartoti padaro prityrusį gun 
dytojų. ~ F. W. Robertam.

Kuo buvo iki šiol mano gy 
venimo pra rastos dienos: jei 
aš galėčiau matyti jas ant ga
tvių gulinčias kaip jos puo
lė? Ar jos būtų varpomis 
kviečių sykį, sėtų, bet suinin- 
džūtų į molį?

niam apsigyvenimui, ir, kn-j 
ris nori laikinai išvykti, gali 
prašyti leidimo atgal sugrįž
ti.

Prašant leidimo, reikia šo
kti šias taisykles:

Aplikacijos privalo būti pa 
s ustos trisdešimts dienų prieš 
išvažiavimų. Aplikantas turi 
prie aplikacijos prisiekti prieš 
imigracijos valdininkų arčiau 
šiame imigracijos ofise. Ka
dangi ima laiko patikrinti le
galų aplikanto atvažiavimų, 
todėl patartina siųsti aplika
cijų šešioms arba septynioms 
savaitėms prieš išvažiavimų.

ateiviui, kuris buvo įleis
tas į Jung. Vals. su konsuli
ne imigracijos viza po liepos 
1 d., 1924 m.

ateiviui, kuris legalizavo 
buvimą įstatymu iš kovo 2 
d., 1929 m., ir kurie prašė 
ir gavo leidimus po sausio 1 
d., 1932 m.

Tokie ateiviai gali pasiųsti 
aplikacijas tiesiog į Commis- 
sioner of Immigration and 
Naturalization, Wasbington, 
D. C.

Jeigu ateivis, kuris atvyko 
čion prieš liepos 1 d., 1924 
m., gyvena pertoli nuo imi-

Sekantiems asmenims ne- gracijos ofiso, arba dėl ko-

šinėk atspausdinta.
Leidimai nesiunčiami apli- !su j°m’8 susipažinti, tai ge- 

kantams. Kad gauti leidimų,1 riausia būtli > aplankyti. Tą 
ateivis turi asmeniai nuvykti Praryt* tegali labai retas, 

na ketina važiuoti į užsienį, į paskirtų im:gracijos ofisų. Bet 's knygų susipažinti, tai 
kiekvienam nariui reikalinga, Labai svarbu yra pažymėti kiekvienas gali. Ar yra tokių 
aplikacija, nežiūrint metų, nos
leidimas inima tik vienų as
menį. Bet šeimynos galva ga
li paduoti aplikacijų dėl žmo
nos ir nepilnamečių vaikų.
Pr’e tų aplikacijų asmuo, ku
rio vardu leidimas bus išduo
tas, turi prisiekti pas notarų.

Su kiekviena aplikacija rei
kia pasiųsti —

1. Dvi fotografijas, be ke
purės, 2x2 colių didumo. Ant 
jos aplikantas turi pasirašy
ti pilnų vardų, akyvaizdoje 
valdininko, kuris duoda prie
saikų. J

2. Pašto, arba ekspreso, pi- 
niglaiškj trims doleriams va-

afideivitų, pažymint, kode! 
negali atvykti asmeniai. 

Kuomet ateivio1 visa šeimy

tokių inugjicdjbd fetettį! ant knygų lietuvių kalboje? Jū- 
aplikaeijos blankos. džiaugsmui, jūsų pasigerė-

Išpildydamas aplikacijų, a-J’mu^ *r «iūsl? žinioms padati- 
teivis turi teisingai požymė-' R'^ti aP’e Šventąsias vietas 
ti, kada ir kokiam uoste, į Jau yra puiki, didelė ir ne
kokį laivų sėdo, ir kokia pa
varde jus buvo įleistas į Jung.

brangi knyga.
“Kelionės įspūdžiai/’ kun.

Valstybes. Jei tos informaci-1 J. A. Pauliuko parašyta, yru 
jos nėr teisingos, Immigra- minėtam tikslui parašyta, 
tion and Naturalization Ser-' Tai didelė knyga — turi 
vice negalės patikrinti apli- 328 puslapių. Popiera labai 
kanto legalio įleidimo nuola gera, spauda labai aiški, ge- 
tiniam apsigyvenimui. Tokia- ruOse apdaruose.
me atsitikime negalės išduoti 
leidimo ir mokestis $3.00 bus 
sugrąžinta aplikantui.

Sugrįžimo* leidimai duoda
mi vieniems metams. Bet jei

DETECTI
TTHE OCCuPANTS 

OF THE 
NARCOTlC 

DlSTRlBUTlON 
PLACE 

WILL NOT 
SURPENDEP 
TO RlUEY •

‘ AND HIS 
MEN.........

The sA^-rue
Z X 19 ON)

-

THtS ra GONNA BE 
A TOUCH F1GHT, 

OOP, AL.MO3T

1 By Richard Lee\
lOVVER YOuR s«hts, oh 
6ROTHe« OF OuNPOfe/DER-. 
AH, TMAT3 »T,
VOU HAVff 
SHOT THB 
SWINE !

Bet svarbiausias šios kny
gos papuošalas yra jog pa
veikslai. Lietuvių kalboje n6- 
ra kitos tokios knygos, kuri 
turėtų tokių gausy«»ę paveik
slų, kaip ši. O svarbiausia, tai 
tas, kad paveikslai didžiai 
svarbūs, įdomūs ir dailiai at
spausdinti. Visi žinome, kad 
geri paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Šių knygų skaitantiems ir 
jos paveikslus žiūrintiems gar
siosios šventos vietos stoja 
pilnoje aiškumoje, kaip kru- 
tanmose paveiksluose.

Visi įsigykite šių įspūdingą 
knygų! Kaina tik $2.00.

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago. III.
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LIETUVOS CIVILINEI AVIACIJAI 
10 METŲ

Lietuvos civilinė aviacija, 
gražiai reprezentuojama Lie
tuves Aero Klūbo, gegužės 1C 
d. Kaune ^kilmingai minėjo 
sėkmingos veiklos dešimtme- 
tį. Atsimenant, kad iš viso 
aviacija yra tik paskutinių 
laikų padaras, šis la'kotarpis 
Lietuvos civilinei aviacijai y- 
ra lakai reikšmingas. Išgy
ventas dešimtmetis pakanka
mai įtikina, kad ir lietuvių 
tautos jaunimas rodo ne kiek 
nemaresnio dilnėsio av 'acijai, 
kaip ir kitų tautų.

Lietuvos civilinė aviacija,
-— Lietuvos Aero Klūbas — 
yra pačios lietuvių visuome
nės padaras. Jį sukūrė būre
lis Lietuvos karo aviac’jos 
narių - lakūnų, karininkų ir 
visuomenės veikėjų. Tarp 20 
pasirašiusių jos veikėjų yra
ir garbingo atminimo trans- , nių, kad valstybė negali įste- 
atlantinis lakūnas A merkus , ngti sušelpti v.sas pašaipų 
lietuvis kpt. S. Darius (ji.-, reikalingas organizacijas bei 
tada tarnavo Lietuvos karo ■ sritis. Lėšas klūbas renka tel-

visuc/nenę oreivyste, supaži
ndinti jų su savisauga oro 
puolimų metu ir reprezentuo
ti L’etuvos civilinę aviacijų 
viduje ir užsieniuose feių da
lykų įgyvendinimo linkme ir 
kreipiamas visas klūbo vei
kimas. Nežiūrint sunkių ir ne
palankių sųlygų, Aero Klu
bas i>er p rmų savo gyveni
nio dešimtmetį yra nudirbęs 
didelį Lietuvos sportinės avi
acijos organizavimo darbų, 
padėdamas tvirtus pagrindus 
tolimesnei civilinės aviac’jos 
plėtrai.

Pubrėžt’na, kad ligi šiol 
Aero Klūbas savo darbui rei
kalingas lėšas renka iš visuo
menės, nesinavdodamas val
stybės subsidijomis. Klūbo 
vadovybė tai daro sųnionin 
gat

Pažymėtina, kad L’etuvos dešimtmetį, yra pasiryžęs dė • tuvoje būtų nors vienas žuio-
Aero Klūbas yra laimingas.' ti visas pastangas ir dar la •' gus, kuris turėtų savo lėktų
Nors jau jis parengė visų bū I biau suįdominti visus lietu- vų. Tsb.
r j lakūnų, nors dabai* jau vius aviacija ir "išplėsti Lie-i--------------------
kasdien jo lėktuvai raižo Lie- tuvoje oro sportų taip, kad
tuvos'padangę, tačiau žuvu- lietuvių tauta šioje srityje 
šių Klūbo lakūnų yra vos neatsiliktų nio visos žmoni- 
v ienas (Juodis). Jokių nelai- jos progreso, feiakn kilniam 
mių nebuvo, vežiojant paša-' klūbo darbui galima tik kar
tinius žmones.

Klūlio garbės

Rytoj Bridgeporte 
Atidaro “Lietuvos 
Sandėlį”

p;rini ninku 
jau nuo 1928 met. yra Lietu
vos Valstybės Prezidentas A- 

Žemėlapio centre paltgadi- „ttulas Snl((taulj „
jos sovietų respublika, kurios 
egzekutyvio komiteto pirmi- 
ninkas Červiakovas pats nu
sižudė nelaukdamas kol Sta-

išeidama iš samprotavi- Riokratija .

aviacijos lakūnu). Metai iš 
metų Lietuvos Aero Klūbas 
augo, tvirtėjo ir šiandien jis 
jau yra išaugęs. į didelę ir 
stiprių organizacijų.

Lietuvos Aero Klūbo tiks
las, kaip klūbo įstatai nusa
ko, yra ruošti visų oreivystės 
sričių specialistus, vienyti 
juos žinių ir prityrimo gili
nimui ir visaip remti skrai
dymo mokslų Lietuvoje, pro
paguoti oro sportų, dominti

J. E. VYSKUPAS
MEČISLOVAS REINYS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Kaunas, 1916; Psichologijos 
vadovėlis, laisvai versta iš 
Ctelpanovo, in-8, 242 pusi., II 
leidimas 1923, Kaune. 

Nežiūrint, kad J. E. Vysk.

kd&mas civilinės aviacijos bi
čiulius — narius-rėmėjus.

Jau keli metai su lakai gra
žiu pasisekimu Nidoje veikia 
Klūbo sklandymo mokykla, 
kuri turi gerų vardų ir toli 
už Lietuvos ribų. Sklandymo 
atžvilgiu — išsilaikymo ore 
su sklandytuvu — Lietuva 
yra ketvirtoje vietoje visa
me pasaulyje (žinomas pa
saulinio masto sklandytojas 
Lietuvos karo lakūnas Jonas 
Pyragius su sklandytuvu o- 
re yra išsilaikęs 22 vai. 36 
min., kitu kartu šis puikusis 
sklandytojas audros metu su 
sklandytuvu yra nuskridęs iš 
Nidos į Palangų, pakildamas 
ligi 1,500 m., iš viso 25 klm.) 
Baigę Nidos sklandymo mo
kyklų jaunuoliai yra rengia
mi lakūnais. Ligi šiol klubas

Keinys -vra daug dirbęs, var-pi8“ yra ižleil,«'1 kelet» laWli 
gęs ir kentėjęs savo krašto “ Lietuvai, b,1r>
gerovei pakelti, daug kovų
patyręs Bažnyčios reikalų sa
rgyboje, jis visuomet yra 
skaidrios nuotaikos, visuomet 
užsidegęs diribti ir toliau. Ir 
po ilgų darbų jo siela pasi
liko jautri. Jis džiaugiasi gra
žiais kitų pasirįžimais ir dar
bais, jis laimina juos. Savo į liygų, Talinu, Helsinkį 
gi pavyzdžiu jis skatina vi- atgal. Klūbas pirmas sušau- 
sus į darbų, dirbti, kovoti dėl kė Pabaltijo valstybių aero 
šviesesnės tėvynės ateities. klūbo konferencijų Kaune 

“St. 2-dis“ (jos dabar vyksta kasmet).

ščiausiai pritart’.
Klūbo sukaktuvės iškilmi

ngai minimos ir visoje Lietu 
voje. Daugelyje vietų yra su

, sidarę atitinkami 
ria s yra žinomas pasaulio įkoultetai 
lakūnas Orville Wright, tra-, 
nsatlantūl’ai lakūnai lietu-
viai Darius, Girėnas ir Vait- 

linui ištikima čeką pastatys kl laiiH;sttu-U ž^ikis, mi- 
pnie sienos. Visoj Baltgudijoį n gterisj Balutit^ konsultu. Ka. 
Stalino agentai atlieka masi- ]vaįtjs> Lietuvos karo aviaci
nius suėmimus bolševikų pa- jos viršininkas žinomas lėk 
rtijos vadų ir be jokio teis-; įUVu konstruktorius av. pulk.

inž. A. Gustaitis ir kt. Kli
bas turi visų eilę narių lab
darių. Jau keleri laetai klu
bo pirm. yra prof. Z. Žemai
tis.

mo šaudo. Tas pats dedasi 
Ukrainoj ir kitose vietose. 
Tokia tai yra bolševikų “de-

Lietuvos Aero Klūbas yra 
daug prisidėjęs prie Dariaus, 
Girėno ir Vaitkaus transat
lantinių skridimų organizavi
mo ir lakūnų sutikimo. Avi
acijos propagandai leidžia
mas gražus žurnalas “Lietu
vos Sparnai” (red. civ. la
kūnas Plausi nai tis), rengda
mos aviacijos dienos, paro
do* avio-modelių rungtynės, 
leidžiama specialūs- atskiri 
leidiniai ir kt.

civilinių lakūnų.
Lietuvos Aero Klūbas yra 

narys tarptautinės Aeronau
tikos Federacijos (FAI). Už 
Lietuvos ribų klubas yra gra
žiai pasirodęs nusisekusiu o- 
ro traukiniu (Butožiro, lėk 
tuvo ir sklandytuvo) kelione 

ir

minejimo

i Dešimtmečiui gražiau j>a- 
minėti Klūbas organizuoja 
specialų Klūbo narių rėmė
jų vajų. Norima narių rėmė
jų suburti apie 100,000. Tarp 
daugelio nariams rėmėjams 
paskirtų vertingų dovanų šį 
kartų yra numatytas ir lėk 
tuvas. Klūbas nori, kad Lie-

Lietuvos Aero Klūbas, kaip 
visuomeniška organizacija, y- 
ra biznio įstaiga, ir jo veik
la nesiriboja tuo, kad metų 
gale turėtų didesnį pelnų, ar 
praturtėtų, Ibet, kad Lietuvos 
civilinės aviacijos srityje bū
tų kuo daugiausia nuveikta. 
Pinigai Aero Klubui yra tiek 
reikalingi, kiek be jų negali
ma apseiti, siekiant užsibrė 
što tikslo. Aen» Klūbas ženg
damas į antrų savo gyvenimo

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CANaI 0528

Rytoj č'a atsidarys vienin
telė tokios rūšies krautuvė A- 
merikoje — “Lietuvos San
dėlis.” Įstaiga parduos pro
duktus, importuotus iš Lietu
vos, kaip mėsos preparatus, 
saldainius, sūrius, etc.

LIETUVIAI DAKTARAI

08. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR UHIRURGA8 

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

Kasdien išskyrus scrcdų,
sekmadienį susitarus.' 

Birželio, Liejtos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet uuo 
10—12 ryto.

TaL OANal 2345

DR. F. G. WINSKUWAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2156 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare

Ketvergais nagai sutarti
2305 So. Leavitt St.

TeL OANal 0402

Krautuvė bus įrengta adre 
su 911 West 33rd street, ir jų 
operuos pp. Marijona Moskie- 
nė ir jos duktė Michalina.

Rytoj ir šeštadienį jvyks 
“grand opening” atidarymo 
iškillnės. Ta proga, visos vieš
nios bus pavaišintos arbata iš 
importuotų samovarų ir lie
tuviškais užkandžiais. (sp.)

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

LIE 1 UVIAI DAKTARAI

DR. F„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—0 vai. v.

8147 So. Halsted St., Ghica«o 
Paned. Rered ir Snbat nuo 2—9 v
Tel. Ofiso:

LAFayette 4017 
Tel. namų:

HEMloek 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Rea.:
24C6 W. 69 St.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

BYWAYS

-Tttg JCEAJON I APVOGTI 511? TBK AM A0LC E.UZI.Z3>- 
Gemtlemah — Lrmr.'Fi’Fi-keke.- ha^ ■kecehtlv tme 
Tjroy KfKNEi- čtuB BLUE KlBOOM ■RtlRC —Jyc‘ 
tUMCEJC. MA* BEflu-u MER.'•fUEiLCTSKE'i'ouK PirriCM VCU-F 
To •SA.FECUARy HEE F»a>H AU. HAKM - AHP MEK
IM the Tark tvocy Morm - amp -

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKĖTINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IŠ-

. DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Scclejr 0329 
Dr. K. Nurkuitis 

dabar yra ri
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercia.1 Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v.
va.k,aro. ! įl
LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandoe kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANaI 1175

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012
TeL Republic 5047

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS
SS North La Šalie Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 8351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286 

Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue
PROsneet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: BEPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
ofisas

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL

Tel. Ofc. REPubllc 7SS#
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2428 West Marąuette Road
Antrad., ketvirlad. ii uenktadient&lr 

9-12 v. rytą: 1-5 p. p.; «-9 v. v. 
ioėtadienlais nuo 9 ▼. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL.

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

fleįtadieniala nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniai* pagal sutartie*.

OfTSO VALANDOS: 
vakaro. NedAliomis nao 16 iki IT 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai, po pietą ir nno 7 iki 8:30 v. v.

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

T«L YARda 0994 
Ren.: TeL PLAaa 2400

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

Nedėliomia nno 10 iki 12 dieną

Tel- LATayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

___ Pagal Sutarti_________

leL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
niadienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL________

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomik ir Nedėk pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Ree. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMloek 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomie Smitams 

Subatoms Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai, vak.

DR. fi. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cioero, IIL 
TeL Cicero 2578

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMloek 3977 
Trečiad. ir Sekinad. pagal eatartį 

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

TeL HEMloek 4848

Tel. BOUIevard 704S

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sntartą______

Offiee Phone Res. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St
VaL 8-4 pp. lr 7-t rak. OANal 070e

OR. 1. J. KOWAR
(K0WARSBA8) 

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

HedėUom Ir Trečiadieniais 
Pagal Hutartl

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAray0»e 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ofiso BOUIevard 5918-14 
Rea. KENwood 5107

DR. A. i. BERTASH
Ofiao vai. nno 1—3; nno 6:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reaidencijoa TaL BEVerly 8S44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 2—4 ir fl—8 p. m. 

Reaideneija
8939 So. Claremont Avė. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomie pagal antarti

TeL OANa’ 8SB7
Ree. PHOspect 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. Office Ventvorth 6380 
Rez. Hyde Park 3365

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
ihtrrma aerednmia ir anhatnmis

Chicagos lietuvių Iv. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons, yra Class A 
rUies. Tai yra, ankž£ianai Ameri
koj medikaliai autoritetai mūsų li- 
goainų priekyri prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėa 
jos patarnavimu 2700 W. 69th Bt, 
tel. HEMloek 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentisty, advokatų ir Kimi*- 
rių, kuriy skelbimus matote DRAUGE.
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(Įspūdžiai iš Marijonų Seminarijos Koply
čios pašventinimo)

i
kalingo poilsio pilnai atsitai
sys.

Dau- Daug Ko Trūksta

Marijonų Seminarijos kop
lyčia jau pašventinta, reiškia 
atliktas gražus darbas, kuris 
tarnaus didesnei Dievo gar
bei ir lietuvių naudai. Tačiau 
darbas dar nėra baigtas. Kiek 
žinau, dar lieka nemaža sko
la už statybą. Koplyčiai trū
ksta dar nemažai reikalingų 
reikmenų, k. a. liktorių (alto
riams ir didelėms žvakėms 
šoninėse koplytėlėse (oratori
jose), arnotų (prie asisto* 
reikia visų spalvų rūbų), švę
stam vandeniui indų (einant 
į koplyčią ir zokristiją), -epų 
zakristijoje rūbams sudėti, 
šventoriuje celebrantui ir tar
nautojams sėdynių, klauptu
kų, elektrikinės šviesos (ne
sumokėtos), artificialaus mar
muro grindys, (nesumokėta), 
vargonų ir kitų papuošalų ir 
rakandų. Neabejojame, jog, 
laikui bėgant, įstengsime, ge
raširdžių žmonių aukomis, ir 
šiuos reikalus aprūpinti.

Giliausiai esame dėkingi vi
siems mūsų geradariams už 
visa, ką. jiems mums yra iš
darę, ir mstldauj aline Dievą, 
kad Jis kuo gausiausiai atly 
gintų!

A. Miciū&as, MIC.

(Tęsinys)
Kun. Provincijolo Liga

Vienas nepraniatytas ir ne
sitikėtas dalykas sudrumstė 
dienos džiaugsmą ir pasise
kiau}, būtent Didžiai Gerbia
mo Provincijolo kun. J. J. 
Jakaičio, MIC., liga. Pereit* 
rudenį, grįžęs iš Romos, Pro
vincijolas ėmėsi darbo, t. y. 
baigti a. a. kun. Kulikausko, 
MIC., pradėti} koplyčios sta
tybą. Sunki tada buvo padė
tis. Daug teko pergyventi ne- 
'malomumi, daug prašalinti ke 
blumų. Ypnr. per jiastaruo- 
sius mėnesius prieš koplyčios 
pašventinimą, kun. Jakaičiai ( 
jteko didžiausa visų darbų ir, 

eikalų našta. Reikėjo dirbti
ieną ir naktį, kad suspėtų 

aprūpinti statybos ir pašve
ntinimo reikalus. Tas pastaro
mis dienomis ir paguldė į lo
vą. Taigi, kun. Provincijolui 
neteko dalyvauti iškilmėse, 
kurioms jis taip atsidėjusiai 
ruošėsi.

Didžiai Gerbiamas Provin 
cijolas tačiau šį kryželį ra
miai ir kantriai priėmė ir dė
koja Viešpačiui Dievui, kad 
viskas kuo gražiausiai praėjo. 
Prašo, kad žmonės ir toliau 
remtų šį darbą, kad būtų ga
lima jį pilnai baigti. Kun. Ja
kaičio padėtis, ačiū Dievui, 
gėrėja ir tikimasi, jog po rei

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS BĖMĖJįĮ DRAUGIJOS 
XVIII SEIMO PROTOKOLAS

Vadavavimo Sąjunga; Dr. A. 
Stulga, A. Banis, O. Banis. 
Suv. L. R. K. 15 kuopa: A. 
Gudaitis. Labdaringos Sąjun
gos 5 kuopa; J. Garuckas, A. 
Rokas, V. Balanda, J. Dimša, 
P. Ivanauskaitė, U. Gudienė, 
Amžino Rožančiaus draugija: 
P. JanČauskaitė, M. Malinaus
kienė. Moterų kiūbas: T. E- 
žerskienė, II. Mason. Šv. 0- 
nos Moterų draugija: A. Ven
ckienė, H. Lileiki-enė. S. Rup- 
lienė. (Atstovių 42 — draugi
jos 10).

North Side. — Šv. Kaz. A- 
kad. Rem. 3 skyr.: M. Sutkie
nė, M. Tainasevičienė, K. Ki- 
šonienė, E. Andruškeviči-enė. 
Ministrantų Šv. Mykolo para
pijos: B. Videcki. Šv. Cecili

Seime dalyviai
(Pavardes dedame taip, 

kaip jos m'am s atsiųstos, dėl 
to už kažkurių pavardžių tik
rumą neatsakome. Red.)

Town of I-ake — šv. Kaz. 
Akad Rėmėjų 1 sk.: E. Ogen
tienė, A. Kineinienė, B. Cince- 
nienė, M. Martušienė, O. Sriu- 
liienė, S. Bartkaitė, F. Janovi- 
čaitė. Šv. Elzbietos Mot. ir Mer 
gaičių: J. Kanta,uskienė, Z. 
Belzakienė, V. šerauskienė. 
Šv. Kazimiero Karalaičio: K. 
Wolkauskas. Angelų Sargų 
Dr-ja; Juozapas Welpa, Jo
nas Janutis. Tarnautojų dr- 
ja: Jonas Landis, Jonas Ger-' 
kauskaa. Nekalto Prasidėjimo 
l’anelės Šven.: lrene Buko- 
naitė, L. Navickaitė. Nek. 
Pras. P. Šv. Sodalicija. Lab
darių Sąjungos 1 kp.: M. Su
deikienė, O. Vaznienė, R. Ur- 
bonienė, M. Martušienė, B. 
Cicenienė. Moterų Sąjungos 
2t-ma kuopa: 0. Norkienė, E. 
Gedvilienė, O. Vaznienė. (AL 
stovių 26 — Draugijos 9).

Bridgeport — šv. Kaz. A- 
kad. Rėmėjų 2 skyrius: J. Šal- 
tienė, Bučienė, Rumbinienė, 
Jenckienė, Yogela, Milašienė, 
C. Petraitienė, Rucienė, Abra- 
niavičienė, Petrauskienė, Dam
brauskienė, Šimaitienė. Apaš
talystės Maldos: S. Trumpu- 
lis., J. Budreviče, J. Puišis, 
tA, Beinoraitė, A. Šveikauskie- 
nė, N. Baturienė. Nekalto 
Pras. Pan. Av. draugija: A. 
Kazlauskaitė, Stella Servilla, 
Šv. Petronėlės draugija: A. 
Sabalauskienė, O. Šiurienė, A. 
Razbadauskienė, P. Strožiius- 
kaitė, F. Nacevičienė. Vilniaus

A. J A
URŠULĖ

TAMAŠAUSKIENĖ
(po tėvais Ročkaitė) 

mirė birželio K d.. 1M7 ąi. 
11:16 vai. ryto, sulaukus pu
sės amžiaus.

Kilo Iš Lietuvos, Butkiškių 
parap. A metiko js išgyveno |1 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Adomą, posūnius; Povi
lą, Adomą lr Bronislovą, po- 
dukres Btellą, Eleną lr Mari
joną, lr gimines; lr Lietuvoje 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1815 So. 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 19, iš namų 8:80 vai. 
ryto bus atlydėta j Dievo Ap- 
velsdoe parap. bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedulingos pamal
dos už velionė* sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glaiU.es, draugus-ges lr pažys- 
tamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, PosOnial, Po- 
dukrės ir Giminės.

laidotuvių Direktorius S. M. 
Skudas. Tel. MONroe 3877.. 4

A. > A
MYKOLAS STONIS

mirė birt. 18 d.. 1937 m., 8:30 
po pietų, sulaukęs 68 metų 
amžiaus.

Kilo iš Tauragės Apskričio, 
Žvingių parap,, Rasčių kaimo.

Amerikoje išgyveno apie 37 
metus amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime 
Draugus lr pažystamus.

Laidotuvėmis rūpinasi Mr. & 
Mrs. Peter Martinkus.

Kūnas pašarvotas 4505 So. 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
Birželio 19 d. Iš namų 8 vai 
ryto bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bue nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę Draugai ir pažys
tami.

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

DRIUOIg
Pranešimai

Lietuvių Demokratų klūJąis 
15 wardo laikys tmairinkinią 
18 d. birželio, parap. svetai
nėj. Susirinkimas bus skir 
tingesnis už kitus tueuii, kad 
jame dalyvaus pora nuėsto 
vaJdimnkų su prakalboms,

Kiūbas duos užkandžio, gė
rimo, kaip nariams, taip ir 
svečiams. Pasilinksminimui 
bus lošiama “pinoklis”.

Taipgi bus priimami nauj. 
nariai į klubą už labai mažų 
mokestį. J. S. V.

t

Įtariamas pagrobime. Atvaizde Cbicago policijos sulai
kytas Bert Madson, kuris įtariamas pagrobime ir nužudyme 
turtingo Tacoma, Wash., daktaro Matson vaiko. Kairėje 
artisto padirbtas braižinys sulig tarnaitės papasakojimo, 
kaip atrodęs vaiko pagrobikas. Sulaikytojo motina, kuri gy
vena Sioux City, Ia., praneša, kad tuo laiku sulaikytasis 
buvęs su ja natmie.

licija: E. Guskas, E. Stankes. 
(Atstovių 20 — draugijų 6). 

(Pabaiga bus)

— Nereikalauk, kad kitas 
iškęstų tai, ko tu pats nega
li pakęsti. P. Syrus

— Jėga, kuriai dvasia ne 
priduoda gyvybės, yra berei 
kšmė. Maršalas Fo,šas

jos Globos draugija: M. Ka- 
reekiemė, 0. Šniaukstienė, T. 
Šadbaras, 0. Kizilevičienė, A. 
Rugienis. Šv. Mykolo draugi
ja: T. Macys, K. Lukošaitis, 
A. Bacevičius. Moterų Sąjun
gos 4 kuopa: P. Šimkienė, Šv. 
Rožančiaus: A. Urbonavičie
nė, A. Martinkienė, V. Daugir
dienė. Šv. Juozapo Globėjo 
draugija: 'V. Macekonas, K 
Šerpetis, U. Kavaliauskas. 
Rožančiaus draugija: V. Dau- 
giidienė, M. Mation. (Atstovių 
22 — draugijos 8j).

Roseland — Šv. Kaz. A-kad. 
Rem. .4. skyr.: E. Genienė,
D. Žukauskienė, E. Čepulienė,
E. Jenčienė, E. Plekavičiūtė. 
Visų Šventų Mokyklos sodalie
tės: Marijona Gramokytė, Ka
zimiera Gudaitė. Liet. R. K.S. 
A. 33-čia kuopa; Matilda Ru- 
binienė, Anna Labzentas, Elz
bieta Bl'uvienė. Šv. Onos dr- 
ja. : A. C'utrienė, 0. Spuogie- 
nė, A. Šidlauskienė, 0. Mar
cinkevičienė, L. Zaleckienė, I. 
Zerunskis. L. R.. Kat. Moterų 
Meilų kiūbas: E. Chepulionie- 
nė, T. Pavilionienė. Nekalto 
Prasidėjimo Mergaičių, soda

a. a a
PRANCIŠKUS

GARALIS
Mirė birželio 16 d.. 1937 m..

1 vai. popiet, sujaukęs jiusės 
amžiaus.

Kilo Iš Kauno rėd., Mažei
kių apskr., Vekšnų parap., 
MedžiuJenklų kaimo.

Amerikoj lAgyv«po 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Rozaliją, 2 dukteris: 
Stefaniją. Ir Auxiltą, žentą A.- 
doiuą Švažą, brolj Adomą, bro
lienę Aleksandrą, jų šeimyną, 
ir daug kitų gtmlnLų; o Lie
tuvoje motiną Ievą. brolį An
taną. 2 seseris: Petronėlę lr 
Prancišką, jų šeitpynas, Ir 
daug kitų gintini ų.

Kūnas pašarvotas 6046 So. 
La f ay e tte Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
birželio 21 d. Lš namų 8 val. 
ryto bus atlydėtas j šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stitmus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, fHikterys, 
Žentas, Bnoils, Bruiienė ir Gl- 
nitaiės.

Laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bnnkietams — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Pbone LAFAYETTE

A. IH A.
JUOZAPAS ŽILVITIS

Mirė birželio 16 d., 9:20 vai. vakare, sulaukęs žilos 
senatvės. Lietuvoje paėjo iš Naujamiesčio parapijos.

Paliko liūdinčius — žmoną Juliją, dukteris Juoza- 
finą, Liliją ir Veroniką, sūnų Petrą ir marčią, žen
tus Antaną Olį, Antaną Vanagaitį ir Joną llgaudą. 
Lietuvoje paliko dukterį Juliją ir žentą Petrą Ma- 
minskus, ir gimines.

Buvo narys Šv. Kazimiero Karalaičio draugijos ir 
SLA. 36 kuopos.

Kūnas pašarvotas Masalskio koplyčioj, 3307 Litu
anica Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 19 d., 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kur 
bus atlaikytas gedulingos pamaldos už velionio sie
lą, o vėliau bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi velionio Juozapo Žilvičio giminės, draugai bei 
pažystami nuoširdžiai prašomi atvykti j šermenis ir 
dalyvauti laidotuvėse.

Patarnauja laidotuvių direktorius Masalskis. Tele
fonas BOUIevard 4139.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO {STAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose
Chicagos dalyse

5

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

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
lšdji bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

GraUmunių
——<or—

Didžiausią paminklų dirbtuvė Chieagoj -i—i—o-------
Suvirš 50 metų prityrimo

O-------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
-<• .1-1o---- ->—

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chiengos Lietuvių

527 N0BTH WESTER*l AVENUE
ARTI GRAND AVK.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮAMBULANCE

n VV A T KOPLYČIOS VISOSE Lt I Ivr\l miesto dalyse

P. J. Ritfkas
betaria ir tani

8354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

J. Uderious 
S. P. Mažeika

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YABds 1138-1139

A. Masalskis
A. Petkas
S. M. State

Ezerskis ir Sudus
Jamapas Eatakis

8307 Litnanica Avė. 

Phone BOUIevard <139

1410 So. 49th Ct., Cioero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West <6th Street

Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULhnan 6703

IR 4704 So. Western Ai 
TfiVAS Tel. VIBginia 0883

ltt

Jr 3SF
MRS.

A. BITTIN
PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI

Dabar siūlo didžiausias 
paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nno $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
395$ West lllth SL, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

GARY, DTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

GąrUusigg patarnavimas Moteris patamanja

glaiU.es


drara \s Penktadienis, birž. 18 fl., 1937

VIETINES ŽINIOS J

LIEPOS 4-tą DIENĄ — LIETUVIŲ DIENA

Taip Nutarė Marijonų Chicagos Apskrities 
Bendradarbių Susirinkimas

■-I

Praeitą trečiadienį įvyko 
skaitlingas Tėvų Marijonų 
Chicagos apskrities bendrada
rbių susirinkimas, kurį ati
darė pirm. Antanas Bacevi
čius, plačiai paaiškindamas, 
kad už poros savaičių turės 
įvykti kaip praeitais metais, 
taip ir šįlmet, tradicinė iškil
mė, būtent LIETUVIŲ DIE
NA. Pirmininkas atsiklausęs 
į susirinkimą, kuris plačiai 
apkalbėjęs dienos reikalą ir 
nubalsavęs, kad patogiausia 
bus, kad Lietuvių Diena įvy
ktų liepos 4 d. su iškilmingo
mis pamaldomis, kurios su
teiks daugeliui žmonių pro
gos atsilankyti į iškilmes ir 
pamatyti Tėvų Marijonų Se
minarijos koplyčią. Kaip ži-

dvilienė pareiškė, kad su di
džiausiu stropumu ruošiasi 
prie liepos 4 dienos, kad dar 
geriau pasisektų visais atžvi
lgiais.

Ant galo einame prie gar
bingos .Cicero kolonijos, taip 
vadinamųjų bulvariškių, ku 
rioB birželio 6 d. vadovavo 
valgyklai. Į susirinkimą tei
kėsi atsilankyti valgyklos pi- 
rmin. Ona Krasauskienė, ku
rios gražia ir pavyzdinga 
tvaiku tik džiaugtis reikia. 
Valdyba, matydama tokių 
gražią nuotaiką birželio 6 d. 
Onos Krasauskienės vadovy
bėj, nuoširdžiai kvietė, kad ir 
liepos 4 dieną, Lietuvių Die
noj, pasiimtų tas sunkias pa
reigas atlikti. Ištikrųjų, tik

(INWH1TE) -E*- 
t 6O_J

lOYALįHemployh^
(ĮN WJCK) 2O_ 

JO_

A

nome, praeitą birželio^ 6 d., rejj.ja pasidžiaugti, kad jinai 
dėlei didelės minios žmonių mįejaį sutiko. Su p. Krasau-
ir nepakenčiamos vėtros, ne
teko visiems pamatyti iš vi
daus. Tokiu būdu, liepos 4 d., 
LIETUVIŲ DIENOJ, tikimės 
kad oras jau turės būti pa
lankesnis ir netrukdys žmo
nėms skaitlingai atsilankyti 
ir pamatyti.

Šia proga buvo pakviesta 
melroseparkietė veikėja An
tanina Švilpauskienė, kuri 
padarė platų pranešimą, kad 
pašventinimo iškilmės labai 
gražiai pavyko, ką patvirtino 
Kazimieras Kantautas, ir pa

skiene buvo atsilankę ix So
fija Ališauskienė, Marcijona 
Kaziūnienė, kurios irgi suti
ko gelbėti. Tokių kilnios šir
dies veikėjų ir darbuotojų, 
kaip O. Krasąuskienė, S. A- 
lišauskienė ir M. Kaziūnienė, 
bulvariškių tarpe netrūksta, 
jų yra ir daugiau. Tat nuo
širdžiai sveikiname visas ir 
linkime joms gražiausių sėk
mių ištverti sunkiame darbe.

Taipgi susirinkimas nusi
tarė birželio 27 d. suvažiuoti 
į Marijos Kalnelius galutinam

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTES 40 Metų Gyvavimo
JUBILEJINIS PIKNIKAS

Įvyks Nedelioj, lune (Birželio) 20,1937
Leppos Darže, Archer ir Kean Ave. Justice Park Grove

%

Gražus Programas — Gera Muzika Pradžia 11 Vai. Ryto — įžanga 13c Ypatai 
Kviečia KOMITETAS

4*

Ar tiik ne blofas. šiame braižiny parodoma, koks nuo- . _ ± ,
šimtis plieno pramonės darbininkų “nori” dirbti, pasivergti . Un8’. *5 UX°S ?nB?
kompanijoms (loyal employes) ir koks nuošimtis eina su I 'as Chicagoje Dau var is ir 
C. I. O. (streikuoja). 1. Republic Steel Youngstonvn, O., 2.
Youngstown Sheet and Tube Campbell, Q.» 3. Youngstown 
Sheet and Tube Brier, O., 4. Nevvton Steel Co. Monroe,
Mich., 5. Reliance Manufacturing Co. AVaąhjngton, lnd., 6.
Republic Steel Co. Chicago, III. Šis braižįnys tilpo anglų 
spaudoj, kuri stovi kapitalo pusėj, ir dėl to tų nuošimčių 
negalima imti už gryną pinigą.

man, keli aldermonai, teisė-. cijos dieną prie 83 ir Cicero 
ave. Ten programa tęsis iki

sizadėjo stropiai rengtis prie• pasitarimui kas imk liepos 4

Pagerbė Konsulą 
Petrą Daužvardį

Praėjusio trečiadienio vaka
rą į Bismark viešbutį susirin
ko apie 50 profesijonalų ir 
biznierių, kad pagerbti nau
jąjį Lietuvos konsulą Petrą 
Daužvardį. Vakaras praėjo 
tikrai jaukioj nuotaikoj. Nau
jam konsului pasakyta nuo
širdžių sveikinimų ir linkėji
mų. Kalbėjo J. Mackevičiui, 
P. Grigaitis, Woidat, adv. 
Bračulis, L. Šimutis, gerb. 
prel. M. Krušas, adv. A. Olis, 
adv. J. Borden.

Į chicagiečių linkėjimus 
kons. Daužvardis atsakė gra
žia ir turininga kalba, padė
kodamas už pažadą bendra
darbiauti ir iš savo pusės pa
žadėdamas draugiškumą ir ta
lką, kur tik toji talka bus 
reikalinga.

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Šiandie vakare Roselande į- 
vyksta Vyčių Dienos Rengi
mo Komisijos susirinkimas. 
Bus įdomus, nes paaiškės kiek 
tikietų kokia kolonija išpla
tino.

Visi (platintojai turės gau
tus pinigus perduoti iždinin
kui.

Jaunimo Piknikui 
Artinantis

kiti.
Kas tik norės, galės pas

kraidyti prieinama kaina ore. 
Didžiausias įdomumas bus, 
kaip iš kelių tūkstančių pė
dų aukštumos lietuviai-ės sn 
parašiutais leisis ant žtimės.

Kviečiama lietuvių visuo
menė visa tai pamatyti.

Iškilmių pradžia bus prie 
Dariaus - Girėno paminklo, 
1 valandą po pietų. Čia keli 
lėktuvai skraidys ir barstys 
gėles su tam tikrais lapeliais. 
Tokiu būdu bus atiduota pa
garba pirmiems lietuvių lakū
nams, kurie praskynė kelią, 
savo traginga mirtimi para 
gino 4nus sekti jų pėdomis, 
pamylėti aviaciją ir joje to
bulintis. Po iškilmių prie pa
minklo, visi trauksim į avia-

vėlumai.
V. Rėkus, Komiteto sekr.

Rytoj Šliogeriūtes Ir 
Gapšaus šliūbas

Birželio 19 d., 5 vai. po 
pietų, Aušros Vartų bažnv- 

ičioje įvyksta iškilmingas šliū- 
bas Adelinės Šliogeriūtės su 
Povilu Gapšiu.

Vestuvių palydovais bus: 
jaunosios sesutė Bronislova 
(Matron of honor), V. Balsis 
su S. Rakauskaite, K. Bogu- 
slovas su S. Rimaite ir ma
žytė P. Anzilotti. Pokylis į 
vyks Aušros Vartų parapijos 
svetainėje.

A. Šliogeriūtė yra baigus 
Aušros Vartų parapijos pra
džios mokyklą ir per daug 
metų buvo veikli choro narė. 
Jos mamytė, Šliogerienė, da
ug darbuojasi visuose para
pijos parengimuose, o brolis 
Petras užima atsakomingą 
vietą Metropolitan State ba
nke.

Linkime naujai porelei da
ug laimės laimingo gyveni
mo. Ieva Lukošiūtė

— Kartais nuo kūno paei 
na dūšios kančia, o kartaj, 
dūšioje gema tai, kas vargi-' 
na kūną.

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

Chicagos ir apylinkės pa
rapijinių chorų popietiniai 
piknikui artinantis, pastebi
mas jaunimo tarpe bruzdėji
mas. Kur gi nebruzdės, juk 
ten suplauks jaunimo iš visų 
Chicagos kolonijų ir visą lai
ką skambės dainos.

Tas piknikas įvyks 10 d.

Lietuvių Dienos.
Toliau sekė Marąuette Pa

rko skyriaus pranešimas, ku 
rį patiekė nenuilstantis dar
buotojas B. Nenartonis, kad 
labai džiaugiasi gražiomis pa
šventinimo iškilmėmis ir jų 
sėkmėmis, ką patvirtino uoli 
kilnių darbų rėmėja ir dar
buotoja Adolfina Rimidaitė, 
kad smarkiai įengiasi prie 
liepos 4 dienos, kuri, girdi, 
turį būti nemažiau sėkminge
snė už birželio 6 d.

West Sidės skyrius jau pi
rmiau turėjo susirinkimą ir 
išrinko komisiją, kurią suda
ro darbštūs asmenys: Ig. Kry
ževičius, C. Druktenis, Juk 
Kulbienė, A. Radzevičius ir 
M. Druktenienė, kurie turi 
jau ir troką paėmę ir organi
zuojasi, kad šiuo kartu West 
Side pasirodytų už visus ge
riausiai, nes birželio 6 d. dėl 
įvykusių vestuvių kiek silp
niau pasirodė.

•Brighton Park kolonijos 
atstovai: Marcijona Navickie
nė ir Teodora Atroškienė, la-

Lietuvių Dienos.
Į susirinkimą atsilankė kle

bonas kun. M. Urbonavičius, 
kuris gražiai sveikino atsto
vus ir linkėjo ir ateityje ne
pailsti gražiame darbe.

Melrose Park Zinutės

Šiomis dienomis trys vie
tinės pirmaeilės draugijos, bū
tent: Šv. Jono, Šv. Onos ir 
Moterų Sęįjungos 60 kp. sma
rkiai rengiasi prie pikniko, 
kuris įvyks sekmadienį, lie
pos 18 d., Sedlin darže, Grand 
ave. ir Manbeim Rd. Pelnas 
skiriamas įtaisymui melrose- 
parkiečių lango Marijonų Se
minarijos naujai pastatytoje 
koplyčioj.

Kadangi minėtos draugijos 
nuo pat susiorganizavimo uo
liai retnia svarbesniuosius 
tautinius ir religinius darbus, 
todėl ir šį kartą įvertinda
mos Tėvų Marijonų gražins 
darbus, nesigaili nei laiko,

liepos (subatyakaryje) Vytau 
1 rogramai sumaniai ,vado- Jįvįečiami ir visi

vavo teisėjas Jonas Žūtis, 
Lietuvių Vaizbos Buto pirmi
ninkas. Jis ir dovaną konsu
lui nuo tos organizacijos įtei
kė. Nors moterys šioj puotoj 
nedalyvavo, tačiau konsulą 
apdovanojo prisiųsdamos jam 
gražų gėlių vainiką. Koresp.

MARIJAMPOLĖS SAVIVAL
DYBE IŠPIRKO ELEK

TROS STOTI

MARIJAMPOLĖ. — Mari
jampolės miesto savivaldybė 
šiomis dienomis parėmė iš “E 
lektrolit” bendrovės elektros 
stotį “Grikolit” malūną su 
nekilnojamu turtu ir medžia
ga. Už viską užmokėta 265 
tūkstančiai litų.

Korto su elektros stoties iš-

MATYKITE JI ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
ATLIEKA 23 DARBUS 

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. Šaukitei pardavėją J. P. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

J

nei darbo šio pikniko suren- 
bai apgailestavo, kad tą pa-1 gimui. Rengimo Komisiją su-
čią dieną jų parapijos pikni
kas, dėlei tos priežasties la
bai apgailestavo ir pasižadė
jo kita proga pasidarbuoti. 
Po teisybei, už tai reikia tik 
jiagirti ibrightonparkietes, kad 
jos pirmoj vietoj stato savo 
parapijos reikalus. TaipJ ir 
’e'kin.

Town of Lake skyrius, ku
rį ftstovavo žymios veikėjos: 
E. Gedvilienė, P. Turskienė 
ir St. Šimkienė, anot jų, ro 
dos, kad ir vis dar mato tą 
gražią minią žmonių ir nega
li atsidžiaugti iškilmių gra
žumu ir jų įspūdžiais. E. Ge-

daro mūsų kolonijos nuošir
dūs ir patyrę darbuotojai, k. 
t.: pp. Urbeliai, Žvirbliai, Do
maševičius, M. Madtinkienė, 
Joana Gaddy ir O. Buginai- 
tė. Šiame piknike bus leistas 
laimėjimui gražus ir brangus

West Pullmano 
Naujienos

Pereitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje įvyko iškilmingas 
Siaubas J. Mackevičiaus su 
P. Cicėnaite. Jonas yra pa
rapijos kotniteto darbštus na
rys, o Pbilomena pavyzdinga 
mergaitė. Per šliūbą trusti- 
sas Juozas Savičius gražiai 
giedojo solo “Ame Maria”

J. Andruškų name pereitą 
šeštadienį įvyko svečių - gi
minių susirinkimėlis. Džiaug
tasi, kad jų sūnus Jonas bai
gė parapijos mokyklą. Visa 
Andruškų šeimyna yra pavy
zdingi parapijos rėmėjai. Be 
to, J. Andruška yra parapi
jos komitete. Kap.

leisti linksmą dienelę tyrame 
ore.

Šv. Onos moterų ir panų 
draugijos metinis piknikas į- 

“midget radio”, kurį A. Ur-|vyksta sekmadienį, birželio
belis gavo iš mums gerai ži
nomo biznieriaus J. A. Szer- 
binski, kuris užlaiko savo ra 
dio krautuvę adresu 1402 W. 
Lake st., Melroee Pirkę.

Rengimo Komisija kviečia 
netik melroseparkiečius, bet 
ir savo kaimynus ciceriečius, 
frkagiečius atsilankyti ir pra-

lietuviai linksmai su jauni- Įpįj-kinn miesto savivaldybės 
mu praleisti laiką. Rengiama jjujon perėjo ir jos tarnauto- 
ir didelė, įvairi programa, jaį
kuri susidės iš baseball žai
dimo!, dainų, kalbų ir kito
kių pamarginimų. Pikniko 
pasisekimui daug pastangų 
deda mūsų vargonininkai. Jie 
ir visus savo choristus ragi
na dalyvauti ir patys dirba 
pasiskirstytose pareigose.

Teko nugirsti, kad dauge
lis chorų rengiasi atvykti in 
eorpore. Visi chorai žada pa
samdyti trokus, kurie norin
čius dalyvauti linksmam pik
nike nuveš ir parveš už mažą 
mokestį. Kurie kreipsis pas 
savo kolonijos choristus iš an
ksto, gaus tikietą dykai. Prie 
vartų reikės mokėti 15c. To
dėl visiems patartina gauti 
tikietus iš anksto.

Piknikas prasidės tuojau 
po pietų ir tęsis iki vflomoe. ££

Lietuvytis o
And thof’i why

PLATINKITE “DRAUGI” 
GARSINKITĖS “DRAUGE”

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 Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
NAMŲ VAI-VTOJAS IR POPIE- 

RUOTOJA8
Km norite namu, išvalyti Ir 15- 
popleruotl, tat kreipkitės J ;

J. Purtokas 
• 425 So. Richmond St.
 Tel. Hemlock 2 57 3

Manant statyti sau naują namą 
ar pcrtaiavti sena. pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI NAMAS
Bargenas! Pardavimui 10 apartmen- 
tų namas su S krautuvėm. Brlgh- 
ton Parke. KrelpkltSs ) P. Sloger, 
CANaI 1968.

PARDAVIMUI UOTAS
Pardavimui lotaa pigiai. Arti Wau- 

jkegan, III., prie gražiaus ežero. Su- 
. tlnoklte “Drauge."

RF.IKAI.INGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras farmos darbui. 
Senas ar Jaunas. Patyrimas nerel-

, kalingas. Turi mokėti draivytl tro
ką. Atsišaukite laišku pranešdami 
amžių Ir klek norite a'gos. Box 

J 38. DRAUGAS, 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago.

PARDAVTMUI RESTORANAS

Pardavimui Barbecue ir restoranas. 
47th ir HaJsted. laibai prieinama 
kaina. Turime tuojau pa.rduotij 
BOUIevard 5374 po ftefttal vai. va

PARDAVIMUI NAMAS

2ž d., Sedlin darže, Grand 
ave. ir Manbeim Rd., 1 vai. 
po pietų. lBus gėrimų, užkan
džių ir šauni orkestrą šokia
ms. Šv. Onos draugijos narių 
svetingumas yra gerai Žano 
mas, todėl svečiams užtikri-
nania

*
“» jolly good time”.

• M . •»- •

Viskas Prirengta

Lietuvių Aviacijos Dienai 
jau viskas prirengta: dainos, 
kalbos, rietynės, parašutinin- 
kai ir kitokia muzikalė ir spo
rto programa. Atvirame ore 
dar nebuvo tokios lietuvių 
programos, kokia dabar pri
rengta. Dalyvaus miesto ma
joras E. Kelly, šerifas To-

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 Wwt SSrd Streat 
Užlaikome KUMPIUS Ir kitus 
skanumėlius Importuotus iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes Jie yra gauti per

BALTU IMPORT 00.
•09 Woot 19th Street

wWck flnt

bob and Magi ll back 1a jiavring 
baaMi. Fom-ol b to economical j • 
■nfo 0om a long way. Ask your 
drvgght for Hm regular 30c dza. 
Or, wr*o for a genamus trial baė> 
Ho, andosing 10c 1a cavar

FOM-OL

Pardavimui 3 aukšlių mūrinis na
mas, po 4 kambarius. 1810 W. 
Cullerton. $3900. Pilnas aukštas. 
Geram stovy. Kreipkitės 2315 So. 
Damen Ave.

BUICK
8C

PONTIAC
AGENTORA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTORA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

GAUBIA, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKYS

f


