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TAS ĮVYKO POPIEŽIAUS VIEŠOJOJ 
KONSISTORIJOJ 

VATIKANAS, birž. 18, — 
Šiandien įvyko Popiežiaus 
viešoji konsistorija. Šventa
sis Tėvas Pijus XI įteikė baž 
ny tinęs valdžios ženklus — 
raudonas skrybėles šešiems 
kardinolams, kurių du prieš 

to gruodžio mėnesį. Šie pas
tarieji buvo Popiežiaus pa
siuntiniais (nuncijais) Pary
žiuje, Madride, Vienoj ir Var 
Šovoj, Jie negavo progoj da
lyvauti viešojoj konsistorijoj 
gruodžio menasi. 

Du naujausi kardinolai yra 
porą dienų paaukštinti kardi-j Jų Eminencijos i Mercatti ir 
iiolais, o kiti keturi — perei- Į Tisserant. 

NUMATOMA SAUSRA 
GRESIA JAVŲ DERLIUI 

NIEKO NELAIMĖJO 
C00K0 APSKRITIS 

,KANSAS CITY. Kas., 
birž. 18. — Didelių karščių 
banga pasireiškė ir ištiko pla
tų ruožą nuo Alaskos iki Flo
ridos. Tas yra ūkininkams įs-
pėjimas prieš didžiausią, jų 
priešą — sausras, kurios nai
kina javus ir visokį derlių ir 
pakerta ūkininkams normalų 
gyvenimą. 

Kad sausrų pavojus eina, 
tai liudija ne tik siaučiantie-
ji dideli karščiai, bet ir visose 
vidurinėse vakarų valstybėse 
iškylantieji žiogų mirijadai. 
Žiogai naikina javus ir visusi 
kitus augalus. 

Iš Alaskos praneša, kad 
Sewardo mieste ir apylinkėse 
vakar įregistruota iki 110 lai
psnių šilumos, kas yra rete
nybe tolimuose žiemiuose. 
Kai kurių Alaskos sričių gy
ventojai ne tiek susirūpina 
sausra, kiek šiaušiančiais gaiš 
riais miškuose. 

Naikinanti derlių sausra 
jau pasireiškus Dakotų ir j 
Montana valstybėse, taip pat j KENT, O., birž. 18. — 
iš dalies Wyoming, Indiana, j Black and Decker Toole Co. 
Tennessee, Alabama, Georgia j streikuojančių darbininkų pi-
ir abiejų Carolina valstybėse.! kietininkai šiandien atkakliai 

susikirto su streiklaužiais, Iru 
rių du pilni trokai mėgino 
įsiveržti fabriko kieman. 

± LONDONAS, J birž. 18. — 
Anglijos ministefių kabinetas 
nusprendė panaikinti sankci
jas prieš Italiją f r nutraukti 
visokį boikotą. 

Užsienių reikftlų sekreto
rius kap. Edęias šiandien 
apie tai pranešėjparlamentui, 
kur reikšta nepjaankumo vy-
riausybei dėl joc valkaus nu-
sistatymo-

Parlamente imta šaukti, 
kad tai didžiausia gėda vy
riausybei, kad sekretorius E-
denas atsistatydintų. 

Anglija nori taikos ir susi
artinimo su Italija. Nutarta 
to siekti per Vdkietiją. . 1 

SPRINGFIELD, 111., birž. 
18. — Cooko apskritis, po 
draug ir Chicago miestas, pa-1 LONDONAS, birž. 18. — 
geidavo, kad legislatūra skir- j Sir Samueli Hoare, buvęs An-
tų didesnę dalį iš pirkimo mojglijos užsienįų reikalų sekre-
kesčhi bedarbių šelpimo fon-į torius, iš naujo pakviestas 
dui, kurio apskritis negali i ministerių kabinetan. Šį kar-
sudaryti. SėnaTė" ne&žftrm' rei-Įtą jis paskirtas pirnTnojtr rOT=*f; 
kalingo skaičiaus baisoj už šįjcju admiralitete, 
sumanymą. | = = = = = 

Cooko apskričiai yra per 
maža apturimos iš pirkimo 
mokesčių dalies ir iš padidini 
mo mokesčių už nekilnojamas 
savastis. 

Pradėjus liepos m. 1 d. Coo 
ko apskritis turės pati rū
pintis čavo bedarbiai*. Šiam 
tikslui trūksta fondų. 

"JUODOJO LEGIJONO" 
TERORAS 

HITLERIS VAIŠINA 
MUSSOLINIO DUKTERĮ 
BERLYNAS, j birž. 18. — 

Diktatorius Hitleris surengė 
privačias vaišes diktatoriaus 
Mussolinio dukters grafienės 
Ciano pagarbai. 

Rįytoj, ar šeštadienį čia lau 
kiamasi Mussolinio žentas gra 
fas Ciano, užsienių reikalų 
ministeris. 

PITTSBURGH, Pa., birž. 
18. — Pradėta plati kampani
ja, kad plieno pramonėje vi
sus darbininkus suorganiza
vus vienon galingon unijon. 

Organizatoriai nusiskund
žia, kad pramonės vedėjai šita 
to kliūtis šiam žygiui. Panau
dojamos didelės pinigų su
mos, darbininkams grasinama 
pašalinimu iš darbo, jei pri-
sidėsią prie unijos. * 

KOMUNISTAI KEIČIA METODUS 
KOVAI PRIEŠ BAŽNYČIA. 

APSIMETA KATALIKŲ "BROLIAIS" 
IR "GERADARIAIS" 

SUKČIŲ IR APGAVIKŲ 
NETROKŠTA 

Tai priemonė, kad savo 
pusėn patraukus katalikus 

4 TEISĖJAI PAŠALINTI 1$ 
ADVOKATŲ SĄJUNGOS 

STREIKININKAI KOVOJA 
SU STREIKLAUŽIAIS 

Žiogų gi galybės reiškiasi 
Iowa, Nebraska, Kansas, Ok-
lahoma, Missouri, Montana ifl* 
vietomis Illinois, AYisconsin 
ir Colorado valstvbėse. 

No. Dakota valstybėje ūki
ninkai jau nukentėję. Valsty
bės gubernatorius vyksta Wa 
shingtonan, kad ten parūpi
nus jiems reikalingos pagel-
bos. 

DETROIT, Mich., birž. 18. 
— " Juodojo legijono" 15 na
rių patraukta teisman. Kal
tinami žmogžudystėmis, žmo
nių pagrobimais, jų plakimais 
ir kitos rūšies teroru. 

Vienuose apartamentiniuo-
se namuose rasta brutaliai ap 
mušta ir surišta viena mote
riškė. Paaiškėjo, kad ji ir jos 
vyras priklausė šiam "legijo
nui". Ji pati, kaip sakosi, iše 
jusi iš "legijono" ir, štai, da
bar su ja atsilyginama. 

Chicago Bar Ass. pašalino 
iš savo organizacijos Cooko 
apskrities keturis teisėjus, ki
tiems septyniems paskelbė pa 
peikimą ir du teisėjus įspėjo. 

Tas įvyko, kai šie teisėjai 
peržengė sąjungos juridinės 
etikos kanonus, dalyvaudami 
partijų politikoje, kur teisė
jams neturi būti vietos. 

MARIJAMPOLĖ. — Tiek 
Liudvinavo, tiek Sasnavosi 
valsčiuos valkiojasi vyrai ir 
moterys, gydydami būrimo 
pagalba gyvulius spėdami a-
teitį, taisydami "pagal pasku 
tinius technikos laimėjimus*' 
perkūnsargius, įtraukdami ū-
kininkus azartan kortų loši
mais ir kortų " juoda j — rau
dona •' metimu. Padovinio 
km. ūkininkas M. "juoda rau 
dona" pralošė 125 litus. Nar-

i 

to kaime S. Vienam gabiam 
kortų šuleriui pralošė pasku
tinius 50 litų ir kositiūmą. Ū-

••jkininkua Naujienos-kaime pa-
statė perkūnsargį, į kurį pats 
pirmasis perkūnas taip spyrė, 
kad visas kaimas subėgo ge
sinti klėties, prie kurios buvo 
nuvesta sustiprinimui neįzo-
liuota viela. Igliaukia viena
me kaime "gydytojai" žole
lių pagalba taip "pagydė' ' 
arklį, kad tasai pasifcipo pir
miau, negu "gydytojai" spė
jo atsiimti honorarą ir pas
prukti. 

VATIKANAS, birž. 18. — 
Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI gegužės mėnesį ati
darant Katalikų Spaudos pa
saulinę parodą Vatikane kal
bėdamas spaudos, atstovams 

[įspėjo pasaulį prieš komunis
tų smerktiną veiklą. Sakė, 
kad komunistų visi žygiai yra 
nukreipti vienon linkmėn, kad 
kovojus Katalikų Bažnyčią ir 
katalikybę. Nurodė, kad kai 
kurios šalys ir tautos atsidu
ria stačiai pavojun, kur gy
ventojų daliai trūksta sąmo
nės ir nuolatinio budėjimo. 
Nuolatinis budėjimas gi prieš 
raudonuosius gaivalus yra gy 
vas reikalas. 

Prancūzijos komunistų par 
tijoš vadai "įsižeidė'' tais 
Popiežiaus žodžiais. Jie pas
kelbė pareiškimą, kuriuo aiš-

vos metodus, kad tuo būdu 
savo pusėn patraukus katali
kų minias. O kai tas tikslas 
bus atsiektas, komunistai iš 
naujo nusimes avies kailius. 

Vatikano laikraštis nurodo, 
kad socializmas ir komuniz
mas vaduojasi Markso ir En
gelso mokslu.. O šie socializmo 
šulai 1848 metais paskelbtam 
savo manifeste pareiškia, kad 
proletarijatas būtinai turi ko 
voti prieš religiją, kuri yra 
ne kas daugiau, kaip tik bur
žujų padaras, kad išnaudojus 
darbininkiją. 

Markso ir Engelso to mok
slo ir visų nurodymų komu
nistai aklai laikosi ir vykdo 
jei kur nors jiems pasiseka 
laimėti kokią valdžią. Komu
nistai griauja krikščionybe 
Rusijoje ir siekia tai vykdyti 

kinasi, kad jie — komunistai, kitose šalyse. Pats Leninas, 
Į nėra tokj laisvinai, kaip kad prieš mirsiant, yra pare iškę 
vaizduojami. Girdi, jie neko- kad komunizmas ir religija 
voją prieš Bažnyčią ir tikėji- yra du nesuderinami dalykai. 
mą. Už pavienių asmenų išsi- Rusijos komunistai yra pas-
šokimus, girdi, negali
ma kaltinti viso komunizmo. 
Kas įdomiausia, kad prancū
zų komunistų vadai kviečia 
Katalikųv Bažnyčią vienybėn, 
kad bendrai nešus reikalingą 

kleidę obalsį, kad "religija 
yra darbininkijai nuodai". 

Ir, štai, Prancūzijos komu 
nistų vadai drįsta sakyti, kad 
komunistai nekovoja prieš 
Bažnyčią ir turi drąsos Baž-

pagelbą vargšams ir kenčian- Įnyčią kviesti j bendrą darbą 
tiesiems. Girdi, komunistai žmonijos gerovei, 
šiandien daugiausia ir dirba Tai akių dūmimas, kad pa-
už visų žmonių solidarumą ir traukus komunizman daugiau 

Teisėjai privalo būti bepar' PALANGOJE JRENGTAS 

Streiklanžitų pusėje buvo 
fabriko sargyba, kuri panau
dojo ašarines bombas prieš 
strekininkus. Keturiolika vy-
tų — 7 pikietininkai ir 7 sar
gai — nukentėjo nuo ašarinių 
bombų. Kai kurie jų dar ir 
sužeisti šaudymais. 

Pietrytinėse valstybėse sau j Streiklaužiai įsiveržė kie-

LANDON REIKŠ MANDA-
CclMĄ DEMOKRATAMS 

tijiniai ir nesusidėti su poli
tinėmis partijomis, kaip ilgai 
jie yra teisėjais. 

Iš sąjungos pašalinti teisė
jai: vyresniojo teismo J. J. 
Kelly, J. J. Sullivan ir O. F. 
Nelson; apygardos teismo H. 
M. Fisher. 

NAUJAS PARKAS 

sros padarusios milžiniškus 
nuostolius. 

KAIP ČIA, TAIP KITUR 

man pasiėmę saviš 
stuosius. 

s suzei-

OTTAWA, Kanada, birž. 
18. — 1934 ir 1935 metate 
Kanados vyriausybės' pastan
gomis pravesta kfeletas "nau
josios santvarkos" įstatymų 
J. A. Valstybių pavyzdžiu. 

Dalį šių įstatymų dabar j 
sugriovė vyriausias seimas. 
Teisinas rado, kad tas nusu-
derinama su Kanados konstu-
cija. 

ATSTOVŲ RŪMAI PRIPA
ŽINO DIDELES IŠLAIDAS 

WA$HINGTON, birž. 18. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai vakar pripažino bilių, ku
riuo numatyta 2,360 milijonų 
dolerių išlaidų šelpimo reika
lams. Rūmai atmetė reikala
vimą skirti 10 milijonų dol. 
Floridos perkasui, kurs pra
dėtas kasti ir sulaikytas, iš
leidus skirtus 5 milijonus dol. 

TOPEKA, Kas., birž. 18. 
— Respublikonų partijos kan 
didatas į prezidentus guber
natorius Al f. M. Landon pra
nešė, kad ateinančią savaitę 
jis susilaikys nuo politinės 
kampanijos oro bangomis 
(per radiją), kadangi demo
kratų partija turės nacionalį 
suvažiavimą Philadelphijoje. 

Reikia pažymėti, kad kai 
respublikonų partija turėjo 
nacionalį suvažiavimą Cleve-
lande, prezidentas Roosevel-
tas porą vakarų sakė prakal
bas per radiją. (Sakyta, kad 
tuo būdu norėta sukelti nes
magume respublikonams. 

Gub. Landon tad vengs tų 
nesmagumų kėlimo, kad apsi
saugojus nuo priekaištų. 

NUSKENDO DVI 
SESUTES 

LTžvakar besimaudant eže
re, Lincoln parke, gilumon į-
brido ir nuskendo dvi sesutės, 
Freda Dickman, 9 m., ir He-
len, 8 m. amž. 

PALIKO DIDELIUS 
TURTUS 

,Miręs Chicagoj Interna
tional Harvester Co. vienas 
stambiųjų dalininkų C. H. Mc 
Cormick paliko apie 18 mili
jonų dol. turtų. 

DU ŽUVO, 11 SUŽEISTA 

MORRISON, ILL, birž. 18 
• Netoli čia pat ant Lincoln 

PALANGA. — Kurortas Ii 
gi šiol teturėjo tik vieną. Tiš
kevičiaus parką. Viešųjų dar
bų fondui paskyrus lėšų, ku
rorto administracija su bedar 
biais kurorto centre, 11 hekta 
rų miške, įrengė angliško sti
liaus pairką. Jame pravesta 
eilė alėjų ir takų, kurių kraš
tai papuošti gėlėmis. Šiame 
parke įrengiama orkestro es
trada, ir kelios vaikų aikšte
lės. Parkas savo skoningu ir 
gražiu įrengimu bus pirmuti
nis iš visų Lietuvos kurortų. 
Vasarotojai, pernai išvykda
mi iš kurorto, paliko papras
tą pušynėlį, o šieniet atvykę 
tos vietos nebepažins: pagal 
pušyną pravesta graži gatvė 
— alėja, o pušynas nusausin
tas išvalytas ir jame įrengtas 
puošnus parkas. 

brolybę, skriaudžiamųjų ma
sių gerovei. Komunistams gi 
šiame darbe reikalinga pagel-
ba. 

Vatikano laikraštis "Oss. 
Romano" nesistebi tokiu nuo 

j laidžių komunistų vadų pasi-1 geidautų žmonijai vienybės ir 

sau sekėjų iš pačių katalikų 
tarpo, o paskui dar atkakliau 
puolus Bažnyčią, pareiškia 
"Oss. Romano". 

Juk tai didžiausia kvailybė 
sakyti, kad komunizmas pa

teisinimu. Tik pažymi, kad 
-komunistai ir toliau pasilieka 
atkakliais prieš Bažnyčią ko
votojais, tik ima keisti tos ko-

brolybės, puldamas Bažnyčią, 
tikėjimą ir Popiežių. Ne tuo 
keliu siekiama vienyte ir bro 
lybė. 

JAPONAI SUTRAUKIA 
KARO LAIVUS 

ITALIJA TURI DERYBAS 
SU VOKIETIJA 

ROMA, birž. — Italijos vy 
riausybė pradėjo derybas su 

ŠANGHAJUS, birž. 18. — 
Patirta, kad japonai koncen
truoja apie 70 karo laivų Ki
nijos pakraščiais. Dalis šių 
laivų koncentruojama pietinės 
Kinijos pakraščiais. 

REIKALAUJA APLEISTI 
T. SĄJUNGĄ 

BUENOS AIRES, Argen
tina, birž. 18. — Kongresui 
įduota rezoliucija, kad Argen
tina apleistų T. Sąjungą. 

MIR£ MAKSIM GORKII 

MASKVA, birž. 18. — Mi
rė radikalas socialistas rašy-

PLATINKITE "DRAUGĄ"' sužeista. 

vieškelio trokas susidaužė su Vokietija ekonominiais klau 
bucu. 2 asmenys žuvo ir losimais . Apie tai paskelbta ofiitojas Maksim Gorkii, 68 m. 

ei aliai. 

GRIAUJA DEŠINIŲJŲ OR
GANIZACIJAS 

PARYŽIUS, birž. 18. — 
Prancūzijos radikalų vyriau
sybė griauja (dešiniųjų) tiris 
patrijotines organizacijas. 
Radikalai jas vadina fašistų 
organizacijomis. 

SUŽEISTA 19 KELEIVIŲ 

amz. 

CLEVELAND, O., birž. 18. 
VVest Penn Forwarding Co. 
busas važiuojant apvirto su 
keleiviais. 19 asmenų sužeis
ta. 

ORAS 
CHICAGO, SRITIS. — Nu 

matomas pragiedrėjimas; 
šilčiau. 



O P A T T O A S Penktadienis, birželio 19, 1936 

" D R A U G A S " 
L I T H U A N I A N DAILY F R I E N D 

Pttbliahed Daily. Except Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Year — Iti.ou; Six Montha 

— *3.o0; Three Mottths — 12.00; One Month — 7 6 c . 
Europe — One Year — $7.00; Six Months — $4.00; 
Uopy — .03c. 

Advertisin* ir "DRAUGAS" brings best resulta. 
AdvertLaing ratea on application. 

" D R A U G A S " 2334 S. Oakley Ave., Chicago 
" D R A U G A S " 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams rafitų negražina, 

Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. ' ""**"*'!•..* 

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet. 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — $6.00; Pusei metų — $3.50; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mSnesiui — 76c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų 
— $4.00. Kopija — .08c. 

Waldemar Guriau 

Raudonasis Ir Rudasis Bolševizmas 

DAR DĖL KATALIKŲ SPAUDOS 
PARODOS VATIKANE 

sižvelgdami į gyvenimo reikalus elgiasi tie 
politikai ( ir ta i norėtume jums pasakyt i ; , 
kurie, darydami kliūtis Bažnyčios gyvenimai 
ir veikimui arba tik t rukdydami Jos pilną 
ir laisvą pažangą, tokiu būdu atsisako nuo 
brangios i r galingos pagalbos, kurią Bt«£ny- i Kova prieš bolševizmą: tai Reichstago gaisro. J i e netu-
čia i r tik J i gali suteikti visuomenes sau- 'nuolatiniai žodžiai, kurie Vo- rėjo vadą, kur ie mokėtų iš-
gumui, t ikra i ta ikai ir viešajam labui. kietijoj praskynė kelią naci- naudoti patogią situaciją, ka ip 

"Š i tok ia pagalba, jūs ta i garsiai Mky- jonalsocijalizmui į valdžią, ir jpav. , Leninas 1917 m.; ją bū
site, Katal ikų Bažnyčia visai nenori užgrė- pasilikę įstatymo žodžiais iki rius daugiausia sudarė darbo 
bti, kas priklauso t ikrajai politikai, kas ja i dabar ir jie dominavo pasku-
priklauso pagal jos egzistavimo teisę. Apie tiniaiiie jų kongrese Nueren-
šitą užgrėbimą šiandien skelbiama, nesiskai- burge. Visos naci jonalsoci jai i-
tant su tiesa, tik tam, kad sudaryt i Katal i - s tų įžymybės — Hitlt-riai, Goe 
kų Bažnyčiai sunkumų i r k a d prašal intų jos bbelsai, Hessai tenai skelbė 
geradarišką veikimą ypač iš tų aplinkų, ku- s a v o s k a į t i i n g 0 8 e kalbose, kad 
riose j i ypač reikalinga ir ku r i i jos ga.ėtų v i g a g ^ ^ tm{ gy^ k a d 

daugiausia pasinaudoti : jaunimo, šeimos, mo- ... , . . ,. •• -v , 
kyklos spaudos, liaudies masių. naci^onalsocijalizmas j | įsgcl- ris pasilikęs kancleriu ir jei d j a rado 50 vyrų sumuštų. | buvusią varną balsavikas Pru-

1 bes iš bolševizmo. ši tas persiformavimas nebūtųf Bruklyne per sandariečių vseika buvo barzda apaugęs, 
Bažnyčia pripažįsta valstybei ja i pri- Pirmiausia šita priesaika davęs iškilti nacijonalsocija-1 vakarą kilo muštynes dėl vie- kad kas nors nepažintų, jog 

žmonių masės, kurios sugebė
jo tik pasirodyti ir bendrai 
manifestacija pareikšti savo 
nepasitenkinimą. 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS MŲ kelionės kaštams ir ben-
dro prunto advertaiziiiams ei-

Klta prane*ša, kad Spanijos cilistų i r balšavikų poperose 
Pagal iau m galima manyti , j stalyčioj Madride per vieną apmokėti. 

kad bolševizmas komunizmo vakarą kilo muštines dėl vie-
forma, jei ir būtų Schleichc-i nos merginos. Atvykus poli- uDraugas'' rašo, kad per 

Kaip jau kelis kar tus buvo rašyta, ge
gužes mėnesio 12 dieną Vatikane iškilmin
gai a t idaryta Šventojo Tėvo reikšminga kal
ba tarptaut inė katal ikų spaudos paroda. Kaip 
Šventasis Tėvas pabrėžė, parodoje dalyvauja 
45 Europos ir Amerikos tautos (valstybės), 
53 Azijos, Afrikos ir Australijos krašta i . Šve
ntasis Tėvas labai apgailestavo, kad nedaly
vauja Rusijos i r Vokietijos spauda. Rusija 
stengiasi naikint i visa, kas liečia, religiją, 
ypač katalikų religiją, bet persekiojimai ne
gali nugalėti nenugalimo tikėjimo ir j ie veik 
kasdien kankinių vainikais puošia tos šalies 
tikinčiųjų gyvenimą. Vokietija su savo dirb
tinos vienybės įvedimu neduoda egzistuoti 
katalikiškai spaudai. I r Rusija ir Vokietija 
bijosi katalikų spaudos jėgos ir reikšmės i r 
savo tokiu neigimo ir persekiojimo nusista
tymu savotiškai pagerbia tįesą., , ... , . 

* ' * * ****** . "* ii *" #' - *į * 

Paskui , HSventasis Tėvas reiškė savo 
džiaugsmą ir dėkingumą, matydamas tiek 
daug rimtų, naudingų religijos, kultūros, mo
kslo kiaušinius liečiančios katal ikų spaudos 
eksponatų. 

Ypač pabrėžtinai Šventasis Tėvas ak
centavo komunizmo pavojų, tik Katal ikų Ba
žnyčios laikymąsi tikrosios autentiškos kr i
kščionybės ir valstybių neprietelingumą re
ligijos, Bažnyčios į takai . Štai komunizmo 
klausimu įsakmūs Šventojo Tėvo žodžiai: 

"P i rmut in i s , didžiausias ir visuotiniau
sias pavojus yra iš tikrųjų visose savo for
mose ir visuose savo laipsniuose komuniz
mas, nes jis visam kam sudaro pavojų, sten
giasi visur įsigalėti, įsiskverbti ir viešai i r 
s lapta ; tas pavojus liečia asmens vertę, šei
mos šventumą, visuomenės tvarką bei sau
gumą ir ypač religiją, viešai paneigiant Die
vą, ir specialiai katalikų religiją. Ištisa gau
singa li teratūra, labai išsiplatinusi aiškiai 
vykdo tokią programą. Tai pa tv i r t ina kai 
kuriuose kraštuose pavyzdžiai realizuoti ar
ba bandyti realizuoti (Rusija, Meksika, Ura-
g va jus, I spani ja) . 

" Š i t a s pavojus yra t ikra i visuotinės plo
tmės: šitas visuotinumas yra nuolat i r aiš
kia i skelbiamas bei pabrėžiamas ir pasireiš
kia praktikoje ir nuolat plėtojasi su pagal
b a propagandos, kuriai nesigailima jokių iš
laidų. Šitas universalumas darosi juo Labiau 
pavojingas, kai paskutiniais laikais komu
nizmo propaganda priima formas mažiau bru
talus ir iš pažiūros mažiau bedieviškas tam, 
kad galėtų įsiskverbti į iki tol mažiau priei
namas aplinkas ir sulaukti — ka ip tas iš 
tikrųjų įvyksta — neįtikėtino pri tar imo ar 
bent, kas mažiausia, tylėjimo ir toleravimo, 
o tai yra neapsakomai didelis laimėjimas 
reikalui blogio ir ta i tur i skaudžiausias pa
sėkas reikalui gėrio. . . ." 

Toliau Šventasis Tėvas pabrėžia, kad 
tik katal ikų Bažnyčioje y r a t ikra autentiška 
krikščionybė. Kas gi užsiliko, klausia Šven
tasis Tėvas, iš Jėzaus Kristaus mokslo, iš 
sakramentų, iš pažiūrų į Dieviškąjį J o As
menį vadinamose Reformose (protestantų) , 

-liberalizme ir iaisvamanybėje I Čia pat Šven
tas is Tėvas primena apie Katalikiškos Ali
cijos nepapras ta i didelę reikšmę. 

Pagal iau Šventasis Tėvas kalba apie 
smurtą, klastą ir neteisingus įstatymus, nuo 
kurių daug kur kenčia tikintieji. " B e t Baž
nyčia, sako Šventasis Tėvas, y r a Dievo įsie* 
g-ta ir tur i už save dieviškus pažadus. Prie
šingos jėgos gali .gresiančioje proporcijoj-J 
padidėti , jų puolimai gali reikštis brutaliau 
ir klastingiau nesru kada nors iki šiol; bet 
vis tiek pa«i»'ekas k*i- parašyt**; r^p^rg^lės , 
tai dieviškas žodis, o dieviški žodžiai yra 
neišdildomi. Iš tikrųjų neprot ingai i r neat-

įsakymo Dieviškojo Įsteigėjo, Kuris oa 0 
i- • -i ! » « . i -i* . v v r - rusu bolševiku bazė, vra visi- salia Kitos, 

galingą ir gilų didžiojo Manzoni zodj, J a i ų u u l f t e v m i * u a ^ > J a v lOJ , 
įsakė rūpintis, kaipo savo reikalu, dorove, š k a i t r u p i n t a visokiomis Taigi visai aišku, kad nuo-
būti dorovės mokytoja visur, k u r tik niekia \ priemonėmis, kokias tik gali manė, jog be Adolfo, Hitlerio 
dorovė ir tur i siekti : docentes eos servare pavar tot i visa galinti valdžia, j Vokietija šiandien būtų So-
oinnia quaecumque mandavi vobis. . . ." [6tal kodėl dar šiandien kai vietų valdžioje, neturi jokio 

1 ! kuriose vokiečių grupėse, prie 
SPAUDOS VARGAI L I E T U V O J E * i n g o s e nacionalsocijalizmui 

dėl jo netinkamų metodų, po 
Prieš kelt tą dienų pastebėjome, kad jau aštrios kritikos, nukreiptos 

kelinta savaitė ka ip nebeateina iš Lietuvos P r i e š valdžią, pr idedamas toks 

Prūsei kai pasakius gud bai 

Per š l iupo spyčių, O i c e r o j , ; s k l < * a i * N « M f i n H p u 

rimto ir apgalvoto pagrindo. 
Šis tvir t inimas tai tik papra
sčiausias propagandos ginklas 
nacijonalsocijalistų rankose. 
Buržuazija bijo bolševizmo, to
dėl naci jonalsoci jalizmas ir 
priskiria tą sau rolę. J i s ne

viena^ tavoršeių, sako, pa
klausęs senio, a r yra balša
vikų Rasiejuj badas. Šliupas 
atsakęs, kad tai melagingos 
žinios. Bado Rasiejuj nesą 

Žinoma, tavorščiai, Palan
goj Šliupas bado nėra matęs. 

ščyrus balšavikus, sklokinin-
,kai parašė tokį atestatą: 

a Pruseika ir Kuodis, kaip 
dabar pasirodo, buvo kiauro
jo maišo specialistai. Tu berk, 
kiek nori, o ten vis kiaura i r 
tušč ia . " 

sitenkina viena Vokietija, be t* . \ r , ,.'"i ^sveikindamas su mokiniai! 
v , • • i- • i ,*jampoles fabriko Konkordi-1

 K1. . 
saukia visam pasauliui, kad ' ' ! r . . š i taip prabi lo: 

, -v i • - • ja pagaminto vaisvandenio , . , . 
vaduoja iš po baimes jungo. * • _ Linkiu jums visiems šil 

., i (papsK)) vardu " V i s k i " ao-
• • 

Katal ikų Veikimo Centro leidžiamas "Auisų protavimas: " G a l o p reikia 
La ik ra š t i s " . Spėjome, kad tautininkų vai- pr ipažint i : jei Hitleris nebū-
dzia jam daro kliūtis, nes tai yra gausin- tų atėjęs į valdžią, bolševiz-
giausia skaitomas laikrašt is Lietuvoje. Ne- mas būtų padaręs didžiausią 
klydome. Vėliau atėjusios žinios sako, kad ne tvarką" . 
" M . ! L i " ištikrųjų'Al'ėl nenugalimų kliačvų Utftilt* ,t»«•*•••**'•' -: fi.jHflį !i { , " 
Oinoma, iŠ v a l g i o s frSTb**^J^clF®^™ p m m ^ . a ' k l a n -
e į į į sinią: ar bolševizmas, komu

nizmo orma, t ikrai būtų už-
Bet ne v u n " M . L . " dabar tenka « t t * L a M f i Vokiet i ja jei valstybės 

ti. Šiandien visi laikraščiai susitinka s J di-1 • , i - , 1 f t 0 . , T i , _ _ . , . ._ , . . Tr ... ,. 7Z <„ prezidentas nebūtų 19do. L dėlėmis klintimis. Katal ikų dienraštis - 'Kv- Zn. , TT-AI • T-» • I 
. , , . , . , . . , , . v.. iiT . J. 30. paskyręs Hitlerį Keiclio 
tas ir liaudininkų dienraštis "L ie tuvos Ži- , . ffl \K- , -, u • T- i >• • , u8iSi k " r i s tik i šgena " V i s -
n i o s " t a ip pa t buvo sustoję e i t i ,kancler iu! Mūsų laikas ta iplziai . J i s ten karal iauja raudo- k j „ 

pilnas visokių įvykių, kad jie nojo bolševizmo pagalba. Š i t a i , . 
Žodžiu sakant, Lietuvos spauda gyvena, m i i TYRnn rstmni. ir dau-el is nuomone nradžioie rf^^-I^I^f8 t a i n u o J a n e V . l s k l 

fabriko vedėjus, ale patį ap-

T . , . , , i \ lenas mokvlojas., paskuti-
Lietuvos gazietcs rašo, kad . „ * ,. 

, .VlI . .v _ TT-,- i n e p n e s atostogas dieną, at-,vienas kauniškis išgėręs vili-; . . . . . T . 
lais 

Pas mus, Ainerike, kiekvie-
kuris tik išgeria " V i s -
turi aipalpti, ale už tai 

greit pamirštami, ir daugelis nuomonė pradžioje a t rodys! 
kryžiaus kelius. J ą savo laiku fUrgekiojo ^ ^ g e ra i nebeatsimena, j keista, bet; giliau pažiūrėję, ' , . 
rusai, karo metu vokiečiai, o dabar tnuti- , \ 3- T r , - ,•• - v TJ- • • i , ialpusj. . , . m . , • i , , kas valde Vokietiją p n e s m - mes rasime atsakymą realy-
ninkai. Tai y ra nenormalu ir skaudu, kad' . . „ . , . . . . , , _ . ' -j ,. . i • T . • . , . / • . tleri. Pagrindinis nacrionalso- bei. lietuvių spaudai Lietuvoje tenka kentėt i pr ie 
savos valdžios labiau, negu prie rusų ar vo 

jecių. 

' 
VILNIUS M E R D I 

Vieno populiaraus Varšuvos laikraŠč :o 
korespondentas apie šiandieninį Vilniaus u re j 
sto gyvenimą t a ip rašo : 

; Jame nieko nesidaro. Laikas plau-

r\. r /agrmamis nacijonalso- bėj 
cijalistų propagandos taškas , Valdžios sistema yra ta pa
yra diskredituoti prieš jų bu - l t i Sovietų Rusijoj, ka ip ir 

Įvusį laikotarpį, ir tai jie iš- Trečiame Reiche. Valdžia y-
reiškia šiai^ žodžiais: " t a i bu- ra vienos parti jos įrankis — 
vo keturiolika netvarkos ir gerai suorganizuotos partijos, 
griovimo metų.. ." Marksiz- 'kuri sprendžia visus veiksmus. 

'mas ir judejizmas valdė prieš Šitos valdžios egzistencija y-
Hitlerį ; jie nieko daugiau ne- ra apsaugota tik vienos par-
darę, kaip tik ruošę kelią bol- tijos galia. Negalima įsivaiz-

Atitaisau, tavorščiai, stroš-
mi misteiką, kokį cicilistų-bal-
šavikų bendrae pruntas daro 
savo gazietose. P run tas šau
kia aukų vainai už demakra-

(paps*o) varau " V i s K r ap-
1L , ' lalpo i r ui-MJ tfamio^^-lLT"L!^5!!J!. ^ ? 

Antibolševizmas Trečiajame kės teismas fabriko vedėją 
Reiche y ra didelis žodis. Ta- fainavo 250 litų arba mėne-
ciau tai netrukdo, kad Hitle- !siu arešto*, 
rio valdžia būtų labiausiai pa
naši Lenino ir Stalino vald-

štipr^ti, įgatiti daugiau jėgų, 
energijos ir, sugrįžus vėl į 
mokyklą, jau nebetinginiauti, 
kaip šįmet, bet r imtai dirbti . 

Po šitokių mokytojo žodžių, 
visa klasė vienu balsu a t sakė : 

— I r mes p . mokytojui to 
pat linkime. 

Vienoje šeimynoje, parėjęs 
vyrasi iš darbo, kaip papras
tai, nuėjo į pentrę burnikės 
paimti. Žiūri, bonka tuščia. 
Kreipdamas į žmoną sako: 

— Na, ir vėl kas nors ma
no naminę išgėrė. 

— Aš, — atsakė žmona. .— 

ševizmui, kuris vis kaskar t duoti, kad k i ta grupe, politi-
f

k ! \ ° . m i e s t a s h e k a tes pa ts . K a r t a i s | d a r - g i s t i n i ^ i c h o k ^ n ė a r s o c i ja l inė , galėtų užimti 
tik išklijuojamas skelbimas — įsnuomo-' 
jama krautuvė — ir viskas. Vilniui visa 
yra prabanga, viso jam per daug. Per 
daug dviejų upių, keliolikos autobusų. 
Kiekvienas stebisi, pamatęs šimtą su 

tiją Lietuvoje. Čia i r tasai 
misteikas. Turi būti toks šau- i nes nepakenčiu namuose to-
k imas : duokite aukų tavorš- kios smarvės. 

cleriai kurdami centro part i - vietą šitos partijos, kurią už-
ją, ka ip Wir th ir Bruening, ima Hitlerio naci jonalsoci ja-
maloniai save laikę bolševiz- : l istai ir Stalino komunistai, 
mo pasekėjais; t a rp jų ta ip Šitos partijos plačiau apima 

viršum metru asfalto eatvės ties Teismo' P a t priskiriamas Von Pape- tautą, apima mases. J ų dar-
Rūmais a r keliasdešimt metrų tašyto ak
mens gatvės ties Vyskupo . Rūmai.*. O 
šiaip miestas merdi i r mirš ta ūkiškai . 

nas ir Von Schleicheris. Šie bai dažniausiai a t i t inka mo-
tvirt inimai užtenkamai paro- j mentui, bet j ie tur i daryt i į-
dą valią tų, kurie tvir t ina, f spūdį tiesos ir teisingumo. To-

munistiška negalima viešai mų susigrupavimų, jokio su-
skelbti. sibūrimo, kuris išeitų iš po 

Panašumo ta rp šitų dviejų nacijonalsocijalistų a r komu-
j valstybių dar yra daugiau, nistų letenos, negali būti, vi-
Valdžia tai yra likimo paski- skas tur i būti naikinama. Je i -
r t a niašina pildyti visas ga- gu palieka dar kokia organi-
lingos parti jos užgaidas, va- zacinė dalelė laisvesnė, pav., 
dinasi, valdančioji grupe yra Bažnyčia, tai tik grynai tech-
mvereni i r be konkurencijos. 
Tada nieko neatsižvelgdama 

niniu a r takt ikos dalyku. J i e 
vis dėlto supranta, kad politi-

Tanie lenkų kapinyne auga keistos ' n i a - kad Vokietija prieš 1933. L dėl, kas yra prieš Hitlerį, tas 
ž u m ų " : rusų, lietuvių, žydų, gudų Kili- 30 buvo bolševizmo sargyboje. 
+ l" lP11 « v S l . A c » ' -r-r i -. . . . _ , . ! 1 • tūrų gėlės 

Šia Varšuvos laikraščio korespondonto 
pastaba užsigavo Vilniaus lenkomanų iailJ-
raštis ir dėl to pr idūrė : "Sakoma , jog lietu
viai tur is ta i mėgsta klausyt i tokių nusiskun
d imų" . " M ū s ų V i l n i u s " į ta i t a ip a tsako: 

" E n d e k ų laikraštis tačiau klysta. Nė 
vienas t ikras lietuvis nesidžiaugia savo 
sostinės nykimu. J a m širdį skauda, nes 
jis negali nieku Vilniui padėti , j is tik 
norėtų pagrei t in t i visų vilniečių jsąmo-
ninimo eigą, kad j ie visi įsitikintų, kad 
tik nenatūralus jungis su iš esmė.: sve-

Y r a absurdas tikėti , kad prie 
Brueningo, Papeno a r Schlei-
cherio, komunistų part i ja bū
tų galėjusi jėga nugalėti dis
ciplinuotą "ReiehsNvehrą" ir 
policiją... Bet gal manysime, 
kad policijai turėjo didelės jė
gos socijalistai ir tuo galėjo 
padėti bolševizmui? 

Keliant šitą klausimą už
mirštama, kad jau prieš Hit
lerį socia ldemokrata i buvo 
stipriai prispausti . Prūsuose tima ir tolima Lenkija, t ikrų ekonomi

nių saitų su j a nebuvimas y ra vienintelė | J i e ^ v o netekę visų savo po 
visų Vilniaus negalavimų priežast ie" . 

yra ir tautos priešas i r blo
gai darytų tas, kur is galvotų, 
kad Stalinas, komunistų par
tijos mokytojas, galėtų reikš
t i ką nors kitą, negu teisin
gumą. Visas pasaulis supra
n tamas vienos part i jos akimis, 
ir atrodo, kad tuo jau pasi
reiškia liaudies i r masių va
lia. Komunistų par t i ja atsto
vauja rusų mases, nacijonaį-
socijalistai atstovauja vokie
čių liaudį. Į sakydama savo va
lią masėms ir liaudžiai, val
džia įsako, ko liaudis i r ma-

Rimtesni ekonomininkai seniai yra kon
statavę faktą, kad Vilniaus miestas i r visas 
kraštas tol skurs i r merdės, kol jį lenkai 
valdys. J e i šianden Vilnius būtų lietuvių ran
kose — Lietuvos sostine, j is oūtų išaugęs, 
išgrožėjęs, sumoderniškėjęs'. Ekonominis ir 
kultūrinis gyvenimas jame v i r te virtų. Da
bar Vilnius merdėja i r laukia a tvykstant tik
rųjų šeimininkų — lietuviu. 

ziciJŲ; ypač iš policijos buvo sės nori... Per sistematinę pro-
išstumti visi socijalistų va- pagandą valdžia dirbtinai pa

dai. O komuniste part i ja? Ti
krai ji. galėja išplėsti savo vei
kimą ir laimėti naujas vietas 
1932 m. Reichstage. Bet j i pa
rodė visai prastą savo susi-
organizavimn. *P* parodo jos 
krv.Ius bejėgiškumas, Hitleriui 

į l ipant į valdžią, o ypač po 

rodo tautos valią. Šita propa
ganda išvystoma su visomis 
galimybėmis, todėl kad tik 
viena nuomonė yra t ikra, i r 
tik ši nuomonė, komunistų a r 

j nei į tiesą, tradicijas,, nei pa- kos akimis nepatogu leisti tą, 
pročius. Tačiau ta ip pat ga- vis dėlto, galingą vienetą. T a u 
Įima at ras t i i r skirtumą t a r p ' t o s auklėjimas, pagal nacijo-
nacijonalsocijalistų Vokietijoj nalsocijalistų nuomonę, nėra 
ir bolševikų Rusijoj: rusų bol- dar baigtas . Ir , be abejo, tau-
ševikai iš esmės yra marksis- , los smulkinimas, tęsiamas. Ru 
tai — revoliucijonieriai ir a-1 sij°je> ortodoksinė Bažnyčia 
tejistai, tuo tarpu kai nacijo- n e k i ta ip buvo išnaikinta iš 
nalsocijalistai yra rasistai, ku- (

vle*>o gyvenimo, ka ip pamažu, 
rie formaliai tvirt ina, kad j ie! p ro riksmą, po persekiojimų 
visai nenori religijos pakeist i j peri jodo,. kuris liko be pasė-
socijaline utopija. Bet ši tas 
idealoginis skir tumas mažai 
jaučiamas, nes jie skatina t ik 
tai, kas yra jų, kas at i t inka 
jų tradicijai, jų t ikrajai jaus
mų religijai. Vienintelis tik 
skir tumas, kad jie istoriją ir 
religiją moka išnaudoti savo 
propagandai , pasirodyti savo 
tarnaitėmis. 

II I . 
Nacijonalsocijalizmas, ka ip 

nacijonalsocijalistų, galima ir marksistinis bolševizmas, vi 
viešai reikšti . Tai kas yra ne suomenę pripažįsta visiškai 

kų j Vokietijoje vystosi tje pa
tys dalykai su abiem religi
jom. Visuomenės smulkinimas 
yra kapitalinis uždavinys a-
biejų rėžimų: be to, j ie pasili
ktų bejėgiai, liktų grupės, su 
kuriomis reiktų kovoti i r ka r 
tu, rodydamos savo galią, pa
saulio akyse neduotų didžiuo
tis nenupelnytais laurais . 

(Daugiau bus) 

Kiekvieno katal iko yra pr ie
dermė skaityt i ir remti savo 

nacijonalsocijalistiška, ne ko- suskaldyta: jokių nepriklauso-j katalikišką spaudą. 

/ 
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Tytuvėnų Bažnyčios Legenda t'" * w 

Tarp ošiančiu girių ir tyvu
liuojančių ežeru, kurių pavir
šius mėnesienoj atrodo kaip 
užburtas veidrodis, baltavo 
senas dvaras. To ir kitų dva-
u valdytojas, garbingas didi-
as gyveno su labai mylima 
lona ir gražia aštuoniolik-

lete dukrele. Važiavo kuni-
įjaikšfių sūnūs pas jį svečiuo
tis, žinoma, norėdami įsitei
kti jaunajai dvarininkaitei. Ir 
piršlių netrūko — keli dva
rai, nemažas tortas. Didikas 
au mane išleisti dukrelę už 
u it ingo kunigaikščio, bet 

kaip tik tuo laiku tylųjį dva
rą aplanke nelaime — mirė 
žmona. Didžiai jis liūdėjo my
limos žmonos, verkė ir visi 
vargšai netekę savo užtarė
jos. 

Buvo žiema. Po motinos 

vargo žmonių širdys ilgus a-
mžius laimingai garbintų Vie
špačių Viešpatį! 

O Dievo namai vis kilo. 
Tiek jau pinigų išleista, 

tiek turto parduota, o darbas 
vos įpusėtas. Atvažiuodavo iš 
tolo pirklių brangenybių įkai
noti. Dvarai mažėjo, miškai 
retėjo, ištekliai seko, bet Die
vo šventykla kilo. Aušo jau 
trečio pavasario rytas, o dar
bas dar nebaigtas. Apsiniau
kė didiko veidas — ne turtų 
gailėjos, bet apsiskaičiavo, 
kad užsimotam darbui jįj ga
li ir neištekti. Pardavė ir pa
skutinį dvarą. Pasiliko tik ži
rgą; ir balną — savo kilmės 
pavaizdžius. Tyliems bažny
čios statytojams prakaitas ir 
susirūpinimas pagilino raukš
les: jie buvo geraširdžiai žmo-

P A B U S K I T ! 

/mirties greitai apsirgo ir vie-'nes, dirbo didesnei Dievo gar
bei ir dabar bijojo, kad ge
da neprislėgtų gerojo didiko. 

Ištekliaus paliko tik vienai 
dienai. Vakare į kambarį atė
jęs vienas meisteris pranešė: 

— Jūsų šviesybe, rytoj dar
bą jau baigtume, bet dar šio 
to trūksta, — ir vėl išėjo. 

Kitą dieną atsirado pirklys, 
kuris nupirko iš didiko ir žir
gą. Balno nepirko, nes pasi
rodė jam netinkąs. Dabar di
dikui buvo jau vistiek, ką pri
žiūrėtojas praneš. J is pamanė, 
kad Dievas, tur būt, saugo jį 
nuo tuščios garbės dulkių — 
gėrėtis savo nuopelnais dar 
šiame gyvenime. Jo veidas 
dabar buvo visai ramus ir ša
ltas. Vienišas, kaip šešėlis, jis 
išėjo nebaigtų Dievo namų 
link. 

mintele dukrelė. I r kol iš Vil
niaus gydytojas atvyko, ji jau 
Bure. Po antrųjų laidotuvių 
didikas dažniausiai būdavo 
vienas, vaikščiodavo puošnia
me salione susimąstęs, kažką 
sprendė, kažką galvojo... Pa
galiau kai sekmadienį jis grį
žo iš bažnyčios, atrodė, kad 
jau jokie žemiški rūpesčiai 
nevargina jo galvos, nei siel
vartai neslegia širdies. J o va
ldiniai jau spėliojo, kam tek
sią/ po pono mirties dvarai. I r 
juos, be abejonės, apdovano
siąs, nes jis juk toks geras, 
visus užjaučia ir nieko niekad 
nebaudžia. 

Pavasarėjo. Už aukštos mū
rinės sienos parke šiemet bu
vo liūdna. Niekas nėjo dary
ti lysių ir sodinti gėlių, nie
kas nesirūpino tvarkyti takų. Bažnyčios pasieny jis ilgai 
Nesigirdėjo jame jau džiaugs-1 sėdėjo, paskum, dar kartą ar> 

Ne tik drąsus senovės lietuvis, 
Bet ir narsus buvo, i r labiau už vis 
Savo kraštą — Lietuvą mylėjo 
Ir visada jos laisvę sergėįjo, 
O niekšus išgamas — nenaudėlius, 
Tėvynės priešams parsidavėlius, 
Kur nors pagiryj, kaip sugaudavo, 
Tuoj ant medžio šakos pakardavo. 

Šiandieną mes lietuviai, atgavę 
Savo nepriklausomybę — laisvę, 
Turim daug visokių nenaudėlių, 
Kitoms valstybėms parsidavėlių, 
Kurie tik geidžia rausvo rytojaus 
Ir komunistų - bedievių " ro j aus" ! 

Vis kaip vergai ir neišrutainėliai — 
Tikri rusų, nacių pastumdėliai, 
Dažniausiai jie tiktai tiems tarnauna, 
Iš kurių mokestį kokį gauna 
Ar "plutelę sausos duonos", už ką 
Paskui jų valdymo būdus —- tvarką, 
Kuri laikos tik jėga durtuvų, 
Apsiseilėję perša del savų! 

Kur jūsų protas, meile tėvynės? 
Nejaugi šiais naujosios gadynės 
Laikais yra geriau jums svetimiems 
Slavo tėvynės priešams vergauti, 
Negu kad būti nepriklausomiems 
Ir savajai tėvynei tarnauti? 

Pabuskit jūs iš tautinių miegų! 
Apie "žemės rojų" nesvajokit, 
Nes jis yra tik kartus pragaras, 
Spaudžias vargšams iš akių ašaras! 

Meskit šalin visas mintis vergų! 
Raudonus stabus garbint nustokit, 
Nes yr> Vienas Dievas! Tik tas suras 
Sau laimę, kuris J o valią supras! 

S. Lukas pašalpą. Kelios valstybės tu
rėjo ir bedarbės apdraudą. 

Visi Šitie dalykai liečia taip 
ateivį, kaip ir pilietį. Bet vi
sai jie netaikomi ateiviui. 

Imkime, pav., valstybių į-
statymus, kurie teikia senat
vės pensijas. Be kelrų valsty
bių, kurios turi visai nedaug 
ateivių gyventojų, visur tie 

įstatymai apima tik Amerikos 
piliečius. Labai daug ateivių 
šioje šalyje sensta ir už kelių 
metų visai nepajėgs dirbti. 

(Tęsinys 4 pusi.) 

SOCIALE APSAUGA IR ATEIVIS 

m i ngu žodžių, tik reto gražu
mo medžiai tyliai ošė tolimų 
kraštų pasiilgimą. Du sargy
biniai atsargiai kalbėjosi: 

— Ką girdėjai iš jo šviesy
bės.' Kokios naujienos iš Vil
niaus? 

— Pranyko, girdėt, su dide
liais sumanymais. Gal po sa
vaitės atvyks mūrininkai su 
inžinierium. Jo šviesybė ža
dąs statyti prie ežero bažny
čią i r , vienuolyną. 

— Iš kur ims tiek pinigų? 

žiūrėjęs seną balną, pasidėjo 
jį po gaivia. Šventas nerūpes
tingumas prispaudė jo širdį. 
J is lyg matė, lyg sapnavo sa
vo mylimą žmoną ir gražiąją 
dukrelę laimingai besišypsan
čias ir prie jo beartėjančias. 
Dievo šventykla spinduliavo 
žėrinčiu auksu, meldėsi eilės 
vienuolių, kunigai Dievui pri
minė jo sielą... Taip gena, taip 
nuostabiai saldu širdyje, lai
me perpildytoje. Tuo momen
tu galingas lyg angelų eho-

(Devintas serijoje straips
nių apie naturalizavimą ir pi
lietybę). 

Viena svarbiausių šių dienų 
ekonominių problemų, lai ' y-
ra išgalvoti kokią nors apsau
gą prieš šių dienų nesaugu
mą. Visur, vyrai ir moterys, 
reikalauja kokios nors apsau-

Praeitais metais J. A. Vai. 
t ik pradėjo tokią programą, 
kai kongresas priėmė vadina
mą " Sočiai Security Act" . 
Be to, i r daugelis valstybių 
turėjo kokius nors panašius 
įstatymus, nors ne taip api
mančius, kurie aprūpino se
natvėj pensijomis, teikė dar-

gos prieš bedarbės ir senatvės bininkams kompensacijas, na-
pavojų. šlėms ir betėviams vaikams 

J 

— Ką eia... Tokie dvarai, iras užgiedojo: "IMevo namai 
tokios girios! O tiek brangy- | jau pabaigt i" . 

Tik rytą didiką rado prie 
bažnyčios sustingusia laimės 
šypsena veide amžinai užmi
gusį ant seno balno. 

Trys amžiai praėjo, kartų 
kartos išmirė, i r iš gražios is
torijos tytuvėniškių lūpose 
beliko tik toks trumpas pa
maldžiai pasakojamas padavi-

Pr. R. ( "V." ) 

Ibiu svetainėj! Akys raibsta. 
— Geras ponas, geras. Dėl 

jo galvą guldyčiau. 
Praėjo dvi savaitės, ir be

veik tuo pačiu sargybos lai
ku iš girias pasirodė būrelis 
raitų. Trimitas pažadino mie
gantį dvarą. Diena po dienos, 
[ir apylinkė matė, kad ėmė ki
lti raudono mūro pastatas. \ m:as> 

[Didikas statė Dievo šventyk
la. 

Saulėlydžių grožyje didikas 
aplankydavo statinį. Savo šir
dy jis džiaugdavos, bet kar
tais ir suabejodavo, ar tesės 
pasiryžimą ligi galo? Priešin
gu atveju juk apsijuoktų žmo 
nių akyse. Čia vaizduodavosi 
[jis laimingos šventyklos gro
žį, čia paabejodavo dėl savo 
įštiklių. Su rūpestingu veidu 
didikas nušokdavo nuo žirgo 
ir ilgai klūpodavo ant raso
tos žemės. 

J is meldėsi. Gal dėkojo Die
vui, gal prašė Jį ko. Bet ko? Į 
Kad ši bažnyčia i r vienuoly
nas išugdytų šventųjų? Kad 

• ^ i 

* Main Offiee 
840 West 33rd Street 

Yards 2790-2791 

Brandi Office 
708 West 18th Streut 

Haymarket 5686 

F-elgija 1 įrsciausiai 
Gyvenamas Kraštas 
Visame Pasaulyje 

• i - • • 

Čia gyventojų tirštumas 
skaitomas ne kvadratiniam ki
lometrui, bet vienam hekta
rui. Pavyzdžiui, Sainte — Jo-
sse-ten Nodde valsčiuj vienam 
hektarui tenka 280 gyvento
j a 

Jugoslavijoj yra daugiau 
kaip 4,000 žmonių, turinčių 
per 100 metų amžiaus; 62 žmo 
nės turi daugiau kaip 120 me-
tų. 

REALTY 0WNERS ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

Building Managment - Loans and Insurance 

PRANEŠIMAS 
LITHUANIA BUILDING LOAN <& HOMESTEAD 

ASSOCIATION ŠĖRItflNKAMS 

ir 

BENDRAI VISUOMENEI 

^ • ? a r £ u *u panešimu apie formalu atidarymai LIETU
VOS BUDAVOJIMO TE SKOLINIMO BENDROVES o-
fiso. pranešame, kad šiam ofise rasis ir REALTY OWN-
ERS ASSOCIATION patarnauti ne vien šios Asociaci
jos šėnninkams, bet ir šios aplylinkes gyventojams. 

Šis ofieas siūlvs pagerintų nuosavvbių savininkams pa
tarnavimą rendų iškolektavime, namų vedime, išpirki
me visokių apdraudų, sudaryme legališkų dokumentų, 
užmokėjime real estate ir vandens taksų ir kitų patar
navimų liečiančių nuosavybių valdymą, labai reikalingą 
šioj apylinkėj. 

Dėlto, visi kviečiame dalyvauti formaliam atidaryme 
LIETUVOS BUDAVOJIMO IR SKOLINIMO BENDRO
VES ir REALTY OWNERS ASSOCIATION OP CHI
CAGO ofiso antradienį, birželio 23 d., 1936 m. 

pasirašyta 
John P. Ewald 

Vedėjas 
^ 

K R A U T U V I N I N K Ų A T Y P A U 

SAIKR0D2I0 
PIRKIMO 
PLANAS 

duoda jums įsigyti 

E L E K T R I N Į Š A L D Y M Ą 
Tš sutaupymų per e-
lektrinį šaldymą, dc-
pozituokite maž* su
mą kasdien šiame sai-
krody, i r neužilgo JŪ

SŲ įtaisy
mai bus iš
mokėti. 

MAIL COUPON NOW! 
COMMUMVVEALTH EDISON CO. 
72 W. Adams St., Chicago, 111. 

am intere'sted in your Electric Refrig'era-
tion Metcr Plan. Please send a representa-
tive to explain fully, wlhlout obligation. 

ir mokėti iš sutaupymy! 
• Pirkite elektrikinį šaldymą šiuo aišku, Jengvu būdu. 
Moderniški šaldymo prietaisai sumažina sugedimą ir 
eikvojimą. Iš sutaupų kasdien depozi tuoki te mažą su
mą patogiam saikrody, iki prietaisai bus išmokėti. 

Gaukite šio ekonomiško plano smulkmenas, kaukite 
RANdolph 1200, Local 170. 

l'aHi'iiuti nuošimčius ir Uita-. lė&as, truputį aukštesnės kainos i mainos 
už refrižeratorius perkamus lengvais išmokėjimais-

C O M M O H W E A L T H E D I S O N 

ELECTRIC <® SHOPS 
DOWNTOWN-72 W. ADAMS ST.-132 S. DEARBORN ST. 

Telephone RANdolph 1200, Local 170 
4834 South A*hland Av«noe 4833 Irving Park Boulevard 
3460 South State Street 2950 East 92nd Streef 
7733 Milwaukee Avenue 852 Wesf 63rd Street 
4562 Broadway 1W6 South Michigan Avenue 
4231 We»tMadi*on Street 2745 Lincoln Avenue 

C O U P O N S G I V E N 

Name 

Addre.SvS 

Best t ime i p | R > L 

/S : ^ 

& 

0 

AR MATĖTE NAUJĄJĄ LIETUVĄ? 
Jei seniai buvote Lietuvoj, nustebsite pamatę kokia 

pažanga daroma gimtinėj. Važiuokite Lietuvon šie
met aplankyti savo gimines ir pažįstamus. Gera pro
ga važiuoti su lietuvių grupe, su 

. t D R A U G O 9 9 

Ekskursija | Klaipėda 
(per Švediją) 

Išplaukia iš New Yorko 

LIEPOS-JULY 1 D., 1936 

Švedų Amerikos Linijos Laivu 

' G R I P S H O L 

Parodykite savo vaikams jūsų gimtęjį krašte. Vež
kite savo sunūs ir dukteris, arba siųskite juos Lietuvon 
atostogoms - tai bus neužmirštinas įvykis jų gyvenime. 
Galite sugrįžti pirm mokyklų atsidarymo. Platesnes 
informacijas suteikia 

" D R A U G O " 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2334 So. Oakley Ave. Tel. CANal 7790 

CHICAGO, ILLINOIS 

y 

^ ^ 



D R A TT O A S Penktadienis, birželio 19, 1936 

SOCIALĖ APSAUGA IR 
ATEIVIS 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
Praeityje jie uždirbo tik už
tektinai pinigų, kad palaikyti 
save ir savo šeimynas. Jie n e - l j ^ a okupuotoje Lietuvos so-
galejo pinigų taupyti. Tat, jei | Minėje Vilniuje. Gegužės 12 

Pilsudskio Širdis 
LietuVi^ Lenkinimai 

Mirusiojo Lenkijos diktato
riaus Pilsudskio, želigovskija-
dos sumanytojo širdis palai-

?ACTS YOU NEVER KNEWfM 
•PP^B *įr - ^ m-i i » • 

\\V 

gu ji, arba jis, netapo Ameri
kos piliečiu, ntgali tikėti gau
ti pensijos. 

Socialės Apsaugos įstaty
mas užtikrina mėnesi ne pen
sija darbininkams, kurie su
laukia 65 m. amžiaus. Nors Ibenti 
federalis įstatymas visai ne
mini skirtumo tarpe piliečiu 
ir nepilieeių, bet pašalpa " S c 
cial Seeurity A c t " turi prisi
taikyti prie 48 valstijų reika
lavimų. l>ėl to pašalpa bus 
duodama vien Amerikos pi- i 
Mečiams. 

J . A. V. nebuvo jokių so
cialės apsaugos įstatymų iki 
neprasidėjo depresija 192D m. 
Reikėjo greituoju organizuoti 
pašalpa tiems, kurie jos būti
nai reikalavo. Toji pašalpa a-
pėmė visus gyventojus — a-
teivius ir piliečius. Bet depre
sijai besitęsiant AVasliingtone 

d. Pilsudskio širdis pernešta 
į Rasų kapuose ir padėta į 
pastatyta, mauzoliejų greta 
jnotinos palaikų, kurie pernai 
rudenį iš Suginčių (nepriklau
somoje Lietuvoje) buvo nuga-

Vilnių. 
Lenkų žiniomis į laidotu

ves atvažiavo apie 600 speci
alių traukinių. Keleivius ve
žė labai pigiai arba ir visai 
dovanai. Širdies laidotuvėse 
dalyvavo prezidentas, vyriau
sybės nariai, kariuomenės in
spektorius, seimo ir senato 
pirmininkai, generalitetas ir 
kariniu bei civilinių valdžios 
įstaigų atstovai. Iš Pilsudskio 
širdies laidotuvių, kaip ma- j 
tyti, lenkai norėjo padaryti ' 
didele lenkiškumo demonstra-

N6CIARE£ T AUOWEO ro 6o om 
vu»"W YooR ^ l £ £ IM HOLLftND.{/f 

MEM AND VVOMEM M O S T BffTBC \W 
C7HEIR OWM RFSPECTTVr SEĄCHEs/y 

5fcure*s ARE suBJEcrib FIM 

HUMAJ4 BOOS VJOOLO I 

m 

By H. T. BImo 

CHlEFlY !MlWDPlCf>L Q.IMm¥S,WAS 

CspyrlftM IMI, LJneoln Newipap*r pMtnm, tas. 

m SIDE 
Girtinas lietuvių, pasiryži

mas važiuoti atostogomis į Lie 
tuvų, o ypač kurie vyksta ne 

ciia okupuotoje Lietuvoie. l a i ,-, . . . - ., . . ., 
tik Lietuva pamatyti, bet ir 

Lietuvos muziejui keletą, senų 
dalykų. Detroite randasi ir 
daugiau žmonių, kurie turi 
kokių senobinių dalykų. Kas 
patiems jau nebereikalinga, 
būtų gera, kad paaukotų mu-

! ziejui. 

stengtasi Sll-dtiuonstracijai 
teikti kuo daugiausia pompos 

pradėti kokiu pramonę. 

ir įvairių valstybių sostinėse I (išpūsto, triukšmingo iškilmi-
uėta pastangų nepiliečii.s nuo ngumo). Pats širdies laidoji-
viešos p. šalpos ir iš viešųjų mas turįs vaizduoti ckupuo-; 
darbų neprileisti. Raginta, tosios Lietuvos sutapimų su 
kad J. A. V., kaip daug, lis Lenkija. 

Pabaigoje gegužės išvažia
vo į Lietuva žymi šeima, t. y. 
Juozapas Marijona Miškiniai 
.ir sūnus Juozapas, užbaigęs 
Šv. Alfonso Migli School. Miš
kiniai stambūs teatrų savini-

kitų kraštų, pirmiausia rūpiu-j šiu laidotuvių intencija, ti- , . , _ . . , ., 
..f,. . n ' ' nkai, dosnus aukotojai laimė

tus savo piliečiais. Bet zmo- krai pasidaro kiekvienam ai- r i • -i i 
, , , . . . . i . l . .. ,h ,,.;. , ms lietuvių reikalams, stam-

nės pakelė taksų mokėjimo ški, išgirdus, kad Lenkijos , • • , • , , • „ a - • klausimų; jie nurodė, kad pi- ministerių kabinetas, jau pa-
nigai pašalpai gaunami nuo I skyrė lėšų dar šiais metais 
taksų, ir tuos taksus lygiai'100 pradžios mokyklų įrengti 
moka ateiviai ir piliečiai; kad; okupuotoje Lietuvoje. Jos bū-
taksų mokėjimas nedarė skir-1 siančios pavadintos Pilsudskio 
tumo tarpe ateivių ir pilie- j vardu. Tačiau lenkų valdžios 
.čių, kad daugumoje atsitiki- j nutarimas jos atstovų kalbos 
mų ateivio vaikai yra čia gi-Į Vilniaus Rasų kapuose laido
me ir, kas daroma prieš atei- i j a n t Pilsudskio širdį apie kul-

biai aukojo pariatis - Girėno 
ir Vaitkaus skridimui į Lietu
va,' visada rėmė Sv. Antano 
parapijos reikalus. Pavyzdin
gai auklėdami sūneli, pasiry
žo arčiau jį supažindinti su 
Lietuva. Jei bus progų, mano 
Kaune pastatyti modernišką, 
kino teatrą. J . Miškiniu tėviš-

tomobiliu vežiojo sesutes, tai
gi labai daug ir jų patarnau
ta tame darbe. 

Stambiausias aukas davė: 
E. Ritinaitienė, $21.00, J . Žy-
rinas $7.00, A. Dranginas $7, 
J . Perminąs $7.00, B. Dapkie
nė $7.00, E. Rose $7.00, V. 
Wall $7.00, Mrs. Lawson $7, 
Red Arrow $7.00, dr. A. G. 
Saek $5.00, dr. J . Jonikaitis 
$5.00, V. Bukšnis $5.00, J . 
Januliai $5.00, Ona Parins-
kaite $5144. Litliuanian Bak-
ing Co., Cliambtrlain Baking -
ir visa eilę biznierių. įviti au- D i d '** P i k n i k « r e n - i a M o t t " 
fcojo'po mažiau, feukolėktuo- $ 1 ^ ' ! ^ ^ ^ P 
ta virš $200.00. 

Steigiama Valstybine 
Amatų Mokykk 

Klaipėdoje 
Šiais metais liepos 1 d. Klai 

pėdoje atidaroma valstybinė 
amatų mokykla. Joje bus me-
talininkų, stalių, dailydžių ir 
tekstilininkų specialybių sky
riai. Esant reikalingam 

Afrikos Skruzdeles 

Afrikoj yra tokios skruzde
lės, kurių žmones labiau bijo, 
negu alkanų vilkų. Jos yra 
karkvabalio didumo ir turi 
labai aštrius dantis. Papras
tai jos gyvena miškuose, bet 

/sausrų metu išeina į laukus kan- *. 
ir eilėmis traukia per dyku-

Birž. 28 d., Beech Nut par
ke, Šv. Antano parap. pikni-
kas naujos klebonijos naudai. Į J i d a t l J s k a i f i l , i > . 1 J V J ! W « * " ,

J i M . j žmonių gyvenamas vie-
Gaspariorans V. Bendoraitis, " ? ™ - " į j * * **' 'tas. Pakeliui joV sunaikina 2 
V. če*.vi«hu, Tmų prrfo t , * " * / « * * " ' * * • ^ ^ ( ^ u,puola nc t dl.amblius 
diervi (Uilvvnnti nUrnika t u s - * mokyklų bus priimami i. ,._, \ , _. 
aienų aaiyvau piknike. , ., . . ir hutus ir per kelias minutes 

asmens, ne jaunesni, !. . } 
jos suėda. Žmones, pamatę jas 

sveiki 

EAST SIDE 

Darbininkai piknike visur 
uoliai dirbo, o publika rėmė 
taip, kad viskas išparduota. 
Kun. 1. F. Boreišis gražiai 
bažnyčioj ragino visus daly
vauti piknike, tat ir atsilan
kė viiš keturių šimtų. 

d. Birutės darže; Bengiama 
žaidimų vyrams, moterims, • 
vaikams ir mergaitėms. Lai- j 
mėtojai gaus dovanų. Taipg. 
bus keno ir kitokių pamargi-
nimų. 

Diedas k a i p u m e t u a n ^ į a u s i r b a i_ 
,gę pradžios mokyklą. Mokes-
Uis už mokslų — 25 lt. me-
!tams. Gabesniems bus išrū-
j pintos stipendijos. Prašymus 
norintieji įstoti į mokyklą tu
ri duoti iki rugpiūeio 25 d? 

ateinant, palieka namus ir bė-
jga į upes ar ežerus, nes tik 
vandeny galima nuo jų atsi
ginti. 

PLATINKITE ' ' DRAUGĄ " 

rf 

graži ran-

buvo nusistatvmas 
pačius piliečius. 

V1US, 

prieš 
Nepaisant tų ir panašių ar 

ir tūros kėlimą nesiderina su h-
nkų administracijos žygiais, 
okupuotoje Lietuvoje, kurie 

gumentų, daugelis žmonių ti- |net ir t^sė tą jau esamą kul-
ki, kad kadangi ateivis pasi- tūios griovimą, uždarinėjo ir 
linosavęs nuo pilietybės prit- antspaudavo lietuvių kultūros 
derinių, tai jam nereik duoti židinius. Ir tą dieną, kurią le-
pašalpos. Civilian Conserva- n u a i laikė tokia iškilminga, 
tion Corps priima tik pilie- okupuotoje Lietuvoje buvo tė
čius. I r piliečiai gauna pirme- giamas teroras prieš lietuvių 
nybę viešuose darbuose. Pa- kultūros įstaigas. Tsb. 
šalpos reikalu iki šiam laikui — 
ateiviai lygiai stovi su pilie-
ei ai s. 

kė Tulpekieinio vienkiemy, U- Visiems, kas kuo prisidėjo 
kmergės apskr., kur dar tebe- prie šio seserų pikniko, sese 
gyvena motinėlė, du broliai rys taria širdingai ačiū. Pei-
ir dvi sesutės. Po 24 metų ne- no priduota $622.04. Ačiū ta-
simatymo tikisi rasti daug ria visiems aukotojams 11' Cla-
permainų. į Lietuvą išvažia- rbininkams ir gaspadoriai. 

K. Mišeikis 
M. Šimonis 

Laimingam teks 
kų darbo lovdangtė, kurią pa 
čios są-tės padarė su pagal
ba J . Astrauskienės. 

Bus 
Grieš 

gardaus 
gera 

Kniphauzeno gyventojas klau 
sėsi programos iš Vienos ir 

Bet negalime tikėti, kad , ' , , .^ _ , 
. . buvo nubaustas lo men. ka-

socialės apsaugos jstatvmai a- ,_,. . i r , 
Ietį; vienas llamburgo gyven
tojas, kuris pasiklausė Mask-

pims nepiliečius. 
Nepaisant kaip sunkiai jis 

dirba, ir kiek jis prisidėjo , ~7-,~ 
prie Amerikos ekonominio gy- j 
veninio, ateivis pasilieka ne 
tik J. A. Valst. įstatymu, bet 
ir tarptautiniu įstatymu, ne
pažįstamas, pašalinis. J o po
zicija gali būti labai tragiš 
ka, nes ilgu gyvenimu J . A. 
Valstybėse, jis dažnai pame
ta to krašto globą. Paskutinė
se dienose ateivis gali rasti, 
kad nei jo tėvynė, nei ši šalis, 
kur jis taip sunkiai dirbo, ne
duos jam tos pašalpos, prie 
kurios turi teisę pilietis. FLIS 

vos, nubaustas net 4 metus 

VYČIŲ DIENA 

L I E P O S 4-ta 
Vytauto Parke 

vo nauju automobilium Chry-
sleriu. 

Detroito lietuviai linki lai
mingos kelionės. 

Širdingas ačiū 
Birželio 7 d. buvo Šv. An

tano parap. seserų naudai me
tinis piknikas. Seserys rinko 
aukas pas biznierius ir para
pijomis. Visur sutiko didelį 
atjautimą. Jule ir Ona Ado-
maitės beveik kas vakaras au-

LIETUV1A1 DAKTARAI 

užkandžio, 
orkestrą. Įžanga 

tik 25c. Bušas išvažiuos nuo 
mokyklos 2:30 valandą. Visus 
kviečia 

Komisija 

Povilas Petrėnas, plačiai ži- į Malonumu prie visų savea 
nomąs senas spaustuvininkas, nepasmerksi, o šiurkštumu ne 
per dr. A. Bačkų paaukojo kitus, tik save apdergsi. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

BUICK 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Safes 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

806 W. 31 st St. Tel. Victory 1696 
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 

Bendradarbiai 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

AKIŲ GYDYTOJAI 

Vokiečiai Baudžia, Kad 
Radio Klauso 

30 METŲ PRITYRIMAS . 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

Vokietijoj, kai eini pirkti 
radio, turi duoti raštu pasiža
dėjimą, kad neklausysi užsie
nio radio stočių programų. 
Jei ką sučiumpa tą pasižadė
jimą laužant, traukia teisman 
ir baudžia. 

Niurnberge viena moteris, 
kuri klausėsi prancūzų stoties, 
buvo nubausta p mQn. kalėti; 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak 
Tel CANal 0523 

Ofiso ir Namų Tai. Cicero 3656 

DR. J. SH1NGLMAN 
4930 We»t 13th Street 

Jo speciališkumas yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 

VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų, ir nuo 7 iki 8 
vakare. 

NadiliomiA fi&g&l sutartį 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

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

V ei. 2-^k ir 7 - y vak. 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tei. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Petn.. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St , Chicago 

Pąned., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
OFFICE HOURS: 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki A ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutarta 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namu Tel PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR.S.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7-^8 
Seredomis ir Nedel. pagal sutarty 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPublic 7868 

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

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

756 West 35th Street 

I look ten yeors younger. My hair is no fonger 
faded and streaked with grey. Once ogain it has that 
lovely luster and rich shade that John admired so beforo 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sakisadianiaia 
BAKftl IBteztį 

DR. CHARLES SE6AL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VAMNDOS: 
Kuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

7Ml PO pietai ir aco l iki B :30 vai. j N w 10-12 v. ryto; 3-3 ir 7«> •. vak. 
felkttl - ^ 1 Kft̂ a!i."rfi]:į p y 1Q jki ^Sl fĮ : iB i 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

463.1 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Bes.: TeL PLAza 2400 

tJJASDOBi 

we were married. And I owe it all fo Clairol which, in( 

one quick 3- in- l treatment, shampooed, reconditioned 
and tinted my hair to its present natural-looking beaury*^ 

Ask your beaotician aboot a Clairol treatment to? 
your hair. Or write for FREE booklet, FREE advice' 
on care of hair and FREE beauty analysis/ 

4* *̂ l V 
Not with common, old-fashioned hair dyes.:.but 

Beverly King, Consultant 
Clair©l# Inc., 132 Wwt 46th Street, New York City 

v Pleate send FREE Clairol booklet, FREE odvice ond FREE onalyilv. 

• • • • * 

Addresi—— 

Ci»v , Stete.. 

My Beaalieian is 



^O^i 

Penktadieni?, birželio 19, 1936 
f 

DRATIGlS 

"MŪSŲ VILNIAUS" ŠEIMOS NARIAI 
1 AMERIKOJE 

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
delegatas V. Uždavinys be 
kito savo veikimo Amerikoje, 
renka taip \mt ir YYJSajungos 
organo "Mūsų Vilniaus" pre
numeratas, jis patarpininkau
ja norintiems užsisakyti Vil
niaus reikalais rašanti žurna
lą. Ligi šiol per V. Uždavinį 
užsiprenumeravo "Mūsų Vil
nių/' šie: 

(ir. Bielinis, Brooklyn, N. 
Y., J . Biekša, Elizabeth, N. 
J., J . Juška, Jlillside, N. J., 

J . Jakimavičius, Elizabeth, N. 
J., S. F . Goodis, W. Orange, 
N. J., A. Švitra, Nanticoke, 

Pr. Petrulis, N. Arling-P k . 
ton, N. J., J . (iabrilavieius, 
\Vashington, I). C, dr. J . Biel
skis, Los Angeles, Cal., K. 
Vaičiūnas, Bronx, N. Y., J. 
Sidabras, New York City, J . 
Žiuri y s, Linden, N. J., J . liiau 
ba, Linden, N. J., V. Slavic
kas, Philadelpliia, Pa., J . Vai
vada, Philadelphia, Pa., L). 
Slyvynas, Meilia, Pa., Rev. J. 

J . Motuzą, Elizabeth, X. J., Bailumas, Maspeth, N. Y., dr. 

"Draugo" Radijo Progiama 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles) 

KAZIMIERAS S. JAKUBAITIS 
Mirė birželio 17 d., 193G m., S'Aiy vai. vakare, su

laukės 75 metu amžiaus. Kilo iš Panevėžio apskr., 
Klovainių, parap., Štilgių kaimo, Lietuvoje. 

Amerikoje išgyveno 46 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 3 sūnus.: Simoną, Ka

zimierą ir Petrą, dukterį Oną Beeker ir žentą Henry 
AV. Beeker, švogvrka Uršulę Jonaitienę ir jos vaikus, 
ir gimines ir draugus. 

Velionis buvo narys Simano Daukanto, 
Mylėtoją ir S.L.A. 06 kuopos. 

Kūnas pašarvotas J . Liulevieiaus koplyčioje1, 
Arc-lier Avenue . La ido tuves įvyks šeStadienj, birže
lio 20 d. J š koplyčios 8 vai . r y to bus a t l ydė t a s į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas i Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gįpiįnes,, draugus-gesi 
ir pažystamus-as daryvamti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: StlnūĄiJuktĄ Žrutas, štfd&erka ir Gimines. 
Laidotuvių direktorius J. Liulevičius. Telefonas 

LAFayette 3572. 
Prašome nesiųsti gelių. 

Teisvbes 
. te 

4092 

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

BOLESLOVAS LESZCZYNSKIS 
I'apkirta žmogui kartą mirtį, sako mums Šv. Kaš

tas. Toliau tas pat šv. Raštas mums primena, kad 
nežinom*' nei dieno*, nei valandos, kurioje mirsime. 

Mūsų sfmui Bolr'lnvui paskirta l\uvo su šiuo pa-
EBullD skirtis nesulaukusiam nei pusės amžiaus, Mi
rė jisai birželio 14, 1932. Tada tėvams buvo dide
lio širdies suspaudimo diena. Liko tada daryti tą, 
1*ų šventoji Bažnyčia mus mokina, — atsiminti mi
rusius savo maldose, užprašyti už juo* Šv. Mišias, 
atlikinėti ją naudai serui darbus, daryti atminimus. 
Todėl keturių metą Boleslovo mirties sukaktuvėms 
paminėti už[ rašiau trejos Šv. Mišias su ekzekvijomis. 
Jvyks Šv. Jurgio bažnyėioje suimtoje, birželio 20 d., 
1936, prasidės 7:30 vai. ryto. Tuo pat laiku už Bo
leslovo sielą jvyks Šv. Mišios Tėvą Marijonų sem-
narijos koplyeiojo Ilinsdale, III. 

Ta proga primename, kad Boleslovo tėvas ir mano 
vyras Stanislovas su šiuo pasauliu persiskyrė rug
sėjo 26, 1JX>"). 

Dabar visus gimines, pažįstamus ir kaimyniks ma
loniai kviečiu atsilankyti rytoj, birželio 20 d. j Šv. 
Jurgio bažnyėią, 7:30 vai. ryte ir pasimelsti už a. a. 
Boleslovo sielą. Už jūsų atsilankymą išanksto tariu 
širdingą ačiū. 

Nuliūdusi 
AS T A A / A A LESZl Z1 NSKi ES K 

J. AValuk, Brooklyn, N. Y., 
dr. J . Message, Brooklyn, N. 
Y., J. Krikščiūnas, Plymouth, 
Pa., Rev. Ant. Sinkevičius, 
Plymouth, Pa., A. Navikas, 
Wilkes Barre, Pa., Rev. J . 
Kasakaitis, Pittston, Pa., Leo 
Šeporaitis, Pittston, Pa., Ig. 
Grigutis, Kingston, Pa., Rev. 
J . Kundreckas, Luzerne, Pa., 
J . V. Oray, Dormont, Pa., P. 
Ant. Jurgučiui, Kvėdarna, 
(užsakė Jakštienė iš Pitts
burgh, Pa.), D. Petraitis, Ho-
mestead, Pa., M. Bukauskas, 
Homestead, Pa., J . Grebliū-
nas, Homestead, Pa., Rev, 
Ernst. Vasiliauskas, Home
stead, Pa., Rev. M. J . Kazė
nas, Pittsburgh, Pa., Seserys 
Praneiškietės, Mt. Providence, 
Pa., A. Paleckis, Pittsburgh, 
Pa., Rev. J . Vaišnora, Pitts
burgh, Pa., Ag. Sutkaitis, 
Pittsburgh, Pa., Rev. A. Jur
gutis, Bridgeville, Pa., P. Pi-
varūnas, Pittsburgh, Pa., C. 
K. Pikelis, Pittsburgh, Pa., 
St. Simonavičius, Pittsburgh, 
Pa., Rev. J . Karalius, Shenan-
d o a h , I*a., ( u ž s i s a k ė 3 m e t . ) , 
V. Varanauskas, Pittston, Pa., 
K. Šakočius, Pittston, Pa., A. 
Galinskas, Pittston,, Pa., J . 
Ha u lys, Pittsburgh, Pa,., P. 33a-
rgis, Pittsburgh, Pa., J . PI li
kis, Pittsburgh, Pa., M. Mie-
žienis, Cleveland, Ohio, A. I-
vinskis, Cleveland, Ohio, Rev. 
A. Karužiškis, Cleveland, O., 
J . Šukaitis, Euclyd, Ohio, J . 
Martinavičius, Plymouth, Pa., 
Ag. Ginnis, Plymouth, Pa. 

Birželio 14 dieną, draugiją 
salėje vaikų mokslo užbaigi
mo programa buvo graži ir 
įspūdinga. Baigė mokyklą šie: 
Jonas Bakšys, Albertas Da*-
gyš, Jonas Jerušis, Adolfas 
Junčeris, Adolfas Kapturaus-
kas, Aleksas Kapturauskas, 
Petras Kuzmickas, Leonardas 
Leonaitis, Stasys Leonaitis, 
Albinas Liudas, Jonas Naujo
kas, Albertas- Petruška, Ri
chardas Rajūnas, Leonardas 
Staniulis, Ona Galinyte, Bro
ne Račaite ir Lucija Tauciūtė. 

Praeitą sekmadienį įvyko 
parapijos komiteto ir visų 
draugijų atstovų susirinkimas 
parapijos pikniko reikalu. Da
pkus ir Butkus su dideliu 
džiaugsmu pranešė visiems, 
kad jiedu g&vę dovanų ver
tės porą. šimtų dolerių para
pijos piknikui. Klebonas sakė, 
kad pikniko tikietų esą par
duota 300 knygučių (knygu
tėje 5 tikietai). Besirengiant 
statyti naują bažnyčią, pini
gai begalo reikalingi. Pikni
kas gali daug- pagelbėti. 

Į naujos bažnyčios statymo 
fondą aukojo po $100: M. Mo-
r r j s ^ ^ n t & f š i v * JFt&sattU-. 
nio karo veteranas Jonas Po-
džiūnas. Jeigu visi veteranai 
seks Jono Podžiūno pavyzdį, 
tai fondas žymiai padidės. 

Begilas 

Paskutinėms pamokoms. Northwestern universiteto studentai - kadetai J . A. V. 
karo laivu vyksta į Panama paskutinėms jūreivystės pamokoms, kurios truks tris 
savaites. (Acme Photo) 

spalių mėn. pradžioje. Lietu- 11} kultūrinį vienetą. Daug yra 
vos ministerio atostogų metu tokių, kurie nepriklauso 
Dr. M. Bagdonas eis atstovo 

p n e 

pareigas kaipo Charge d'Af-
faires a. i. 

L.P.I.S. 

KATALIKŲ KLŪBOS 
VEIKIA 

MASPETH, L. i. — Gra
žus jaunimo būrys atgaivino 
klubo veikimą. 

c 

dusi jaunimą, 
nimą, į vieną bendrą sočia'i-

I * • • * I M U - .1 

K l u b a s pfiibren 
susituokusį jau 

Waukegano Uetuviy 
Veikla 

Birželio 14 d. susidėjo dve
jos iškilmės: Dievo Ktlno šve
ntė ir parapijos mokyklos vai
kų mokslo užbaigimas. Vis
kas įspūdingai atlikta dides
nei Dievo ir tautos garbei. 

Dienelė pasitaikė puiki ir 
neperšilta. Apylinkės žmonės 
išgirdo lietuvių tikinčiųjų ma
ldas, giesmes; pamatė tikin
čiuosius puolant ant kelių 
prieš Švenčiausiąjį, gerąjį Ga
nytoją. Dalis pamaldų tapo 
atlikta lauke. 

Mūsų broliai lietuviai atsi
skyrę nuo tikrosios Bažnyčios, 
nuo tikinčiųjų, be tikėjimo su
gedo. Vargšai savo sugedimą 
dangsto, slepia lietuvybe. Ko
kia ir kaip toji jų lietuvybė 
gali išsilaikyti. Nuo lietuvių 
katalikų atsiskyrę nestatė sa
vo vaikams nei pradžios, nei 
aukštesniosios lietuviškos mo
kyklos ir į lietuvių katalikų 
mokyklą savo vaikų neleidžia. 
Tai kas darosi tarp tos pa
čios tautos žmonių! Valdiš
koji mokykla jų! vaikams ne
įdiegs lietuvybės, nemokin^ 
lietuviškos kalbos, istorijos, o 
sėdėdami viešojoje mokykloje 
greta juodukų vaikų irgi nie
ko nepeš. Kas juos gali įti
kinti kad būtų verčiau jų vai
kams sėdėti su lietuviukų ka
talikų, lietuviškoje mokyklo
je, negu viešoje mokykloje sė
dėti su juodukų vaikais. A-
bieji lengvai galėtų išlaikyti 
lietuvišką katalikiška mokyk
lą, teikti begalinę paramą dor-
rovės ir lietuvybės išlaikymui. 

Lietuvos Atstovo 
Atostogos 

WASHTNGTON, D. C. — 
Lietuvos Pasiuntinys pulk. P. 
Žadeikis nuo birželio mėn. 15 
d. pradėjo atostogas; atosto-

igų dalį praleis su savo šeima 
čia pat pajūry, gi kiek vėliau 
liepos mėnesy žada vykti į 
Lietuvą:. Vašingtonan 

Didešfie jėga Nervtiofierns 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims 
^UGA-TONH: yra lurtinyas Zinku-
Kosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t. y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingfem ner
vams. Medikališką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo "nu
sidėvėjimo" jausmą. 

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 
reikalingo būdavojimui tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini-

j mui spalvos ir pilnumo išblyšku
siems, ploniems veidams. Be to, 

INUGA-TONE turi šešias kitas bran-
; ias gyduoles. Tradekit imt NUGA-
j TONE šiandien ir tėmykite kaip 
stipresit. Parduoda visi aptiekorini 

! su garantija grąžinti pinigus. Tik 
I Vienas Doleris mėnesio trytmentui. 
; Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 

ealų Liuosuotoją vidurių 26c 
ir 

jokios organizacijos, tad šis 
klubas juos dabar suriš. 

Rūkykite Dvigubai - Švel

nius Old Golds. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes ruSies pamink

lų ir Grabnamių 

Didžiausia paminklų dirbtUT* 
ChicagoJ 

o — 
Suvirs 60 metų prityrimo 

o ' 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvė* ir taupykite 

• o-
pinigns 

Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Cbicagos Lietuvių 

527 N. VVESTERN AVE. 
arti Orand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
"d* 

F, .r 

sugryz 
MAKES YOU LOSE 

UNHEALTHY FAT 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

E JUOZAPAS gm UDEIKlS 
TĖVAS fcsr 

REPublic 8 3 4 0 

A young woman of Norwich, Conn., 
writes: "I lošt 16 lbs. with my flrst 
bottle of Kruschen. Being on night 
duty it was hard to sleep days but now 
since I am taking KruBchen I sleep 
plenty, eat as usual and ioee fat, too. 

To take off fat—take one half tea-
spoonful of Kruschen Salta in a glasa 
of hot water in the morning before 
breakfast—one bottle that lasts 4 
weeks costs but llttle—get it at any 
drugstore in America. If- this flrst 
bottle fails to convince you this is the 
SAFE and HARMLESS way to lose 
fat—your money gladly retumed. 

Don't accept anything but Kruschen 
if you want to reduce safely. 

Nariai Chicagos, Ciceros LktnAų Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos 

NĄ IR NAKTĮ] Olic: AMBULANCE PATARI WLViAS 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

1410 So. 49th Ct., Cicero A. Petkus 
j. F. Radzius 

Phone CICero 2109 

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda uz 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū-
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma-
zesnes 

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS 
BEVeiay 0005 

k 
3958 W. lllth St., prie Crawford Ave. 

(Skersai Šv. Kazimiero Kapinių) 
šis didelis išpardavimas įvyksta dėlto, kad aš nepajlegiu užlaikyti 

viejij »H/.II<Ų. 

S. M. Skydas 718 West U3th Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

LacuawiEz ir Simai 
J. F. Eudeikis 
S. C. Lacbamcz 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave.l 
Phone YAEds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. 
42-44 E. 108th Street 
r-none PULlman 1270 
*iba CANai 2515 

MRS. ANNA BITTIN ė 

IIRWE> Night and Morning 
Dėl akių pavargusių nuo Saulės, 
\ rčJo ar Dulkių, vartokite kelis la

šus 3Iuiine: Palengvina nuvargu
sias akis. 
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse. 

MaRINFCOMtoNYc1 !̂ 

4092 Archer Ave. 
Phone I^AFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituamca Ave. 
Phone YAEds 1138 

A. Masalskis 3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ 

J. F. EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 
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VIETINĖS 2INI0S 
Lankėsi Kun. Dr. A. 

Adomaitis 

DALYVAUS LRKSA SEIMO 
IŠKILMĖSE 

Šiomis dienomis redakciją 
atlankė tik ką, iš Lietuvos at
vykęs svečias kim. dr. Anta
nas Adomaitis. 

fierb. svečias yra atvykęs 
Amerikon porai mėnesių atos
togų. Jis domisi muzika, ypač 
bažnytine, ir chorais. Mat, 
kun. d r. Adomaitis yra baž
nytines muzikos daktaras. 
Profesoriauja Kauno Kunigų į a l t o p ^ d . R g v . parapijos 
Seminarijoj. Dėsto muziką ir,( k o m i t e t ( > n a r y s i r daug dirbąs 

Inteligentine Pora 

TOWN OF LAKE. — Bir
želio 21 d. kun. S. Jonelis mo
terystes ryšiu suriš Julę Pau
kštytę su Leonardu Gritis Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj per 12 v. 
šv. Mišias. 

Vestuvių pokylis įvyks Li
berty Hali Grove, 4615 So. 
Mozart st. 

Jaunoji Paukštyte yra bai
gėsi Šv. Kazimiero Akademi
ją ir Crane College; yra nare 
mergtaičių sodalicijos, per ke
lis metus buvusi nutarimų ra
st in. Jaunasis Gritis yra Ne-

UNCLE VVIGGILY'S TRICKS 

* Help us play fire eiline 
Unck VJiggily.' 

*tt will ^oon steam. 
3 a. real 

* ButUncIeWig£i' : 
N /~^^vnever expected 

CICERO LIETUVIU 2INI0S 

neliai). IJie pastebėję reuma-
tikų organizme nepaprastai 
mažyčius taškučius - bakteri
jas. J ie pradėjo bakterijas ste 
bėti ir rado, kad jos gamina 
nuodus, trukdančius kūno vei
kimą. Bakterijos, jų žodžiais, 
yra taip mažos, jog papras
tais didinamaisiais stiklais 
pastebėti jų negalima. Šie gy
dytojai naudojosi didinančiais 
daugelį tūkstančių kartų va
dinamais ultramikroskopais. 

NIEKO NEBUS CICEROJ 
BIRŽELIO 21 D. 

giedojimą. Taip pat diriguo-

LRKSA pirmininkas užpra
šė retą ir tolimą svečią daly
vauti jubiliejinio seimo iškil
mėse. Kvietimą priėmė. Sve
čias pareiškė norą seimo pro
ga arčiau susipažinti su mū
sų veikimu ir muzikos bei dai
nos meno jėgomis. 

vyčiuose ir kitose idėjinėse 

Kitas klaus, kaip tai? Ne
jaugi visi ir išvažinės. Taip, 

ja g r a n s g a klerikg ol.ora. j ^ į į į į ^ t a i p g i y r a bai-įvisi parapijonai bus Vytauto 
gęs Tėvų Marijonų aukštesnę I parke. Juos paseks ir nepara-

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS 

mokyklą. Jaunai porelei linki
me daug laimės. 

Vesčlninkas 

Praeito sekmadienio vaka
re, parapijos svetainėje įvyko 
parap. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas. Buvo labai gra
ži programa, kurią išpildė vi
sų skyrių mokyklos vaikučiai, 
vadovaujant mokytojoms Šv. 
Kazimiero seselėms. Gražias 
kalbas pasakė klebono pava
duotojas kun. J . Mačiulionis, 
M.I.C., ir jo brolis kun. P. 
Mačiulionis. Publikos buvo 
pilna svetainė. 

Birželio 14 d. įvyko parapi
jos komiteto susirinkimas, ku
riame svarstyta apie tikietų 
ateinančio pikniko platinimą 
ir automobilio leidimą. Pikni
kas bus rugpiūčio 2 d., Vy
tauto parke. 

Be to, nutarta surengti 
"F i sh P a r t y " liepos 10 d., 
parapijos svetainėje. Išrinkta 
tam darbui komisija iš L. Ko-
nstant ir S. Pučkorio. Rap. 

SKAITYKITE IR PLATIN
T IS "DRAUGE" 

So. Chicagos Žinios 

Birželio 13 d. Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčioje mūsij 
gerb. klebonas Pr. Vaitukai
tis surišo Motervstes Sakra-
mento ryšiu Teofilių Gedmi
ną su Ona Daniūnaite. 

Jaunavedžių tėvai yra šios 
kolonijos žymūs pramoninin
kai. Taigi, jaunosios tėvo — 
Daniūno, svetainėje, po baž
nytinių apeigų, įvyko puikus 
pokylis, kuriame dalyvavo! 
daug svečių. 

pijonai, nes pasilikus namie 
būtų labai ilgu: viena diena 
pasirodytų kai metai. Užtenka 
paminėti, kad tai bus jubilie
jinis parap. piknikas. 

Oiceriečiai visados surengia 
šaunius piknikus. Na, o šįmet 
ką jau i r bekalbėti. Bus toks 
įvairus, kokio dar niekas ne
matė ir negirdėjo. 

Trečiadienio " D r a u g o " lai- S a J»W istorinė. Bus pasiųsta 
doje Bronė labai gražiai ap- įnet į Kauno muziejų, 
rašė apie Šv. Antano parap 

3 kp., Ciceroj, nutarė prisi
dėti prie išleidimo parapijos 
jubiliejinės (25 m.) knygos. 
Kad pagražinus ir pajvairin-

Paskutiniaisiais metais Lie
tuvos užsienių prekyba ima 

j duoti didesnio pelno. Pernai ti knygą, nutarta jdeti kuopos ^ _»_._ ._ » . - • . 

Lietuvos Užsienių 
Prekyba Yra 

Pelninga 

paveikslą, taipgi ir visą kuo
pos istoriją. Taigi, gerbiamie
ji labdariai 3 kp., visi temy-
kite ž<Drauge", kada bus pa^ 
skelbta susirinkti, kad nusi
traukus, paveikslą. Mūsų 3 
kp. yra skaitlinga nariais, bet 
vargas, kad ne visi nori lan
kyti susirinkimus. Labai pa
geidaujama, kad ir visi gar
bės nariai būtų paveiksle. . . . . . 

I mus daugiausia prekių išvežė 
Nepamirškite, kad toji kny-jgi e met šių: javų už 11,500,000 

dirbtinių trąšų už 2,529,700 
litų, geležies ir jos dirbinių 
už 2,698,500 litų, naftos gami
nių už 1,550,000 litų, visokių 
maisto gaminių ir prieskonių 
už 1,379,600 litų. 

Tuo būdu šiemet Lietuva į 
užsienius įvairių prekių išve
žė už 60 milijonų 879,100 li
tų, o per tą laiką iš užsienių 
įvežė už 49,210,700 litų. Jeigu 
Lietuvos užsienių prekyba ir 
toliau bus taip pelninga, tai 
galima laukti, kad šiemet Lie
tuva iš jos turės nemažiau 

metų užsienių prekyba Lietu
vai davė apie 4)0 milijonų li
tų pelno. Šiemet tik per pir
muosius keturius mėnesius pe
lno gauta daugiau, kaip šešio
lika milijonų litų. Toks dide
lis pelnas aiškinamas tuo, kad 
šiais metais Lietuvai pavyko, , . __ .... _._, . 

.. v . . -, t • • kaip 50 milyonų litų pelno surasti žymiai daugiau rinkų j ^ T h 
užsieniuose savo žemės ūkio ' 
gaminiams. Lietuva į užsie-

pikniką. Matyt, visiems nori-
Labdariai reiškia širdingą 

padėką policmonui Gabraičiui, 
si parašyti apie taip įdomų j į u r i s i ^ a r i Ų piknike, Vv 
ir negirdėtą'-iš važiavimą. L a - J t a u t o ^ ^ ^ p a g e lbė jo palai-
bai gerai, Brone. Jums seka- k y t į g r a ž i ą įę^^ TJŽ s a v o 

si gerai rašyti. Nepatingėk ir d a r b ą n t ^ m g atlyginimo, kuo-
! daugiau žinučių parašvti iš I , ... ,. , . . -, j 500 litu, kiaušinių už 1,397,-
l B l • • ,met kiti pohemonai paimda- _ . c ' 

Surasta Reumatizmo 
Bakterija 

litų, linų ir pakulų už 11,314,-
000 litų, mėsos ir taukų už Trys Londono gydytojai pa-
11,262,000 litų, miško medžią- skelbė, kad ir reumatizmą su-
gos už 6, 4118,000 litų, sviesto ;kelia bakterijos (maži gyvū-
už 4,900,600 litų, arklių nž Į 

KAUNAS. — Šiemet vyš
nių prekybininkai pranašauja, 
kad vyšnių derlius būsiąs pa
kaktinai didelis ir uogos pi
gios, nes žydėjimas buvęs ke
lis syk didesnis už praėjusius 
metus. 

Be to, žaibas nesuspėjęs 
žiedų nudeginti ir šalnos es
ančios menkos. 

REIKALAUJAMAS KAMBARYS 

REIKALAUJAMAS kambarys vie
nam vvrui. Su valgiu ar be valgio. 
Praneškite laišku, pažymėdami kai
ną. Bor 417, "Draugas" , 2334 So. 
Oakley Ave. 

REIKALINGA TARNAITĖ 

3,007,700 litų, kiaulių už 2,-
899,200 litų, dobilų sėklų už 
2,340,200 litų, odos už 1,145,-

Linkime jaunai porelei lai-! 
mes ir pasisekimo naujame ; 

luome. Raporteris 

Į mūsų ^kolonijos. Rap. vo mažiausia po penkis dole-

Sveiki Dantys 

Anglė Mellaanby po 17 me
tų bandymo podarė išvadą, 
kad dantų ligoms sumažinti 
būtinai reikia daugiau valgy
ti pieno, kiaušinių, sūrio, tau
kų ir daržovių, o mažiau mil
tinių valgių. Taigi daržovės 
ne tik viduriams, bet ir dan
tims sveika. Juo kūdikis il
giau maitinamas krūtimis, juo 
jo dantys geriau išauga. Bet 
reikia dantis ir saugoti, kad 
negestų. Patariama kasdien 
valyti dantis šepetėliu arba 
bent išplauti. Nereik valgyti 
vakare saldumynų,, nes atsi
radusios rūkštys gadina dan
tis. 

Birž. 14 d., labdarių 3 kp. ; r m s -
turėjo mėnesinį susirinkimą, j Gabraitis yta- gabus polie-
Kp. pirmininkė K. Sriubiene mQms C i e e r o j L i e tuviams gė-
moka labai gražiai vesti su- , , -,, T^ n 
. . . . ° . dos niekur nepadaro. V alka-

sirinkimus: trumpu laiku daug ' . , . 
u . •. , ! • XT tos nuo io negali pasislėpti; 

svarbių dalykų aptaria. Ne- ** a r~ r 
minėsiu č j a viso, kas buvo #* m o k a k a i P *u J a i s a P s i d h " 
nutarta, tik vienas dalyką pri- bti. Garbė jam, kad moka ap-
minsiu, būtent, kad Labdarių saugoti piliečius. Labdarys 

<f 

ŠUKYS -- DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklu ir t. t. 

r? 

Važiuokit j Lietuvę! 

EKSKURSIJOS 
Ant Visų LalvŲ 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 
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UTHUANIA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION 

Incorpora,ted 1904 Under the Laws of the State- of Illinois 
708 West 18th Street 

Phone Haymarket 5686 
CHICAGO, ILL. 

PRANEŠIMAS ŠERININKAMS 
Lietuvos Budavx>jimo ir Skolinimo Bendro

ves ir bendrai visuomenei 
Direktoriai šios Bendrovės tur i už garbę pranešti atida
rymą naujos raštinės LIETUVOS BUDAVOJIMO IR 
SKOLINIMO BENDROVES po numeriu 708 West 18th 
Street, Chicago, Illinois. Formalus atidarymas šios raš
tinės įvyks Antradienyj, Birželio 23, 1936. 

Raštinės valandos bus sekančios: 
Kasdiena nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po piety. An

tradieniais ir šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. 

Perkėlimas raštinės buvo užtvirtintas šėrininkų meti
niame, susirinlkime laikytame Penktadienyj, Balandžio 
3-ča, 1936, kad geriau būtų galima patarnaut šėrininkams 
šios bendrovės, nes dabartinėj raštinėj negalima patar
naut augančiam skaičiui narįu/ turėdami raštinę atidarą 
dvi valandas savaitėj. 

^ 

i 700 litų ir įvairių prekių už 
4,323,700 litų. Per tą patį lai-

' ką, Lietuva iš užsienių dau
giausia išsivežė šių prekių: 
tekstilės žaliavos, verpalų ir 
siūlų už 6,700,200 litų, viso
kių audinių už 4,909,700 litų, 
mašinų ir aparatų už 3,541,000 
litų, anglies už 2,855,900 litų, 

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Hi£hway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
, Tel. Prospect 5086 Chicago, UI. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 VV. Cermak Road 
(West 22nd St.) 

Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 lkl 6 
PenedSllo, Seredos Ir PStnyčlos 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefoną* CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonai REPnMie 9000 

Telephonp: BOUIevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LTETTTVTS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telpphone: REPuhlic 9723 

REI.KALTNGA menrina namu dar
bui. Nereikia virti. Būti naktimis ar 
ne. Lengvas plovimas. Kreipkitės: 
17 N. Latrobe, AUStin 7014. 

REIKALTNTGA tarnaite. Būti nak
timis. Nuosavas knmbarvs. Alga: 
$7.00 i savaitę. 4952 No. Central 
Park Ave. Telefonas: JUNiper 3133. 

REIKALINGA menrina, tarp 25 ir 
30 metu amžiaus, namų darbui. Pri
tyrusi. Būti naktimis. Alca: $5.00 į 
savaite. 3461 W. 16th St. Telefonas: 
CRAwford 04S4. 

RETKATJNGA MERGTNA. 25—30 
metu amžiaus, dol namu rnoso". Nuo
savus kambarys. Būti naktimis. 
INDependence 2236. 

REJKALTNGA tarnaitė namu ruo-
'šni. Kreipkitės: 12300 So. Emerald 
Avfenue. 

REIKALINGI DARBININKAI 

RErKALTNGT darbininkai prie ūkio. 
Tuojau reikalingas patyręs darbinin
kas, kuris j pratęs arkliais dirbti. 
\ įsišaukite i "DRAUGO" ofisą, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, IU. 

MALIAVOJIMO KONTRAKTO-
RIUS 

State 46 90 Prosnert 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare. 
168 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

MALIAVOJIMO kontraktorius — 
Dek o ra torius. Maliavoju senus ir 
lauįus namus iš vidaus ir iš lauko. 
Kreipkitės: PETER GRYBAS, 6127 
So. Maplewood Avenue. Telefonas: 
REPublic 5332. 

EMIL DENEMARK INC. 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

RENDON FLATAS 

RENDON 4 kambarių flatas ant 
75tos tarp Stony Island ir Routh 
Chieafifo gratvekariu linijų. Pagei
daujama rendauninko, kuris supran
ta apie namų patais varas. Kreipki
tės: Box A. G., c-o "DRAUGAS", 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, I1L 

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šino laiku yra 
knopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

A. Tamkevičla, 
Presiident 

A. Chuprinskas, 
Vice-President 

A. Subaitis, 
Treasurer 

Su tikra pagarba, 
J. Bogvilas, A. Kontrimas, 

Birector 
J. P. Evvald, 

įSecretary 
Kuchinskas & 

Kuchinskas, 
Attorneys 

Director 
P. Leipus, 

Director 
F. Margevičia, 

Director 
AFFILIATED MEMBERS: 

UTHTJASIAN BtrLDING ANI> LOAK GROUP 
UTHUANIAN BUILDING ĄM> JbOAS GRUOP 
U. S. HOLDING LOAN LEAGUE 
FEDERAL HOME BANK OF CHICAGO Ji 

BUTCK '86, — 6 Sedan, Radio kaip naujas * <rô  
BUTCK '34, 7 Sedan, tobulas, varant IOOR 
CADILLAC *34, — 5 Sedan, puikiai išrodo .'.' 
BUICK '30, — 5 Sedan, gerai bėgantis 
CADILLAC '31. — 6 Town Sedan 
CADILLAC '30, — 5 Town Sedan, geram stovy 
CADILLAC '29, — 5 Town Sedan 
CHEVROLET '31, — 2 Door Sedan, gerai bėga '.'.'.'.'. 
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, gražus mažas karas 
DODGE '34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys '. 
FORD '30, — 2 Coupe, gerai bėgantis 
ESSEX '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj 
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga 
LA SALLE '30. — 5 Sedan, geroj tvarkoj 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
GRAHAM '29, 2-4 Coupe, geras patarnaująs karas 
HUPMOBILE '31, 5 Sedan, geras karas 
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 
T.JNCOLN '30, — 7 Town Car, labai Svarus karas 

j OLDS 6 '34, — 2 Door Sedan, trunk, gerai bėga 
I PACKARD 120 '85, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '34, 6 Sedan, labai pulkus garant 
PACKARD '30, 6 Club Sedan. trunk. geram stovy 
PONTTAC '34, 2 Coupe, tobulam stovy i 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan. puikus mažas karas 
PIERCE '33, 7 Sedan, labai puikus 
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl 

įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite Išmokėti leng
vais išmokėjimais, lnimant pilną apdraudą, vartojant 
mažai kainuojanti G. M. A. C. planą. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Crawfoi»d 41OO 

1095. 
1095. 
195. 
S95. 
195. 
125. 
225. 
195. 
445. 
145. 
145. 
675. 
275. 
195. 
75. 

275. / 
495. 

1175. 
495. 
S95. 
445. 
875. 

1095. 
295. 
475. 
445. 

1075. 
475. 

KAMBARYS RENDON 

KAMBARYS rendon. Norėdami ga
lite įrauti ir 2 kambariu. 2 šeimy
noj; bung,alow. 7042 So. Campbell 
Ave. 

BIZNIO PROGA 

PARDAVIMUI garadžius ir taisy
mo šapą, su visu staku *ir prietai
sais. Labai prieinama kaina, $500. 
VlCtory 5540. 

PARDUODAMA TAVERNA 

PARDUODAMA taverna. Biznis ge
rai išdirbtas. Savininkas apleidžia 
miestą. 3901 So. Archer Ave., te
lefonas: LAFayette 3384. 

i 
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žeme Pardavimui 

PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Antras nuo kampo. Savinin
kas apleidžia miestą. 7004 So. Cam
pbell Ave. 

PARDUODAMA medinis namas. 2 
aukštų. Savininkas važiuoja j Lie
tuvą. 1416 So. 50th, Cicero. 

DIDELIS BARCUNAS 

PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Tvirtai pastatytas. 4 kam
barių flatai. Nauja Šildymo sis
tema ir nauji vandens prietaisai. 
Apdengti porčiai. 2 karų garadžius. 
Turi parduoti už labai žemą kainą. 
Patogus susisiekimas. Kreipkitės: 
2307 S. Kirkland A m , netoli 22 
gatvės, Chicago j . 


