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Goebbelsas melus skleidžia apie Vokietijos kataliku
Chicaga majoras isake pasalinti 

darbininkus is plieno fabrikn
Cbicago miesto majoras Ke 

llv pereitų šeštadienj įsakė 
Republic plieno korporacijai 
So. Cbicagoj 48 valandų lai
kotarpiu pašalinti iš savo fab
rikų paneigus’us streikų sau 
ištikimus darbininkus. Tas 
padaryta tuo sumetimu, kad 
fabrikai, kuriuose gaminamas 
plienas, negali būti gyvenami 
butai. Tas priešinga miesto 
sveikatingumo įstatymams.

Pirmiau streikuojantieji 
. darbininkai puolė miesto ma 
jorų, būk jis pataikauja mi
nėtai korporacijai ir kaltino 
jį už kruvinųjį policijos susi
kirtimų su streikininkais. Da
bar miesto majoras įrodo, 
kad jis korporacijai nepntai- 
kauja, o policija su streiku

nieko bendra neturi, tik sau
goja savast’s.

Majoro įsakymas korpora
cijai streikininkų tarpe šukė 
lė didelį entuzijazmų. Nete
kusi streiklaužių korporacija 
bus priversta pripažinti strei
kininkų reikalavimus.

Savo keliu policija ieško 
įvykusių kruvinų riaušių kal
tininkų. Areštuotas C.I.O. or 
ganizatorius J. Weber, 32 m. 
amž. Anot policijos, Weber- 
kurstęs darbininkus žmtis 
smurto žygių prieš korporaci
ją ir policijų.

Korporacija nusprendė ko
voti prieš majoro įsakymų. 
Fabrikuose išlaikoma dau
giau kaip 1,200 darbininkų.

MODERNIŠKA PRADŽIOS MOKYKLA

Lietuvių rašomosios kalbos tėvo prof. J. Jablonskio vardo pradžios mokykla Kaune, fti 
mokykla, kaip ir kitos, savo moderniškais įrengimais prilygsta geriausioms Europos ir 
Amerikos mokykloms.

KATALIKŲ VYSKUPAI PAREIS 
KIA, NACIAI VARTOJA

Šmeižtus prieš katalikų
I BAŽNYČIĄ

liERLYNAS, birž. 6. - Vi. 
soj Vokietijoj katalikų bažny
čiose šiandien iš pamokslinių
skaitytas vyskupų ganytojiš
kas laiškas.

Vyskupai atsako nacių pro
pagandos ministeri ui renega 
tui Goebbelsui, kurs andai 
Katalikų Bažnyčiai Vokieti
joje prikišo nedorovę.

Vyskupai nurodo, kad tarp 
daugelio tūkstančių kunigų ir

W. GREEN PRIEŠINGAS
Iškeliama aikštėn, kaip subombarduotas mažiausio atlygini-

VYSKUPAS MCGAVICK 
MINĖS KUNIGYSTES

JUBILIEJŲ

laivas Deotsciiland MO NUSTATYMUI
PARYŽIUS, birž. G. — Č’a 

leidžiamas savaitinukas Grin- 
goire, dešiniųjų politinės nuo
monės organas, smulkmeniš
kai paskelbė, kad vokiečių 
karo laivų Deutscldandų Tvi- 
za uoste subombardavo Rusi
jos bolševikų lakūnui.

Anot Gringoire, ispanų ra
dikalų vyriausioj būstinėj — 
Valencijoj, yra nepriklauso-

vas gavo iš Maskvos kodinę 
telegramų. Jis tuojau į pasi 
tarimų sukvietė visus savo- 
karininkus. Po pasitarimų 
šeši bolševikų lėktuvai poro 
luis pakilo į orų. Pradėjo žval
gybų Viduržemio jūros pak
rantėmis.

Sekančių dienų vakare iš 
jų viena pora puolė ir subom
bardavo vokiečių karo laivų

mas ispanų radikalų vadovy- Deutscldandų. ftių lėktuvų va- 
bei Rusijos bolševikų oro es- dais buvo Įeit. Vasilius ftmi- 
kadronas. Jam vadovauja bol- dtas ir kap. Antanas Prigo- 
ševikų karininkas, pulk. Va- rine. Atlikę puolimų jie grį- 
silius Tigrovas. žo į Valencijų ir pranešė

Gegužės 28 d. pulk. Tigro- pie įvykį.

AVASHINGTON,
— Amerikos Darini federaci
jos prezidentas W. Green yra 
priešingas mažiausio atlygini
mo nustatymui. Jis sako, šis 
principas gali būti geras tik 
uždirbantiems į metus ne dau
giau 1,200 dolerių.

Su uždirbančiais daugiau 
negalima to daryti. Kitaip gi 
būtų didelė atžanga ir darbi
ninkams skriauda. Tos rūšies 
tvarka tegalima tik diktato
rių valdomose šalyse.

a-

REIKALAUJA PAŠTĮI VIR- PRIEŠ BASKŲ VAIKĮ! AT- 
ŠININKO PASIAIŠKINTI VEŽIMU Į AMERIKĄ
AVASHINGTON, birž.

— Kongreso žemesniems rū
mams pateikta rezoliucija. 
Reikalaujama paštų departa
mento sekretoriaus Earley 
pasiaiškinti dėl
valstybėje.

5. BOSTON, Mass., birž. — 
Jo Emin. kardinolas O’Co- 
nnell, Bostono arkivyskupas, 
peikia sumanymų atvežti į A- 
merikų dalį ispanų baskų vai-

įvykių Ohio kų ir duoti jiems čia prieglau- 
I dų iki pasibaigsiant karui Ts-

Minėtoj valstybėj vykstaPan,J°je’
streikai plieno fabrikuose. Knit Kardinolas pareiškia, kad 
kuriuose jų dirba streiklau- motivai gražūs, bet vaikų at-
žiai. Paštas atsisako siųsti 
maisto siuntinius į tuos fab
rikus, nors šiaip visur tos rū
šies siuntiniai pristatomi.

ABI PUSĖS NUKENTĖ
JUSIOS

vežimas patiems vaikams čia 
būtų skaudus ir pavojingas.

Jo Eminencija sako, kad 
verčiau tie vaikai tepasilieka 
kur arčiau savo tėvynės, o a- 
merikiečiai aukomis tegali pa
lengvinti jiems buitį.

birž.

PREZIDENTAS PEIKIA 
TEISMO ATOSTOGAS

HENDAYE, Prancūzija, 
biž. 6. — Ispanų nacionalistų 
ir radikalų pranešimais iš 
Bilbao fronto, vakar ten į- 
vykusi lėktuvų kova. Numuš-
ta 5 
tų

vienuolių pasitaiko iš dorovėi 
kelio iškrypimų. Bet tai ret: 
įvykiai. Tačiau Goebbels 
dėl to nieko sųmoningai sklei
džia melus ir šmeižia vis$ 
Bažnyčių.

Kad naciai persekioja ka
talikus, nereikia nė aiškinti 
fttai, vakar Wue.rtembergijoj 
jie uždarė paskutines septy- 
niolikų katalikų parapijų m< 
kyklų.

Šventasis Sostas griežtai nusistatęs 
nž Cbicago kardinolo

LA CROSS E, AVis., birž. 5. 
— Vietos diocezi jos Jo Eksc. 
vyskupas A. J. McGavick šio 
birželio 11 <1. minės savo ku
nigystės auksinį jubiliejų. 
Numatytas gausingas vyskupų 
dalyvavimas.

Jo Emin. kardinolas Mun
delein, Cbicago arkivyskupas, 
ir gi dalyvaus bažnytinėse iš
kilmėse.

Vyskupas McGavick 
daug bičiulių Cbicagoj, 
vyskupavo.

ORIZABOS KATALIKAI
REIKALAUJA NUTRAUK

TI PERSEKIOJIMUS

i (BERLYNAS, birž. G. — 
i Šventasis Sostas prisiuntė 
Vokietijos vyriausybei savo 

į atsakymų į jos notų — reika
lavimų nupeikti Cbicago kar- 

Į dinolų dėl jo “įžeidžiamųjų”
_______ apie nacius pareiškimų, ftven-

MEXICO, birž. 4. — Oriza-jtasis Sostas atsakyme pažy- 
bo miesto katalikai piliečiai,,nb kad neturi ne mažiausio 

Meksi- pasiryžimo nupeikti kardino-

lia atšaukti. To negali daryti 
nė pats kardinolas, kadangi 
kas jo sakyta — teisingai pa 
sakyta.

Vokietijos vyriausybė ran 
da, kad Šventojo Sosto ai 
kymas “nepatenkinantis”
šis klausimas neuždaromą 
Vokiečių katalikų tarp 
rauja nuomonė, kad naci

u

paskelbė atvirų laiškų
kos prezidentui Cardenusui k), kadangi j s 
ir Vera Cruz valstybės gu- į teisę pareikšti
bernatoriui M. Alemanui, kad nuomonę apie nacius, 
jie pasistengtų pagaliau pada- pripažįsta, ka 
ryti galų vykdomai tironijai nuomone buvo teisinga 
prieš katalikus piliečius Vera šventajam Sostui nėra reika- 

turijCruz valstybėje. Pažymi, kad J° nuomonę atitaisyti, ar- cių žygių 
negirdėta katalikų priespau-'
da nuo 1931 metų tęsiama ir POPIEŽIAUS ENCIKLIKA

nenusikalto ir griebsis naujų kokių nors
savo 
Visi 

kardinolo 
ir

bangų prieš katalikus: 
Kviestas į Vatikanu; Popi<

žiaus nuncijus J. E. ai 
kūpąs Orsenigo ko4 
liko Berlyne stebėti naujų

kur

PASKIRTAS NAUJAS 
VYSKUPAS J LEA- 

VENWORTH

katalikams visų laikų suvar
žyta visokia laisvė ir teisės.

KINIEČIŲ KALBA

AVASHINGTON, birž. ! 
— Spaudos konferencijoje pre 
zidentag Rooseveltas kritika
vo vyriausiąjį teismų, turintį 
tiek daug darbo ir imantį il
gas atostogas. Deja, sakė jis, 
teismas turi teisę taip daryti.

Paskiau laikraščių kores
pondentai rado, kad pats pre
zidentas apie 40 nuošimčių vi 
so savo ofisinio laiko praleid
žia vien atostogoms ir važinė
jimams. «

AL SMITH PAS MUSSOLINĮ

ROMA, birž. 6. — Al Smi
th vakar atlankė Italijos dik
tatorių Mussolinį, su kuriuo 

radikalų ir 3 nacionalis-; apie 15 minutų kalbėjosi. Smi-
lėktuvai. , th nesako, apie kų kalbėtasi.

PRANCŪZŲ SPAUDA 
SUVARŽOMA

WASHTNOTON, birž. 5.
— Apaštališkas delegatas J. , . ,. v. .„ ’, -r . • ■ rizabieciaiivalstybėmR, Jo Eksc. arkivys
kupas A. G. Cicognani pas
kelbė, Šventasis Tėvas Pijus į 
XI vakuojamai Ijeavenwortb 
diocezijai vyskupu paskyrė 
kun. P. Schulte iš St. Louis,
Mo.

“Mes, Vera Cruz valstybės 
katalikai gyventojai,, nieko 
daugiau nereikalaujame, kaip 
tik teisingumo”, pareiškia o- 

atviram
mes nekėliam jokių 

prieš autoritetus ir 
nekovojam prieš teisingus įs
tatymus. Tylėdami, o, rasi, ir 
baimės apimti, mes nuo 1931 
metų velkame negirdėtų prie
spaudą. Juk tai gėda kam ir

persiėmę: komunizmo
DVASIA VAIKAI

“Juk
maištų

PETPINGAS, Kinija, birž. 
5. — Popiežiaus enciklika a- 
pie bedieviškąjį komunizmų iš
versta, kiniečių kalba ir neuž-

laiške. ilgo bus išleista brožiūrėlės 
formoje.

SIRIJOJE VYKSTA 

RIAUŠĖS

ROCKEFELLERIO 
TI TURTJ

NEW YORK, birž. 6. 
Miręs turtuolis senis Rocke
felleris paliko apie 25 milij 
nūs dol. turtų ir kone
užrašė anūkei Ma-rąuessa 
garet Strong de Cnevas.

viski

PLATINKITE “DRAUG4’

BEIRUTAS, Sirija, birž. 
G. — Kai kuriuose Sirijos 

pasakyti, kad šalies konstitu-J miestuose pasireiškė arabų 
cija garantuoja mums sąžinės į turkų riaušės. Daug

PARYŽIUS, birž. 5. —
Prancūzijos parlamentas pra
vedė įstatymų, nukreiptų prieš 
skelbiamus spaudoje šmeižtus 
tikslu purvyti bile kokio as
mens charakterį.

Ikišiol prancūzų laikraščiai 
galėjo šmeižimais užsiimti ir 
nuo atsakomybės išsisukti 
vien šmeižiamojoi asmens tuo
se pačiuose laikraščiuose pa-
sinišiknimaia. ir priespaudos.

NORTH STONEHAM, An
glija, birž. 5. — Čia išlaiko
miems baskų vaikams praneš
ta ispanų nacionalistų šiauri
nės armijos vado gen. Molą 
žuvimas.

Vaikai pareiškė dang džiau
gsmo. Jiems namie esant įpa
sakota, kad gen. Molą buvęs 
Ispanijos ir varguomenės 
priešas ir jis buvo kaltinamas 
už visus baskų vargus.

Pasirodo, baskai yra menki 
katalikai, jei net savo vaikus 
nuodija bolševikiška dvasia. 
Juk nacionalistai vaduoja Is
paniją iš raudonųjų verguvės

laisvę, o čia va leidžiamas ir 
vykdomas stačiai barbariškas 
įstatymas, kuriuo tik vienų 
vienas kunigas skiriamas ap
tarnauti 100,000 gyventojų 
katalikų! Pasipriešinus šiam 
barbariškam įstatymui, visos 
mūsų bažnyčios uždaromos!

“Jei šalies konstitucija y- 
ra pagrindinis valstybės įsta
tymas įr jei šalies autoritetai, 
kaip jie sakosi, nėra katalikų 
gyventojų priešai, vyriausybė 
tai visa teįrodo mūsų bažny
čių atidarymu ir to barbariš
ko įstatymo panaikinimu”.

Ir kitų Meksikos valstybių 
katalikai išjudo reikalauti baž 
nyčių atidarymo.

sužeistųjų. Prancūzų autorite
tai pasiuntė kariuomenę.

GEN. FRANCO MOBILI
ZUOJA ŪKININKUS

SALAMANCA, Ispanija, 
birž. 6. — Nacionalistų vadas 
gen. Franco mobilizuoja ūki
ninkus javų piūčiai, nes dar
bininkai pašaukti į kariuome 
nę.

10 JĖZUITŲ MISIONIERIŲ 

IŠVYKO Į FILIPINUS

Vakar iš Chicago išvyko į 
Filipinų salas 10 kunigų jėzu
itų misionierių.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - Nu 

matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:11, leidžiat 

8:22.

“DRAUG 0" 
EKSKURSIJOS

SIAIS METAIS fvy»s 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengarla"

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.
asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 
“Grlpsholm” 

Ruoškitės iš anksto
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Raudonojo ir Rudojo Pavojaus 
Akivaizdoje

Morando “XX Amž.” rašo:
Kalbėti apie bolševizmo pavojų gali at

rodyti anachronizmas, nes juk bolševizmo 
idėjų netoleruoja valstybė. Prieš jas pasi- 
sako Bažnyčia. Bolševizmo gūžtos liko su
draskytos daugelyje Europos valstybių: su
tik viduota kadaise stipri Vokietijos social
demokratija, sutriuškinta nemažiau organi
zuota Austrijos socialist’škoji seselė. Bolše
vizmo pastangos po didžiojo karo įsivieš
patauti Vengrijoje nuėjo niekais. Bandęs 
įsigalėti Italijoje, jis buvo nušluotas juod- 
marškinių. Italijoje įsikūrė fašizmas. Vo
kietijų užvaldė nacionalsocializmas. .Jie abu 
— bolševizmo priešai. Tik viena Ispanija 
kelia kiek nerimo. Bet šitame krašte n’ekod 
nebuvo ramu. Tai staigmenų ir perversmų 
šalis. Pačioje savo tėvynėje bolševizmas evo
liucionuoja, kas kartų vis aiškiau atsisaky
damas savo vakarykščių minčių. Kruvinoji 
revoliucija ima ryti savo vaikus. Jau suėdė 
Zinovjevų, Kamenevą. Kur garantija, kati 
ryt — poryt revoliucija nepareikalaus naujų 
komunizmo vadų savo baisiajam apetitui 

. pasotinti. Tad ar neperdedame kalbėdami 
apie bolševizmo pavojų? Ar neiškraipome 
tikrovės faktui Ar nesukuriame bolševizmo 
banko J

Šitaip galvoja ne vienas šviesuolis, daž
niausiai bolševizmo likimų ir jo ateitį su
plakdamas su bolševizmo likimu, jo tėvy
nėje. Sugriūtų ten bolševizmas, mano „is, 
ir reikalas būtų baigtas. Vėl sugrįžtų se
nieji laikai. Vėl būtų ramu, gražu; sugrįž
tų prieškarinių laikų tvarka bei pastovu
mas. Deja, šitoks galvojimas ir lūkuriavi
mas yra apgaulingas. Bolševizmo pavojus, 
kaip seniuu, taip ir dubar nė kiek nesuma
žėjo.

Komunizmas progresuoja ir atakuoja 
mus kasdien, net mums nejaučiant. Atakuo
ja visomis moderniško susižinojimo priemo
nėmis, sistemingai ir atkakliai ruošdamasis 
parūpinti vadinamajai “buržuazijai”, kru
vinas “vaišes”.

Sutikime, kad bolševizmas savo tėvy
nėje netolimoje ateityje žlunga. Bet dėliai 
to jruk nežlugtų nei bolševizmo vaisiai, ku 
riuos jis išaugins ir paliks, nei nebūtų pa
šalintas galimumas jo liga “užsikrėsti” ki
tiems. Kaip sunku yra žmoguje teigiamos 
jėgos ugdyti. Kiek daug reikia pastangų, be 
to, kolektyvinių ir sutariamai daromų pas
tangų šeimos, bažnyčios, mokyklos, draugi
jų, valstybės, kad palaikytų žmoguje žmo
gų, išugdytų jame taurumų, žmoniškumų, 
meilę. O juk koniunizunas pastoviai, orga
nizuotai, sistemingai, turėdamas aiškų tiks
lų ir planų, daro visa, kad išlaisvintų žmo
guje žemiausias jėgas. Jis skelbia ir vykdo 
vienų visuomenės grupių (klasių) sunaikini- į 

į mo mokslų kitų įsigalėjimo sųskaita. Artimo 
meilę juk jis griežčiausiu būdu paneigė ir 
brutaliausiu būdu sutramdė. Ne meilė, bet 
smurtas, yra jo vyriausias “reformų” gink
las. šit<i linkme jis auklėju „aunimų.

‘Pati žalingiausiu Rus’jos figūra”, dar 
1924 m. rašė gilus ir įžvalgus rusų filoso
fas Berdiujevas, “lai ne figūra seno komu
nisto, pasmerkto mirti, o figūra naujo jauni 
kaičio, šilas naujas antropologinis tipas, pa
žymi filosofas, gali nuversti komunizmų, jie 
gali pavirsti rusų fašizmu. Bet dėl to dar 
nebus daug džiaugsmo”.

Valdemaras Gurianas, žinomas moksli.' 
ninkas ir bolševizmo tyrinėtojas, prieš me
tus yra pagarsinęs naujų savo studijų įvar
dintų “Bolševizmas, kaip pasaulinis pavo
jui” (Bolschewismus als AVeltgefabr). Jis

su dideliu atsargumu bei objektingumu paly
gino bolševizmo ir nacionalsocializmo seki
mus,- kelius, praktikų ir padarė nesugriau
namas išvadas, kati šis paskutinis naeional- 
socialiiJknas, nors išviršinių ir skiriasi, min
ta iš to paties abiem (bolševizmui ir nacio- 
nalsocializmui) bendro šaltinio: neapykantos 
Aukščiausiajam, artimu; ir neapykantos Kri
stui. lr vienas ir antras savo doktrinomis 
ir savo dvasiu yra antikrikšdioniškas, anti- 
religiškas, antihumaniškas ir perdėm mate
rialistiškas bei imperialistiškas. Vieno n r an
tro stabai yra kolektyvinio egocentrizmo 
stabai: viėnam proletarų “rasės”, kitam vo
kiečių “rusės” stabas sudaro 'moderniojo 
pagonizmo sukurtas “nelygstamas verty
bes”, kurių turinys: proletariškas ar nacio- 
nulsocialist iškas brutalus egoizmas. Bolše
vizmo pavojus š andien plinta ne iš jo pa
ties, bet jis auga ir kruopščiai ugdomas tų, 
kurie formaliai dedasi esu didžiais ar ma
žais bolševizmo priešais, o kurie tikrovėje 
vykdo tų patį bolševizmo darbų kad ir ki
tu vaidu prisidengę. Pav., siūlas skilius vo
kiečių nacionalsocializmų (ypač turint gal
voj veikimo metodus) nuo bolševizmo yra 
tikrai plonutis. Tai 'mato kiekvienas akyles
nis stebėtojas.

Komunizmas taip pat labai agresyvu.-, 
jis panaudoja visas veikimo priemones, ne
vengdamas nė pačių radikaliausių. Jau 1862 
m. bendraminčiai rašė ‘Jaunosios Rusijos” 
atsišaukime.

“Mes būsime nuoseklesni už pasigailė
jimo vertus 18418 m. revoliucionierius, nuo
seklesni taip pat už didžiuosius 1792 metų 
teroristus; mūsų neatgraso baimė, jei esa
mai sistemai sunaikinti reikės pralieti tris
kart tiek kraujo, kiek jo praliejo jakobi
nai”. Iki šiol jie buvo t krai nuoseklūs. Pra
liejo nebe triskart daugiau kraujo, negu tai 
padarė prancūzų revoliucija.

Vesdamas jėgos politikų naeionalsoc a- 
lizmas taip pat nesibaido kraujo, kaip tų 
paliud.jo ne vienas jų vidaus gyvenimo įvy
kis. Akivaizdoj viso to atsargios tautos tu
ri mobilizuoti visas pajėgas, kad galėtų iš
vengti raudonojo ir nulojo kraštutinumo.

Sėdėjimo Streikų Teisė

Dėl paplitusių “sėdėjimo” streikų tei
sėtumo yra, aišku, dvi nuomonės. Jų prie
šininkai šaukia, jog jie nete’sėti, nes pažei- 
džių nuosavybės teisę. Jų organizatoriai, ži
noma, kitokios nuomonės.

Mums norisi šioje vietoje, rašo “Ame
rika”, pasidalinti mintimis, kurias yra pa
reiškęs energingas katalikų darbininkų laik
raštis Tbe Catholic AVorker.

Keikia pripažinti, jog yra daug svar
besnių Įstatymų, negu apsaugojimas medžia
ginės nuosavybės. Darb ninku darbas yra 
jų nuosavybė1, į kurių jie turi teisę. Jie turi 
teisės į padorų pragyvenimų ir į geras dar
bo sų lygas.

Jeigu šias nuosavybes pažeidžia darb
daviai, jie laužo darbininko teises. Ir dar 
daugiau — jie laužo darbininko prigimtų 
teisę, kuo darbdaviai negali apkaltinti ‘sė
dėjimo” streikininkų.

Darbininkai turi teisę streikuoti; tos 
teisės niekas negali vžg’nčyti. Streiko tiks
lui jiasiekti darbininkai gali sulaikyti dirb
tuvės darbų tol, kol jų teisėti rcikalavuniti 
bus patenkinti.

Jei darbdaviui laužo darbininkų teises, 
pasišuukdami streiklaužius ar išgabendami 
'mašinas, tai darbininkai turi teisę tokius 
žygius sulaikyti. Žinoma, jie neturi te’sė.- 
nusavinti dirbtuvės, ko jie musų valstybėje 
nėra padarę ir, tikime, nepadarys.

Surinko J. F- N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

----------------------- Sulietuvino S. Lukas_________________
(Tęsinys)

Kaimyninės mokyklos yra 
taip pat nauji komunistų ce
ntruose bandymai, kurias ve 
da tam tyčia išlavinti komu
nistai. Šios mokyklos turi la
bai didelį pas’sekimų, ypatin
gai Seattle ir Chicagoje, ku
rių klasės, turinčios apie tris
dešimtis mokinių, yra laiko
mos klūbuose ir įvairiose mie 
sto dalyse komunistų namuo
se. Š's jų mokyklų sutvarky
mo tikslas yra, kad padarius 
jas prieinamesnėmis mokinių 
lankymui. Dailėe, šokių ir te
atrų mokyklos Jungtinėse 
Valstybėse yra taip pat ko
munistų vedamos”.

Besekdami mes kasdieninę 
spaudų randame šitokius pra 
nešimus, kad:

“New Yorko universitete 
su virš 500 studentų džiaugs 
mingai palydėjo spalio 23 die 
nų 1936 metais, pasakytų ko

nistų partijos kuopų” leidi-: 
niai.

‘ ‘ Edueat ional Vangnu rd ’ ’ 
'metai pirmi, numer’s trečias, 
kurį leidžia ‘ Mokytojų kole
gija ir Columbijos komunistų 
kuopos”, randama vienas 
straipsnis, pavadintas “Kas 
yra Mokytojų kolegijos ko
munistai?”, kur rašoma, kad:

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatą 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

KOJOS

Kaip paprastai visa veda 
aukštyn, net dūmai, kurie 
paeina iš ugnies, taip ir krau

džios. Ankštas apautuvas, n»u 
jikaulis ar|>a užtriną, buvo 
daugiau nekaip sykį atsako
mingi už ašti-ų žodį, kurs su
ardė prietefystę,! uj? rūstų 
žvilgsnį arba smarkų išmėti-jas teka uukštyn į krūtinę ir 

“Komunistais Mokytojų ko I galvų, taip kad kojos gali nėj'mų, k ura atstūmė pažįsta- 
legijoje yra fakulteto* naria:, palikti kartais visiškai be mų arba prašytojų (malonės 
štabo, raštinės, patarnavimo kraujo. Tačiau kraujas turi, Kojos buvo dideliai nepride- 
darluninkai ir šių mokyklų į ir kojoms šilumos pasiųsti.' raneiai išnaudotos, daugiau
baigę mokiniai. [Todėl gali būti pasakyta: Tu- nekaip pilvas, ir jos greitai

Atsakant William Randolph rė8i tiek šUuni(>s k^ose’ kiek; užgaunamos. Jos yra atskir- 
turi jose kraujo ir antraip i tos nuo oro ir saulės šviesos 
— kuo šaltesnės yra tavo ko- ir yra dažnai suspaustos an-

IIvarsto laikraščių užmetima- 
Mokytogų Kolegijos koms

munistai ‘nėra “laukinės iš-'-’os’ tu° lnažiau yra jos€ krau* ,kštuose apautuvuose; jos yra
| jo. Tat pagrindinis dėsnis: 
kuo labiau tavo kojos sukie- 

I tėjusios, tuo geriau tu jau
sies, nes jos bus tuomet tin
ti ngos krauju ir šiluma tuo 
pat saiku ir kuo jautresnės 

Devynios dešimt penki nuo- ; yra kojos, tuo blogiau tu jau- 
š'mčliai mokytojų kolegijoje sįeg> nes kraujas ir šiluma

vaizdos, iš Maskvos atvežti 
svetimšaliai, taip gi jie nėra 
nė baltosios skruzdės, siekiau 
čios mūsų tautos mokyklas 
sunaikinti”.

munizmo naudai, Kari Brow- komunistų partijos narių yra pasitraukia taip greitai, kaip 1 nuolatiniai 
der kalbų. Šis susirinkimas čia gimę amerikonai, paeina- kojos 
buvo padarytas, esančios uni- ntieji iš įvairių Jungtinių
versiteto, 
draugijos

Ilarvard universitete baisa-I valstijų”, 
v iliai parodo, kad jame yra Kitame, išleistame komuni- 
mažiausia 105 komunistai ir stų, Educational Vanguard’ 
socialistai studentai. Panašūs[ numeryje, iš rugpiūčio mėn. 
balsavimai rodo, kad Kali- 10 dienos 1936 metų, randa-

Karolio Markso

270,
102,
513,

Valstybių dalių, daugiausia 
:š v'durio vakarų ir pietinių

yra išlepinamos.
Kun. S. Kneipp.

Koją Priežiūra, Didelės

fornijos universitete yra 
Vale 121, Dkrtmouth 
Princeton 64, Brooklyn 
Columbia 197, Chicago Uni
versity 411 ir Idalio College 
122 komunistai ir socialistai 
studentai.

me sekantį aprašymų: 

“Už kelių dienų
nė 10,000 mokytojų, mokyk
lų vedėjų ir jų viršininkų bu
stus ir traukiniais išvyks at 
gal į savo vietas, kurios ra- j 
ndasi įvairiose Jungtinių Va- 

Balsavimai New Yorko mie Istvbių dalyse. Mokėtojų ko
što Hebrajų jaunų vyrų drau-j legi jos ir Columbijos komu 
gijoje parodo, ten esant 182 ' nistų kuopos linki kiekvie- 
socialistus ir komunistus. nam vasarinių kursų lanky- 

Prašalinus iš Columbia uni ! toju: laimingos kelionės į na-
versiteto komunistų Robert 
iBurke, spalio 21 dienų 1936 
metais, 800 jo draugų išėjo 
dviejų valandų streikoms, ku
rios buvo padarytos Ameri
kos studentų komunistų uni
jos įsakymu.

Spalių mėn. 26 dienų 1936 
metais St. Nicbolas salėn,I

I New York City, pasiklausyti 
kelių komunistų kalbėtojų, 
susirinko net 3500 jaunų ko
munistų lygos narių”.

užmirštos perdažnai ir pra
kaitui ir dulkėms sudžiūti į 
skūrų; jos yra retai prideran
čiai apautos ir dar rečiau 
joms laisvė prie žemės, oro 
ir šviesos — tat mes esame 
“jautriakojų” tauta ir užtri- 
nos ir naujikauliai yra mūsų

“pažįstami”, 
viršutiniai apau-

SvaTbos Dalykas
Kojų priežiūra yra labai 

svarbi netiktai, kad sveika
ta ir smagumas pirklauso 
nuo jos, bet iki nekuria'm sai
kui ir mūsų moralas. Kas ga
li būti dosnus ir malonus kuo- 

daugiau niet kepenys arba pilvas nė
ra tvarkoje? O net dar sun
kiau yra būti smagiu, kuo
met žmogaus kojos yra skau-

G ūminiai 
tuvai arba kaliošai niekad ne 
turėtų būti laikomi ant kojų 
valandžiukę ilgiau nekaip rei 
kalinga. Geriausia jie yra rei
kalingi blogumai, kadangi jie 
yra taip įkalinanti, neįleisda- 
mi jokio išvėdinimo ir užlai
kydami viduje kojų išprakai- 
tavimą, arba kokį nors drėg
numų kurs būtų įlindęs į ap- 
autuvų. Storos odos apautu
vas yra geresnis šlapiam o- 

(Tęsinys 4 pusi.)

s-

mus. 1 bingumai šišie leidiniai 
iš tikrųjų buvo pirmas susi
tikimas su komunistų parti
ja. Gal būti “Vanguard” ir 
“University of tbe Street” 
ir davė jums truputį supra- 
f'ino apie daugelį blogumų ir 
neteisybių, ir reikalingumų 
draugijos, ištaisymui tų ne
teisybių.

Kui sugrįšite į namus, kur 
bus galima, priklausykite prie 
komunistų partijos ir pagei-

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis -

• • »♦♦♦♦»♦*

Birželio 7-ta Diena

Tik vienos viešos pradžios įlėkite ūkininkų darbininkų 
mokyklos mokytojas, kuris: partijų įkurti. Tik per šias 
neseniai praleido šešias sa-įminėtus draugijas, mes turi- 
vaites Columbijos universite-j me viltį, galėsime sudaužyti 
te, parodo mums, kiek daugi mums gręsiančio fašizmo pa
buvo spaudos išdalinta tūks- vajaus retežius. Jei pasilieki 
tančiams mokytojų, lankan- mokytojų kolegijoje kitam
t ems vasarinius kursus lie- mokslo metui, išsikirpk, esan- ■■ ■ _■ ■ ..... - ■
pos lir rugjtiūčio mėnesiais tį žemai puslapyje, kuponą'Amerikoje švietimų ir gyve- 
193C metais. Dauguma šios ir sužinok daugiau apie ko nimų aukštesnin laipsnin imi 
spaudos buvo “Mokytojų ko- munistų partijų. Priklausyda- kelti”, 
legi jos ir Columbijos komu-[ mas prie jos, pagelbės! mums, (Dar negalas)

“Argi gyvybė ne svarhes 
nė už valgį ir kūnas už dra
bužį?” — Sv. Mato VI, 25.

Jei žmogaus siela yra iš- 
t’sai gyva, jis negali būti 
užganėdintas gi^a sveikata, 
geromis įeigomis, ir geru gy
venimu. Yra širdgėlų ir iš
ėjimų kas išeikvoja gyvybę, 
kas negali būti nutmalšinta 
arba nuraminta vien duona. 
Vienoje pusėje randi liūdnų 
širdžių apsuptų aukščiausio
mis asmeninėmis ir draugiji
nėmis pirmenybėmis, ir kito
je pusėje rasi širdis nudžiu

gusias neapsakomu džiaugs
mu nežiūrint aplinkybių ne
palankiausių ir varginančių. 
Todėl krikščionių galvotoji) 
nuomone, tai yra paviršutinė 
ir pasityčiojanti teorija apie 
žmogišką linksmybę, kuri žiū
ri vientik į aplinkybes. Ko 
reikia tai dėsnio, kurs padės 
visas pašalines sąlygas jų 
teisingon vieton ir užsispyru
siai primins žmogui kad ‘gy
vybė yra svarbesnė už duo
nų’, ir kad regiamas nepasi
sekimas gali būti tikras pa
sisekimas. — Juozapas Par
ker.

Tai Dievas, kurs prirengia 
žmonės, kuomet Jis mano 
juos pavartoti ir kurs duoda 
jiems kaip tik tų, ko jie rei
kalauja ui jų darbą, ir kad 
stebėtinu įvykių pasisekimu, 
kurių ryšis gali būti mato
mas tiktai kuomet mes per
žiūrime visą jų eilę. Kuomet 
aš permetu žvilgsnį per savo 
gyvenimų, iš kurios pusės aš 
žiūriu į jį, visa susieina į 
vietų, kur aš dabar stoviu. — 
Lac°rdaire.

Vaizdas laikinosios Lietuvos sostinėj. Kauno senamiesčio dalis pr.e Nemuno. Skersai Ntfmuną matytis prieš keletu metų statytas Vytauto Didžio
jo modernus gelžbetoninis tiltas.
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Pranelio Pavojus MEDELIAI

Šilta pavasario diena. Miš
kai pasipuošę jaunais, minkš
tais lapeliais.

Gieda, švilpauja, čirška pau 
kštukai, džiaugdamiesi sugrį-

Miesto berniukas Pranelis, Kaimietė atsakė: “Aš tavęs 
rinko miške uogas. Kai norfi-Į nešaukiau, aš savo mažytį Pra 
jo grįžti jau namo, staiga pa- nub) šaukiu; jis prie upelio 
kilo audra: ėmė lyti, žaibuoti žąsis ganė ir čia bus kur nors 
ir griausti. Praneliui baisu nuo audros pasislėpęs. Štai, i savo tėviškėlę,
pasidarė, ir jis prisiglaudė va, kur jis, pagaliau išlenda 
prie didelio ąžuolo, kurs sto-iiš krūmokšnių’’.
vėjo šalia kelio; mat, jis neži
nojo, kad griaustinis dažniau
siai muša į aukštus medžius.

Su sykiu jis girdi balsą šau 
kiant: “Pranuk! Pranuk! ei
kš, eikš veikiau čia!” Vos 
Pranelis spėjo išeiti iš po me
džio, toje pačioje minutėj su
žaibavo žaibas, ir baisus per-

I
kūnas trenkė į medį. Sudrebė
jo žemė po berniuko kojomis, 
Bs baisiai išsigando ir stovė
jo visas tarsi ugnyje. Bet jis 
liko sveikas ir ėmė melstis, iš
kėlęs rankas aukštyn: “šis 
balsas tikrai iš dangaus atė
jo! Viešpatie, tai Tu mane iš
gelbėjai! Dieve, Tau dėkui!“

Bet ludisas dar sykį ėmė. 
šaukti: “Pranuk! Pranuk! 
argi tu manęs negirdi?’’ Tik 
dabar jis pamatė kaimietę, ku
li taip šaukė. Pranelis pribė
go prie jos ir tarė: “Aš čia! 

‘Kam tamsta šauki mane’’’

Dabar miesto Pranelis pa
pasakojo, kaip jis jos balsą 
palaikęs iš dangaus atėjusiu. 
Bet kaimietė, dievobaimingai 
sudėjus rankas, tarė: “Mie
las vaikeli! betgi dėl to ne 
mažiau dėkok Dievui. Nors bai 
sas yra išėjęs iš prastos kai-

Pamiškėje, gražioje lankelė
je, ganosi karvės. Vienos peša 
jauną žolelę, kitos gulėdamos 
ramiai sau gromuluoja. čia 
pat ant kelmelio sėdi ir pieme
nėliai.

— Žinai ką, Aleksiuk, — ta
rė staiga vienas, — pasidary
kim palapinę. Suremsime ke
lias karteles, apdėsime šako-

delius pavogė. Net Rudis ir 
tas lodamas lyg sakyte sakė: 
----- Vagys! Vagys!

Taip praėjo kelios dienos.

Pagaliau kartą, valgant va
karienę, bernas užsiminė kaž
ką apie mišką.

— Na, vakar eigulis pagavo 
kelis vaikus bekertančius jau
nus medelius, — pridėjo sene
lis.

Vaikai net krūptelėjo. 0 tė
velis palingavo galvą ir pra
bilo:

mietės burnos, beit Dievas taip *r ^Us &era*- 
sutaisė, kad aš garsiai šau-1 Bet iš kur kartelių gau- 
kiau, vadinama tave vardu,.8*’ Namo bėgti toli,
nors nieko apie tave nežino
dama. Tai jis tave išgelbėjo 
iš dideliausio pavojaus, kuria
me tu buvai“.

“Taip, taip!“ tarė Prane
lis su ašaromis akyse: “Die
vas panaudojo tamstos bal
są mane išgelbėti.

Nors šaukei mane tamsta, bet 
pagalba vis dėlto atėjo iš Die«- 
vo, nes joks gerumas neatei
na savaime, tik per Dievo ma
lonę”.

atsilie
pė brolis.

— Kam čia bėgioti? O štai 
nueisime į mišką, išsipiausime 
kelis medelius, ir bus kartelės.

Vaikai pakilę nubėgo. Po 
valandėlės prie kelmelio jau 
gulėjo keletas gražių jaunų 
medelių.

— Prisimena man dabar j 
viena naktis. Tai buvo jau se- j 
niai, prieš keliolika metų. Ta- ' 
da mes gynėme nuo priešų 
miškelį. Daug kartų priešus 
buvome nuvarę tolyn, o jie ir 
vėl atgal sugrįždavo. Tačiau 
mes nenusileidom. Peršlapę, 
nuvargę, gynėme visą naktį, 
bet neatidavėm priešams nė 
vieno medelio, nė vieno, krū
mo... 0 dabar, žiūriu, yra vai-

Į laukus išeikiin 
Broliukai, sesytės, 
Kur jau laukia mūsų 
Paukščiai ir gėlytės.

Žydinčių gėlelių 
Puokštę prisiskinsim, 
Marijos altorių 
Jomis padabinsim.

r

Pradėję statyti palapinę, kurie naikina mūsų krašto

GERAS ŠUNELIS

Tūlas pirklys išjojo mies
tan, o paskui jį nusekė jo ku- 
dliuš. Pirklys jojo pinigų par
sinešti. Gavęs' daug pinigų, 
supylė juos į maišelį, prisiri
šo prie balno ir išjojo namon.

nieks jau nepagelbės, pirklys 
su dideliu skausmu ant šir
dies ištraukė revolverį ir 
peršovė savo kudlių. Nelai
mingas šunelis krito... Bet 
tuo vėl pakilęs, graudžiai kau

Kelionėje maišelis su pini- kdamas ir kraujuose pluzda- 
gais atsirišo ir nukrito ant 
žemės; pirklys gi to neužtė- 
mijo.

Gudrus šunelis matė, kur 
nukrito tas maišelis Jis ban
dė dantimi jį paimti, bet ne
įstengė. Tuomet kudlius, pa
likęs pinigus, privijo savo 
poną, užbėgo jam už akių ir 
balsiai lodams, pradėjo rigzti 
prie arklio. Nežinodamas ka
me dalykas, pirklys ėmė kar
ties ant jo ir dar bizūnų už
drožė, bet veltui. Geras gyvu
lėlis be paliovos su tokiu į- 
niršimu rizgo prie arklio, ta
rytum ims ir nutrauks nuo jo 
savo šeimininką.

Matydamas, kad pirklys vis 
joja tolyn, kudlius pradėjo 

■kąsti arklini į kojas, idant jį 
Bigražinti. Pirklys išsigando: 
Jam išrodė, kad jo mylimas 
šuo pasiuto ir dėlto jis nus
prendė jį nušauti. Tečiau da 
ilgai jis stengėsi numaldyti 
šunį tai gražumu, tai piktu
mu. Bet persitikrinęs, kad

mas, bandė paskui sekti...
Pirklys labai mylėjo savo 

šunelį; jis negalėdamos žiūrė
ti į jo sopulius, spustelėjo ar
klį ir nujojo toliau. Pajojęs 
varsnas — kitas, jis atsigrį
žo ir užtėmi jo, kad maišelio 
su pinigais nebėra prie bal
no. Tuomet tai pirklys atsi
protėjo, dėlko su tokiu įnirši
mu rizgo šunelis. Jis labiaus 
gailėjos šunies negu to aukso. 
Apsisukęs grįžo atgal, te- 
čiaus šunelio ant vietos kur 
šovė jau neberado: kraujo 
šliūžęs j>arodė, jog jis nurėp
liojo atgal.

Kaip skaudu buvo pirkliui, 
kuomet jis rado šunelį, jau 
dvesiantį šalę žakelio su pi
nigais! Gailestingomis, tary
tum žmogaus, akimis, veizėjo 
šunelis į savo poną, meiliai 
laižydamas jo rankas... Už ke
lių minučių kudlius nusibaigė.

Pilkis ir Muse

»-i

“Heilo, dad, aš jau polic-
monas. n

Vieną šiltą vasaros dieną, 
nuvargęs po darbo, pilkis ra
miai ilsėjosi. Tik atlėkė musė. 
Ji ėmė lakioti aplinkui jo gal
vą zirzdama ir kartkarčiais į- 
geldama. Žmogus užpyko ant 
to mažo savo priešo, ir pliau
kšt sau delnu per kaktą. Tik 
nabagas surėžė sau, o ne mu
sei. Musė ir vėl jį ėmė kankin
ti, kaip kankinusi. Tik dabar 
plikis jau suprato^ kad taip 
gindamasis ne tik neapsigins 
nuo musės, l>et dar save už
gaus.

piemenukai pradžiai linksmai 
čiauškėjo, dainavo, švilpavo. 
Tačiau juo toliau, juo labiau 
ėmė juos kažkoks liūdnumas. 
Darbas pradėjo nebevykti. 
Čia nupiauna ne ten, kur rei
kia, čia ne taip suriša... Ėmė 
dirbti greit, paskubomis, lyg 
norėdami kogreičiausiai tuo 
darbu nusikratyti.

— Žinai, Vytuk, — paga
liau prašneko Aleksiukas, — 
geriau būčiau nubėgęs namo 
savo kartelių. Juk tie medeliai 
ne mūsų?

— Eik, niekus šneki. Šis 
miškas „nei mano, nei tavo, nei 
niekieno — jis valdiškas. Iš to 
kio miško negalima tik didelių 
medžių kirsti, o mažiukus me
delius...

Tuo tarpu kažkas sušlamė
jo. (

Girininkas! — pamanė vai
kai.

Ir bematant abu, kaip pa
baidyti žvirbliai, sulindo į di
delį krūmą. Taip praėjo va
landėlė. Iš miško nei girinin
kas, nei kas kitas neišėjo, tik 
ant greta augančio ąžuolo ša
kos sukinėjosi paukštukas. 
Vaikai supratę, kieno buvo iš
gąsdinti, pagaliau išlindo iš 
krūmo, bet palapinės statyti 
nebebaigė. Net nenorėjo ir 
žiūrėti į tą vietą, kur stovėjo 
suremti vogtieji medeliai.

Nuo to laiko Aleksiukas su 
Vytuku nebeturėjo ramumo, 
vis buvo nesmagūs. Kur tik ė- 
jo, ką tik darė, vis stovėjo 
jiems prieš akis medeliai. Ro
dėsi, visi žinojo, kad jie me-

miškus. Juk valdžios miškas 
— tai viso krašto turtas. Miš
kas duoda mums ne tik daug 
pelno, liet ir puošia mūsų 
kraštą, lšaiškinsim miškus — 
daug nuostolio turėsim. Liūd
na, nyku bus mūs krašte.

Vaikai sėdėjo lyg sustingę. 
Tėvelio žodžiai juos, rodos, 
liadyte badė. Vakarienė pasi
darė jiems nebeskani, tad pa
dėjo šaukštus ir laukė, kada 
kiti kils nuo stalo.

O kai po vakarienės visi iš
siskirstė, Aleksiukas su Vytu
ku priėjo prie motutės, pabu
čiavo jai ranką ir viską pasi
sakė.

Rytą, anksti atsikėlę, vaikai 
nubėgo į pamiškę, išardė ne
baigtą savo palapinę ir nune
šė vogtuosius medelius atgal į 
mišką. Nunešę pasižadėjo pa
sodinti daug medelių.

Rytą

Rytai švinta. Tolumoje 
saulė žvelgia iš aukštai.
Tuoj Staselis atsikėlė 
ir maldelę kalb rimtai:

“ Leisk, Dievuli, kad šiandieną 
būčiau geras aš visiems', 
ir tėveliams, ir broliukams, 
ir seselėms, ir kitiems.

Kad šiandieną neišklysčiau 
iš kasdien i ą pareigų, — 
neįžeisčiau aš Dievulio, 
nedaryčiau nuodėmių..."

J. 'K. Gailius

LITTLE Bunnv

-A - .

Negailus, Nenorius ir k.vl<l;b Mokytojas paklausė ar 
■ Pamėginsius jie moka skaityti

Mano Gimtinė

Ten, km Nemautas banguoja
Tarp kalną, laukit,
Broliai vargdieniai dejuoja
Nuo senų laiku.

Ten močiutė užlingavo
Rattdomis mane,
Į krūtinę skausmą savo
Liejo nežinia.
Girios ūžė ten, minėjo
Praeities laikus,
Kai lietuvis netikėjo,
Jog belaisvis bus.

Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnu aukštai;
.Milžiną ten kaulai pūva,
Verkia ją kapai.

Ten- užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas 
lr pamėgau, pamylėjau 
Vargdienio dūmas.

Maironis.

sius tarė.:
— Nemoku, bet pamėginsiu 

išmokti.
Po mėnesio laiko kas buvo 

pirmas klasėje? Pamėginsius 
pirmas, o Negabus ir Neno
rius paskutiniai.

Po dvidešimt metų Nega
bus buvo pono Privalėjaus 
tarnas, Nenorius kapitono Tu 
riaus kareivis, o Pamėginsius 
paliko didelio fabriko savinin
kas.

Elena Bašinskaitė,
ŽŠ. Petro ir Povilo mok. 
6-to skyriaus mokinė, 
Chicago, III.

Negabus
tarė:

Vienas tėvas turėjo tris sū 
nūs, kurių vardai buvo Nega
bus, Nenorius ir Pamėginsius 
Tėvas išsiuntė vaikus į mo-

— Nemoku ir negaliu moky
tis. —

— Nemoku ir nenoriu — at
sake Nenorius. O Pamėgin-

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

— Dideles tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drąsa.

Mazzini

Įsitikinimui. Vienoj Riverside (šalę Chicagos) mokykloj švietimo bordas pastatė ‘slot’ 
mašiną, kad vaikai įs'tikintų, jog tomis maši nomis negalima pinigų laimėti, l'ž Chicago 
ribų, galiūnuose, valgyklose ir kitokiose užei gose, buvo pilna tokių 'mašinų ir daugelis 
vaikų, norėdami laimėti pinigų, sukišdavo vi sus gautus nuo tėvų nikelius. Dabar policija

PLATINKITE “DRAUGĄ“ Cook apskr. visur konfiskavo “slot” mašinas.

•CĄO9C ose
SOFT COAL.
AMO YOu DON'Y'.’.

By Bruce Stuart
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VVS PIRMININIKAS APIE OKUPUOTI) LIETUVIŲ 
NUOSKAUDAS IR VVS VEIKLĄ

Imas. Antai skaitėme, kad su-l 
I • • Ilaikytas “Jaunimo Draugas”, 
į vienintelė
uždarius 
i

Kuo Teisina Savo Darbus

Kaip žinoma, lenkai pasau- 
jaunnno pagnoda, .. . . . . . ., .. * . . ho akvae teisina savo elgesį

draugijas. Neseniai , . . , . ..----------------------- lenkų mažumos persekiojimu
Vilniaus .Vadavimo Sųjun- be to, rūpintis, kad laisvoji 1 l'etav,y J,us? »,,tr<n‘^ Laisvojoje J sietuvoje. Mes, iš 

į gos Centro Komiteto pirmi- tautos dalis tinkamiausiomis 8tu<l- Kanopka, l etnvių teatro pUS^s jau nekarta esame 
ninkas dr. J. Juška ryšy su priemonėmis rengtųsi dide- va',ova"’ v‘‘n<> Vilniuje pabp§žę prįneipinį Lietuvos ir 

j\ilniaus krašte vis dažniau Banį atvadavimo darbui. Tad nlu“ “ ,net,J ,r lojaliai afitar- pozicijų skirtumų
pasikartojančiais žiauriau- neabejotinai jaučiamas šiuo ,,avVs lenkų kariuomenę. Is- rūpestingai nuty-
siais lietuvių persekiojimais metu mūsų darbo paintesyvė- Femfį kunigai Kastutis ir
]>ainformavo spaudų apie esą- jimas yra, be aliojo, pirmiau- f'dinas, sumažinant ir taip
mų padėtį Vilniaus krašte ir siu išdava sųlygų, kurias yra "<“gaus’Į l',‘t,lv,U kunigų skai- . p n(.b(,jeigti eiti ienkinį. 
apie VVS veiklų. 'sudarę lenkai Vilniaus krašte. v mto. skiriant ; HK)( da‘rbuii kuris taip buvo
Dėmesys į Okupuotąjį Kraštą Nuolatinis Griovimo Darbas VH *' s žmonių kallsis ir .

Ii: 1) Lietuvoje lietuviai yra 
tikri ir teisėti šeimininkai tu-

Vyriausybės ir visuomenės pastangomis vi soje Lietuvoje kiekvienų pavasarį sodinama 
medžiai. Čia matome medžių sodinimo darbų.

‘ŽMONIŲ PRIETELIS”

(Tęsinys iš 2 pusi.)

mi ir net nors visas drėgnu
mas neišlaikomas lauke atsi
tikime ilgo keliavimo, jokios 
žalos nėra padaroma kol dė
vėjus vaikščioja. Žmoflės ne
pagauna šalčio Slapiausiuose 
drabužiuose, jei yra veiklūs 
kiekvienų valandžiukę kol at
virame ore. Kaip tik žmogus 
pareina namo, kiekvienas drė 
gnas drabužis turėtų būti pra 
šalintas, kojos trinamos iki 
sausos ir įkaitusios ir sausi 
apautuvai, kojinės ir Minsi 
drabužiai užsidėdami. Reika
las turėti smagumų ir svei
kumų kojose yra aiškus kuo
met pasvarstome, kad jei mū
sų kojos vargina mus, mes

— Kiekviena organizacija ....
., „ ... uo* i ... Visiems gerai vrapergyvena kilimo ir slūginio,
laimėjimų lr 4 •• a

dar žmogų nepalinkusį nė kū-1 tederalį Sočiai Security Įstaty 
niškam nė protiškam įtempi-,Ino pašalpos senatvėj aprūpini 
mui. — Dr. Greer. nių, rapartava, Sočiai Security

Kojos Turi Būti Sausai 

Užlaikomos

Yra visiškai negalima pa
sveikti, arba pasilikti sveiku, 

;nt kojos yra sausai ir šj- 
i užlaikomos. Jei jos di

desnėje dalyje šaltos, atsira-

reikalų 
žinoma, ,rus

neismananenis kttni- (Tęsinys 5 pusi.)

nepasisekimų, 
entuziazmo ir depresijos me
tus. Tačiau tie pakitimai pap
rastai, pareina nuo organiza- ' 
ei,jos vidaus sųlygų, nno jos 
vadovų pajėgumo. Visiškai ki
toniška padėtis Vilniau Vada
vimo Sųjungos. Jos pasiryži
mų ir darbo dėmesys — Oku
puotame krašte, kurio gyveni
mo ir darbo sųlygos visiškai 
nepareina nuo Sųjungos. Sų
junga tegali tų gyvenimų ir 
darbų tik sekti ir j jį tik jai 
prieinamomis priemonėmis 
daugiau ar mažiau reaguoti, o

Boardui, kad bendars sura
šąs rodo 26,696,137 darbinin
kų. Tš tų 26,610,466 jau gavo 
socialinės apsaugos sąskaitos 
numerus.

Didžiausias aplikacijų skai
čius gantas iš šešių pramonės

, ’I »•' . , ’ .i '.valstybių: Neit’ York, Newla kosulis, skauda gerklę,1 _ , , . ,
, . . i i Jersey, I’ennsylvama, Dela-rba užkimimas, arba skau- ’

. , 111 iware, Maryland ir West Virpinti galva, arba koks nors . .
pj. ųų’ (girna. I’o jų seka šeslos cen- 

tralinės valstybės į rytus nuo
kitas įkyrumas.
Hali.

SOCIAL SECURITY SĄS
KAITOS IŠDUOTOS 26,- 
610,466 DARBININKAMS

Mississippi: Ohio, Indiana I- 
llinois, Michigan, KentUcky ir 
NYiseonsin.

Jš atskirų valstybių, New 
York užima pirmų vietų. Joj 
3,948,000 darbininkų prašė 
sąskaitos numerų. I’ennsylva- 

2.028,-

lenkų griovikiškas Vil
niaus krašto Eetuvių kultūri-l 
nio ir ūkinio gyveninio darbas 
tebeina toliam Organizacijos 
pretvineijoje likviduotos, spau
dos darbas nuolatinių konfis
kavimų ir sulaikymų sunkiai 
beįmanomas, kiekvienas kiek I 
judresnis lietuvių — ištremia Į

LIEIUVIAI DAKTARAI
LIETUVIAI DAKTARAI

i oi GAinai 254t>

OR. f. G. WIN$KUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakari*

Ketvergius pagal sutarti
2305 So. Leavltt St. 

Tel CANai 0402

Rez. i
2426 W. 60 St.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S, Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 Iki 12. 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANai 0523

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus seredą, 
sekmadienj susitarus.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Kez. -fiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
TreČiauicniais ir Sekiuadieniaisj 

pagal sutarti

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mene-1 Utarn., Keri. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 
siais nebus valandų popiet, bet nuo 3147 So. Halsted St., Chicago 

110—12 ryto. Paned., Sered. ir Subat nfto 2—9 v.

lAgrikultūrinio darbo, nami
nės tarnybės privačiuose na
muose, laikino, švietimo ir la
bdarybės. agentūrose darbo
darbininkai neįeina į šių se- ,747 w chicago avo., ssis com 
natvė^ apsaugos programų, Naujus 
Bet jie ga> pi įsidėti tuoj, I ™«araVal^os: 9 vaL ryto ,ki 9 v-
kaip tik persikelia dirbti fpra- -------------------------------------------
monę. Tada jie privalo prašy
ti Sočiai Security sąskaitų 
artimiausiam ofise.

Sočiai Security Board skai
to, kad bus užrekorduota 40,- 
000,000 Amerikos darbininkų.

Secley nago 
Dr. H. Niirkuitis 

(lalNir yra su
Dr. W. Pas

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AKIŲ GYDYTOJAI

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
PanodSlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPnbiic 9600

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR, A. J, SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadicnais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

2,711,708 darbdaviai vieno, 
arba daugiau, darbininkų

nesimankštinsiiine arba neisi- plieno, automobilių, drabužių, Įnia 2,517,871, Illinois 
me užtektinai pasivaikščioti elektros ir mechaniškų įran-Į961, Ohio 1,698,698, Califor- 
tyranie ore palaikymui geros kių, medžio ir medžio dirbi- nia 1,577,399, Massacbusetts 
sveikatos. Skaudančios kojos nių, maisto gaminimo, slat y-(1,374,187 ir New Jersey 1,-
palieč’a visų sistemų ir gali bos medžiagos ir kitų pramo-}077,369/ Mažiausia prašymų §£). ASHLAND AVE.
nuslopinti ūpą, padarydamos nių, kurių darbininkai įeina i j gauta iš Nevada vale. , Phone Boulevard 7589

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTO.ME'r.RICAM.Y AKIŲ 
8PECIAI.IHTA8

I’alengvlns aklų įtempimą, kur, 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nrrvuotu- 
mo, skaudulių. aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažu. ilsias klai
das. Specialė atyda atkr<-‘plama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'ahdos nuo 10 ikt 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12 v. iMmgcly 
atsitikimų akys ailliilMiOui, In- aki
nių. Kainos pigios kaip pirmiau. 

Nandokltcs mano 20 ntelų paly-

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Rez. Tel. Repnblic 5047

Tel. Ofc. REPublic 76»«
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvlilad. h oenk tadicnlalr 

9-12 v. ryta; 1-6 p. p.; 6-8 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadwaj 
MELROSE PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pngal sulartles.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

OR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•Sakymu aeredomis ir anhatomia

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėtinmia Msitaroa

Robaloms Ciceroj 
1446 8o. 49th Ct.

Nuo 6. iki j vąj. vąH.................

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue
PROsoeet 1012

Tol. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

____ Paga 1 Sutarti_________

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL...............

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
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... MA2AI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIKTU VIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

1446 S. 49th Ct., Cicero, UL 
Tel. Cicero 2578

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 8977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

! šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd. 
_______________ Tel. HEMlock 4848

Tel. BOUIevard 70«

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti..............

Tel. Ofiso BOUIevard 5918 14 
Res. KENvrood 6107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VTRgi

L BĮ
nia 0036

EVerly 8244

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4726 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO, ILL 
Telefoną* lfiDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vai, po piety ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

Tai YARda 0694 
Rm.: Tel. PLAaa 24Č0 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis' ir Nedčl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

Offiee Phone Res. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 9-4 pp. ir 7.g «ak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedė'.lom Ir Trečiadieniais 
Pacai Hutartl

Rezidencijog Tel.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. nu 

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. CAJfa’ 0267
Res. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

1821 So. Halsted Street
Rezldeneija: 6600 8o. Artesian Ave 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 6 vai, vakaro

Chicagos lietuvių Iv. Kryliana 11- 
goninft, kaip ją pripallno American 
Medical Aaaociatlon ir American 
College of Surgeoiu, vra Ciane A 
rflliee. Tai yra, aukMiauei Ameri
kos medikaliai autoritetai mfleų li
gonine priskyrė prie geriausių Ame 
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimo 2700 W. 09Ch 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE
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VVS. PIRMININKAS APIE 
v OKUPUOTŲ LIETUVIŲ

NUOSKAUDAS IR VVS. 
VEIKLĄ

Vilniaus Institutas
'Vilniaus institutas veiks vi

siškai autonomiškai ir užsiima Ar uodas buvo vienas prie- 
Vilniaus problemas liečiančios žasČių nupuolimo Graikijos ir

Kova su maliarija

medžiagos rinkimu ir jos mok- Komos? Istorikai sako, ktul i 
slišku sudorojimu. Centro Ko- j laipsniškas maliarijos išsivy- 
mitetas iš Instituto tenori šteinas nusilpnino didelį skai- 

Lietuvoje; dar daugiau — dviejų dalykų, kad jis būtų Čių Viduržemio gyventojų 
Lietuva turi pareigos padėti Į dubi ilgas ir kad savo darbe taip, kad jie negalėjo tinkamai 
grįžti lietuvybėn asmenims, būtų moksliškai objektingas. atlikti savo darbų, save npai- 
dažnai ne dėl savo kaltės ap- Pagal statutų, jo vadovybę su-j ginti ir prisidėti prie eiviliza- 
lenkėjusienis ir nebeleisti jų daro trys Centro Komiteto eijos progreso. Nepajėgdami 
mulkinti “lenkėms” a la At- rinktieji asmenys (direktorius nugulėti maliarijų, juos nugn- 
kočifmaitė ir p. 3) Visai kita prof. M. Biržiška, iždo globė-! leo užplūdę barbarai.

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

paplitęs paskutiniais amžiais

"M

tat

K
I

ne tik juridinė, lx*t ir tautinė 
Lenkijos padėtis Vilniaus 
kraštu. Lenkus okupantais ta
me krašte laike ne tik tik Lietu 
va, bet ir didelis to krašto gy
ventojų skaičius. Štai neseniai 
esame gavę vienų iš daugelio 
laiškų iš anos pusės, kuriame 
lenkiškai asmens, ėjusio lenkų 

vidurinės mokyklos mokslus, 
pindžiamasi dėl lenkiško val
ine metodų ir dėl vietinės, 

"savo dvasia lietuviškos, visuo
menės priespaudos. Vilniaus 
krašte turime reikalo ne su 
teisėtu Lenkijos elgesiu lietu
vių mažumos atžvilgiu, bet su 
neteisėtos lenkų mažumos el
gesiu* vietos gyventojų — 
lietuvių, gudų, sulenkėjusių 
ir net lenkų atžvilgiu. Šitų 
principinį skirtumų mes kėlė
me ir keliame viso pasaulio 
akyse. Kitokie lenkų tikinimai 
ir net grųsinimai mūsų nejti- 
.kinoJr Jięjtįj<i.ų&, lriXYS ,sa- 
vo darbo neatsižadėjo ir neat
sižadės, kad ir kaip jų kone
veiktų lenkų spauda ir radio
fonai.

Kryžiai Kančią Metams 
r ašy mėti

Norėdama, kad šie didžiau
si Vilniaus lietuvių priespau
dos ir kančių metai būtų stip
riau pažymėti, ViVS paragino 
savo skyrius ir šiaip organi
zuotų visuomenę statyti taip 
būdingus mūsų kraštui kry
žius, pažymint juos Vilniaus 
vardu.

Geležinis Fondas

Plėsdama savo darbų ir jį 
stipriau organizuodama VVS, 
per paskutinius mėnesius pri
ėmė naujus Centro Komiteto, 
.Vilniaus Geležinio Fondo ir 
Vilniaus Instituto statutus ir 
juos paskelbė arba paskelbia. 
Centro Komiteto darbas eina 
labai sklandžiai, taip pat su
daryti visai artimi santykiai 
.su VGF Komitetu ir pasirū
pinta vyriausia Vilniaus lns- 
jtuto vadovybė.

jas dr. Zaunius ir sekretorius 
dr. Viliamasi) ir sekcijų va
dovai. Vadovybei sųstatas ne
kelia abejonių, kad dedamos 
viltys nepasiteisintų. Tuo tar
pu vadovybė rengiasi dar
bams, kurie daugiau negu

Mūsų krašte malarija yra 
slapta, limpanti liga, kuri tu
ri pastovių vietų tarpe netur
tingų ūkininkų pietinėse vais
tytose. 1933 m. maliarija sir- 

Igo virš milijonas žmonių. Ne r;
U;

visi jų mirė. Jie gyveno, bet
skardūs žodžiai pateisins tos u, joki ..... R į ln,M,crni. ..
naujois organizacijos atsiradi 
mų, — baigė 
ViVS pirmininkas dr. J. Juš 
ka. Tsb.

Ateities miestai. American City Planners Sų-gos suva
žiavime, Detroit, Mieli., išstatyti planai ateities m estų. Šia-

landų matysit Darželį visa
me jo puikume ir didingu
me.

Su Lietuvos svečiais numa
toma Darželyje turėti gražias 
iškilmes, filmuoti visus daly
vius. Bus dainos, kalbos, ku
rias girdės visi kas tik atsi
lankys.

Darželį pamatyti privalo vi 
si lietuviai, kas tik aukojo 
to Ihirželio reikalams nors 
mažiausių aukų; pamatyti kas 
jo pinigais padaryta. O kurio 
dar nėra aukoję, prašomi pri
sidėti, prisaunčiant dolerį - 
k tų, nes Clevelando lietuviai, 
norėdami greičiau už kita* 
tautas savo Darželį ba’gt’ 
pasidarė skolų, kurias taip 
pat nori skubiai padengti ir 
padaryti savo Darželį laisvų

Clevelando lietuviai lenk

tynėse savo Darželį Įmigti į- 
rengti pralenkė tokias dide
les tautas kaip žydai, lenkai, 
italui, graikai, vengrai ir 11. 
Taipgi nori pralenkti jas ir 
skolų i šs i mokėjime.

Clevelando Lietuv ų Darže 
lio Sų jungų sudaro išvien 
tautin’nkų ir katalikų drau
gijų atstovai, taigi aukų pra
šomi siųsti tų abiejų srovių 
lietuviui ir draugijos.

Darželiui aukas gal:ma sių
sti išrašant čekius ar money 
order'us Darželio iždininkui: 
P. P. Muliolis, adresuojant 
Finansų sekretorei: Mary Mi
šeikienė, 9820 Maruli Avenue, 
Cleveland, Oliio.

K. S. Karpius, sekretorių*-.
Cleveland, Ohio

6820 Superior Avenue,
rasikalbėiima n’s ,n<^^hio, kaip kovoti ,ne atvaįZ(|e parodoma vienas didžiųjų vieškelių, kurie bu

ri maliarijų. Mes žinome, kari j šių taip |«istatyti, kad, trafikui reguliuoti, nereikėsių jokių 
“Ancpheles” uodas, kuris vei “stop” ir “go” signalų. ( ,
siasi pelkėse, užkrečia ša li- -■ ■ - - • ■ ■ —■
ga. Maliarijų galima sekiniu -Į SKIRKIT LIEPOS MĖNESIO PABAIGĄ 
gai kovoti, kuomet uodas dar i CLEVELANDUI
yra peras, arba kuomet mi-e-' __________
ga uodo kiaušinyje. Let tam Amerikos lietuviai šįmet | kaip New Yoakas, Baltimore, 

pinigų, daug; ga|(-,s uts'lankyti Clevelande j V’asliingtonas, Chicago, De- 
triūso ir negalima buvo pra- jr pamatyti Lietuvių Kullū-j troitas, Clevelandas, Pittsbu-
dėti kovos tol, kol \Vorks' rjnį ])aržeĮį 
Progress Administration ne- kūme. 
pristatė reikalingų pinigų ir1 
darbininkų.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
— Kartais nuo kūno paei 

na dūšios kančia, o kartai.- 
dūšioje gema tai, kas vargi- r<‘>L<»jo daug 
na kūnų.

visame jo pui-; rgluis, Bostonas ir dar gal

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

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uankietsm.- — Ijaldotuvėms — 
Papuoši mn ms. 

l’hone LAFAYETTE 5800

A. *1 A.
ANDREW GEDRIMAS

Mirė Birželio 6. 1937, 6 vai.
ryte, sulaukęs 21 metų amž. 
Mirė Ingleside. III.

Gimė Rūgs. 14, 1915, Chi
cago. III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Agniešką, po tėvais 
Kaugtaitė, tėvą Andriejų, se
serį Oną ir brolį Petrą ir 3 
tetas: Anastaziją Adomaitienę. 
Petronėlę Rudienę ir Bronis- 
iava Zokienę ir jų Seimas, o 
Lietuvoje 4 tetas ir jų Seimas.

Kūnas pašarvotas 4622 So. 
Wood St. Tel. LAPayette 62 8 2.

laidotuvės jvyks Ketvirta
dienį, Birželio 10 d. IS nainjj 
8 vaJ. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-uiaH dalyvauti ši-ose lai
dotuvėse.

Nuliūdę tėvai, somuo. brolis, 
tetos lr giminės.

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

A. t A
MARTINAS PILIPAVIČIUS

Mirė Birželio -5, 1937, 9:53 vai. vak. sulaukęs pusės 
amžiaus

Kilo iš Raseinių Apskr., Karklėnų parap., Ejučių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime motelį Antannų, 2 duk
teris: Edenų ir Ona, du sūnus: Petrų ir Aleksandrų, 
marčių Jndvvgų ir brolienę Teklę Pilipavičienę ir 2 
sesers dukteris: Domicėlę Ku'marauskienę ir Zofija 
VViličkienę ir daug kitų giminių. O Lietuvoje 2 bro
lius: Juozapų ir l^onų, 3 seseris ir gimines.

Velionė gyveno po adresu: 4502 S. Honore St.
Kūnas pašarvotas J. F. Kudeikio korplyčioje, 4605 

So. Hermitage Ave.
laidotuvės įvyks Trečiadienį, Birž. 9 d. iš J. F. 

Kudeikio koplyčios 8 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus i>arap. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Ntioširdž:ai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę moteris, dukterys, sūn*i, broliai, seserys, 
marti, brolienė sesers dukterys ir giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikis, Telefonas 
YARds 1741.

Skirkit šios vasaros liepos 
mėnesio paskutinę savaitę at- 

Surgeon - general Tliomas Plaukymui Clevelande.
Pai rau, galva J. ,A. Valstybių , Tl,o hllvo atslankymu tu- 
\ iešos Sveikatos Tarnybos, pa rf.sįf progos pamatyti Lietu-
reiškia, kad federalės pašal
pos projektu kontrolė maliari
jos pažengė net 40 metų. Ši
tas maliarijos kontrolės dar
bas, atliktas bedarbių, sako, 
ant tiek sumažino mirčių, kad 
darbas jau pats už save užsi
mokėjo. ;

i
J IG pietinių valstybių, ku

rios* iki šiol buvo apsistojimo 
j“ Anophelos” uodo vietos, 
Iarmija iš 50,000 pašalpos dar
bininkų vedą kovų. Kovojama 

(Nukelta į 6 pusi.)

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

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Feel full of pep and po«MM the 
alender form you erave—you can*t 
lf you llsten to gossipers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
ary sweeta — eat more frult and 
vegetables and take a half teaspoon- 
ful of Kruschen Salts ln a glass of 
hot water every morning to ellml- 
nate excesa irute.

Mra. Elma Verllle of Havre da 
Grace, Md.. wrltes: *1 took off 90 
lba—my elothas flt me fine now.”

No drantlo cathartice—no cnnstl- 
pation—būt blissful dally bowel 
tton when you tako your Uttlo d< 
doee of Kruachan, i dally

SOLISTAMS IR CHORAMS !
Didžiausiai Muzikos, Dainą Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MLZIKCp 11X108”Ave., Chn-ago IIIteta x.

j kur Naujojoje Anglijoje 
rytinėje Pennsylvanijoje.

ar

lšdhbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 
-- .-- o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
— - o -

Suvirš 50 metų prityrimo
— ■ o--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

— —o-------

vos sportininkus ir kitus žy
mius Lietuvos svečius, kurie 
liepos pabaigoje atvyks į Cle- 
velandų.

Atsilankydami į Cievelandų 
pamatyti Lietuvos svečių ka
rtu. pamatysit ir Lietuvių Da
rželį, tų nepaprastų Ameri
kos Lietuvių Paminklų mūsų 
tautai šiame kontinente.

Lietuvių Kultūrinis Darže
lis jau visiškai baigtas įren

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRANU AVE.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, ūlinois

Ypač mažų kolonijų lietu-gti; šį pavasarį baigiami su-
viams įsidėmėtina, kad Lietu
vos sportininkai lankys tik 
kelias didžiąsias kolonijas,

sodinti žydinti krūmai, gėly
nai ir žolė, taip kad liepos 
pabaigoje atkeliavę į Cleve-

AMERICA'S 
LEADER AT

ppdhAh 
#14 OLS

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

LAID07UVI 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮAMBULANCE

DYKAI MIESTO DALYSEKOPLYČIOS VISOSE

Jnuapas EliHnilrir 4704 S0, We9tern A'D6IKIS TĖVAS Tel. YIRginia 0883

P. J. Ridiką a 3354 So. Halsted St.
• Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

Lachawicz ir Susai
f

MRS.

A. BITTIN
PAMINKLŲ IŠDIRBK J AI

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

Atsakantis darbas
3958 VVest IIlth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

Phone 9000

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
620 W. 15th

L Liulevicius 4348 So. California Ave. 
Phone LAPayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Ave.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Litnanica Ave.
Phone BOUIevard 4139

A. Petkas 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

S. M. Stalas 718 We«t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp 1646 West 4fith Street 
Phone BOUIevard 5203

Earskis ir Suos 10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703
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VIETINES ŽINIOS I Kunigų Seimas

Chicago Parapijų 
Chorų Gegužinė 

Liepos 10 d.

Vargonininkai ir chorų at
stovai šuva?/ avimuose daro 
planus, kad liepos 11) dien.ą, 
Vytauto parke, chorų sų-gos 
gegužinė hutų graži ir sek-1 
minga.

Šiame išvažiavime bus ir 
įvairi programa, kurių ren-, 
gimo komisija paskelbs vė
liau. Dabar eina registravi- 
•ias visose Chicagos koloni

jose.
Sekite “Draugų’’ ir visų, 

paslaptį sužinosite, o sulaukę 
liepos 10 d. atvažiavę į Vy
tauto daržų chorų gegužinėje 
v’skų 'matysite savo akimis 
Tad rengkitės! Syluk

Kalėjime Galės Mie
godamas vaikščioti

“Vieni metai kalėjimo!” 
Taip pareiškė teisėjas Epš
tein Jamcs’ui Hickey, 56 m. 
amž., kuris buvo sugautas iš
šokant iš S. Siedleckio, 2048 
Charleston st., namo. Jo ki-| 
senėj rasta vogtų daiktų. Tea-, 
sme jis teisinos, kad esu pa I
linkęs prie gėrimo, o kai iŠ- 
sigeria, tai užmiega ir mie
godamas vaikšto. Bet tokiai 
pasakai teisėjas netikėjo.

Pašautas Paroliuotas 
Plėšikas

A. L. R. K. Kunigų Vieny 
bes metinis seimas šaukiamas 
š. m. liepos 28 d. Seserų Pra
nciškonių yiienuolyne, South 
Kilis, Pittsburgh, Pa.

Seime dalyvaus garbinga 
sis svečias, J. E. vyskupas 
Mečislovus Reinys.

Seimas prasidės iškilmingo 
mis pamaldomis 9 vai. rytą. 
Visiems seimo dalyviams na 
kvvnės ir valgis parūpinta 
ten pat vienuolyne.

Visi kunigai Kviečiami da 
ly v auti šiame svarbiame sei
me.

Kun. Jonas Balkūnas,

KOVA SU MALIARIJA nės būna įdėtos į laivelius.

(Tęsinvs iš 5 pusi.) ’, Kiekvienoje valstybėje. kaip 
dviam būdais: stovintis van- 'lrglnw- Sou,h ('arolina- 
dno nuleidžiamas per iškastas| ^"Kla- Fl.ori<!a: AlaJ’a,na 

įgrabes ir senos, užkrėstos u- Missjssippi, Louisiana, Tenne
ssee, Kentucky, Missuori, Ar- 
kansas, Oklahoma, Texas, 
New Mexico, California, ir

pės vage-s išvalomos. Uodo 
I kiaušiniai negali išsiperėti bė- 
i gančiame vandenyje. Jei kur
negalima vartoti šio būdo, tai | Pietin5je Illia"ia >""lianja X 
vanduo užpilamas aliejum.

C. I. 0. vadas. John L. Levis, kur’s dabar savo kalbos,* 
aštriai puola Amerikos Darbo Federacijų.

Mažas uoilas, kuomet darbu 
nu kiaušiny, pasilieka vandens

ra rimta sveikatos problemų. 
AVPA iškasė 22,000 mylių 
grabių vandeniui nuleisti nuo

paviršiuj irkvepuoįa orQ per 340,000 akrų ir taip apsaugo- 
dūdelę. Aliejus sulaiko kvėpa--10 lf»000,000 žmonių nuo ina- 
vimų. Be to, galima vartoti ir ^arlJ°s-

Federalę kovų su uodais ir 
maliarija pirmiausia pradėjo 
(AVA. Po to tęsė F ERA ir

kaikuriuos nuodus, kaip “pa
ris green” ir kitus. Darbinin
kai pompomis vandeni apipu-

Susituokė J. Poška Su 
Ona Pužauskaite

Gegužės 29 d., Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje susituokė 
“Jaunimo” red. Juozas Poš
ka su Ona Pužauskaite. Jų 
palydovais buvo: E. Pužaus
ką i tė su J. Šarkausku.

Vestuvių pokylis buvo gra
žiam R’ekett’s restaurane.

O. Pužauskaite yra baigus 
Šv. Kazimiero akademijų.

Jaunajai porelei linkime 
laimingiausio vedybinio gyve
nimo. Ieva Lukošiūtė

Paroliuotas iš kalėjimo plė
šikas J. Murray, 34 m., poli
cijos pašautas ir suimtas. Už
puolęs cigarų krautuvę vidur- 
miesty jis įsakęs klerkui gul
ti už kaunterio pats per 20 
minutų patarnavo kostume
riams kol gavo progos pas 
pinkli. Tačiau policijos su
imtus.

reikalavimais ir kt. Tais tiks- 
K. V. Centro Krminuikas |ajs j okmža (lrauge 8n Lie.

tuvos žemės ūkio produktų 
prekybos atstovu Londone K. 
Gineičių apvažiavo eilę atski
rų Anglijos vietų. Lietuvos 
atstovams teko patirti, kad 
Lietuvos eksportuojamieji 

An-

Neaplenkia Nė Ledo 
Išvežiotojų

Ledo išvežiotojas R. Ruff- 
?icr, 1431 Frv st., buvo užpul
tas jauno bandito apiplėšimo ' produktai, ypač sviestas 
tikslu, ltuffneriui pasipr’eši- iglijoje kas kartas vis daugiau 
nūs, banditas jį pašovė ir pa- ipamėgstami ir geriau verti-
b go-

RADIO

narni. Pačiu paskutiniuoju lai
ku Lietuvos prekybinius san
tykius su Anglija labai teigia-

ČIKAGOS
VEIKLA

VYČIU r*k‘a a,ieJumi’ ar nuodais. Ma , dabar veda 764 AVPA projek- 
žas pompas darbininkai nešajtai. Darbas kainuoja $26,813,-
si prisirišę prie pečių, n didės- 330.

Grant parke, ties Adams 
gatve, rasta ištaigingai apsi- 
lėJšiusio nežinomo vyriškio 
lavonas ir kišenėje $395 pini
gais.

Vogė Nuo Tėvo Ver
tingas popieras, pa

teko į bėdę

Mrs. Francis Skovron, 23 
m. amž., 1403 W. 47 st., per
duota grand džiurei ir padėta 
po $3000 bondsu už pavogi
mų nuo savo tėvo G. Piuto- 
ran vertingų popierių — U. 
S. Savings Bond $1,000 su
mai.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Dabar Jūs Galite Turėti

PIRMOS RŪŠIES
REFRIGERATORIŲ

Ir Taupyti Trimis Būdais

A

BARTKŲ ŠEIMYNA 
PER RADIO

10 valandų šį vakarų pra
sidės lietuviška radio progra
ma, per kurių girdėsite ir 
Bartkų šeimynos Plumberys- 
Advokatas pasakų iš WHFC 
stoties (1420 kil.). Bronius 
Bačkų ir Stefanija jau įsi
mylėjo ir dabar lieka tik vie
nas klausimas. Kų pasakys 
turtuolis CorlingtonasT Kaip 
tą žinių priims Bartkų šeimy
na? Apart šių kliūčių randa 
ri kliūtis tarne, kad Bronius 
iki š’ol mano, kad Stefanija 
yra aik tarnaitė, o iežino, kad

“Vyčių Diena” Vytauto 
Darže liepos 5 d. jau pusėti
nai įsigars’no visame Čika
gos mieste ir apylinkėse. Ti
kietai jau paleisti visose ko
lonijose. Biznieriai juos per
ka nuo Vyčių ir dalina dykai 
savo draugams ir kostume
riams. Toks tikietėlis, rodos, 
maža dovanėlė, bet didele ji

DYKAI! PRIGĖRĖ JAUNAS 
LIETUVIS

. a. . . . T. , .atrodys kada liepos 5 dienamai paveikė tiesioginio Lietu- , * .1 . ... . 8 valandą vakare Vytauto
vos produktų į vidurinę ir 
Šiaurės Angliju pristatymo 
įvedimas. Tai atliko savos 
laivininkystės bendrovės “Lie
tuvos Baltijos Lloydo” lai
vai. “Pienocentro” ekspor
tuojamus produktus pradeda 
pirkti ir labai didelės bendro
vės, turinčios šimtais krautu
vių. Neseniai pareiškė noro 
tiesioginiai Lietuvos sviesto 
gauti viena anglų kooperaty
vų sąjunga, kuri daro milijar
dinę apyvartų. Atstovams te
ko patirti, kad naujų sunku
mų Lietuvos sviestui ir kiau
šiniams Anglijoje parduoti 
nenumatoma ir įvežimo su
varžymų nesitikima. Kainos

Darže pasirodys, kad tas ar 
tas biznierius padovanojo jį 
savo draugui, o tas su juo 
automobilį išlaimėjo.

Bet ir tam, kas bus tik da
lyviu “Vyčių Dienos” ir liū 
(liniuku kito žmogaus laimės 
— tas tikietas taip pat bus 
maloni dovanėlė vertės ma
žiausiai 25c. Bet kas gali -ma
lonumus ir smagumus šaltais 
pinigais įkainuoti??

Visi raginami kreiptis pas 
savo biznierius tikietų reika
lu. Rap.

SKAITYKITE "DRAUGI”

‘ Drip Colfee Pot.” Dykai 
tam, kurs suras “Draugui” 
vienų naujų ska’tytojų ir pri
sius $6.00.

‘Cocktail Sbaker,” talpina 
tris paintes. Dykai ta<n, kuris 
suras vieną nauja metinį 
“Draugui” skaitytojų ir pri
sius $6.00.

turtingų Corlingtonų dūk-1 dabar Anglijoje gaunamos a- 
tė. Nepamirškite todėl ši va-'pie 10-15 nuoš. aukštesnės ne

gu pernai.
Pereitais metais Lietuvos 

sviesto eksportas buvo padi
dintas iki 14,000 tonų metinio 
išvežimo. Šiais metais, niano-

Kl^usytcjas ,na? eksportas galės pakilti i- 
ki 16,000 tonų. Kiaušinių per- 

ŠIAIS METAIS IŠVEŽ 16,000 pilnio metais buvo ekportuota

karų pasiklausyti. Bartkų šei
myna yra leidžiama pastan 
gomis Standard Federal Tau
pymo ir Skolin’mo įstaigos, 
kuriai pirmininkauja J. Ma.'- 
kevičius.

TONŲ SVIESTO IR 
80,000,000 KIAUŠINIŲ

apie 60,000,000. Taigi ekspor
tas, lyginant su 1935 metais, 
buvo padidintas apie pustre
čio karto. Manoma, kad šiais 
metais kiaušinių eksportas ga
lės padidėti iki 80,000,000.

Buy gloves-with what 
it savęs

Nerelk mokėti 50c ui , 
dantį) moi't). Listerlne 
Tooth Pašte gaunama po 
2 5c. Tėtnyk, kaip gerai ji 
veikla. Ją vartodamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Vakar Cbicago srityje si# 
tė nepaprastai smarkus vėjas" 
ir paskui save paliko kai ku
rių nuostolių.

Long ežere, Lake apskrity
je, prigėrė du Chicagos jau
nuoliai apvirtus valčiai. Vie
nas jų yra H. Gedrimas 21 
m. amž., 4622 So. AVood gat.

Uzbonas. Talpina dvi kvor
tas. Tinka visiems. Dykai tam 
kurs gaus vienų naujų “Drau
gui” skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Pl.one CANAL 8887

CLASSIFIED

Automatic

THRIFT UNIT
Sealed-in-iteel in a U modeli
You can now have the fineit. 
th ri ftieit of all refrigerator* and 
tave oa price, on operating 
coat, oa upkeep. It always coat 
leaa to otin a General Electric 
and now it coata leaa to buy onet 
Comparethecott,conveniencea, 
cold-producing capacitiea, atyl- 
ing and endurance—and you’U 
find a General Electric ia the 
biggeat refrigerator buy of tha 
year. Every minute of evetr 
day aomebody buya a G-B.

Naudokitės milžinišku išpardavimu 
refrigeratorių ir rakandų

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7010

BUDRIK/) žymus programa* sekmadieniais WCPL—970 
I kil nuo 7:30 Iki 8 voJ. vakaro. Pirmadieniais Ir penktadieniais 
WAAE— 92o kil, S vai. vakare Ir ketvirtadieniais WHEC— 1420
kil. nuo 7 Iki 8 vai. vakaro.

“Pienocentro'' pirmininkas 
prekybos reikalais lankėsi 

Anglijoje

KAUNAS. — Iš užsienių
sugrįžo “Pienocentro” vakly- Norėdami mylėti tėvynę tik 
bos pirmininkas J. Glemža. rų, aukšta meile, turime duoti 
Svarbiausias jo kelionės tiks- jai mūsų pačių asmenyje to-1 
las buvo prieš pradedant didį- kilis piliečius, dėl kurių jai ne- 
jį “Pienocentro” eksportuo- reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
jamųjų produktų eksporto se- galėtų pasigirti. S. Pelico 
zonų, aplankyti didžiausius
savo pirkėjus, vietoje susipa
žinti «u šių metų eksporto 
galimumais, naujais rinkos

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko nedaro žmonijos la
bui. II. Mahon

illions prefer this "flavor 
that is different"
Pamėginkite šį naujų Salad 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE— 
FAR MORE-OF THE COSTLYINGREDIENTS!

;”/»tiiti..

w f f'•< (•( 90 * J

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMS!
Dabar pas mus gallie gauti tikrus i,l<tu\iftkon Valstybine* Degti

nes Importuotos IA Lietuvos.
(Mes Ir visi mOsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

ITILITV I.IQI'Olt IHSTItllUTOItS, INC.
*•31-SS S. Ashlnnd Avė.

Telefonuoklte blle laiku. Prospo-t 0710

SUTAUPYKITE ŠIUOS KASTUS
Tai vra pilnos kainos už finansavimų jūsų vartoto kart 
GENERAL MOTORS INSTALLMENT 'PLANU, iniman' 
pilnų suprantamų apdrnudų, padengiant ir “collision.”
Nemokėtas
Balansas

12 Mėn. 
Fin. Kaina

18 Mėn. 
Fin. Kaina

18
Notų

U 50.00 $34.20 $15.35
200.00 44.68 20.39
250.00 48.56 24.88
300 50 50.04 29.17 75.12 20.84
350.00 50.56 34.24 75.52 24 2C
370.00 50.72 35.06 75.68 24.7(
400.00 52.28 37.69 79.52 26.64

KAM MOKĖTI DAUGIAU KITUR?
Pirkite čionai garantuotų GEROS Vr\LTOS vartotų 

lutomobilių šiomis žemomis kainomis.

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTŪRA 

806 West 31 st Street Tel VICtory 1696
Chicago, III.

NAMŲ VAI.YTO.IAS IR 
KVOTOJ AR

POPIP

Kas norite namu, lAvalytl Iri 
popleruotl, tai kreipkitės J ;

J. Purtokas 
6425 So. Richmond St.

Tel. Hemloek 2573

Mnnnnt statyti sau nnn.ią namą 
ar pertaisvti seną. paSaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

PIGIAI IOTAS

30x125 Marquette Parke. 67 St. Ir 
Campbell Avė. Geras dėl bungalow. 
dviejų flatų. arba pabudavosim na
mą pagal Jūsų norą.

Matyklt
JOSEPH VILIMAS 

6800 8. Maplewood Avė.
Tel. HEMIork 2323

PARDAVIMU TAVERNA

Pardavimui kampinis namas su ta
verna. Reikia greit parduoti, kad 
užbnlgtl testamento vyklnlmą.

Kreiptis; 2259 W. 23 PI.

TAVERNA PARDAVIMIT

Tuoj parsiduoda gerai (rengta Ir ge
rai išdirbta taverna. Prb-žastls —- 
silpna sveikata.

1005 W. 71 St.
Tel. Vlncennes 1O25S

rORKI.07.AVTMO RARGFNAS

Pardavimui 2 flatų plytinis, 6—6, 
.tamns. Eurnace Alllma. Naujai lft- 
dekoruota.

2446 W. S9 8t»

S


