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NACIONALISTAI ĮĖJO 
Į BILBAO

Dalis milicininkų paspruko, 
kita — pasidavė

MIESTE BAISYBES; VISUR LAVONAI 
IR SUŽEISTIEJI

KELETĄ DIENŲ NETURĖTA 
MAISTO, VANDENS, ŠVIESOS
BH/3A0, Ispanija, birž. 20.] į Vitoria — vyriausiųjų šiau

rinės armijos stovyklų.

Bilbao prieš savaitę buvo 
kaip ir paimtas, kai miestų 
apleido visas radikalų reži
mas ir mieste paliko 'milici
ninkus su antraeiliais radika
lais vadais. Tolesnis priešini- 
mųsis nebuvo galimas. Radi
kalai propagandos sumetimą; s 
pasauliui skelbė, kad jie ne
pasiduosiu ir tai tuo laiku, 
kai miestas iš visų šonų buvo 
sužnybtas. Viena spraga va
kariniam miesto šone buvo 
palikta radikalų pasprukimui 
išvengti kraujo praliejimo. 
Nacionalistų vadovybė tuo 
būdu laimėjo. Žymioji dalis 
milicininkų paspruko ir tuo 
būdu išvengta kruvinų Susi
kirtimų.

Nacionalistai baigė darbų 
su Bilbao. Dar nežinia kiek 

j daug ispanų bolševikų pak
liuvo nelaisvėn. Tik žinoma, 
kad stambiausieji radikalai 
seniai paspruko.

Nacionalistų vadovybė tuo
jau pradėjo valyti miestų, pa
rūpinta maisto išbadėjusiems 
gyventojams. Šiaurinės armi 
jos pajėgos suskirstytos į tris 
dalis: viena jų palikta tvar
kyti Bilbao, kita nusukta

Nacionalistų kariuomenė įėjo 
į Bubao 'miestų. Nesusidurta 
su smarkesniu radikalų prie
šinimosi. Nusikamavusių ra
dikalų milicininkų dalis pas
pruko vakarų link, kita dalis 
pasidavė nacionalistams. Pir
miausia paleisti iš kalėjimo 
radikalų įkalinti žmonės.

Paskiausia miestų apleido 
ir pabėgo vakarų link Astu- 
rijos mainieriai, kurie pasi
žymėjo su savo dinamitinė
mis bombomis. Prieš pabėg
siant iš miesto jie susprog
dino aštuonis Nervion upės 
tiltus.

Nacionalistų legijonai įėję 
į miestų susidūrė su gausin
gomis išbadėjusių gyventojų 
miniomis. Nacionalistų ka
riuomenė sveikinta kaipo iš
vaduotoja.

Tūkstančiai milicininkų ir 
apie 500 piliečių sargybos pa
sidavė nacionalistams be ma
žiausio pasipriešinimo.

Kai kurios miesto dalys y- 
ra vieni griuvėsiai. Visur mi
licininkų ir civilinių lavonai. 
Gatvėse rasta daug ir sužeis
tųjų, kuriuos 'milicininkai ap
leido ir jais nesirūpino.

Visas paupis išgriautas. Ke- prieš pabėgusius milicininkus
Ii upėje laivai sudeginti. Pa
upiu namai arba sugriauti, ar
ba langai ištrupinti. Gatvės 
užverstos griuvėsiais.

Ligoninės kupinos sužeis
tųjų. Baskai sako, miesto gi
nimui buvo pašaukta apie 75,- 
000 vyrų. Iš jų apie 25,(KM) y 
ra nukauti, arba sužeisti.

Gyventojai pasakoja apie 
radikalų terorų, koks pasku
tinėmis dienomis mieste buvo 
vykdomas. Žmonių žudymais, 
plėšimais ir padegimais dau
giausia pasižymėję asturiečini 
ir Santandero milicininkai. 
Daugelis bėglių su nešuliais 
leidosi į laukus. Ten jie su
sidūrė su nacionalistų kariais 
ir buvo grųžinti į 'miestų. 
Jiems užtikrintas maisto pa- 
rūpinimas, kadangi jie visi 
išbadėję. * *'

Paleisti kaliniai išbadėję 
Išsiaiškino, kad visi Bilbao 
gyventojai jau visa savaitė 
negavę maisto, trečia diena 
neturėję vandens ir kelinta 
diena be elektros šviesos.

Nacionalistų vadovybė pir
miausia visur mieste išskleidė 
savo vėliavas, paskui, ėmė rū
pintis nukentėjusiais ir išba 
dėjusiais gyventojais. Dalis

Santanter link, o trečioji iš
traukiama ir siunčiama Mad
rido frontan.

Madrido ir Valencijos ra
dikalai gyvena didžiausių bai
mę.

POPIEŽIUS ATŽYMĖJO 
DU AMERIKOS VYS

KUPUS

KOVOJA PRTEfi STREIK
LAUŽIUS

Oliio valstybės gubernato
rius M. L. Davey. Jis nelei
džia plieno fabrikams atnau
jinti darbus su streiklaužiais.

GUBERNATORIAUS
DRAUGAS

IVASHINGTON. — Šventa
sis Tėvas Pijus XI atžymėjo 
du J. Valstybių vyskupus, pa
skirdamas juos Pontifikalino 
Soeto asistentais.

SOV. RUSUOS PRAMO- ŽUVO 104 AMERIKIEČIAI 
NĖJĘ TAIP1 PAT VYKDO-! SAVANORIAI

MAS “VAIYM4S” 1 -----------
RMO YRLimnu , ROMA, birž. 19. - Lai-

' , kraščiui Giornale d ’ltalia pra
MASKVA, birž. 19. Bol-] ne§ta jį SaJamanca, Ispani- 

ševikų laikraščiai tik paviršu- jos> kad gegužės 30 d 8U nus. 
tiniai lašo apie vykdomus kendugįu radikalų garlaiviu 
Rusijoje “valymus”. Chidad dft Rarcelona Katalo-

Be kariuomenės “valyritas” nijos pakraščiais žuvo 104 a-

Yongstawn, 0., di žiro kovoje 
ties plieno fabriko

Pennsylvanijos gubernatorius : 
suskato gelbėti C.I.O. vadarps

J. Ovens, Ohio valstybės 
C.I.O. vadas ir gubernatoriaus 
draugas. Jo pastangomis gu
bernatorius remia CIO. veda
mų streikų.

TEISMO NUOSPRENDIS 
VARŽO DARBO BOARD<
PHILADELPHIA, Pa., 

birž. 19. — iFederalinis apeli
acijų apygardoe teismas iš tri 
jų teisėjų (du prieš vienų) 
paskelbė sprendimų, kuriuo 
varžomas nacionalis darbo 
santykių boardas vykdant ži
nomų Wagnerio darbo įstaty
mų. Teismas nurodė, kad jei 
darhdavis išlygina bet kokius 
nesusipratimus su savo dar
bininkų komitetu, kad ir be 
pripažintos unijos pagelbos, 
jis neturi jokios prievolės tar
tis su darbo boardo skirtu ko
kiu nors “derėjimosi agentu”.• ♦

(Vadinasi, jokia unija, arba 
darbo boardas neturi reikalo 
kištis ten, kur tarp darbdavio 
ir darbininkų gyvuoja santai
ka, kur daugumas darbininkų

stropiai vykdomas ir pramo
nės Įvairiose šakose. Anot lai
kraščių, visur susekamas troe 
kininkų sabotažas ir sųmoks- 
lai prieš Stalino režimų.

Apie “š^pų” susekimus so 
vietų cenkn vyriausybei pra
nešama iš fieų sovietų unijos 
respublikų, kaip iš Sibiro, 
taip iš Kaukazo, Ukrainos ir 
net iš Tnrliestano

TuūkstadČiai asmenų nužu
dyta sušaudymais, kiti tūks
tančiai uždugnyta į kalėji
mus.

Visose pramonės šakose 
randama dideli vadų apsilei
dimai, visur visokia gamyba 
užtraukta. Visoj Rusijoj gele
žinkelių sistema mirusi, tar
nautojai nepatenkinti, darbas 
atliekamas tik, taip tariant, 
pro pirštus, kad tik diena iš 
dienos stumtis. . ; i

ŠVENTASIS TĖVAS DĖ
KOJA J. VALSTYBIŲ 

KATALIKAMS

merikiečiai savanoriai.

YOUNGSTOWN, O., birž. 
20. — Republic Steel korpo
racijos streikuojančių darbi
ninkų susirėmime su policija

Tuo pačiu laivu buvo veža- du asmenys užmušta ir kelio
nių ispanų radikalams 800 lė- lika sužeista.
ktuvinių motorų, įgytų Ameri- Aiškinama, riaušės iškiln-
rikoje. . . sios, kai policija įsakė susi

Nenuostabu, jei Barcelooos ! rinkusių streikininkų moterų
radikalai dėl šio laivo nusken
dimo sukėlė baisų triukšmų, 
kaltindami kurios svetimos ša 
lies nardantį laivų.

Ikišiol tačiau nepatirta lai
vo nuskendimo priežastis.

DARBININKAMS FAB
RIKE LAIKYTOS MIŠIOS

WARREN, O. — Clevelan- 
do diocezijos vyskupo leidi
mu, mons. E. A. Fasnacht, 
laikė Mišias streiklaužiams 
čia Republic Steel korporaci
jos fabrike.

Vyskupo leidimas sekė, kai 
nuo streikuojančių darbininkų 
vadų gautas užtikrinimas, kad 
pamaldų laiku šalia fabriko 
nebusi keliama suiručių. Dar
bininkų vadų žadėjimas pildy-

WASHINGTOF, — Popie
žiaus valstybinis sekretorius J. 
Emin. kardinolas Pacelli per 
apaštališkų delegatų Washing 
tone šios šalies vyskupams, 
kunigams ir visiems katali
kams prisiuntė Jo Šventeny
bės nuoširdžių padėkų ir apaš
tališkų laiminimų už 80 metų 
amžiaus sukaktuvių 
gų minėjimų.

MOKESTYS DIDELIŲ ŠEI
MŲ NAUDAI

tas. ix ai

7 VYSKUPAI DALYVAVO 
VYSKUPO LAIDOTUVĖSE

NEW ORLEANS, La. — 
Mirusio New Orleanso arkidi- 
ocezijoei auxilinio vyskupo J. 
M. Lavalo laidotuvėse čia da
lyvavo du arkivyskupai ir 5

iškilmin- vyskupai.
Gedulo pontifikalineg Mišias 

katedroje laikė vietos arkivy
skupas J. F. Rummel.

J. V. VYSKUPŲ SUVAŽIA
VIMAS JVYKS lapkriti

Ši garbė teko La Croase di- 
ocezijos vyskupui A. J. Mc- 
Gavickui, kuris andai minėjo
savo 50 m. kunigystės jubi- , ..... ,
lieju, ir Cheyenne diecezijos I ?mori P"U»Wt> Jok"“ ““ 

vyskupui P. A. MvGovern, J ’
kurs balandžio mėnesį minėjo 
savo 25 metų vyskupavimo su
kaktuves.

Jei šį teismo sprendimų Vy-
i riausias teismas
Wagneriot darbo

patvirtins,
įstatymas

VYRIAUSYBE PARŪ
PINS STATULAS

bus pakirstas ir darbo boar
das bus žymiai suvaržytas.

PRAHA, Čekoslovakija, 
birž. 19 — Čekoslovakijos fivie 
timo ministerija nusprendė nu 
pirkti naujas penkių šventųjų 
statulas statomam per Vltava

išbadėjusiųjų tuojau pasiųsta upę tiltui papuošti.

GRAF ZKPPELIN NEBUS 
DAUGIAU NAUDOJAMAS

grupei apleisti korporacijos 
vietų. Moterys nepaklausė. 
Policija panaudojo ašarines 
bombas. Moterims į pagelbų 
suskubo vyrai pikietininkai. 
Policija sako, kad*pikietinin- 
kai panaudojo ginklus. Poli
cija į šaudymus atsakė šaudy
mais.

Per kelias valandas vyko 
kautynės. To sėkmėje vienas 
aftnuo nušautas ir keliolika 
kitų sunkiai sužeista. Paskiau 
vienas sužeistųjų mirė.

CIO. vadai pradėjo šauktis 
kariuomenės, kad ji suvaldy
tų policijų, kuri, girdi, tar
nauja korporacijai

JOHNSTOWN, Pa., birž. 
20. — Gubernatoriaus Earle 
nuosprendžiu čia uždarytas 
Bethlehem Steel korporacijos 
Cambria fabrikas. Tas įvyk
dyta, kad nutraukti fabrike 
darbus pašalinus streiklau
žius. Tas padaryta CIO. strei
kininkų vadams reikalaujanti

Gubernatorius iš pradžių 
fabriko valdybos reikalavo* 
tai padaryti — nutraukti dar* 
bus. Jo neklausyta. Tad jis* 
čia atsiuntė valstybinę poli-' 
cijų, paskelbė karo stovį ir 
fabrikų laikinai uždarė. ,

Gubernatorius savo žygį ai$ 
skina tuo, kad į šį miestų žy* 
giavo tūkstaičiai darbininku 
iš apylinkių pulti streiklau
žius. Karo stovio pa skel b imli 
ir fabriko uždarymu išveng
ta kraujo praliejimo. Podraug 
pagelbėta C.I.O. vadams kovo- 
ti prieš korporacijų.

HITLERIS KALTAS Už RE- <ATALONIJOS RADKA' LIGINES SUIRUTES IJJj

NEW, YORK. — “Eugenics 
Research aas’n” 25 metiniam 
suvažiavime iškeltas sumany- WASHINGTON, birž. 19. 
mas imti mokestis iš bevaikių — Metinis J. Valstybių kata-
porų didelių šeimynų rėmimui likų vyskupų suvažiavimas čia 
(naudai). • • -•• įvyks lapkričio 17-19 d.

KUNIGAI NEDALYVAUJA ISPANŲ 
PILIETINIAM KARE

VATIKANAS, birž. 19. —j nei iš Ispanijos, nei iš Pran- 
Katalonijos radikalų pro pa- elizijos.
gandos komitetas neseniai pa
skelbė, kad ispanų pilieti
niam kare nacionalistų pusė
je daug kunigų dalyvauja. 
Girdi, ispanų ir prancūzų ra
dikalų laikraščiai turi daug 
nuobraukų iš kovoa lauko. Sa
ko, tomis nuotraukomis įro
domas dvasiškių ginkluotas 
dalyvavimas. , •

Vatikano dienraštis Osser- 
vatore Romano anksčiau už-

BERLYNAS, birž. 20. — «Yn6 raudonųjų skleidžia-
Rasta, kad dirižablis Graf Ze- 
ppeLin jau gerokai nusidėvė
jęs ir heliumo dujoms jis ne
tinkamas. Bos padėtas j šalį.

mas žinias apie kunigų daly
vavimų kare. Paskui stengėsi 
nuo radikalų gauti tų taria
mų nuotraukų. Jų nesulaukta

NEW YORK. — Laikraštis 
New York Times pareiškia, 
kad už kilusias religines sui
rutes Vokietijoje yra Hitleris 
kaltas.

MASKVOS LAKŪNAI ATS 
KRIDO Į J. VALSTYBES

SAN FRANCISCO, Cal., 
birž. 20. — Trys sovietų la
kūnai šiauriniais keliais (per 
šiaurinį ašigalį) iš Maskvos 
atskrido į J. Valstybes.

KASANT ŠULINI, RASTAS 
APIE 300 GRAMŲ GABA

LAS GINTARO

PARYŽIUS. — Čia galutfę, 
nai išaiškinta, kad prieš 
rias savaites Lerida, Kata 
nijoj, viešojoj aikštėje radik 
lų sušaudyti 22 kaliniai buvo’ 
katalikų kunigai; laikyti kalė-' 
jime nuo pereitų metų.

Pirmųjų žinių apie tų įvykį 
pranešė laikraščio Juornal kQ 
respondentas. Paskiau tai pat
virtino kiti> ispanai bėgliai, 
pasprukę iš radikalų teroro. 
Vienas bėglių matė kunigų 
sušaudymų. Tai atliko grupė 
Ktalonijos milicininkų.

Po kunigų sušaudymo tie 
milicininkai padegė Lerida k* 
tedrų.

įALYTUS. — Miklisėnų kai
me, Alytaus valse., ūkininko 
Gudaičio ūkyje, kasant šuli
nį, 2 ir pusė metrų gilumoje VIENA, Austrija, birž. 20. 
rastas apie 300 gramų svorio — 39 asmenys sankalbiavę

39 NUTEISTI KALĖTI

Pagaliau gauta viena nuo
trauka net iš Buenos Aires, 
Argentinos, kur radikalai jų 
naudojo katalikų kunigų šmei
žimui. Pasirodė^ ta nuotrauka 
padaryta 1935 metais Italijo
je religinės kolegijos iškilmių 
laiku. Vaizduojama, kaip kata

gabalas gintaro. Tai pirmas 
Alytaus apskrityje atsitiki
mas, kad žemės gilumoje už
tikta tokios pat rūšies gintaro, 
kaip Baltijos jūroje. Ginta
ras perduotas Dzūkų muzie
jui.

UKMERGE. — Ukmergėje 
;buvo rengta aviacijos diena. 
Publikos buvo prisirinkę gana 
apsčiai, bet staiga, programai

... ..................„.................... įpusėjus, atsitiko nelaimė. Lankų misionieriai Kimioje gi- , - i -x** . j j c kūno Dženkaicio vairuojamas
naši nuo banditų.

Ir, štai, ispanų radikalai 
minėtų nuotraukų plačiai nau
dojo savoi propagandai užsie
niuose. j , ulį IV

Osservatore Romano tad nu

lėktuvas leisdamasis nelaimin
gai užkliudė žemę: nulaužti 
lėktuvo ratai, propeleris ir lė
ktuvas, pilvu hešliauždamas, 
užkliudė dalį žiūrovų. Susidū
rimo metu apie 10 žiūrovų bn-

plėšė kaukę Katalonijog radi-‘vo sužeista, 5-7 metų mergai- 
kalų propagandos komitetui. ' tė net mirtinai.

prieš Austrijos kanclerį teis
mo nuteisti kalėti po kelis
menesius.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De- 

besuotumas ir šilta.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 

8:28.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nccrųžlna. 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunClama tam taks
iui pakto tenkly. Redakcija pasilaiko sa*i teis* tai
syti Ir trumpinti visus pristųstua raktus Ir ypač ko- 
resptmdeticljaa sulyr savo nuottaros. Korespondentų 
prako rašyti trumpai Ir aiškiai (Jei salima rašomąja 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymama ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Paoeausloa kores
pondencijos laikraštla nededamos.

Kedaktorlua pritina — nuo * vai. Ilgi B vai. popiet.
FltENUMEKATOS KAINA: J. Amerikos valstybšse: 

Metams — 16.00; Pusei melų — Bt.SO; Trims mkne- 
sta~n- — J2.00; Vienam minėsi si — 76c. Kitose val- 
styMse preuunterata: Metams — >7.00; Pusei metų 
— 14.00. Pavienis num. So.

Bkelttmų kainos prisiunčiamos parelkalavua

Gražūs Sumanymai

Vyskupas Gannon, kalbėdamas Ameri
kos katalikų spaudos sąjungos seime, buvu
siam Rochester, N. Y., pabrėžė, kad kata
likiškoji spauda šiais laikais begalo svarbų 
vaidmenį vaidina. “Aš manau, kad katalikų 
spaudos vaidmuo šiandien Bažnyčios gyve
nime Jungtinėse Vaistytose yra patu tvar
kiausias”, sakė vyskupas. Jis pažymėjo ir 
tę faktą, kad šiais laikais, kuomet viso pa
saulio kraštuose yra vedama arši ir siste- 
matinga kova prieš religiją, kuomet vietoj 
krikščioniškos demokratybės žmonėms per
šama nteistiškasis komunizmas, katalikų 
spauda turi suorganizuoti visus tuos, kurie 
tik gali vartoti plunksną, kad vykusiai ir 
smulkmeniškai informuoti Amerikos visuo
menę, kas aplink ją darosi, kad atremti 
užsipuldinėjimus ir atitaisyti skleidžiamas 
klaidingas žinias.

Vysk. Gonrton davė labai praktišką pa
siūlymą: kitų katalikų spaudos seimą šauk
ti dideliame mieste ir ta proga surengti ka
talikiškosios spaudos parodą, panašią kaip 
Vatikane kad buvo surengta. Tam tikslui 
Vyskupas pasiūlė sumobilizuoti katalikus 
rašytojus, redaktorius, leidėjus, kolegijų va
dus ir vyskupus, kad sėkmingiau skleisti 
katalikiškąją mintį, rišti socialines proble
mas, kurių išrišimą nurodo popiežių encikli
kos. » , i

Tai yra gražios, teisingos mintys, geni 
sumanymai ir reikia tik linkėti, kad tai būt 
realizuota. Nėra abejonės, kad prie tų su
manymų vykinimo aktyviai dėsis ir mūsų, 
lietuvių, katalikiškoji spauda.

Pradeda Didžiuotis Praeitimi

Anglai Apie Baftijoa Valstybes

Pastaruoju laiku Anglijos politikas Ver
dąs Plymoutli lanko Baltijos valstybes. Są
ryšy su tuo Londono dien rastis “Tįmes” 
savo veduniajftme terfcipsfiy sako* ftttd Sta 
vizitas yra draugiškumo vizitas, nes seka 
iš Baltuos ir Aagttjos gerų santykių. Ketu
rios Baltijos valstybės — Suomija, Estija, 
Latvija ir Lietuva greit įeina į savo trečią 
gyvavimo dešimtmetį ir esąs laimingas su
tapimas, kad kaip tik dabar Anglijos val
stybės vyras oficialiai atsilankąs Šiose ne- 
pi įklausomose valstybėse.

Toliau “Times” paliečia Raitijos 
įaa, kad Šių

val
stybių istoriją, pareikšdamas, kad ftų val
stybių kovos buvo ilgos Ir sankSSA Po to, 
kai joe baigėsi, Baltijos VūflttyŪfcfl* tekąs 
sMsvm^s khrystytt savo vatotybės formas ir 
patikrinsi tavo egzistenciją. Daug kas yra 
pasikeitę. Anksčiau Baltijoe valstybės buvo 
Rusijos imperijos sudėtinės dalys. Dabar 
viskas sena turėjo būt nuplėšta ir statoma 
iš naujo.

“Times” nurodo j kultūrinius te drau
giškus santykius, kuriuos Anglija turi su 
Baltijos valstybėmis* ir pabrėžia,, kad angiai 
visuomet sekę Baltijos valstybių: Ūkimus sti 
didele simpatija ir pagelbėję šių valstybių 
kūrybos darbui. Laikraštis girta draugišką 
tendradarMavtaą, kurta ytti SoNtjea val- 
itybėse ir kuris gaftftty Ml p—pulpa te ki
toms valstybėms. Artimas Latvijos ir Esti
jos bendradarbiavimas pasireiškė jau pie
niais nepriklausomybės kietais. Prie šios 
santarvės vėliau prisidėjusi Lietuva. Balti
jos valstybės norinčias tik taškos* kad ga
lėtų1 politiškai ir ūkiškai kelti savo kraštas.

Gale laikraštis priduria, kad 
niais 18 mėnesių AngMjtai paokptos ryfta& 
8b Baltijos valstybėmis p*g»riją. Aukščiau 
Anglija skundusis, kad ji daugiau perkauti 
iš Baltijos valstybių, negu eksportuojanti. 
Paskutiniuoju laiku Raitijos valstybės spar
čiai perkančios anglų gaminius, tuo įrody
damos savo gerą valių prekybos, soutyteiaaks 
pagilinti.

Naujas

Surinko J. P. V.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE
-- --------- ... SnlM-U, fc

(Tęsinys)

te dt&nteos 
Aytg toly*

K svetur atėjus spauda sint
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j*, kad ji uova įtekme ir jė 
ga eteug gelbsti komunfeniui

Ktm
i štą, kaip pasaulio kautynių 
vietą, pavartoti.

Ar tai ne niaeonerijos vei
kimo vaisiai, miestiečių ištvi
rkintas ir žknonių fronto su
darymas T Ar tai ne jos vai
siai šiuo laiku tokio nesąži
ningo mūsų ekonomijos su-

Arba
nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto te 

dorovės sveikatą 
Vertė Kun. Ant M. Karužižkis

PVakeūtijoje ir IajMnijoje į- tvarkymo, patraukiant bankl- 
sistiprinti. Didžių Rytų ar niukystės centrus ir valdiniu 
Lotynų inanonerija, kaip ji fenu į vieną pusę, o įvairių 
dažnai yra vadinama, yra prekių koperatyvų sąjungas į 
prieštikybinėr ir bedieviška kitą pusę f Ar tai tas ne vi- 
draugija, kuri su komunizmu dane. politikos ir utilitariniu 
turi svarbiausius bendrus ti- badu padaryta! Ar negalima 
kslus —' kovą prieš Katalikų tikėtis, kad mes kurią nors

Rusijos bolševikai yra apsiginklavę nuo 
kojų iki galvos. Jie militarist&i pilna ta žo
džio prasme. Pas juos atgyja ir patrijotia- 
mas, kuris, deja, nėra sveikas patrijotiz- 
mae, bet fašistiškas ar hitleriškas. Bolševi
kai ima didžiuotis ir carinės Rusijos praei
timi.

Viendme numery “Pravda” (III. 28) 
pataria vėl atidaryti istorinius karo murė
jus, kuriuos bolševikai buvo uždarę, nes jie 
rodė caro kariuomenės garbę ir laimėjimus. 
“Iš karo muziejų Leningrade, rašo “Prav
da”, išmesti, o kai kur ir sunaikinti svar
biausi eksponatai, kurie atvaizduoja pui
kiausius Rusijos karinės istorijos momen
tus”. Apie vieną tokį. likviduotą muziejų 
“Pravda” sako: “Išlikusiose salėse tėra iš
statyta mažiau kaip penktadalis visų eks
ponatų. Tokie svarbūs istoriniai įvykiai, 
kaip Livonijos riterių sunaikinimas prie Ču< 
do ežero, priešpetrinėę Rusijos karai su Len
kija, Poltavos mūšis, Suvorevo žygiai į Ita
liją, Borodino, Sevastopoli® kampanija — 
•muziejuose visai tepa rodomi”. Pagaliau, lai
kraštis reikalauja kurti vieną didelį Rusijos 
karini istorinį muziejų.

Apie Brazilijos SfMKtdę

Brazilijoj leidžiama 443 laikraščiai, Iš 
kurių aMu*ni yra dienraščiai te 73 urftet- 
radčiai. Du dienraščiai leidžiami Cearea stei- 
te, o po vieną šiuose s teituose: Bailia, Ma- 
gos, Minas Gerales, Parahyha, Rio Grande 
de Norte ir Rio Grande de Sul.

Pastebėtina, kad per kelioliną metų Bra
zai i jos katalikų spauda taip išaugo ir pra
siplatino, kad išleista apie pusantro šimto 
naujų laikraščių. Vienas iš naujausiųjų dien
raščių “Diario” visai trumpu laiku susi
laukė dvidešimtį tfikstaiuių naujų skaity-

Pasirodė pirmas “Pasrairtnrib” (The 
Messenger)' numeris, kurį. pradėjo Meti kan. 
S. Draugelis,. Gary* Indų. lietuvių parapijos 
klebonas. Jis ir leidėjas ir redaktorius. Lei
dime eisiąs kiekvieną mėnesį*. Jo tikslas bū
siąs — rinkti statistines žinias iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo. Redaktoriaus padėjėju 
pasirašo dr. J. P. Poška.

Žurnalo viršelis gana gražus, popiera 
gera, dedama statistinių žinių. Tik, reikia 
tikėtis* kad kitas numeris pasirodys su tai- 
sykliMgesne kalba ir su mažiau- korektūros 
klaidų, ftiuo atžvilgiu Žurnalai turi būti at
sargesni negu šiaip jau laikraščiai.

statistikos žinių rinkimas yra sunkus 
darbas. Bet jis reikalingas. FŠtemojateam 
tą darbą dirbti Irma Droogefitu te ja lei
džiamam tam tikslui šamotai linkime pa
sisekimo.

f •__ « <• - -jjnntsBZKjo

“Garsas” teisingai pastebi, kad gene
rolas Vytautas Putfta vietoj tarnauti sarVo» 
tautai ir tėvynei Lietuvai, pasirinka Sovietą 
Rusiją, kurios dabartiniai Valdovai už tai 
atsimokėjo kulkomis į kaktą. Tai dar vieno- 
tautos atsimetėlio nedėkingas ‘z&plotas” — 
rašo “Garsas”.

Žinoma, tą patį reikia pasakyti ir apie 
lietuvį generolą UbareviČių, kurį Stalino val
džia taip pat sušaudė.

Bažnyčią. {

Londono laikraštis “Patri- 
ot” spaliuos 8 dieną 1936 me
tais rašė:

“Su raudonųjų jėgoms, gido 
vimui Ispanijoje patrijotiemo 
ir laisvės, yra susijungus ir 
slapta Didžių Rytų masonų 
draugija, kuri daug blogo pa
darė per daugelį metų, dar 
kydama Prancūzijos vidaus 
sutvarkymą. Prancūzijoje ji 
randasi visuose valdžios sky
riuose ir yra nerimstantis gai 
volas*, kuris pagelbsti komu
nistams vidaus karui dirvą 
ruošti. Persisunkimas mano 
nerijos kartaomeaėje yra prie 
mėtis didelių patrijotin’ų 
skirtumų tarp praaeūaų. Vo 
kieti joje, Italijoje ir Portu
galijoje valstybės jėgos, be 
jokio pasigailėjimo, būVO’ pa 
vartotos prieš masoueriją 
taip* kaip dabar prieš komu 
nizmą ir šie kraštai dabar 
yra nuo bet kokių vidaus su- 
kvėkmą laisvi’^

Kad anglų laikraštis sakė 
teisybę, patvirtina užrašai 
vieno susirinkkno, įvykusio 
būt 2 dieną 1936 metais Sal- 
lėr dės Centratrz, Paris, ku
riam vadovavo M. Loyer:

“iki šiol dar mes matome 
mėginimus* kad įvedus ka
riuomenėn masoneriją, kuri iš 
tikrųjų yra tik opa tautos 
kūne. Prancūzijos apsauga 
dar nebuvo rimtai su šiais 
bandymais nesmagumų turė
jus. Šiandien politinės padė
ties išsiplėtojknas užduoda 
painius uždavinius. Iš įvykių, 
gyvuojančių ir veikiančių ma 
šonų ir tarptautinių socialis
tų, kurie sudfcro tarptauti
nius “kovų frontus’’’' ir sie
kta visų Žmonių lygybės ka
rų, krašto apsaugos gynimas 
nebus daugiau vien tik rube- 
žių saugojimo klausimas. Prie 
Šas bus viduje toks pat, kaip 
it išorėje... R kitos pusės 
mes regime susidarymą kito 
suokalbi® - komunistų sky
riaus... su “visokiais fronv 
tais”. Dabar Šitos kovos Pra
ncūzijoje yra vedamos gerai 
kibomų grupių, kuriose ina- 
sonerlja gan veikliai dalyvio 
jauti savo atstovais* kad su 
jungus abiejų kraštutinių nu- 
stetatymų femoneu, prie kurių

dieną atsikėlę pamatysime, 
kad mes jau esame po sveti
ma valdžia, o <mūsų vidaus 
įn-iristerija jau patiekia Fra-

Papročiai — Lieka 
Antra Prigimtis

Tvarkingumo, blaivumo, 
švarumo ir mankštinimosi pa
pročiai palieka antra prigim
tis metų bėgyje; jų atlikimas 
palieka malonumu, jų sulau 
žymas nesmagumu; gi varto
jimas gėrimu, alaus, kordialų, 
obuolinės ir kitų turinčių sa
vyje alkoholiaus, arba varto
jimas tabako kramtyme, rū
kyme arba uostyme ir perdi 
dis patenkinimas palinkimų,

«Pr.i> kariuomenei sveti- ’,aliek" geležiu u
mos vaistyta įetatymus!... despotizmo, kas ant galo •»-
Hundienlnfe Maskvos noras biaurina Slrd’' iSardo STcdta 
vn čia įsteigti sau palanku l» ir ^naikina gyvybę, pada
valdžią, kad reikalui esant ji 
galėtų pasinaudoti savo ka
riškiems siekiams jos kariuo
mene, kurios dabartinė užduo
tie yra tik savo Prancūzija* 
tėvynės gynimas... Mes ma
tome; kad sumasoninimns ka
riuomenės yra ne kas kitas, 
kaip tik padarymas jos savo 
įrankiu, kuriuo paskui galėtų 
savą slaptiems siekiams nau 
dėtis* Mums yra gyvas rei 
kotas tautinės jėgos, turinčios 
aav<» tikslą ir tvirtą pately- 
iimą* kuris yta krašto stip-

Kariuomenė nepriva- 
ls vienai kuriai nors partijai 
tarnauti ir būti jos jėga, bet 
privalo ji, pilna to žodžio 

ramne, visai tautai priklau- 
oytJL.. Galutinį? pasakymas y- 
ra, kad mūsų kariuomenė re
miasi teisingumo atsakotnybė 
ir valstybės nepriklausomy
bė”.

(Bos daugiau)

rydamas nelemtas griuvenas 
iš sielos, kūno ir visa ko sy
kiu. — Dr. HM1.

gus gali visais laikais valdy
ti kaip nori kiekvieną jo kū
no organą ir veikimą. Vėl 
visas kūdikio prigimtas sma
lsumas turi būti patenkintas 
tiesos ir tikrenybių perstati- 
nėjhnais, o nepaliktas nuves
ti savo auką į klaidą. Ana
tomijos, fiziologijos ir filozo- 
fijos, o ne šlykščios literatū
ros mokytojus turėtų būti 
vaga, per kurią įgytos žinios 
ateis jauniems.

Lytinio apetitas žmogaus 
pilname subrendime yra taip 
įgimtas kaip apetitas valgiui 
ir po priderančiomis auklė
jančiomis įtekmėmis bus lai
komas daug šventesnis. Vie
nas turi savyje asmeninę svei
katą ir askueninę gyvybę; a- 
ntras genties sveikatą ir gy
vybę. Su teisingomis ir pa-

Kaip apsaugoti jaunuosius kankamemis priemonėmis gy-

(XX) Liet. Ttotesakon orehyvaa 1967 
m. gavo dainų AS04, liaudies melodijų (gti*-
dę) 561, fon^nrfų uKikraM. mibdiH 7*2, jį piblMTO... Viri Į»ririn»- 
daimSkii 3«, blev,w 582, vaikų ir pine-

' ^V5, ' aUd’ M ‘'“‘•‘‘H »*» Aidima IvatriMe iater-
i«” i kT OrV,JU-^ ’t J ” 'r nacionalistų dal^a. «h>o Ui-
d«ų 3,426* mįslių o,177, burtų ir prietarų į ... 3 .
9,0!Č, tantotyriftių aprašymų 163, šdkių ir n W ° ie*kO •
iaidimą 277, maMų 37, įvairių 212, iš viso
32,152 vienetų.

♦ ’ • • ' • -r.

los. Bubedievimnaas mūsų 
kraštai yra raošiamas. Tai

Lietuvot Ūki© Būklė 
Sparčiai Gerėja

Palyginus šių metų pirmo 
ketvirčio Lietuvos ūkio būk
lę su praėjusių metų tuo pa
čiu laiku matyti šiemet jos 
žymus pagerėjimas. Padidėjo- 
sies žemės ūkio produktų 
kainos išlygino sumažėjusias 
ūkininkų pajamas dėl bloge
snio praėjusių metų derliaus. 
Iš pramonės gaminių dau 
ginusia pakilo statybos me
džiagos* ypač geležies ir jos 
dirbinių ir miško kainos. Be
ndras prekių kainų indeksą- 
šiemet pakilo 3 punktais ir 
prašoko vidutinį paskutini*; 
dvejų metų kainų lygį. La 
biau pakilus žemės ūkio pro
duktų kainoms, kaip pramo 
nėe gaminių, taip vadinamo.: 
“kainų žirklės” šiemet su
siaurėjo.

Šiemet prekyba vyksta no 
rnialiai. Daugiau perkama že
mės ūkio reikmenų. Kai kur 
padidėjo trąšų ir žemės ūkio 
mašinų pirkimas. Pramonės 
gofnyba, palyginus su praė
jusiais 'metais, yra padidėju
si. Gerai veikia linų perdir
bimo, odų fabrikai, plytinė.-, 
lėfltplūvės, celulioaos ir fane
ros fabrikai. Iš viso daugiau

nuo piktų papročių

Vienintelis būdas apsaugo
jimui jaunųjų nuo piktų pa
pročių tai yra sergėti ir mo
kinti teisingai, pirma, visus 
tarnus ir jaunųjų auklėtojas, 
o antra, visus vaikus ir jau
nuolius iki protas nėra pil
nai pribrendęs ir siela pride
rančiai neišauklėta ir šiaip 
saugiai nepatvirtinta.

Auklėjime yra galima taip 
nukreipti sielą ir svarbiąją 
energiją į kitas vagas, kad 
joks negamtinis noras nepa 
kita ir ka<b protas valdytų vi
sus sielos geismus.

Raumenų išvystymas turi 
eiti pirma ir lydėti protinį 
išvystymą. Geismai visuomet 
klausys, kuomet sielai yra 
priderančiai vadovaujama ir 
raumenys yra priderančiai va
rtojami kokiame nors užsiė 
mime arba sveikame pasimn-

venti be vogimo arba be lau
žymo teisingumo įstatymus, 
žmogiškas gyvenimas būtų 
gausesnis ant šios planetos 
ir veisiamojo veikimo paten
kinimas labiau gamtinis. A- 
tėmimas gamtinių progų dar
bui ir garbingų užsilaikymo 
priemonių guli apačioje dau
gybės nedorybės ir piktada
rystės. Žemė £ulyg teisės pri
klauso gyviesiems, o ne ne
gyviesiems; visiems, o ne ke
liems. Kiekvienam, ką jis pa
gamina ir visiems lygios ga 
'mtinės progos yra tikro tei
singumo įstatymas. Lytys bu
vo padarytos laimei ir ne 
nedorai ir skurdui ir žmogiš
ki įstatymai, kurie pirma, ro
dos, beveik verčia, ir tuomet 
baudžia piktadaryste, turėtų 
ilgiau neteršti1 mūsų įiStatų 
knygų. Teisingas politinis ir 
sveikatos auklėjimas yra rei
kalingesnis, net, kaip pramo-

nkštinime. Gerai išauklėtast ninis arba literatinis auklė- 
ir sutaringai išvystytas Žano-'jimas. — Dr. Dtfttnn.

M-jumau
SAVANORIO MIRTIS

Guli jaunas kareivėlis, perverta krūtine,
Akys temsta, kraujas liejas, miršta už tėvynę.

Spaudžia ginklą prie krūtinės, žemelę bučiuoja, 
Džiaugias, kad laisva tėvynė, mirdams nedejuoja.

“Kaip saldu mirt už tėvynę”r vos girdimai tarė, 
Stingstančia ranka ant savęs kryželį padarė.

Paskutinį kartą stengės akeles pramerkti, 
Pamatyti mergužėlę, žodelį pratarti.

Paprašyt neliūdėti mylimo bernelio*
Kad žolynėlių prisėtų ant jojo kapelio.

Kartą, kitą suvaitojęs pradėjo merdėti,
Neištaręs nei žodelio pradėj nekrutėti.

Taip Lietuvos SAVANORIS už tėvynę žuvo, 
SANITARAI su neštuvais greit prie jo pribuvo.

Bet jau rado kareivėlį vien saldžiai sapnuojant, 
Iš krūtinės kraują tekant, bet jau nedejuojant.

Liūdnais veidais, ašarotais kapelį paruošė,
Mažyčiu medžio kryželiu kapelį papuošė.

Lietuyytta

tik vaizdeli® pasauliam karo,'dirba tos pramonės šakos, ku- 
į kurį trečia* internacionalas ries apdirba žaliavą eksporJungtinių Amerikos Vaistyta} gyvtntte 

jai suvalgo mėses 152-5 tonus per nrimią.. mus graži soja įtraukti, 
Paskaičiuokite* kiek tai bua per (metus. kad paakui galėtų mūsų kra

tui arba gamina statybai rei
kmenis. Padidėjus didžiausio

pramonės gaminių vartotojų jį ketvirtį bankrutavo tik 10 
— kaimo gyventojų perkama- firmų, kurių skolos siekė 
jai galiai, padidėjo ir bendra 650,000 litų- Pernai tuo pa- 
prekių apvarta. Ūkininkai čia metu bankrutavusių te
gaudami daugiau pinigų, rū-' mų skolos siekė 670,000 litų. 
pinasi likviduoti užsilikusias1 Per tą laiką įsisteigė 2 nau- 
skolas, be to, savo laisvais'jos pramonės įmonės su 30,- 
kapitalais padidino kredito 000 litų kapitalu. Vekselių 
įstaigose indėlius. protestuota šiemet kur kas

Stambesnių firmų bankro- mažiau, apie 7B-80 ouoš. ma
tų šiemet nebuvo. Per pirmą Žiau kaip pernai. ftb.



PirmacLlenla, Viri 21 3., 192? ęjrtgii

Mažųjų Skaitytojų Skyrius Vilniaus Malda Neturiu Tėvelio

Šiemet Baigusieji Katalikišką j Sti:
-Tfc i* v * i 11 <>!••• hūt’ žmon°8 norą.Pradinę Mokyklą Mokiniai

(Tęsinys)

Praeitam “Mažųjų Skaity
tojų Skyriaus” numery ‘pa
skelbėm daugumą baigusiųjų 
lietuvišką katalikišką pradinę 
mokyklą mokinių, tačiau ne 
visus, šį kartą tenka papil
dyti Chicagos lietuviškas mo
kyklas baigusių sąrašą ir pa 
sidžiaugti dideliu 
skaičiumi.

Šv. Antano mokyklą (Cice
ro, III.) baigė 25 mokiniai:

Jonas Anglickis, Pranas Barčia, 
Ernestas Kaminskas, Danielius Kelp
šas, Pranas Kelp&as, Vladas Luki- 
ta, Petras Lygutis, Raimundas Ma-

* * *
Praslinko kiek laiko nuo, 

tos nelaimingos nakties, kada 
atėjo tas pats senelis pas sa
vo žmoną ir sako jai.

— Ar girdit Nebegalima 
čia muma toliau gyventi, nes 
tasai žydas, kurį mes nužu-tulionis, Raimundas Rimdžius, Vin . . .

centas Spirkoff, Juozas Sukola, A-t^ėm į dangų šauktasi atkersi- 
dolfas Staiiiūnas, Alfonsas Vilke-'jimo.
lis, Pijus Vilkelis, Juozapina Ar-

Pažymėtina, kad susilaukė
me žinių apie mokslo metų 
užbaigimą net iš tolimų ry
tinių valstybių — Pennsylva- 
nijos (Mahanov City). Pagei- 
įautina susilaukti žinių iš vi- 

lietuviškų mokyklų Jung
inėse Valstybėse. Tos žinios 
MUU pranešu kas ką veikia, 

ir bus paraginimas prie uoles
nio veikimo tarp savųjų ir 
pamilti savąsias lietuviškas 
mokyklas.

Mes lietuviai džiaugiamės 
turėdami savas, lietuviškas 
mokslo įstaigas. Džiaugiamės, 
kad galime savo vaikus išauk
lėti lietuviškoj dvasioj. Mes 
parodysim savo dėkingumą už 
visa tai leisdami savo vaike
lius į šias mokyklas.

Šv. Kryžiaus mokyklą (Chi
cagoj, Town of Leke) baigė 
32 mokiniai:

Edvardas Adomavičius, Vanda A- 
domavičiūtė, Irene Bukenaitč, Jo
nas Cerkauskas, Edvardas Dolikas, 
Teodoras Gaidelis, Emilija Ginele-1 
vičiūtė, Stanislovas Gurbliauskas, 
Stanislovas Jakimauskas, Stanislava 
Janutytė, Petras Jasaitis, Ona Ka- 
marauskaito, Jonas Landis, Elena 
Macikaitė, Antanas Martinkus, Vin
centas Meškenas, Victoras Mickfi- 
nas, Vincentas Mikalauskas, Irena 
Mikutytė, Konstancija Naruševičiū
tė, Louise Navickaitė, BroniMlava 
Norkiūtė, Kazimieras Paičiūtč, Jo
nas Petravičius, Elena Saimonaitč, 
Steponas Sriubas, Elena Uksaltč, 
Vincentas Urba, Pranciškus Vaiče
kauskas, Elena Vendzelytė, Juoza
pina Vendzelytč ir Tarnas Zapolskis.

Juozapina Venzelytė ir Tarnas 
Zapolskis pasižymėjo moksle aukš
čiausiu laipsniu. Juozapina Varne
lytė laimėjo stipendiją j Sv. Kaži- ' 
miero Akademiją.

mokinių la^aitž> Stefanija Bilevičiūtė, Bro
nė Jakštaitė, Valerija Kinaitė, Ele
onora Masilioniūtė, Darata Muraš- 
kaitė, Stasė Mozeriūtė, Marijona 
Navurskaitė, Bronė Stančikaitė, E- 
lena Visakavičiūtė ir Pranė Zabe- 
laitė.

MAHANOY CITY, Pa. — 
Birželio 13 d., šv. Juozapo 
parapijos salėje įvyko mokslo 
metų užbaigimas.

Programą labai gražiai iš
pildė mokyklos mokiniai, iš
mokslinti šv. Pranciškaus Se
serų. , .

Kalbą baigusiems 8 skyrių 
pasakė dr. T. Tacelauskas, šv. 
Vardo draugijos pirm. Ame
rican Legion medalį gaVo V. 
Valinčins ir Marie Sklaris. 
Trophy cup — Helena Svin- 
knnaitė ir J. Smolenskas. Pet
ro Kubertavičiaus dovaną po 
$2.50 už lietuvių kalbą — He
lena Shadis ir J. Drabnia.

Šv. Juozapo mokyklą (So. 
Chicago) baigė 7 mokiniai:

Irena Zulcaitė, Antanina Morkytė, 
Leonardas Majus, Edvardas Zivat- 
kauskas, Kazimieras Baranauskas, 
Andriejus Niekrošius ir Juozapas 
Stulga.

Irena Zulcaitė gavo stipendiją į 
Šv. Kazimiero Akademiją.

Šv. Juozapo mokyklos 8 
skyrių baigė 49 mokiniai-nės, 
kuriems klebonas kun. P. Cės- 
na įteikė diplomus. Mokyklą 
baigė sekantieji:

Isabelle Bučvinskas, Helen Bie- 
1 linas, Mildred Bokus, Anna Bara
nauskas, Anna Česeikas, Helen De
reškevičius, Wanda Diškevičius, 
Frances Dulskis, Lucy Gulden, Ma- 
thilda Jakubonis, Helen Jodesky, 
Catherine Jusaitis, Constance Ka
li n skas, Franees Kareckas, Florenee 
Kuzmikas, Irene Laukaitis, Mary 
Leskauskas, Leoną Macejunas, Elea- 
nore Mažeikas, Helen Shadis, Anna 
Seibert, Josephine Šilleikis, Lillian 
Setevičins, Marie Skalaris, Genevie- 
▼e Stankevičius, Isabelle Stenskis, 
Helen Svinkunas, Violet Urban, Ma- 
thilda Urban, Leoną Yext, Adellc 
Zaveckis, Francis Andrulis, Mieheal 
Baranauskas, Edvard Basaitis, Ed- 
ward Čiginskas, Peter Deesing, Jo
seph Dranbnis, Gera'ld Janevičius,

!George Klimčauskas, Charles Kris- 
tapavičius, Charles Kregnas, Joseph 
Leskauskas, George Milauskas, John 
Pageigala, Victor Šerksnis, Anthony 
Šerksnis, Joseph Smolen, Joseph 
Stocus ir Vincent Valinčius.

Dovanos duotos ir tiems, 
kurie kasdien išklausydavo šv. 
Mišių ir nė vienos dienos ne
apleido mokyklos.

Programa paliko labai gra
ižą ir malonų įspūdį.

SENŲ ŽMONIŲ PADAVIMAS

Senovėje ant aukšto Lė
vens kranto, apaugusio traš
kančiomis giriomis, stovėjo 
maža trobelė. Pietų šalyje nuo siimti žydelio prekes 
trobelės tekėjo Lėvuo. Rytinė- ’gi kitaip jų nebuvo

Bet šeimininkei užėjo ne
lemtoji pagunda. Ji, norėdama 
praturtėti, būtinai norėjo pa- 

Kadan- 
galima

MELAS

je dalyje buvo nedidelis skly
pelis išdirbtos žemės; šiauri
nėje maža pievelė, kurioje 
dažniausia ganydavosi tos 
trobelės savininko arklys.

paimti^ kaip tik tą žydelį nu
žudžius, todėl tokia mintis jai 
ir atėjo į galvą. Per visą nak
tį ji negalėjo užmigti ir galop, 
kelia vyrą ir jam sakė savo su 
manymą. Vyras suniekino, 

nebe-

Žmona išsyk nenorėjo tikė
ti, bet keletą vakarų paklau
sius įsitikino, kad jos vyras 
jai tiesą kalbėjot. Ypač vieną 
vakarą jiems buvo baugu, ka
da nužudytasai šaukė atkerši- 
jimoi

— Dieve visagalis 1 Prakeik 
tuos, kurie mane, vargšą ke
leivį, nužudė, o mano žmoną 
su vaikais paliko našle be 
duonos. Viešpatie! Atkeršyk 
jiems.

Ir atsiliepė iš dangaus bal
sas: — už penkiolikos metų.

* * *
Nuo to atsitikimo praėjo 

daug metų, kai vieną vasaros 
vakarą užėjo smarki audra. 
Senelis su senute sėdėjo- tro
belėje. Tuo tarpu kaž-kas į- 
važiavo į kiemą. Abu, baimės 
apimti, išėjo pažiūrėtu Sutiko 
kunigą su vežėju. Pasirodė, 
kad kunigas važiavo nuo ligo
nio, ir, užėjus audrai, užsuko 
į trobelę.

Šeimininkai kunigą ėmė vai
šinti. Bevaišinant šeimininkė 
nešė lėkštę su obuoliais ir 
kaž kaip atsitiko, kad lėkštė 
iškrito iš rankų ir sudužo, gi 
obuoliai išlakstė į visas pu- 

. Šeimininkas pradėjo ją 
barti, sakydamas, kad koki 
nelaimė neatsitiktų jų namuo
se, nes dar pirmą syk ją gy
venime taip at&itikę. Bet kuni
gas juos nuramino. Pavalgęs, 
ir pasimeldęs kunigas atsigulė. 
Truputį numigus, kažkoks bal 
sas kelia jį iš miego. Nubun
da. Apsidairo. Pamatęs, kad 
nieko- nėra, vėl atsigula ir už
miega. Bet balsas ir vėl jį ža
dina. Atsikelia, persižegnoja, 
užsidega žiburį, pasimeldžia 
ir vėl atsigula. Vos spėjo akis 
sudėti ir vėl tas pats balsas jį 
budina. Galop, neiškentęs tų 
žadinimų, kelia savo vežėją ir 
rengiasi kelionėn grįžti namo. 
Išvažiavo jau švintant. Pava
žiavus nemažą kelio galą, at
siminė kunigas užmiršęs bre
vijorių. Vežėjas nuėjo atneš
tų. Jau ateina, bet brevijo
riaus neatneša. Jis pasakoja 
kunigui, kad toje vietoje, kur 
jie nakvojo, vien ežerėlis ty- 
vyliująs, o viršuj plau
ko stalelis su brevijoriumi.
Kadangi stalelis plūduriavęs

0, Skaisčiausioji Panele
i Marija, kuri iš Aušros Vartų
ištisus amžius švietei mūsų
kraštui ir savo malonių spin-
dūlins bėrei I pažvelk į skaus-

Blogas paprotys - meluoti. m„ 8UraUinta9 Tav0 vaikeli,
!**»J^?*i«* Per prievarta atskirti 

nuo Tavęs, mes esame tarsi 
našlaičiai, netekę savo moti
nos. Ilgesys graužia mūsų šir
dis. Ne vien dėl priešo nedo
rybių, bet ir dėl savo nuodė
mių netekome Vilniaus, ta
čiau žinome, kad per Tavo 
užtarimą galėsime jį vėl at
gauti ; tad puolame prie Tavęs, 
mūsų širdžių Valdove, su nu
žemintu prašymu: išprašyk 
mums iš savo mieliausiojo 
Sūnaus nuodėmių atleidimą, 
sužadink mūsų viltį, praskink 
mums kelią į Vilnių, sukelk 
lietuvių tarpe vienybės ir ga
lingo pasiryžimo dvasią nuga
lėti visas kliūtis, kad vėl galė
tume linksmybės ašaromis 
sveikinti Tavo stebuklingąjį 
paveikslą ir giedoti Tavo Sū
nui ir Tau meilės ir garbės 
himnus. 1 i »

0, Marija, dangaus ir žemės 
Karaliene, sergėk ir globok 
mūsų Tėvynę ir Tavo vaike
lius. Amen.

nelaimių. Daugumas mažų vai 
kų tą paprotį turi; tai Mau
rus paprotys, nes ir seniai, 
jei jie tik įprato maži meluo
ti, meluoja.

Dažnai vaikai pasakoja: 
“Aš einu. Žiūriu — guli kiš
kis. Aš tą kiškį sugavau ir 
nešuosi Tas kiškis man įkan
do ir paleidau”. Bet taip nė- 
buvo, kaip jis pasakoja, O pa
sakoja kaip tikrą tiesą.

Kas meluoja, tai paskui, 
kad ir teisybę sako, niekas 
nebetiki.

Aš kaip pradėjau eiti į mo
kyklą, parėjus namo sakyda
vau: “Tėte, man reikėjo są
siuvinių. Prašiau mokytojo. 
Man mokytojas davė. Tėgte, 
duok pinigų mokytojai grąžin
ti Bkolą”. Tėtė davė. Bet aš 
tėgtei melavau, nes aš sąsiuvi 
nių ig mokytojo neėmiau. 
Aš tik pamažiau, kad kitas 
vaikas važinėjas su pačiūžo
mis (ledžingomisi), panorėjau 
tų pačiūžių ir aš. Tada sakau 
jam: “Parduok”. Jis klau
sia: “Ar turi pinigų!” — 
“Atnešiu ryt”, atsakiau.

Parvažiavau namo su pačiū
žomis. Pamatė tėvas ir pa
klausė,: “Kur gavai?” — 
“Radau”, vėl pamelavau. 
“Meluoji” Tėtė paėmė gerą 
rykštę ir supylė skersai nuga
rą, paskiau da-r f kerčią pa
klupdė. Galų gale" pasakiau, 
iš kur gavęs pačiūžas.

Dabar žinau, kad meluoti 
yra negerai.’ Per melavimą 
daug nelaimių atsitinka.

Daugiau nebemeluosiu, nors 
ir niekas nemuštų.

Klemas Jarušaitis

Neturiu tėvelio,
Nei motinėlės,
Tik turiu, sesutę,
Kaip girios gegutę.
— Nueiki, sesute,
Ant didžio dvarelio, 
Pažiūrėk, sesute,
Iš kur vėjas pučia.
Pažiūrėk, skaute,
Iš kur vėjas pučia:
Ar nuo rytelių,
Ar nuo vakarėliui

— Nei nuo rytelių, 
Nei nuo vakarėlių,
Tik nuo tos šalelės, 
Kur motulė guli.
Ant motulės kapo 
Žolelė nedygo,
Tiktai išdygo 
Baltoji liepelė.

Baltoji liepelė 
Plačiomis šakelėms, 
Plačiomis šakelėms, 
Pačioj viršūnėlėj.

Pačioj viršūnėlėj. 
Gegulė kukavo,
Gegutė kukavo,
Taip grandžiai dejavo

Toje1 trobelėje gyveno senu- . .
kas su savo žmona. Jiedu jau^ie^ augiau
buvo pasenusiu. Jų trohels mųatyti ir miegot, sau ramia, 
buvo toli atskirta nuo kitų
gyventojų, todėl ir juodu su 
žmonėmis retai tesueidavo.

Vieną kartą į tą trobelė at
keliavo žydas su savo prekė
mis. Kadangi jau buvo vaka
ras, tai žydas, bijodama* 
miškais keliauti, ir, antra, kelio 
nežinodamas, jų paprašė jį 
priimti nakvynėn.

Šeimininkė sutiko. Pavalgy
dino. ir davė vietą pailsėti.

Bet ji negali užmigti. Antrą 
kartą kelia savo vyrą iš mie
go ir vėl jam tą patį sako. Ji 
pamažu pradėjo jį įtikinėti, 
kad jie pasidarysią turtingi, 
nereikėsią vargti ir daug viso 
kių gerybių ji iš to išrokavo. 
Ant galo tarė.

— Jeigu tu mano norų neiš
pildysi, tai aš mirsiu.

Jos vyras, ją labai mylėda
mas, pradėjo abejoti, gal būt

viduryje ežero, todėl jis jo ir 
negalėjęs paimti Kunigas 
stebisi, netiki, ir abu grįsta 
pažiūrėtų. Privažiuoja tą vie
tą, žiūri, ištikrųjų, ežeras, o 
viršui ežero plauko brevijorius 
su staleliu. Kaip tik kunigas 
prisiartino prie ežero, tuoj 
stalelis priplaukė prie kranto 
taip, kad galėjo lengvai paim
ti. Paėmus brevijorių stalelis 
nuskendo, o kunigas sugrįžo į 
namus.

* * 4

Paukščius ir Vėversys

Paukščius tiesė tinklus ma
žiems paukšteliams pasigauti. 
[Atlėkė vėversys ir paklausė, ką 
jis darąs.

— Statau miestą, — atsakė 
paukščius ir, pasitraukęs ša
lin, pasislėpė už krūmų.

Vėversys su didžiausia nuo
stabai apžiūrinėjo tinklus; pa
matęs pabertus po tinklu grū
dus, prišoko arčiau kiek les- 
terti ir pakliuvo į tinklo akelę.

— Koks aš buvau kvailas! 
— aimanavo paukštelis: — 
viena man tėra paguoda: jei 
toks yra tas tavo miestas, ku
rį tu įrengei, tai daug pereis 
laiko, kol rasi kvailų, pano
rėsiančių tokiame mieste gy
venti !

— Pirk, dėde, laikraštį, — 
berniukas pasiūlo žmogui.

— Neįsiūlysi vaike. Nes 
šiandien jame nieko gero nė
ra.

— Kaip tai? Yra! — spi
riasi berniukas.

— Man nepasakysi. Vakar 
anūkas pirko, tai ir aš pats 
mačiau, kaip didelėm litarom 
buvo parašyta 4 4 paskutinės 
žinios.*n

“Tegyvuoja Geradaris 
Žmogus”

Nelaimingas vergu, pabė
gęs nuo savo pono, vėl buvo 
sugautas ir pasmerktas nužu 
dyti. Atvedė jį į didelę erdvą 
aikštę, mūro tvora aptvertą, 
ir paleido ant jo baisų liūtą. 
Sužiuro daugybė žmonių.

Liūtas puolė niaurodamas 
vargšą žmogų, tik staiga stabt 
sustojo — ir ėmė linksmai šo- 
kinėti aplink jį, uodega mo
suodamas, ir pradėjo priete- 
liškai laižyti jam rankas. Žmo 
nės, dideliai nustebę, klausė, 
vergą, ką tat reiškia.

Vergas štai ką papasakojo: 
‘Kai aš pabėgau nuo savo po
no, pasislėpiau vienoje tyrų 
uoloje. Vieną kartą ateina pas 
mane, grandžiai unkšdamas, 
štai šitas liūtas ir rodo savo 
snukį, į kurį buvo įlindęs aš
trus dyglys. Aš tą dyglį ištrau 
kiau, ir nuo to laiko liūtas 
parūpindavo man žvėrienos 
maistui, ir gyvenom mes tame 
urve draugiškai. Per paskuti
nę medžioklę mus išskyrė ir 
paėmė jį ir mane nelaisvėn, 
dabar gi džiaugias geras gy
vulėlis, mane; pamatęs”.

Visi žmonės gėrėjosi žvėries 
dėkingumu ir šaukė: “Tegy
vuoja geradarys žmogus! Te
gyvuoja dėkingasai liūtas! ’ ’ 
Vergą paleido iš nelaisvės ir 
gausiai apdovanojo. Nuo to 
laiko liūtas, it naminis šunelis, 
visur paskui jį sekiodavo, nie
kam bloga nedarydamas.

Mat, dėkingumą jaučia ir 
laukiniai žvėrys.

— Kodėl tavo šuniukui lie
žuvis išlindęs? — klausia Pet
rukas Jonuką.

— Matyt, jo per trumpa 
galva, — filosofiškai aiškina 
užklaustasis.

/rh-irr.*" 1 ifl

♦ — Ai—ai—ai! Toks mažas, 
ir papirosus rūkai!?

'-i— Ką daryt, dėde!? Aš it 
pats nepatenkintas, bet kad 
niekaip prie pypkės negaliu 
priprasti.

B*

šernas ir Lapė

Kalba žmonės, kad dabar 
toje vietoje buvo išsikėlusi iš 
ežero trobelė ir jeigu žmonės 
būtų į ją įėję, tai jau būtų 
nebeskenduši, bet kadangi 
žmonės į ją nėjo, tai, praslin
kus kai kuriam
nuskendo.

Šernas galando miške savo 
iltis į medį, ir jį užėjo lapė. 
Prisiartinusi tarė:

— Kam sveikas taį darai? 
Medžiotojų šiandien negirdėti 
ir iš viso jokio pavojaus ne
matyt.

— Teisybė, mano kaimynė
le, — atsakė jai šernas: — bet 
tu žinai, kad man mano ilčių 
galės prireikti, kada mano gy
vybė atsidurs pavojuje. O pa
vojaus valandoje jau nebebus 
laiko galąsti iltie.

Žmogau, ir tu visados būk
laikui, ji vėl iš anksto pasiruošęs bet ku- 
A. Gintarėlin.\ riam pavojui (“E. P”).
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PAKELIUI Į LIETUVĄ

(Laiškas iš Berlyno) 
Ražo Vincus Uždavinys

1 mentus... Atrodo, kad dar Sovietų Rusijos ir Vokietijoj rašinėtos ant specialių stul-.
pų ir lentų, įdėtuųs iš bra>-bent kokius du mėnesius reiks jiavilijoiiai, kurie išstatyti 

laukti, kol |>ui'oda bus gaju- Senos pakraštyje, vienas prie-

Prieš išplaukdamas iš A- 
merikos laksčiau kaip imuIu- 
kęs, nežinodamas, kur bėgti, 
nedUrdamas, kas svarbiau, o 
kas 9 taip svarbu... Ir paga
liau vos net*vėlavau guriai-
vm*,. Įlipau*pats paskutinis . „ ......, . . . . ; , - , . •» nesirgo. Gerai jautėsi ir ma
išiu jau visi takai, lieptai ls ....... ,i no bendrakeleiviai kunigai, 

kurie kas rytas kėlėsi apie
krantu buvo nuimti. Net su
draugais atėjusiais prie 
“Queen Mary” padoriai at
sisveikinti negulėjau.

Dabar jau esu Berlyne. Ry
toj Dievo padedamas žadu pa 
siekti Lietuvą Turėdamas va 
lumiėlę laisvesnę noriu pasi
dalyti savo pirmais įspūd- # • *
žiais iš* kelionės su Amerikos 
lietuviais.

Dairas “Queen Mary” iš 
New Yorko išplaukė gegužės 
26 11 valandą dienų. Prad
žioje nežinojau, ar kas lietu
vių plaukė ar ne, Tik vėliau 
suradau toje pačioje turisti
nėje klasėje tris kunigus: iš 
Worcester, Mass. kun. A. Pe
traitį, iš Bochester, N. Y. 
kun. J. Bakšį ir iš So. Boston, 
Mass. kun. Jeąkų. Su jais 
daugiausiai ir prasikalbėjome, 
sėdėjome sykiu prie vieno 
stalo pietaudami, maudėmės
puiktose “Queen Mary ’’ mau-j ijjrir4ė , W&al. Vftid^ pagal 

klases po vagonus ir trauki
nius ir nemačiau nei kunigų, 
nei Razvądausko: prarijo Pra 
ncūzijos sostinė Paryžius, ku

dyklė^g, vaikščiojome po sau
lėtus denius, žaidėm bingo su 
visais turistais, klausėme ko
ncertų, kasdien žiūrėjome

RINKTYNĖS MINTYS. 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M- Kąružiškis

Birželio 21-ma Diena

“Mes turime mylėti vienas 
kitų”. — 1 Sv. Jono IV, 11.

Pasaulis yra pilnas meilės, 
kurį nėra daug geresnė už 
bet kokių meilę. Pečiaus ku
ras šildo kambarį, bet yra 
didelės krūvos medžių tarp 
ųkmenų ant kalno viršūnė'*, 
kur niekas negali jų pasiek
ti; bet šie nieko nešildo. Kaip 
ir šeimynoje — ‘meilė links
mina tėvus ir vaikus, brplius 
ir seseris, bet jei jie saugo
masi niekad nė žodžio nesa
kyti apie tai, ir tai būtų pi-
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PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ . BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO AP0RAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave, Tel. Crawford 4100

“moviug pįeturės”, sportavo
me ir ilsėjomės.,, Laive pato
gumai labai dideli. Nors parų 
dienų buvo Atlante stiprus 
vėjas ir bangos ritosi kalnais, 
bet mūsų Karalienės nei k’ok 
neįsupė ir laive ne tik <i«, 
bet ir niekas kitas jūrų liga

6-7 vai. ir ėjo šv. Mišių lai
kyti specialioje laivo koply 
čioje. Iš trečios klasės kar
tais užeidavo į mūsų ‘‘kolo 
nijų” vytis Pranas Razvadau- 
skas, o kartais ir 'mes jį tre
čioje aplankydavome, kur 
taip pat labai patogiai vis
kas įrengta ir labai gerai mai
tina.

Gegužės 31 dienų, anksčiau 
visus prikėlė laivo stewardai, 
nes jau švintant buvo matyti 
Prancūzijos krantai. Sunku 
buvo skirtis su geru laivu, su

pusgyvis, kai prisimeni Nevv 
York pi f t |j avenue arba Broa- 
dway, kai pagalvoji apie Chi
cagos doun town arba ir We- 
steru avenue Marųuette par
ke. Paryžius gerokai nuo A- Į 
merikos didžiųjų miestų at
silikęs ir savo judėjimu ir 
savo puošnumu. Seniau jis

. . • **, man ir didelis ir puošnus al-malonių jo plaukimu. Visu y. r ..1 rodė — šiandien, pa važi nenorėjome dar bent keletu die
nų pasiirti, bet... visi malo
numai baigiasi, turėjo baigtis 
ir 'mūsų maloni laivo kelionė.

Išlipome visi Cherbourge, 
ibet tiek ir temateme vieni ki
tus, kad išlipome... Paskui iš

ktadarystė, jie nebus daug 
linksmesni kaip it nebūtų jo
kios meilės tarp jų; namai iš- 
rodys šalti net vasaros metu.

Mes išsiilgę tokio jautru
mo, kaip tųs, kurs radosi ap 
link mus, kuomet gulėjome 
ant mūsų motinos krūtinės; 
saumeilis jausimas, kurio jo
kia plunksna nė liežuvis ne
gali teisingai išgirti, kadangi 
tyla savo dainoje geriausia. 
Jaunystės trumpame ei! ei- 
da! tai! mes ieškome kąrš- 
čiausios meilės, mes pagrie
biame raudoniauaių rožę, bot 
kuomet ji suvysta, duok Die
ve, kfld vėlyvesnį žiedai, nuo
lankios pijonkos pakiltų mu
ms pp gyvenimo rudens dan
gumi. Duok Dieve, kad koks 
'mylimasis būtų arti laiminti 
mūsų pavargusį kelių su ne
klastingu jautrumu. — Vi&ael Metas Aplink. |

I

DBAUOIS

Iš draiverių streiko. 12 dienų streikavę Omaha, Nebr., t 
sunkvežimių (trokų) draiveriai užvakar susitaikė su kom- * 
panijomis. Č'a parodoma streiko įmetu draiverių Įiarverstų 
trokų. Skobas draivervs buvo sumuštas.
** r..x ■- x. u., i .. v ......... —i - t i i i i ■ —

' ja savo laimėjimus. Rusui 
Iš ligi šiol atidarytų pavi- didžiuojasi savo staliniška ko- 

lijonų didžiausių įspūdį daro nstitucija, kurios ištraukos iš-

ri dabar nepaprastai gyva, 
nes vyksta pasaulinė Paroda.

Paryžius, sakau, dabar gy- j lankiau, dar buvo kaip ir no
vas, bet vis dėlto j's atrodo pradėta rodyti... Atidaryta ne

jus po Amerikų, atrodo, susi
traukęs, sumažėjęs... Ir Eife
lio bokštas, kuriuo visuomet 
žavėdavaus, dabar atrodo 
kaip ir pritūpęs... Einpire 
State buildingas nustelbė Ei- j 
felį...

Paryžiaus paroda labai j- j 
domi, verta kiekvienam jų pa- I

LIFE'S BYWAYS

matyti, tik... deja, birželio 
mėnesio pradžioje, kada aš jų

daugiau kaip dvidešimtoji da 
lis.., Visų -kita dar dulkes 
lentos, suverstos plytos, ce-

nooFLEss; 
* pla rėš

T d. 
WEXT. 

744^

Nupigintos Ka.lnos ant visko. 
Smulkūs Ir lengvi išmokėjimui

DR. B. H. SCHEFFER
IleptLstas per 23 metus 

8228 SO. HALSTED STREET 
Aeo Tliestre Bldg.

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 val.’tik.
Tat OANal 9528

■yfau SŪRU You ^HoT* 
ANP KILLEP HIM <£u$ r

X'K»4OW THE. ?ARM 
ThiNC HAS AU AMMOYIMC

HABi-r OF J3LINKIH£ 
AT H£*i

tiuui užbaigta ir atidaryta. Ir 

Pabaltės trijų valstybių b«‘ii 
drųs puvilįjojuis, taigi ir Die 
tuvos, žadama atidaryti tik
birželio 17 dienų. Man lun- žinjška skulptūra darbininkę 
kant dar nieko jaivįlijone ne-iir darbininkės, kuriuodu iškė- 
buvo, tik įspūdinga skulptū-'lę kūjį ir piautuvų rėdos puo 
rinė grupė, berods, latvio da'- Į lų vokiečių arų... Tai savo 
liniuko (kirbas, vaizduojąs tris tiška vienų ir kitų demonstra 
brolius: lietuvį, latvį ir es cija. Vieni ir kiti demonstruo-

AKIŲ GYDYTOJAI LIETUVIAI DAKTARAI DR. P„ ATKOČIŪNAS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OITOMEI'HICALI.Y AKIŲ 
SPECIAimTAS

Suvlrft 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų įtempimų, kuri 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimus daromas su 
elektra, parodanf-ių magiausias klai
das. Specialė atyda atkre'plaųia į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuu 10 iki 8 v. 
Nedalioj pagal sutartj. Daugely 
atsitikimų akys a(IUMx>ii>os Ik- aki
nių. Kainos pigios kaip nlriniau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7oa0

Sceley 0328 
Dr. K. Nurkaltis

rialui r yra su 
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Ave., 8519 Com- 
mercial Ave. So. Chicago, 111. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rocktvell St. 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Ree. TeL Repnblic 5047

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 ,

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

V ai. pagal sutartį 
6322 So. Western Avenue 

PROsoeet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 luboe

(-HICAGO, fi Ja 
Telefonu MJDw»y 2880 

OFISO VALANDOS:
vųksro. Nedaliomis noo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir neo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994 
Ree.: TeL PLAsg 2400 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

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

Pirmadienis, biri. 21 d^ 393/

gakmenių padarytas Rusijos 
žemėiupis ir, žinoma, viso u« 
ntre, gėlėmis apsodinta dbj- 

l’s mus atsisukęs į Rusijos žiulė joties Stalino figūra

žais kitų. Abudu pavilijonai 
milžiniški. Vokietijos didžiu*

pavilijonų, kurio viršuje mil- Vokiečiai rodo įvairius tech
nikos laimėjimus ir kviečia 
turistus į savo ‘‘gražių že
mę”. Tenka pasakyti, kad 
šiuo metu daugiausia lanko
mi yra rusų įr vokiečių pa-

(Tęsinys 5 pusi.)

LIE IUVIAI DAKTARAI

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Vulumlos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus scretlų, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Lipįios ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto._________________
TaL CANal 264b

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

'Ketvergaia pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

Tel CANal 0402
==J5=S=3=3

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGUOS VARIAI
Tel. Ofc. UEPubllc 7 SS S 
Mcli-ose Park 62U

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlrlud. Ir senktadienlalr 

9-12 v. rytų: 1-5 p. p.; 6-9 v. y. 
AeStadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 v. lkl 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties-

, Tel. LAFayette 8016

OR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

__________Pagal 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
CHICAGU. ILL._______ _

Office Houra
2 to 4 and / 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

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

Seredomie1 ir Nedčl. pagal sutartį
REZIDENCIJA *

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7808

4 f 57 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. a

Rezidencija ų
8939 Sų. Olaremont Ave.

Valandos S—10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutartį

Tel OANe’ 6257
Ree. FROepųet 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI '

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6606 Sp. Artesian Arų. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro
Office Phone Ree. sad Offiee

PROspeet 1028 2359 S. Leavltt St.
VaL 1-4 pp. tr 1-9 vak. OANal O7M

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAI)

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

NedCilom ir Trečiadieniais
Pagal Rutaril

Tel. Office Went>orth 6330
Res. Hyde Park 3395

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

Valandoe 2—4 pe pietų, 7—8 v. vak- 
'šakvroa aaradnmia jr anbatomia

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 ‘

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave. 
TeL LAFsyeMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaus li
goninė, kaip jų pripažinę American 
M ėdi cal Aasociation ir Amariaaa 
Oollege of Surgeons, yra Olas* ▲ 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri 
kos medikaliai antoritetai mūsų li
goninę priskyrš prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokltoe 
jos patarnavimu 2700 W SOtk Sv, 
tol. HEMlock 6700.

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct., CkW>. IH. 
U tam., Ketu ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted Sk. Ohleese 
Paned., Sered. ir Sųbet. nuo į—f f,

Tel. Ofiso t
LAFaystte 40Į7 

Tel. namų:
HEMlock 6289

DR. A, G, RAKAUSI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Ayęnue
Ofiso vųl.: 2—4 įr 6—8 P, M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 Ą. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekrųadiauiaia 

pagal sutartį
==

Rep. t
24C8 w. 99 Hk

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HĖMlock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėlinmįe susitarus

Sųbatoma Cicero!
144< So. 4»th Čt.

-Nuo 6 ik) 9 vų)- vak-

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHiOAGO
Rez. 6951 S. Mapkwood Ąv.

T«L HEMlock 3977 
Treėiad. ir Sekmad. pagal sufartį 

šeštadieniais nuo 7-0 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

TeL HEMlock 4848

Tel. BOŲlemd 7042

DR. C, Z. YEZB’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
erti 47th Street 

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

TeL Ofiso ĘOUlererd 501S-14 
Ree. KENwood 6107

DR. A, J, BERTASH
Ofiso V»l. euo 1—8; nuo 8:80—8iS0

756 VVest 35th Street
1 1 1 1 i . - ■ r . » r-
Ofiso Tel. VIRginia 0080

Reddendjoe TeL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
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tt KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJU DRAUGUOS 
XVIH SEIMO PROTOKOLAS

k

(Pavardes dedame taip, 
kaip jos mums atsiųstos, dėl 
to už kaiknrių pavardžių tik- ', 
rūmą neatsakome. Red.) 

(Tęsinys)
Marųuette Manor. — Šv. 

Kaz. Akad. Rem. 8-tas skyr.: , 
A. Rašlutienė, M. Balnienė, 
A. Pi-naitienė, S. įAdomaitie- 
nė, T. Petrukevičienė, E. 
Gečienė, S. Urbienė, E. Kar- 
nauskienė, F. Bordauskienė, 
Jl. Zarombienė, O. Proeevi- 
čienė. Nek. Pras. Pan. Šv. 
Mer. sodalicijn: S. Bartkaitė, 
O. Mosbeikaitė, S. Mosteikai- 
tė. L. Vyčių 112-ta kuopa: J. 
Juozaitienė, C. Burba, B. 
Vaišnoras, E. Misievičius. Šv. 
Rožančiaus ir Altoriaus Prie
šinio draugija: B. Laadauekie- 

' nė, M. fttanislovaitienė. Apaš
talystės Maldos ir Tretinin
kų: N. Sakaitė, A. Jonaitienė. 
O. Prosevičienė. Nek. Pras. 
Panelės Šv.: E. Macekonytė, 
O. Šimkiūtė. Minis t rantų dr
augija: A. Kamarauskienė. 
Šv. Barboros draugija: J. Stoš 
kienė, E. Svenciskienė. P. Li
leikienė, T. Galučienė, J. ir M. 
Lūkesiai. Motinų Mokyklos 
rėmėjos: F. Burba, H. Phi
llips, V. T rust. Šv. Teresės 
draugija: E. Jagmin, II. Phi
llips,^
L. R. K. A. ?His. ' 163 kuopa: 
K. Mickienė, F. Stogiūtė, I. 
Lukošiūtė, J. Mickelūnas, J. 
Butkus, M. Juozaitienė. Mo
terų Sąjungos 67-ta kuopa: 
A. Aleksinnas A. Poška, K.

f

Kliauga, A. Rašinekienė, A. 
Šimutis. Marijonų Rėmėjų: T. 
Goberienė, T, Petkienė, P. 
Gailius. Draugystės Šv. Kaizi- 
mi-ero Karalaičio: R. Andre- 
lūnas, J. Staniulienė, S. Ci
bulskis. ljabdari»g< a Sąjungos 
23 kuojia: A. Rimidaitė, S 
Stanulis, B. Nenartonis. (At
stovių 59 — draugijų 15).

Cicero, Ulincas — šv. Kaz. 
Akad. Rem. 9-tas skyr.: E. 
Brown, 0. Reikauskienė, E. 
Kelpšienė, L. Šeputienė, Šv. 
Kaz. Akad. Rem. Jaunnmečių 
9-tas skyr.: H. Garmus, E. 
Muraska, G. Mozeris, Kra
sauskienė. Apaštalystės Mal
dos draugija: 0. Reikauskie
nė, A. Milašienė, M. Laurinai
tienė. Visų Šventų draugija: 
B. Daukšienė, A. Kajenienė, 
A- Aleksandravičienė, Moterų 
Sąjungos 2 kuopa: M. Bukaus
kienė, 0. Sanvsonaitė. Lith. 
Home Ouner Club: J. Mazo- 
naitis, A. Bartošius. L.R.K.A. 
Sus. 48-ta kuopa: J. Mikolai- 
nis. Labdaringos Sąjungos 3- 

|čia kuopa: M. Laurinaitienė 
O. Šileikienė, A. Ivanauskas. 
Draugystės Šv. Antano: A. 
Valančius, F. Vitkus, J. Gry
bauskas. A.L.RK. Federaci
jos 12- taskyr.: 0. Antanaitė, 
J. A^tkaaaė,;A^^knė. Nek.. 
Pras. Pan. šv.: B. (Aleksūnai 
tė, F. Kaminskaitė. Šv. Aloi 
zo Ministrantų: J. Angliški 
(Atstovių 33 — draugijų 13) 

West Side. — Šv. Kaz. A 
kad. Rem. 10-tas skyr.: J. Bi- 
tinienė, V. Jenkevičienė, M. 
Masalskienė, V. Kunickienė, 
O. Dačiolienė. Aušros Vartų 
Altoriaus Tarnautojų: Abdo- 
mas Brazaitis Bronius Zala
torius. Lietuvaičių Baltos Le
lijos P-os klubas: Emillie 

i Surwill, Katherin Valonis. 
.Aušros Vartų Pan. Šv. Mot. 
ir Mer. dr-ja: J. Bernotienė, 
A. Drumstienė, E. Capienė A- 
paštalystės Maldos: M. Stum- 
brienė, M. Balčiūnienė, G. 
Parnškienė. Tretininkų kuo
pa: O. Budrikienė, F. Šlioge
rienė, E. Matkevičienė. Nekal
to Prasidėjimo Mer. sodalici- 
ja: Aušros Va-rtų Altoriaus 
puošimo: Karpauskienė, Tar
vainienė, Budrikienė. (Atsto
vių 21 — draugijų 7,).

Chicago Heighte. — šv.

Georgia valst. kaperis. Paprastai, automobilistai, pama
tę policininką važiuojant motocyklu, sulaiko važiavimo grei
tį, kad išvengtų “tikieto”. Georgia vai. įsakyta vieškelių 
policijai dėvėti farmerių “uniformą”, kad neatkreiptų au
tomobilistų dėmesio. Čia matome vieną tokių “kaperių” ra
šant “tikietą” sulaikytam automobilistui.

bų ar kitų daiktų pirkimą. 
Pas jus ten pigiau ir dides
nis pasirinkimas.

Dienos dabar takai karstos.
ApžiArėjęs viekų, kas Pa

rodoje tuo tarpu atidaryta, 
birželio 6 dienų rytų išvykau 
iš Paryžiaus Berlyno ekspre
su. Gamta visoje- puikybėje, 
viskas žaliuoja, tai Važiuoti 
tikrai smagu buvo*. Trauki
nyje susiradau ir lietuvį p. 
Liutkų, važiavusį iš Pary
žiaus Kaunan. Jis daug klau
sinėjo apie Amerikos lietu
vius ir pats žadėjo kada pro
gai pasitaikius aplankyti. Jis 
dirba Lietuvos atstovybėje 
Paryžiuje.

Berlynas po Amerikos ir 
Paryžiaus dar labiau apmi
ręs, bet kaip visuomet šva
rus, tvarkingas. Daug kas 
nauja atstatyta ir rodomi spe
cialioje parodoje Hitlev'o va
ldžios laimėjimai.

Siųsdamas visiems broVann 
amerikiečiams mane paaįsta- 
ntiems, atmenantiems ir jau 
užmiršti suspėjusiems širdin 
ginusius linkėjimus iš Euro*- 
pos, važiuoju Uetuvon, pasi 
žadu vieną kitą laišką para
šyti ii: iš ten.

Kaz. Akad. Rem. 13-tas skvr.:. Moterų Sąjungos Chicago A- 
B. Mikalauskaitė. S. Lelingai- pskričio: Z. Bartkaitė, A. Za- 
tė, O. Daukšienė, V. Galnaitė.1 gūnienė, B. A bromai tė, K.
Šv. Kaz. Par. Choras: B. Ja- 
navich, S. Montvilos. (Atsto
vių 7 — draugijos 2).

Indiana Harbor — šv: Kaz. 
Akad. Rem. 21-tas skyr.: 0.

Gudienė. Federacijos 42-ta 
kuopa: O. Eismjnskienė, 0. 
Gudienė, E. Šalkauskienė. Šv. 
Rožančius Mot. Dr-ja: E. Šal-

Sriubienė. Lietuvos Demokra
tų 13-vardo: Dr. J. Vilkišius. 
L.R.K. Lab. Sąjungos Cen
tras.: B. Nenartonis) J. Dim- 
šą, J. Šliogeris. A.L.R.K. 
Federacijos apskritis: I. Sa
kalas, J. Grišius, J. Brazaus
kas.

Viso 18-tame Seime dalyva-
kauskienė. Altoriaus Puošimo: vo 112 draugijų ir 346 atsto- 
E. Grimailienė, Šv. Pranciš- Al
kaus Mokykla: D. Matulevi- j (Bus daugiau)
čiūtė. (Atstovių 7 — draugi
jos 5į)

Gary, Indiana. — Šv. Kaz.
Akad. Rem. 22-tas skyr.: B.
Yuraitienė, 0. Kurpalienė, M.
Agurkienė. Moterų Sąjungos 
61-ta kuopa: K. Pažerienė.
Šv. Mykolo Draugija: M. Pa
žėra, J. Duhonis. (Atstovių 6 
— draugijos 3),

Miscellaneous — Šv. Kaz.
Akad. Alumnietės: E. Prose- 
vičiūtė, C. Burba. Jaunamie- 
čių Šv. Kaz. Akad. Rėm.:
S. Bartkus, V. Balnis, F. Eu- 
rkaitė. E. Mikšis, B. Ružins- 
kas, H. Brnktenis, H. Šliteris.

PAKELIUI Į LIETUVĄ

——i-

“Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC O2W kilocvkfcs)

VENETIAN MM8HKNT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Graknamių

Didžiattsva paminklų dirbtuvė Chicagoj 

SuvirA 50 metų prityrimo

Pirkit* tiesiai iŠ dirbtuvės ir taupykite

Ifm attikome darbų daugeliai žymesnių 
Chieagoe Lietuvių

527 HORTH WESTERN AVENUEamu cnavD ava.
Telefonas SEEIey SU03

Ohicage, minofe

Ką tik padarytos ateinan
čiam seoonui. Daugybė pa
gerinimų. Lengvas pagavi
mas stočių. Graži išvaizda 
ir gražus, knalonus balsas: 
RCA Victor, Philco, Zenith, 
Grunow, Radionas. Visus 
galite matyti, šalę vienas 
kito iškrautus Budriko did
žiulėj krautuvėj. Dabar 
prieš sezoną kainos daug 
pigesnės, o rudenį bus bran
gesnės.

Didelė nuolaida už seną 
radio.

Jos. F. Mik, lot.
3417 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010

Budriko proirr»m*l: Nedalioje
WCFL- — 970 K. nuo 7:30 lkl 
R vaIca/tp.

ranedėlIatH Ir Pėtnyčtomia WAAF 
— 920 Kll. kaip 6:00 vai. va
ka: e. _____

Ketvergais WHS*C — UM KU.. 
kaip 7 vai.

GERIAUSIOS VAKACIJOS...
LIETUVOJE

Važiuokite Lietuvon su DRAUGO ekskursija

Liepos 2 d.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

GRIPSHOLM
per Švediją

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

Dėl kainų ir informacijų kreipkitės į

DRAUGO LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 So. Oakley Ave. Td. CANai 7790

CHICAGO

(Tęsinys iš 4 pusi.)

vilijonai, abiejuose tiesiog 
spūstis, negalima prasigrūsti 
ir žmoniškai ką nors pama
tyti.

Kitos rūšies, bet taip pat 
įdomūs, 'jau atidaryti, Dani
jos, Norvegijos, Olandijoc, 
Šveicarijos, Italijos, Palesti
nos ir Monako pavilijonai 
Amerikos ir Anglijos dar sta
tomi Senos pakraštyje.

Maistas Paryžiuje dvigubai 
ir net daugiau pigesnis, kaip 
Amerikoje. Užtat visa kita 
tikrai brangiau. Važiuojan
tiems amerikiečiam Europon 
nepatarčiau galvoti apie rū-

PLATIEKITE 'BEAUGĄ’

Bartkų Šeimyna 
Išvažiuoja

Šįvakar Bartkų šeimyna 
apsvarsčius savo “PhVmbėrio 
Advokato” Bfaflrir susižieda 
vimą su turtuolio Corlingto- 
no dukterimi Stefanija, patys 
prisirengė važiuoti į vestuvių 
pokil-į ir ten praleisti atosto
gas.

z o*-*' •
Bartkų- šeimynos pasaka 

buvo leidžiama pastangomis 
Standard Fetfleral Taupymo ir 
skolinimo Įstaigos, 2324 So. 
Leavitt st., kuriai pirnrrttin 
kau ja J. Mockevičius, kuris 
taipgi prabils į klausytojus 
šįvakar. Programa šįvakar 
prasidės lygiu 10 valandą 
iš WHFC stoties (1420 k.) Ci
cero. Programų ves Povilas 
Šaltimeras. Klausytojas.

— Kad Kristus būtų ir tt> 
kstontj kortų gimęs Betteja- 
je, o ne manyje, vis delta aš 
žūčiau. t. W. Fterslcris 

SKAJTtKJTE ’MAUaĄ"

Urba FkMver Shoppe
4180 Archer Avenue

LAFAYKTT* SMO

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO J9TA1GA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTj

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

>-♦-»

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

MU

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮAMBULANCE

n V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I JN.rS.1 MIESTO DALYSE

P.l.Riflas
Lotta riez ir Smi 
J. LMeričk

3334 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4080

2314 West 23 r d Plooe 
Phone CANai 2515 

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

4348 So. California Ava,
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ava. 
Phone YARds 1138-1139

A. Masalskis
A. Pėdu
S. įstate

——
3907 Lituaaiica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

1410 S*. M Ct. Cieero

714 W«rt fttrmt 
MOriroa m

VtH W«K 4ftb Street
Phone BOUIevard 5203-5566

B mirk ir Shk *** *»M W9 ■ Tei. PULIman 3708

K 4704 So. Weatem Ai 
TBVAS Tei. VIRginia 0883

MRB.
A. BITTIN

MKHKMr
. Datar nlllo 

paminklų vertybes. Didelis 
paairiakiTnes parmaklų ti
grini akmenų ir madų. 
Kainos nuo 315.00 ir auk.

Atsakantis darbas 
M W«t lllth St,

KTarly 0000

0AKY, JND. LAIDOTOTIŲ DMRT0MAI
i KELNER—PRUZIN

OevieaaUe pateMravrimu <— Moteris patarosoja 
Phons tOOd _ OR <. IMh Ata



e Pirmadienis, birž. 21 d., 193?,

VIETINES ŽINIOS Po So. Chicagę LABAI ĮSPŪDINGAI ŠVENTE KAROJO- per tuos narsiuosius jūreivius• • • . • • • •  y •

Iš M. S. 55 Kuopos 
Susirinkimo

WEST SIDE. — (Birželio

J4orthsaidiečiai 
Darbuojasi

NORTH SIDE. — Naujos,
1’) d. įvyko M. S. 55 kp. pus- gražios šviesos bažnyčioj jau 
metinis ir priešseiminis susi- sudėtos. Bažnyčia gražiai nu- 
rinkimas. Sųjungietėms maty- dažyta. Panelės Sv. statula 
Ii rūpi organizacijos reika- atnaujinta; tai auka Mari jo-

Gegužės 12 d. susituokė cho 
ro narė Bronislava Lasaus 
kaitė su Benediktų Lanisar- 
giu. Per šliūbų choras giedo
jo, “Veni Creator” ir pora 
solo giesmių choristė J. Cic- 
kevičiūtė. Vakare įvyko puo
ta, į kurių susirinko daug 
giminių ir pažįstamų.

MENES IR VISUOMENES ŠVENTI

lai, nes Šis susirinkimas bu
vo skaitlingas ir gausus įvai
riais nutarimais. Susirinki
mas turėjo garbės savo tarpe 
matyti ir M. Brenzaitę, 55 kp. 
organizatorę ir M. S. Garinis 
Narę. Praeity M. Brenza i tt 
šiai kuopai yra daug gražių 
darbų nuveikus, ypatingai pri 
sidėjusi aukomis ir per daug 
metų raštininkavo.

Susirinkime išklausyta eilė 
gražių raportų. Piknikėlio ko
misija pranešė, kad parapijos 
“Rūtos” daržas yra užimtas 
šio mėn. birželio 27 d. Pelnas 
piknikėlio eis pusiau su para
pija. M.Brenzaitė piknikėliui 
c ūko jo $5.00.

Toliau priimta keletas nau
dingi] seimui sumanymų ir 
išrinktos atstovės, būtent: M. 
Brenzaitė, M. Jasnauskienė, 
O. Šlurmienė. Seimui aukų pa 
skirta $10.00. Nutarta prisi
dėti ir prie seimo1 reikalų 
Laimėjimui knygutė šiame 
sus-me beveik visa buvo už
pildyta pačių sujungi ečių. M. 
Bienzaitė Seimo Reng. Kom 
raštininkei S. Sakalienei už 
kitų knygutę užmokėjo $5.00, 
r.ors ir prie pirmutinės pri
sidėjo su $1.00. Tokiu būdu 
kp. vardu užpildytos 2 kny
gutės.

Kp. pirm. R. Mazeliauskie 
nė davė sumanymų, kad pas 
Jasnauskus selino reikalams 
sutengti greitu laiku bunco 
žaidimų. Išrinkta komisija iš 
M. Aitutienės, B. Kraujoiit- 
nės, ir S. Balčiūnienės.

Šeiminio bankieto progra 
mo skelbimus rinkti apsiėmė 
M. Jasnauskienė ir R. Maze- 
liauskienė.

Taigi kuopoje netrūksta 
gražių darbų, o darbščiųjų 
sųjungiecių pasišventimu jie 
lengvai bus atlikti. Ta pa-ti

nos Sovaitės. Pavasarinis pa
rapijos piknikas nedaug da
vė pelno iš priežasties šalto 
oro. Kamivalas irgi buvo su- 
< nikdytas lietaus, šalto oro 
ir kitų priežasčių. Tačiau ke
letas šimtų lieka taip nuo pi
kniko, taip ir nuo karnivalo. 
Palys iparapijonai aukoja po 
kiek kas gaii ir aukos plau
kia be perstosimo. Tįk apie

Chicagos Policijos 
Field Day

KAUNAS. — Jau treti me
tai, kaip Lietuvoje yra šven
čiama taip vadinama kariuo 
menės ir visuomenės diena. 
Kiekvienos tokios šventės pro 
ga galima pastebėti, kaip vi
suomenė vis labiau domisi sa
vo kariuomenės gyvenimu, jų 
lemia ir jai pritaria. Tas ka
riuomenės ir visuomenės arti 
mas ryšys, ypač ryškiai bu
vo pastebimas šių metų ka
riuomenės ir visuomenės die
noje (gegužės 23 d.).

Dienos išvakarės •
šventęs išvakarėse jau ga-

kiavo gusarų daliniai, pėsti
ninkai, šauliai ir... jūrininkai, 
kurie į save traukė ypatingų 
dėmfsį. Didelės minios žmo
nių spaudėsi vis arčiau, no- 
ritlamos pamatyti patikrini
mų, kuris kiekvienų vakarų 
•Atliekamas kiekvienoje karei
vinėje.

Tokie pat vieši patilc:mi
mai buvo suruošti Šančiuose. 
Ankš. Panemunšje ir Fredo

lietuvis siuntė sveikinimų Lie 
tuvos Baltijai, savo pajūriui.

Gatvėmis žygiuojančius ka 
rius visur lydėjo nuoširdūs 
minios džiūgavimai, nupelny
tos ovacijos.

Kamivalas
Vėliau Nemunu įvyko hii-

Kaunas juos sutiko prie Vy
tauto Didžiojo tilto džiūvavi- 
mąis, plojimais, ovacijomis. Į 
danvų buvo paleista šimtai 
rakietų, kurių ugnys įvairio
mis spalvomis nudažė dangų. 
Vytauto Didžiojo tiltas tvis
kėjo gausiai iliuminuotas. Va
ndens karnavalu ir buvo bai
gtos kariuomenės ir visuome-vėlių ir baidarių karpava'a

Jis prasidėjo nuo Napoleono nės dienos išvakarės, 
kalno ir baigėsi prie Vytauto 
Didžiojo tilto, kur visi laive
liai ir baidarės, vieno laivo 
lydimi, atplaukė. Karnavale 

j dalyvavo per 130 laivelių ir

16 ŽUVO HIMALAJŲ 
KALNUOSE

Liepos 4 d., Comiskey pa
rke rengiama Chicagos poli
cijos vadinama Field Day.
Bu3 baseball rungtynės tarpe buvo justi šventadienis-
dviejų policijos tymų - StonįRa nuotajka. DeSimtys tūks

je (Kauno priOmiesčiuOuC).
Vo patikrinimo pėstininkai, baidarių. Karnavalo dalyvius

gusarai ir šauliai pražygiavo 
didžiosiomis Kauno gatvėmis. 
Į juos buvo metamos gėlės, 
keliamos ovacijos ir šaukia-

iš karnavalo pradžios vietos 
išlydėjo minia žmonių, bet

SIMLA, Indija, birž. 20.— 
Vokiečių mokslinės ekspedici
jos 16 narių žuvo Himalajų 
kalnuose. Juos užmušė nusly-

dar didesnė minia —- visas dusi kalno dalis.

rinės ir pietinės dalių miesto. ,anZ.ių iinonių užplūdo Kau- ln’a valio. Sunkvežimių žalu-
\7, onn m ».b, n a i —. _ __ _ ? _  — ~ 1 . —y. . . , , ^‘sas P^nas skiriamas fon-jnQ g^ves. Visi buvo pasi-

pora Šimtų neatmok^ta, o vi- duii lruriu0 6elpi*ii»oe našlės puoję gere5Biais rūbais ir iš 
sos kitos bilos jau atmokėtos, policininkų, žuvusių einant vit0 k8Bnie{;u vi kiuose buvo

pai eigas. pastebimas tam tikras iškil-
mingui-.as. Krautuvių vitri
nos pasipuošė Valstybės Pre-

Finigų kasoj dar turime.

Dabar laikas rengtis prie 
metinio parap. pikniko, kuris 
įvyks liepos 25 d., Vytauto 
parke.

Mūsų gerosios moterėlės da 
bar plauja medžius bažnyčioj, 
suolus, grindis, o vyrai pra
dės medį varnišuoti. Taigi, 
n-jitlisaidiečiai labai gražiai 
darbuojasi. Lai Dievas jiems 
padeda ir toliau darbuotis dėl 
Dievo ir tautos. Raporteris

Suimti Trys Niekšai

Policija suėmė tris niekšus, 
kurie pasigrobę 16 m. mergi
nų ir išsivežę į Forest pre
serve kėsinosi išgėdinti. Su
imtieji yra: John Levand, 21

mynais pauoštų, pravažiavo 
moksleiviai. Po šauniųjų rai
telių šimtinių ir audringų 
minios palydų, suskamliėjo 
dar audringesnis valio atžy
giavusiam jūrininkų būriui.

talento Antano Smetonos pa- kaulių moterys ne tik jiems 
veikslais bei gėlėmis. Be to, P° kojų metė gėles, bet gėlė- 
daugumas krautuvių vitrinų 5n*s apkrovė ir jų vadų ir pa
buvo iliuminuota, Knriunnie- jūrininkus. \ isų laikų 
nės ir visuomenės dienos iš- lygiuojančius gatvėmis jūri-
vakarėse įvykęs viešas ka
riuomenės dalių vakarinis pa-in. amz., io brolis Raymcno, . . , ., .

y, . tikrinimas buvo įdomiausias20 m., ir Bruno Brown, Iri _______  ‘ ___ , t

r^=
M A T Y K I T JE JI ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
VACUUNf-CLEANER 

ATLIEKA 32 DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakės

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykais pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. AVabash Avė., Chicago.

Ramygalos Aido 
Klūbo Piknikas

m., 1914 Eilėn avė. Mergai
tės klyksmų užgirdo netoli 
buvę du policininkai ir niek
šus suOmė.

išvakarių programos punktas. 
Plįe Įgulos bažnyčios išsivi-

DYKAI!

Ramygalos Aido klūbas re
ngia piknikų birželio 27 d., 
Spaičio miškely, prie Archer 
avė., Wlllow Spring.

Klūbo nariams pranešu, 
kad susirinkimas įvyks pirm., 
birželio 21 d. vakare, J. Kro- 
tkaus name, 2136 W. 24 st. 
Bus svarstomi svarbūs klu
bui reikalai.

Šis klūbas yra pasiryžęs i- 
taisyti laikrodį į Ramygalos 
bažnyčios bokštų, iš visų ke
turių pusių.

Lietuvoj, gal būt, bus pir
ma tokia bažnyčia.

Sukruskime, ramygaliečiai, 
kad pajėgtume tai atsiekti.

Koresp. J. Cinikas

ŠĮ VAKARĄ DU 
SUSIRINKIMAI

T0WN OF LAKE. - Šį 
vakarų, 7 vai. Šv. Kryžiaus 
parap. salėj įvyksta Labda
rių 1 kuopos svarbus susirin- 
kimas.

Šį vakarui 8 vai. toj pačioj 
vietoj įvyksta Praneiškiečių 
Rėmėjų 3 skyriaus susirinki
mas. •

Šių draugijų nariai kvie
čiami atsilankyti.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Full-flavored

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

O Kraft American haa a i 
full-flavored riebuma that I 
it perfeet for Mndwicbm. And for 
cooked diabm yoa can depend on 
(Aū American Gbeeee to mėlt

/. f/.

-perfeet
for cookingl

“Sauee Pan Sėt.” Žino
kite: Dykai tam, kurs su
ras vienų naujų “Draugui” 
skaitytojų pusei metų ir pri
sius Š3.50.

MALDAKNYGES

Gavo “blank eyes”. Edward Gross ir Nada Myanovich, 
kurie buvo sumušti praėjusį ketvirtadienį prie Chicago Sta-’ 
dium, kur įvyko streikuojančių plieno pramonės darbininkų 
nias-mitingas. Jiedu dalino lapelius prieš C. I .0. .(k

Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, .............................. $3.73

Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ......................................... $4.00

Nauja* Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais .......... .. .............. ........... ............ $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk........................ .. $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos viri.......................... $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais............ 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš. ................................................. $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais viri................................... 75c
šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ................................................................................ $2.50
Jėzus Mano Pagalba, didelėmis raidėmis............... $2.53

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ava. Ohicago, Illincia

rinkus n>jnios sutiko karšto
mis ovacijomis, reiškė jiem* 
savo meilę ir savo džiaugsmų. 
Visa tai vaizdžiai parode lie
tuvių prisirišimų prie Jūro.% ,

■■ ■I ‘ " 11 ■ ' —
NAUJAI ATIDARYTAS

LIETUVOS
SANDELIS

911 West 33rd Street 
Užlaikome KUMPIUS Ir kltua 
skanumėlius importuotus IS Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
Lietuviški, nes Jie yra gauti per

BALTIO IMPORT 00.
809 West 19th Street

TDKSrANČIAl Jį PAŽĮSTA
Tūkstančiai Amerikos lietu

vių yra girdėję Vinco Užda
vinio prakalbas. Tūkstančiai 
Amerikos lietuvių žino, kaip 
gražiai jis kalba. Visi jo pra
kalbomis susižavi. Bet ar vi
si žino, kad jis yra lygiai ga
bus rašytojas ir kad jis yra 
parašęs keletu, knygų. Knygų 
ir apšvietos mylėtojai Vinco 
Uždavinio raštais lygiai taip 
susižavi, kaip ir jo prakalbo
mis.

DRAUGO knygyne turime 
Vinco Uždavinio parašytas 
knygas “Europa iš Automo
bilio” ir “10,000 Kilometrų.”

Abi knygos yra kelionių ap
rašymai.

Knygoje “10,000 Kilomet
rų” autorius aprašo kelionę 
per Europų ir Siaurinę Afri-, 
kų. Jų jis atliko 1932 metais 
vykdamas su Lietuvos maldi
ninkais į Eucharistinį kongre
sų Kartagenog mieste Siaurės 
Afrikoj. Knyga yra su žemla- 
piu ir 167 paveikslais. Turi 
412 pusi. Aprašoma Vokietija, 
Austrija, Italija, audiencija 
pas šventųjį Tėvų, Roma, Af
rika, Ispanija, Liurdas, Pran
cūzija, Belgija. Tai įdomybių 
įdomybės. Kaina $2.00.

“Europa iš Automobilio”
autorius aprašo apie Vokieti
jų, Čekoslovakiją, Austriją, 
Vergrijų ir Pietų Slavijų. 
Knyga taipgi gausiai paveik
sluota. Kaina $1.00.

Šiomis knygomis visi gėrė
sis ir žavėsis. Įsigykite iš 
DRAUGO knygyno, 2334 So. 
Oakley Avė., Chtcago, Ilk

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.
LICENSED ELECTRIOAL 

CONSTRUOTINO ENOINEER

Šviesų ir jėgos įtaisymai
įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Avė. 
TeL OANaI 7514

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ

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

Išmokam

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RUOTOJAR

Kas norite namu, išvalyti Ir lft- 
popleruotl, tai kreipkitės J ;

J. Purtokaa
<425 So. Rtchmond St.

Tel. Hemlock 2578

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti sena. paSaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

PARDAVIAn i NAMAS

Bargenas! Pardavimui 10 apartmen- 
tų namas su 3 krautuvėm. Brigh
ton Parke. Kreipkitės j P. Sloger, 
PANal 1956.

PARDAVIMUI LOTAS

Pardavimui lotas pigiai. Arti Wau- 
keg-an, III,, prie gražiaus ežero. Su- 
Mnoklte “Drauge.**

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras farmos darbui. 
Senas ar jaunas. Patyrimas nerei
kalingas. Turi mokėti draivytl tro- 
ką. Atsišaukite laiAku praneSJaml 
amžių lr klek norite algoa Box 
J 18, DRAUGAS, 2334 So. Oakley 
Avė.. Chicago.

PARDAVIMUI RESTORAiNAS
Tardavlmul Barbecue lr restoranas. 
47th lr Halsted. Labai prieinama 
kaina. Turime tuojau parduoti. 
BOUIevard 5374 po ftefital vai, vak.

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 3 aukėčlų mūrinis na
mas. po 4 kambarius. 1810 W. 
Cullerton. <8900. Pilnas aukgtas. 
Geram stovy. Kreipkitės 2815 So. 
D am e n Avė,

KAMBARYS RENDON
Rendon gražus kambarys. Porai ar 

1 vienam. Marquette Park. . Turi 
būti katalikai. 2466 W. 68th St.
REPubllc_>_56»7_£0__SeAtal_^aL_vak.

PARDAVIMUI GROKERNft

! Pardavimui grosemė Ir bučernė. 
6545 So. Wlnchester. Gerai lėdlrb-

! tas blznia PrležastĮ patirsite ant 
i vietos.

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko/nedaro žmonijos la
bui. H. Marion

PLATINKITE “DRAUGĄ’

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
GAVBIB, SABONIS, Bt7LAW, BANKEVKIUS, BACKYS


