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NACIAI UŽDARO KATALIKIŠKAS 
MOKYKLAS BAVARIJOJE

Nusprendė jas pakeisti savo 
betikybinėmis mokyklomis

BAVARIJOS VYSKUPAI IR KATALIKAI 
GRIEŽTAI KOVOS UŽ LAISV?

BERLYNAS, birž. 21. — pakeisti savo viešosiomis.
Bavarijos vidaus reikalų mi- 
nisteris \Vagneris įsakė užda
ryti visas katalikiškas viešą
sias mokyklas visoj
joj- > . !

Šimtai tūkstančių katalikų 
vaikų apleidžia mokyklas, ka-

M misteris ^Vagneris aiški
nasi, kad jis pildo nacių vy
riausybės įsakymą. Ir, girdi, 

Bavari-ltas daroma ‘‘katalikams tė
vams sutinkant”.

Bavarijos vyskupai su vi
sais katalikais pasiryžo kovo-

dangi naciai nusprendė jas ti prieš nacių užsimojimus.

SUGRIAUTAS BLUMO 
MINISTERIŲ KABINETAS

Naują kabinetą sudaryti 
pakviestas Chautemps

PARYŽIUS, birž. 21. — At- rius metus ir 17 dienų
•wsir-

sistatydino socialisto Blumo 
ministerių kabinetas senatui 
atsisakius pripažinti premje
rui diktatorišką teisę tvarkyti 
valstybės finansus.

Premjeras Blumas keliais 
atvejais reikalavo senato pri
pažinti jam tą teisę. Žemesnie.

Pats socialistas Blumas bu
vo moderatinis premjeras. Jis 
buvo priešingas įvairiems kraš 
tutiniams gaivalams — komu
nistams ir fašistams. Taip pa
sakius, jo valdžia laikėsi kelio 
vidurio.

Respublikos prezidentas Le-
ji rūmai prieš keletą dienų hrun naują kabinetą sudaryti 
pripažino. Bet senatas rado, Į pakvietė jau dukart seniau 
valstybės finansai nereikalin- premjeravusį liberalą Camille
gi vieno asmens diktatūros. 

Blumo kabinetas Prancūzi
jos valdžioje išbuvo viene- sąstatą.

Chautempsą. Rytoj jis ban
dys sudaryti naujų ministerių

IŠ C.I.O. STREIKO

Youngstown, O., vienmarškinis pikietininkag bėga nuo 
policininko, pasiryžusio paleisti ašarinę bombą. (Acme Ph.)

NEPAPRASTŲ BAŽNYTI
NIŲ REIKALŲ KONGRE

GACIJOS POSĖDIS
CASTEL GANDOLFO, 

birž. 21. — Pačiam Šventą- 
jam, Tėvui Pijui XI pirminin
kaujant vakar čia įvyko ne
paprastų bažnytinių reikalų 
kongTegacijos slaptas posėdis.

PARALYŽIAUS IŠTIKTAS 
PARVEŽIAMAS Į CHICAGĄ

Chicago kapitalisto F. B. 
Snite sūnus 26 m. amž. prieš 
15 mėnesių Kinijoje “infan- 
tile” paralyžiaus ligos ištiktas 
šiandien parvežamas į Chicago 
specialiu traukiniu iš San 
Franeiseo. Jis įtaisytas į spe- 
cialę dėžę, kurios pagelba 
pumpuojamas į jo plaučius 
reikalingas alsavimui oras, 
nes be to jis turėtų mirti.

Jį pariydi jo tėvai, eilė

KATALIKŲ APAŠTALA
VIMAS MIESTŲ AIK
ŠTĖSE IR GATVĖSE

NACIONALISTU KARIUO
MENĖ ŽYGIUOJA PRIEŠ 

S ANT ANDERĘ

SKIRTI TRYS TAIKININ 
KAI PRADĖJO DARBĄ

Plieno fabrikų vedėjai žada 
atnaujinti darbus

CLEVELAND, O., birž. 21. į Girdler šiandien pareiškė,

BILBAO, Ispanija, birž. 21.
— Tūkstančiai nacionalistų 
karių iš rytinio, pietinio ir 
šiaurinio šonų įėjo į šį miestą |~ Darbo departamento skirti kad jo korporacija nedarys 
persikėlę per Nervion upę lai trys taikininkai streikuojan- jokios sutarties eu C.I.O., ku- 
kinai nutiestais tiltais ir tuo- čius C.I.O. darbininkus taikin- rio priešakyje yra neatsako 
jau pasuko vakarų link — į ti su plieno kompanijomis mingi žmonės.
Santander, kur link paspruko šiandien čia pradėjo darbą. jįs pranešė taikininkų boar 
baskų milicininkai. Kanuome- Pirmiausia bus pakviesti ir 
nė žygiuoja paimti paskutinę išklausinėti abiejų pusių ats-
Santandare radikalų 
šiaurinėje Ispanijoje.

Tas vra pirmoji nacionalis
tų problema. Antroji — pris
tatyti nukentėjusioms gyven
tojams maisto. Penki garlai
viai su maistu iš San Sebas- 
tian atplaukia.

gūžtą to vai. i .►

CLEVELAND, O., birž. 21. 
— C.I.O. streikuojančius dar
bininkus taikinti su plieno 
kompanijomis taikininkų boar 
das šiandien pirmiausia tarė
si su C.I.O. vadu J. L. Lewi- 
'su, kurs specialiai pakviestasIš vakarų šono dešunty. tfi- B Washingtono. 

katančių pabėgėlių su savo Repub|ic gtee, korporacyos 
manta grįžta į Bilbao miestų dir(.ktorilJ pirmininkas Tom 
ir apylinkes. Visi keliai tik oird,er toikjnink pa
marguojasi. ‘ •

Pačiam mieste gatvės nu
klotos stiklais ir griūvėsiais. 
Nacionalistų vadovybės pat
varkymu visi numirėliai ir su
žeistieji iš gatvių išrankioti.

ST. Paul, Minn., birž. 21.
— St. Paul arkidiocezijoje 
pradėtas katdlikų apaštalavi
mas miestų gatvėse ir aikštė
se patraukti Bažnyčion neką- j Imamasi valyti gatves. Radi- 
talikus, kurių žymus skaičius | kalsi prieš paspruksiant ne 
įdomauja jĮatalikybe, bet ne- vien sugriovė visus tiltus per
turi progos girdėti tikrojo ti
kėjimo tiesų.

Šiuo apaštalavimu užsiima 
archidiocezijos misionierius 
kun. C. M. Carty su dviem 
pasauliečiais.

Šiam darbui naudojamas

DIDELĖS LIŪTYS IŠTIKO 
CHICAGO SRITĮ

Vakar anksti rytą, tarp 3:004 
ir 4:00, didžiausios liūtys išti
ko Chicago miestą ir visą sri
tį. Per pusvalandį lietus kaip slaugių ir patarnautojų, taip-kelinti metai apaštalauja gat-
iš kibiro pylė. Perkūnijos a-

RAUDONIEJI NUŽUDĖ SU
ŽEISTI KARININKĘ

PARYŽIUS, birž. 21. —
Kapitonas Santiago Cortes 
bu negausinga civilinių snrgy- 
bininkų grupe ilgą laiką sėk
mingai gynė nuo radikalų
Švč. P. Marijos šventovę La kompanavo lietui. Visose že

mumose iškilo didžiausi eže
rai. Mieste užlieti patilčiai ir 
namų rūsys. Kai kur nutrauk
tas gaitvėkariais susisiekimas. 
Visur nuostoliai.

Sekmadienį buvo nepaken
čiamas karštis ir drėgnumas. 
Vakare pakilo audra iš vaka
rų pusės. Kai kur viesulas 
daug medžių išlaužė, arba iš
vartė. Keliolika asmenų su 
valtimis vos išgelbėta iš ežero. 
Perkūnas trenkė į bažnyčios

Cabeza, Ispanijoje. Galų gale 
radikalai užgrobė šventovę ir 
sužeistą kovoje kapitoną nu
sigabeno į savo stovyklą. Te
nai greitomis radikalai suda
rė “teismą” ir sužeistąjį nu
teisė sušaudyti.

Sužeistas kapitonas neturė
jo pajėgų stovėti. Tad radika
lai jį pasodino kėdėn, išnešė 
į kalėjimo kiemą ir taip besė
dintį nužudė.

Daliai suimtųjų sargybinin-
kų pasisekė pabėgti nuo radi- kaminą, 3528 So. llermitage 
kalų. Jie laimingai pasiekėave.
nacionalistų valdomą sritį iri Ši audra buvo trumpa. Pas- 
pranešė apie įvykį. ^kiau po pusiaunakčio kilo nau

Šią žinią atspausdino katali ja. t
kiškasi dienraštis La Croix.

SUIMTI AIRIŲ SAVANO
RIŲ VADAI

pat katalikų kunigas.

Šiandien priešpiet atvažiuos 
traukinys. Ligonis skubiai bus 
paimtas į Billings Memorial 
ligoninę. Jo liga ir parveži
mas iš Kinijos tėvui kaštuoja 
apie pusė milijono dolerių.

RENGIAMASI UŽSIENIO 
LIETUVIŲ DIENAI

taria pirmiausia įsigilinti į 
streiko priežastis ir stovį ir 
surastus faktus visuomenei 
paskelbti.

KOMUNISTUI NEPRIPA
ŽĮSTAMA PILIETYBĖ

Nervion upę, bet dar padegė: 
kai kuriuos valdiškus namus. 
Daugiau kokių nors piktada-

MILWAUKEE, Wis., birž.J
21. — Apygardos teisėjas Aa-

ŠIANDIEN KUMŠTYNES 
UŽ CEMPIJONATĄ

Šiandien vakare Chicagoj du 
sunkaus svorio boksininkai tu 
rėš kumštynes už pasaulinio 
čempijonato titulą. Imsis čem
pijonas Braddock ir J. Louis, 
negras. Abudu yra pagarsėję 
boksininkai.

DUBLINAS, — birž. 21. - 
Tš Ispanijos grįžo keli šimtai 
airių savanorių, kariavusių 
prieš radikalus. De Valeroe 
vyriausybės įsakymu policija 
areštavo grįžusiųjų vadus. Jie 
be vyriausybės leidimo buvo 
išvykę į Ispaniją.

rybių jie nesuspėjo 
kad nepakliūti į nacionalistų 
rankas.

Santander yra už 45 mylių 
automobilis au “traileriu”, ku ny° BH^ao. Nacionalistai ti
riam įtaisyti garsintuvai. I Kiši greitai apsidirbti su ten 

įsigalėjusiais radikalais. Ne- 
'pradžių bus apvažiuoti žinia, kur po to nugikels bas.

mažesnieji miesteliai, o paskui “respublikos” režimas, 
bus lankomi didesnieji mies
tai. , . ■«

Žinomas Bostono iš judaiz
mo atverstas Goldstein jau

vėse įvairiose šalies dalyse Lr 
turi pavykinau.

KAUNAS. — Liepos 17 d. 
Dariaus-Girėno tragedijos die 
na — yra švenčiama viso pa
saulio lietuvių tarpe. Kad ši 
graži tradicija apimtų ir Lie
tuvos visuomenę ir taip suar
tintų metropoliją su išeivija 
—- Akademinis d-jos užsienio 
lietuviams remti skyrius deda 
visas pastangas Tai dienai nu 
matomos paskaitos, atvykusių 
užsienio lietuvių demonstra
vimas etc. Norima, kad tas a- 
pimtų kiek galima plačiau — 
visą kraštą.

BERLYNAS, birž. 21. — 
Vokietijos uža. reikalų minis- 
teris Neurathas atidėjo toliau 
savo kelionę į Londoną.

BOLŠEVIKŲ “KULTŪ
ROS” LIEKANOS

dui, kad Republic Steel kor
poracijos fabrikai bus atidary 
ti ir į darbą priimti norintie
ji dirbti darbininkai. Warren, 
O., mieste ši korporacija ga
vo teismo “injunetion” prieš 
masinį fabrikų pikietavimą. 
Streikininkai neigia teismo 
nuosprendį, dar gansingiau 
susirenka fabrikus pikietuoti.

. .Yougstown Sheet and Tube 
kompanija taippat pasiryžo a- 
tidaryti savo fabrikus.

Bethlehem Steel fabrikai 
Johnstown, Pa., gubernato
riaus įsakymai yra uždaryti. 
Kompanija kreipias teisman 
prieš gubernatorių.

SOVETŲ LAKŪNAI VADI
NAMI DIDVYRIAIS

OAKLAND, Cal., birž. 21. 
— Iš Maskvos per siaurinį a-

rons atmetė S. Ąsojonako pi- šigalį be nusileidimo į čia skri
... . ilietybės aplikaciją patyrus, dę trys sovietą lakūnai nepa* 

atlikti,1_  . ___ ___  . i - m- _ •_ tu

Nacionalistų vadovybė pas
kelbė čia ka.ro stovį ir įsakė 
gyventojams sudėti jų turi
mus visus ginklus.

Keletas šimtų nacionalis
tams pasidavusių baskų mili
cininkų įstojo į nacionalistų 
kariuomenę. ,

STELMUŽĖ. — Kam teko 
būti Stelmužės bažnytėlėj, tas 
galėjo pamatyti įvairių šven
tųjų statulėlių, kurioR smar
kiai apdaužytos ir sulipdytos. 
Jas sudaužė bolševikai Lietu
vos kūrimosi pradžioje. Gra- ( 
žiausių šv. Petro ir šv. Pau
liaus statulų galvų visiškai 
nerasta, matyt, bolševikai jas 
visiškai sunaikino. Šios statu
los ir dabar gyventojams pri
mena, kaip bolševikai moka 
pagerbti sąžinės laisvę.

GAISRAS IŠTIKO BRITŲ 
LAIVĄ

kad jis yra komunistas. 
Pilietybės kvotėjas J. E.

Riley iš Chicago teismą pain
formavo, kad Asojonak buvo 
įtartas plėšimu ir areštuotas. 
Jo bute policija rado ne vien 
daug komunistiškų raštų, bet 
ir jo priklausymo komunistų 
partijai kortelę.

GEN. FRANCO DĖKOJA 
MUSSOLINIUI

ROMA, birž. 21. — Tspanų 
nacionalistų vadas gen. Fran
co telegrama pranešė premje
rui Mussoliniui apie Bilbao 
paėmimą. Nuoširdžiai dėkoja

VALENCIJA KALTINA VO- PrpjnJprui už reiškiamą juo, 
Franco, pasitikėji-

siekė šio miesto. Jie susidūrė 
su tirštais rūkais ir turėjo nu 
sileisti Swan salos ai r porte, 
Portland, Ore. Sovietų amba
sadorius J. Valstybėms jų čia 
laukė. Gavęs žinią apie jų nu
sileidimą, tuojau išskrido į 
Portlandą atvykusiųjų pasvei 
kinti.

Jis lakūnus vadina didvy* 
riais. Jie užsitarnavo šį var
dą, nes praskrido apie 6,000 
mylių -be nusileidimo rr ore iš
buvo ilgiau 63 valandų.

Prez. Rooseveltas lakūnus 
pasveikino.

KIEČIUS IR ITALUS generolu 
mą.

ĮSIREGISTRAVĘ SOCI
ALIAI APSAUGAI

.VALENCIJIA, birž. 21. —
Ispanų radikalų “teisėtas” NUTEISTAS VISAM G Y
režimas už Bilbao paėmimą 
kaltina vokiečius ir italus.

KAIP PASIKLOJO, TAIP 
• IŠMIEGOJO

VENIMUI

John Mikoš, 17 m. amž. plė
šikas žudikas, teismo nuteis
tas visą gyvenimą kalėti.

WASHINGTON, birž. 21. 
— iSocialės apsaugos boardas 
skelbia, kad įsiregistravusiųjų 
jau turima 27,794,396 asme
nys.

ZARASAI. — Zarasuose 
gyveno asmuo, metęs tikrąją 
žmoną ir susidėjęs su kažko
kia mokytoja, moterimi palai-

SYDNEY, Australija, birž. 
21. — Ties Samoan salomis, 
pietiniam Pacifike, gaisras iš 
tiko britų keleivinį 4,500 tonų 
laivą Macdhui.

Netoli buvęs kitas britų 
laivas Neptun išvadavo iš de
gančio laivo visus keleivius.

-A, t 'A£ - f

KŪRĖ LAUŽĄ — SUDEGĖ 
8 TROBESIAI

DUSETOS. — Padustėlio 
kaime kilo didelis ir labai nuo

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 

8:28. ,
do gyvenimo. Netrukus tas (stolingas gaisras, kuris su- 
asmuo mirė, bet po kelių die-; naikino ūkininkų J. Ubeikos, 
nų rastas jo kapos atkastas, i A. Kryžanausko, J. Unskino, 
nuvilktas geras švarkas ir nu | A. Markelio, A. Būtavičiaus 8 
mautas nuo piršto brangus trobesius. Nuostoliai siekia 
žiedas. Po kiek laiko rasta 20,000 litų. Ugnis kilo iš A. 
paskendusi ir toji mokytoja. Kryžanausko tvarto, kurį pa- 
Greičiausiai nusiskandino pa- degė du priešmokyklinio am- 
ti, nes ant kranto rasta tuščia žiaus vaikai. Jie susiradę deg
bonka spirito.

PLATINKITE “DRAUGĄ” sras.

tukų prie tvarto susikūrė lau
žą, nuo kurio ir kilo visas gai

11
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“DRAUGO”
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ekskursija laivu 

“Gripsholm”

Ruoškitės dabar

________
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Tarpininkavimo

Streikai plinta. Blogiausia — riaušta vis 
dažniau pasikartoja. Chicagos, Youagstoun 
ir kitur pasikartoję policijos susirtatimai su 
streikininkais, kuriuose žuvo apie dešimtį 
žmonių ir daug sužeista, turėtų jau atidaryti 
akis vyriausybei. Ji turėtų aiškiai suprasti,
kad be jos pagalbos streikams nebus galo (Meksikos ir Ispanijos perso- 
ir riaušės dažniau pasikartos. Darbo depar- klojamiems ir kankinamiems

_____  Surinko J. P. M.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

i ■ -i ■ Sulietuvino 8. Lukas - -
(Pabaiga)

Mūzų Ftataga ,
Jeigu mes galiui užjausti

tamento sekretorė, q ir pats prezidentas tu
rėtų imtis žygių tarpininkauti tarp darbda
vių ir darbininkų. Vyriausybė gali ir pri
valo žiūrėti, kad darbdaviai neskriaustų dar
bininkų, kad darbo sųlygos būtų žmoniškos. 
Kai darbininkai gaus teisingų atlyginimų už 
savo darbų, streikai savaime išnyks.

Mtor.

Popiežiai Ir Mokslas
Del Krizės Prancūzijoje

Prancūzijos ‘‘populiariojo fronto ”, ku
lis susideda iš socialistų ir komunistų, vy
riausybei nesiseka. Ji susilaukė opios finan 
sinės krizės. Finansinius negalavimus po-

Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XI 
80 metų sukaktuvių proga prof. Pr. Dovy
daitis ‘‘XX Amž.” davė ilgų ir įdomų ra
šinį apie dabartinį popiežiaus mokslininko prastai seka ir politinės krizės.
ir mokslo globėjo mokslinius bei mokslo glo
bojamus darbus. Savo rašiniui prof. Dovy
daitis davė tokių įžangų:

Kristaus Bažnyčios vyriausių vairuotojų
— popiežių — tarpe, kurių dabartinis Pijus 
XI yra 266-sis, nevienas yra buvęs ir to
kių, kurie yra. nusipelnę ir mokslui ne tik 
kaip jo globėjai, bet ir kaip jo darbininkai. 
Popiežių tarpe yra buvę vyrų, nusipelniusių 
net ir vadinamam tiksliajam mokslui ir jau 
tais laikais, kuomet tas mokslas vakarinėj 
Europoj buvo dar tik pradėjęs kurtis, t. y. 
kaikieno, iš piktos valios ar ignorancijos, 
šmeižiamais vadinamais viduriniais amžiais. 
Paminėsiu tik dvejetų pavyzdžių.

Popiežius Silvestras II (999 — 1003), 
prieš tai Gerbertas, buvęs Beimso katedri
nės mokyklos mokytojas, Bobbio (Italijoj) 
abatas ir Ravennos arkivyskupas, yra pasi
žymėjęs kaip laikrodžių 'mechanikas (jis pa
dirbdino pirmųjį laikrodį su švytuokle!); 
jis buvo ir įžymus matematikas. Jis pirmu
tinis (Italijoj) įvedė arabų skaitmenis vie
toj romėniškųjų ir tuo kodidžiausiai paleng
vino matematikos plėtojimąsi. Rusas Bub- 
novas (Kijevo universiteto visuotinosios is
torijos profesorius) praeitojo šimtmečio pa
baigoje taip susižavėjo Gerbertu, kad, išstu
dijavęs daugiau kaip 100 jo rankraščių, tapo 
jo matematinių raštų išleidėju (1899 m.).

Antras pavyzdys: Popiežius Jonas XXI 
(1276 — 77), prieš išrenkamas popiežium, 
buvo fizikos profesorius Siennos universite
te ir yra pafišęs pagarsėjusių knygelę apie 
akies ligas, kurioj jis pasireiškė kaip did
žiausias enciklopedistas. Šių dienų okulistai 
stebisi, kad jau 13-jo šimtmečio vidury tiek 
daug žinota apie akies ligas.

R Ir Pijus XI pridera popiežių mokslinin
kų eilei. Aehillio Ratti vardas paliks ir 
mokslo istorijoj. Prieš išrenkamas popiežium 
ir jis yra dirbęs mokslinį darbų. Jo tokio 
darbo sritis — teologija ir hunianistika. Jis 
—filozofijos, teologijos ir kanonų teisės dak
taras, taigi jau studentavimo laikais yra 
parodęs sugebėjimo mokslinį darbų dirbti, 
kurį paskui toliau, jau visai savarankiškai, 
dirbo profesoriaudamas Milano metropolijos 
kunigų seminarijoj (1882—1888) ir Ambra- 
zijanoj (šv. Ambraziejaus vardo bibliotekoj 
bei meno muziejuj Milane).

“Populiariojo fronto” vyriausybės gal
va premieras Leon Bliftn parlamente siekė 
diktatoriaus galės finansams tvarkyti. Bet 
diktatoriaus teisių Blumas iš parlamento 
negavo. Jo projektai ėjo per balsus kelis 
kartus ir vis jie buvo atmesti. Tuo būdu 
radikalų vyriausybė buvo priversta atsista
tydinti.

Parlamentas, atmesdamas sumanymų 
duoti Blumui diktatoriaus teises finansiniuo
se dalykuose, matyti bijojo, kad Blumas to 
paties nepareikalautų ir kituose dalykuose. 
Bijojo, kad Prancūzija nesusilauktų radika
lų diktatūros, kas nors panašaus į bolševi
kų diktatūrų Rusijoj

TroJkšta Daugiau Kraujo

Dėl Rusų Lakūnų Žygio

Trys Rusijos lakūnai padarė rekordinę 
kelionę. Savo lėktuvu , jie atskrido į Jung 
tinęs Amerikos Valstybes iš Maskvos (apie 
6,000 mailių) per 63 valandas.

Šiam rusų lakūnų atliktam žygiui pri
duodama daug svarbos ne tik dėl to, kad 
jie be sustojimo tokių distancijų nugalėjo, 
bet ir dė, galimumo ateityje užvesti nuolatinį 
lėktuvais susisiekimų tarp Jungtinių Val
stybių ir Rusijos. .' 3

Dėl šio pasisekusio žygio bolševikai kry
kštauja, džiaugiasi. Mes to džiaugsmo jiems 
nepavydime. Tačiau, reikia pastebėti, kad 
čia aėra bolševizmo nuopelnas ar laimėji
mas. Tai paskirų lakūnų (Beliakovo, Baibu- 
kovo ir Cekalovo) drąsa ir atsekimas. Už 
tat juos reikia pasveikinti. Jie patys, žino
ma, turės sakyti, kad tai bolševikų ar net 
palies Stalino nuopelnas, nes jei to nesa
kytų, grįžus į Rusiją, nežiūrint jų drąsos 
ir gabumų, sušaudytų. Daug gabių žmonių 
dėl tos priežasties kraujo ištroškę bolševikų 
komisarai yra pastatę prie sienos ir sušaudę.

katalikams, kurie nuolaidžiai 
ir šaltai iš pradžios į sau re
ngia ana h prMų kilpas pro 
pirštas žiūrėjo, tai aaee da?xr 
savo šalyje privalome namu
ti nuo savęs.tų, tingumo po
žymi-

Jeigu anos tiktai 
inui, kad “truputis 
gojimo yra vertinai i uš sva
rų gyduolių”, tai tuomet, se 
kdami šį pasakymų, mes pri
valome ir veikta.

Jei pri gi ruošimas yr* ge 
riausias užtikrinimas saugu
mo, tai tuomet paimkitne per- 
serggjunus.

Mūsų preaddeatas dažnai 
pasako, kad mūsų piliečiai 
neprivalo dvasiniais kvailiais 
tapti. Wash-
iugtone jam visuomet tų vie
šai paskelbtų jo pasakymų te
primena.

Nebūkime užsiganėdinę be
dievybei priešingumu, bet pa- 
sasteagkime išauklėti daugiau 
ir daugiau Kristui ištikimų 
asmenų ir tapti Jo mokslo

tas yra nubaidcfcnas ar atkal
binamas nuo savo įsitikinimų. 
Jis tiki, kad pastovumas lai
mės ir bus jo pergalė. Jo 
persiėmimas savo pareigot 
supratimu, padaro jį ištiki 
mu komunistu, kuris visur 
kelia neramumus ir yra ne 
gailestingas komunizmo prie
šams, nežiūrint ar jis yra 
vienas asmuo ar daugybė, k u 
rie sudaro kliūtį bedieviškam 
veikimui.

Komunistas visuomet yra

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS žiuosim į Kalifornijų. Jisi
----------- prieš valandėlę išėjo pirkti au-

Šiandie, tavorščiai, ant sa- tomobilio tripui į “Golden 
vo vožnaus delno dedu paša- State.”
kų apie Ilelen jr Jean. Ir 
viena ir kita iš pavardžių at
rodo lietuvės: Helen gyvena
Ind. Harbor, Ind., o Joan — kia verkti vyro nors jis yra 

pasinį sutikti vietinį ar|Eaat Chieago, vadina.-, viena ir handst mo, kaip kad Andew
tarptautinį susikirtimų s.i netoli kitos 
priešais. Mes tų jų drąsumų 
galime ir dabartiniam Ispa
nijos sukilime matyti. Nors 
jų valdžia turėjo Madridu op- prįr[loSta 
leisti ir komunistai ten ran
dasi bevilčiam padėjime, bet 
nesutinka apsupėjams pasi
duoti. Jie verčiau yra pasi
ryžę už savo pareigas ir nu
sistatymų mirti, negu gyven
ti.

Komunistas yra partijos ve
rgas ir todėl jis yra įparei
gotas jos tikslo siekime daly
vauti. Bažnyčios drausmė, ko 
kių J* savo tikintiesiems už
deda, kurie maldauja sunku
mų, kad tapus tobulesniais, 
negalima nė palyginti su tuo,

Helen, 18 metų žalumo tū
lė, i 

Andy.

Išgirdusi tokių naujynų lle- 
len jMipludo ašarose, o Joan 
ėmė jų raminti. Girdi, neręi-

D., 22 m. amžiaus, gyvenus 
vienam bloke Ind. Harbor. lr,

telė, sutarė ženytis su tulu jei tik nori, gali jį turėti, 
sakė best friend Joan, ba aš 
tik kų gavau nuo jo divor-

Veselei viskas buvo 
keikas iškeptas, 

sliubinė dresė pasiūta, invitei- sų, o dabar Helen gali su jut
šinai išsiuntinėti. Be to, dar ženytis. Likę that 
ji savo svithartui Andy da- Bet Helen nei klausyti a-

“Amerika” rašo, kad lietuvių vardu 
besidangstų “Laisvės” komunistai “visiškai 
neteko bet kokio žmoniškumo”. Sušaudytus aštuonis generolas plūstų šlykščiausiais žodžiais. Komunistų rašytojai taip toli nuėję, vių ir komunistų veikimai y-

platintojais įvairiose katali- , 
kiško veikimo dirvose ir pa .ik* .*«»«««*« dzist.gshl.ngai 
rodykime visur Kristui ižti- ',ut,nka- Ne<hro sklrtumo- k» 
kimybę ir užlaikykime Jo į-
statymus.

Jeigu visų netikėlių, bedie-

kad net šaukiu, jog paskirtas ir įvykdytas 
nelaimingųjų* generolų sušaudymas bavęs 
“dsu- peršvelnua”.. Dėl tq “Amerika” sako: 
“Mūsiškiai, komunistai, matyti, norėjo, kad 
Stalinas būtų atsiuntęs lietuvius Putnų ir 
Ubarevičių į New Yorkų ir butų pavedęs 
Laisvės štabui juos gyvus išmėsinėti. Juk 
taip baisiai kraujo ištroškę laisviecių rašy
tojai ! ’ ’

“The Catholic Daily Tribūne” įsteigė 
taip vadinamų “Trust Fttnd”. Tai fondas, 
kuris turės garantuoti katalikiškojo dienraš
čio išlaikymų. Atsiranda tokių geradarių, 
kurie į tų fondų aukoja po tūkstantį dole
rių, nes jie gerai supranta katalikiškos spau
dos reikšmę. Tuo reiškiniu tenka džiaugtis. 
Būt gera, kad ir pas lietuvius katalikus at
sirastų daugiau tokių, kurie giliau įvertintų 
savųjų spaudų. Mes dažnai išleidžiame stam
bias pinigų sumas be vertės dalykams, bet 
tokiam svarbiam reikalui — katalikiškai 
spaudai cento gailimės.

• • •
“The New World”, Chicagos arkidiece- 

zijos savaitraštis praėjusios savaitės laidojo 
įdėjo mūsų svečio J. E. Vyskupo Mečislovo 
Reinio atvaizdų, pažymėdamas, kad Ameri
kon atvyko žymus vyskupas mokslininkas. 
Ir kiti katalikų laikraščiai rašė apie J. E. 
Vyskupų Reinį ir jo atvaizdų įdėjo. Jo Eks
celencijos atsilankymas pas mus, Amerikos 
lietuvius, plačiai išgarsins mūsų tautos var
dų Dėdės Šamo žemėje.

• • •
Jungtinės Amerikos Valstybės 1030 me

tais turėjo $16,000,000,000 skolos, o dabar 
jos turi net $36,000^33,907,802. Tai didelis 
skirtumas. Šį kraštų į milžiniškas skolas į- 
varė didžioji ekonominė depresija. Kai kas 
primeta vyriausybei žarstymų žmonių pini
gų ten, kur nereikia. Kaltina jų dėl netau
paus bedarbių šelpimo ir t.t Taupumo klau
simas dabar ir kongrese pasidarė labai ak
tualus. Dėl jo vedami gyvi ir įdomūs ginčai.

• • e
“Garsas” sa 24 numeriu pradėjo eiti 

šešių vietoj aštuonių puslapių. Paaiškinama, 
kad lėšų fondo nedatektiai L. R. K. S. A. 
verčia Vykdomąjį Komitetų imtis laikraščio 
‘mažinimo. Reikia tikėtis, kad tai bus neil
gam, kad Sus-mo lėšų fondas sustiprės ir 
“Garsas” vėl galės eiti aštuonių puslapių, 
kaip ir ligšiol ėjęs.

ra tiesiog prieš Kristų nu
kreipti, tai yisas mūsų vei
kimas privalo? »būti dar dau
giau, negu jų, apgalvotas ir 
su didesniu karščiu nukreip
tas Kristaus apgynimui ir 
Jo garbės praplatinimui.

Komunistaa ir Jo Pareiga
Mūsų susidomėjimas pir

moje vietoje pastatyti savo 
pareigų, priklauso nuo mūsų 
tos pareigos supratimo. Šitas 
išaiškina ir komunistų pasi
ryžimų, kurie yra komuniz 
mo idėjoms taip persiėmę, 
kad nieko daugiau, apart sku 
rdžių pasaulyje valdžios, ne
mato ir net visas savo jėgas 
ir gyvastį pasiryžę dėl įstei
gimo skurdžių valdžios ati
duoti.

Netaip kaip kiti komunis-

kių jis aukštų vietų komunis
tų valdžioje neužimtų, jis 
niekuomet negaus didesnio už 
alkį atlyginimo.

Komunistai nėra laisvi da
rbo valandoms pasibaigus, 
bet jie, nori ar ne, privalo 
eiti į susirinkimus ar seime
lius, duodančius pamokas ar 
nurodymus, kaip jie savo už
duotį privalo atlikti.

Mokykimės nuo jų!

Kad padarius tampresniu 
katalikų gyvenimų, Šv. Tėvas 
Pijus XI pasako, kokios yra

vė $30.00 apmokėti už laisnį 
ženytis ir šliubinį žiedų. Ve- 
selė turėjo atsibūti ateinančių 
subatų.

Praeitų subatų, atėjęs pas 
savo svithart Ilelen, Andy ap
šnekėjo visas žeuatvės rokun- 
das ir rytojaus dienų, nedė- 
lioj, žadėjo užeiti pietums. 
Atsisveikindamas savo svit- 
liart Helen pabučiavo.

Nedėlioj paruošti pietūs, a- 
le Andy nėra. Laukia, Helen, 
laukia, o Andy kaip nėr, taip 
nėr. Nesulaukusi Andy, pilno
mis ašarų akimis, Helen pa
sisaukė sa vo best friend Joan,

pie David nenorėjo. Gugčio- 
dama nubėgo į Auslin polis- 
teišinų, viskų išpasakojo ir su 
seržantu nuvyko pas dylerį, 
kur Andy turėjo pirkti auto
mobilių tripui į Kaliforniją. 
Ten bet gi jiems pranešta, kad 
jokio Andy jie nėra girdėję, 
nei gi jis pirkęs automobilių. 
Helen dar labiau pradėjo 
veikti.

Best friend Joan Helen’ai 
pagalios pareiškė:

“Certainly I married him, 
ir Valparaiso. Give him up! 
I should say not!” ‘

Šita pasaka, tavorščiai, iš-
kad papasakoti jai apie An-|Veda aiškių rokundų, kas at- 
dv dingimų ir paklausti, kas sitinka 6U daugeliu jaunų rū- 
reikia daryti. I tolių, kurios vaikosi visokius

— Andy? — pakartojo Jo- nepažįstamus Andus ir ki
tokius, kaip sakoma, čiutaba- 
kius.

an. — Kaip tai? Vakar aš 
su juo apsiženijau. Mudu va-

šauniems kariams ir karo in
validams po kojomis. Prisi
rinko pilnas karo muziejaus 

mūsų pareigos šiais žodžiais: I sodelis ir visos gretimos gat
vės bei aikštės. Mat šioji die 
na buvo visos laikinosios so
stinės gyventojų triumfo die
na. Iškilmėse vien tik orga-

“Kuo daugiau ir drąsiau 
stengiasi pažeminti mūsų At
pirkėjo vardų tarptautiniuose 
seimuose ir daroma didelė 
apie Jį teismuose tyla, tuo 
labiau mes visi privalome Jį 
pagarbinti, ir tuo labiau pla
čiau Kristui ištikimybę ir pa
garbų turime mes visur su
stiprinti”.

IS KARIUOMENES IR VISUOMENES 
ŠVENTES LIETUVOJE

Tiesa, tų patį vakarų ka
riuomenės ir visuomenės die
nos rengėjai — studentų at
sargos karininkų korporacija

entuziazmo diena
Iš pat ryto visi Kauno na

mai pasipuošė tautinėmis vė-

“ Ramovė” Vytauto Didžio- uika’ Wei<>8 iškihnės Pr»d^- 
ja aniversitetp rūmuose buvo tos P^’^domis visose baž-
suruošusi iškilmingų studea 
tijos ir kariuomenės bendra
vimo minėjimų. Minėjime da
lyvavo krašto apsaugos mi
nisteris gen. inž. St. Dirmon- 
tas, daug aukštų karininkų, 
profesorių ir pilna didžiulė 
salė studentijos su korporaci
jų vėliavomis.

Valstybės radiofono prog-

Jaunos mergaitės nešėsi gėlių j Radviliškio, Kėdainių ir Kiai 
puokštes, kad jas numesti! pėdos. Dedant gėles minioje

nizuotos visuomenės dalyva
vo per 12,000, jų tarpe 5,000 
oiganizuotų darbininkų iš 
Kauno fabrikų ir įmonių. Or
ganizacijų vėliavininkai su
stojo prie Nežinomojo Karei
vio kapo.

Vėliau karo invalidai, or
kestrui grojant, su vėliavo
mis išėjo iš karo muziejau-! 
ir išsirikiavo prie žuvusiųjų

viešpatavo rimtis ir susikau
pimas. Kiekvienas mintyse 
grįžo į praeitį, prisimiiė žu
vusius dėl tėvynės laisvės ge
riausius tautos sūnus. Gėles 
uždėjo ir organizacijos. Ne
žinomojo Kareivio kapas ske
ndėjo gėlėse ir vainikuose.

Pagerbus Nežinomojo Ka
reivio kapų, ekonominės or
ganizacijos įteikė savo dova
nas kariuomenei. Labai gra
žių ir vertingų dovanų įteikė 
“Maistas”. Jo dovana — 230 
šautuvų ir 10 kulkosvaidžių. 
Kiek kuklesnes dovanas įtei
kė “Drobė”, “Kauno audi
niai” ir kitos organizacijos.

UŽ visas dovanas nuošird-

vyko vyriausybės atstovai.
. krašto apsaugos ministeris

navomis. Visur perdėm vyra- , . • » cu tv...... , i brig. gen. inž. St. Dirtnontas,
vr> iškilmingos šventės nno-Į • • . • • • .* •, I susisiekimo ministeris inž.

Stanišauskis, švietimo minis-

paminklo. Tuo pačiu metu at žiai padėkojo kariuomenėj 
štabo viršininkas gen. št pik. 
Černius. Be kita ko jis pa-

nyčiose. Į Įgulos bažnyčių pa
maldų išklausyti atvyko val
stybės Prezidentas, vyriausy
bės nariai, kariuomenės vado
vybė, organizacijos su vėlia
vomis, kariuomenės daliniai 
ir daug visuomenės.

Pamaldoms pasibaigus, ka 
riucmenės daliniai, šauliai iv 
visos organizacijos atvyko 
prie. karo muziejaus atiduoti

ra.n» buvo griebtai pritaikin-, žuvusiems dėl ne-
ta kariuomenės ir visuomenės 
dienai ir jos nuotaikai. Pa
čios iškilmės buvo transliuo
ja mos.

Iškilmingoji džiaugsmo ir

teris prof. Tonkūnas, kariuo 
menės vadovybė ir kt.

Čia pataikintų žodį tarė 
šiai dienai ruošti komiteto 
pirmininkas burm. A. Mer
kys. Po jo kalbos artistas Di
neika padeklamavo įspūdin 
gų tradicinę žuvusiojo maldų.

Gelis ir nepriklausomybės 
kovų laukų

Gedulo maišų grojant prie 
Nežinomojo Kareivio kapo

priklausomybės kariams, pa- buvo sudėta labai daug gra
gerbti Nežinomojo Kareivio 
kapo. Visomis Kauno gatvė
mis į karo muziejų plaukė

žiu gėlių, kurių dalis estafe
tės budu buvo saulių atneš 
tos iš nepriklausomybės kovų

tūkstančiai miesto gyventojų.! laukų — Giedraičių, Širvintų,

reiškė, kad mes dabar gyve
name ginkluotosios taikos ga
dynę. Apskritai jo kalba bu
vo labai turininga ir pilna 
gražių minčių. Kalbų palydė
jo tautos hiknnas, kurį giedo
jo visi iškilmių dalyviai.

Paradas prie Nežinomojo 
Kareivio kapo

Šventės iškilmingųjų dalį 
baigus, prie Nežinomojo Ka
reivio kapo prasidėjo kariuo
menės dalinių ir organizacijų 
iškilmės maršas. Pirmieji pra
žygiavo pėstininkai, vėliau jū
rininkai, šauliai, savanoriai. 
Gėlių puokštės iš visų pusių 
skrido į žygiuojančius, visur 
džiūgavo, plojo minia. Pas-

(Tęsinys 3 pusi.)
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. Ą. O. Rakauskas

SLĖPKITE VAISTUS 
NUO VAIKŲ

Paprastai, vaikai mėgsta ty
rinėti, tarsi, jie būtų tam gi
mę. Namuose nerasi kampe 
lio, kurį anksčiau ar vėliau 
jie nuodugniausiai neišžiūri- 
nėtų. Tai darydami, ten esa
mus daiktus iščiupinėja ir net 
jų skonį išmėgina, nekartų 
nurydami net mirtinai žalo
jančių jų kūną. atrastų įdo 
mybių — nuodingų vaikams 
daiktų formose vaistų ar tam 
panašiai. Reikia, tat, slėpti 
nuo vaikų vaistus ir visa kas 
paėmus burnon yra žalinga 
vaiko organizmui.

Daugelis mūsų žmonių tu- 
• r«j įprotį pirktis ir laikyti na

šiose įvairių patentuotų vai- 
Hj. Šie vaistai daugely atsi

tikimų yra aiškiai ružavo, rau 
dono, ar kito kčkio ryškios 
spalvos dažo, kuris ypatingai 
vilioja vaiko akį. Radęs dė
žutę ar bonkutę su pilimis, 
jis tuoj mėgina jas, paimda
mas jų net keletą. Labai da
žnai nors tos pilės yra skir
tos tik suaugusiam, jų pavir
šių dengia saldus lukštas, kad 
jas priimdamas žmogus ne
patirtų kartybės. Kad saldu
mas patraukia vaikus ieškoti 
jo, visiems yra žinoma. Tai
gi įdėjęs burnon vieną tokią 
pilę, aišku, vaikas nesitenki
na, ima jų daugiau ir jas val
go iki užsinuodijimo dėlei 
ko vaikas nuleipsta, nebent 
jį užtiko pirm to namiškiai 
ir su didžiausia paskuba nu
vežė prie gydytojo arba tie
siai ligoninėn kad gelbėti Vai
ko gyvybę.

Tyrinėjimo daviniai yra į- 
rodę, kad įvairios viduriams 
liuosuoti, patentuotos pilės 
talpina gan didelį dožą stry- 
clininos. Suaugęs žmogus pa
ėmęs vieną ar dvi tokias pi
lės lengvai pakelia jų nuo
dingumą. fBet, tokį pat dožą 
paėmęs vaikas atsiduria užsi
nuodijimo pavojuje ir nekar
tą tenka perdaug ankstyvą, 
netikėtą kapą supilti.

Man prisimena ypatingas į- 
vykis, kuomet pilim šešių me

tų vėlyvą pavasario nakties 
valandą buvau pašauktas prie 
trijų metų mergaitės, kuri ka
mavosi didžiausiuose skaus
muose nuo užsinuodijimo. Ma 
žutėlė buvo suvalgius net tris 
pilės. Jie buvo duoti aptie- 
koriaus sergančiam mergaitės 
tėvui. Buvo nepaprastai dide
lio džiaugsmo mergaitei pa
gijus, bet pirm tai buvo at
siekta, ji panešė nemalonu
mus surištus su skilvio plovi
mais, leidimu vaistų adatos 
priemone ir trijų savaičių su
nkios ligos lovoje. Tai visa 
būtų lengvai 'išvengta, jeigu 
būtų prisilaikyta aguonos grū 
do atsargumo.

Užsinuodijimo įvykiai vai
kuose iš priežasties įvairių 
patentuotų pilių skirtų vidu
rių liuosavimui, gydymui nuo 
šalčių, gripo, galvos skaudė
jimo suaugusiems, kartojasi 
ir po šiai dienai. Svarbu, tat, 
jeigu kas laiko savo namuose 
tokias gydymosi pilės, slėpti 
jas nuo vaikų, kad pastarie
ji jokiu būdu prie jų nepri
eitų. Užraktas su paslėptu ra
ktu yra saugiausia priemonė.

Nesumušė trumpumo rekordo. Juodu brūkšnu parodoma kelias, kuriuo vieno motoro lėk
tuvu trys Sovietų Rusijos lakūnai: V. Čekalov, G. Baibukov ir A. Beliakov iš Maskvos 
pro šiaurinį žemės ašigalį atskrido į Ameriką. Skrido viso 63 vai. ir 17 min. Jie vienok 
nesumušė trumpumo rekordo, kurį laiko du francūzų lakūnai Paul Codas ir Maurice Rossi. 
Jie per trumpesnį laiką 1935 im. nuskrido iš New Yorko į Siriją 5,637 mylias. Rusijos lakū
nams, sako, kliudę tai padaryti didelės miglos.

RINKTINĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
IKun. Ant. M. Karužiškis

Birželio 22-ra Diena

GAILESTINGOJI SESELE

Ligoninėj kareivėlis, sužeistas gulėjo,
• Prie jo lovos gailestingoji SESELE budėjo.

Ji privargus, nusilpnėjus, sužeistus globoja,
Lyg LELUA išbaltėjus, bet savęs neboja.

Jai saldu dėl tėvynėlės dirbti ir kentėti,
Savo broliams kareivėliams sužeistiems padėti.

Štai, ten vienas kareivėlis skausmuose vaitoja, 
SESELE žaizdas suvilgo, švelniai apvynioja.

Viens dangaus pagalbos šaukias, kitas jam grūmoja, 
Kits skausmuose surakintas guli ir vaitoja.

Saulė teka, saulė leidžias, sužeisti vaitoja,
Ligoninės baisus vaizdas būti nenustoja.

Vis SESELE gailestinga sužeistus prižiūri,
Kiek jos nekalta Širdelė iškentėti turi.

Lietuvytia

sias Lietuvos provincijos mu- (lių Kraštotyros Draugija yra 
ziejus. Jis buvo įsteigtas J928 ■ pasiskirščiusi į šias sekcijas: 
III. II. “Aušros” 40 metą su-! etnografinė, archeologinė, is-

A. L. J. iš Cicero, I1L ra
šo; “Tamstai, gerb. daktare, 
dalyvaujant (pas mus Antani
nėse, labai norėjau paklausti 
savo žmonos reikalėliu. Deja, 
laikas nedavė 'man tos pro
gos. Taigi kreipiuosi laišku. 
Per pastaruosius metus, gal 
kiek viršaus, maniškė pradė
jo skųstis kraujo plūdimu ne
laiku. Tekėjimas dažnai tęsė
si net dvi savaites. Ji sakosi, 
kad savo gyvenime ji niekad 
taip nebuvo varginama. Rū
pestis, o prie to praradimas 
kraujo ją žymiai silpnina. Ji 
yra 40 metų, sveria 168 sva
rus. Auginame mergaitę ir du 
vaikučius. Labai prašau Ta
mstos patarimo. Jilms dėkin
gas”.

Atsakymas: Iš to noTs ir 
labai trumpo tamstos paaiš
kinimo apie žmonos negala
vimus, verčia mane spręsti, 
kad tamstos žmoną vargina 
gimdos tumoras. Šios rūšies 
tilmorai gali būt nepavojin

gi sveikatai arba ir pačiai 
žmogaus gyvybei arba jie ga
li veikti priešingai. Gydymas 
panašiuose atsitikimuose, jei
gu tumoras yra nedidelis, ga
limas radiumu, o jeigu tumo
ras yra didesnis negu radi u- 
mas gali pasiekti, tuomet vie
natinė išeitis yra operacija. 
Galutiną patarimą galima bū
tų duoti tiktai išegzaminavus

IŠ KARIUOMENES H, VI 
SUOMENĖS ŠVENTAS 

LIETUVOJE

(Tęsinys iš 2 pušį.J 
kiau pasirodė gusarai, artile
rijos daliniai, kurie taip pat 
palydėti minios džiugesiu. To
liau žygiavo žydai karia, da
lyvavę nepriklausomybės ko
vose, studentų korporacijos su 
“Ramove” priekyje, gausūs 
informuotų jaunalietuvių bū
riai moksleiviai ir daugybė 
kitų organizacijų.

Paskui jas pasirodė fabri
kų ir įmonių darbininkų gre-

kakčiai paminėti. 1928. I. 7. 
iš Šiaulių apskrities savival
dybės jį parėmė Šiaulių Kraš
totyros Draugija ir per kele
tą metų “Ašros” muziejų iš
plėtė į vieną didžiausių Lie
tuvos provincijos muziejų. 
Šis muziejus lankytojus do
mina savo eksponatų gausu
mu ir įvairumu. Jame yra ir 
tokių eksponatų, kurių neturi 
Kauno muziejai. Iš viso “Au
šros” muziejus turi keliolika 
tūkstančių eksponatų.

Sekmingesniam darbui Šiau 
' ■ ..........-

Šiaulių Kraštotyros 
Draugijai 10 Metų

Lietuviai savo tautos praei
timi ir etnografija labiau pra
dėjo domėtis nuo “Aušros” 
laikų. Prieš 30 metų Vilniuje 
dr. Jono Basanavičiaus inici
atyva ir pastangomis buvo įs
teigta Lietuvių Mokslo Drau
gija, kuri yra daug nuveikusi 
lietuvių tautotyrai. Susikūrus 
nepriklausomai" Lietuvai, lie
tuvių tautotyros, plačiai, to žo Ispanijos radikalų lakūnai 
džio prasme, darbas buvo su- apšaudė vokiečių laivą. Vo

Lietuvoje Kasmet 
Sugaunama 3,500,000

Kilogramų Žuvų
------------- j tos “Maisto”, šaulių gretos

Lietuvoje, neskaitant lenkų (0 paskui juos du sunkveži- i kitose Švietimo Ministerijos
okupuotos Lietuvos dalies, y-'miai: vienas su šautuvais, ki- rinioje esančiose įstaigose. Ta 
Ta apie 130,000 ha vandenų. ’ tas su kulkosvaidžiais, ‘Dro-

torinė, tautosakos, pedagogi
nė ir oro muziejus. Jau ke
linti metai, kai ši draugija lei
džia savo organą — “Gimto
jo Krašto” Žurnalą. Jame 
buvo paskelbta gana daug į- 
domios medžiagos apie mūsų 
tautos dvasinę ir materialinę 
kultūrą. Šiaulių Kraštotyros 
Draugija per pirmąjį savo 
veiklos dešimtmetį yra suren
gusį keletą parodų ir pada
riusi gana daug kraštotyros 
ekspedicijų į įvairias Šiaulių 
ir gretimų apskričių vietas.

Skaitytojų Balsai

.KARO PAVOJUS EUROPOJE

koncertuotas universitete ir

“Kas pasitiki savo turtais, 
puls; teisieji gi tarps kaip 
žaliuojąs lapas”. — Patarlių
XI. 28.

‘ ‘ Maldingumas, sujungtas 
su pasitenkinimu yra didelis 
pelnas”. — 1 Timot. VI, 6.

“Tie, kurie nori pralobti, 
įpuola į pagundą”. — 1 Ti- 
mot. VI, 9.

“Buvau beturčių tėvas”. — 
Jobo XXIX, 16.

“Visi draug turtingieji ir 
beturčiai”. — Psalm. XLVIII, 
2.

“Pasaulio rūpesčiai, turtų 
apgaulė”. — Šv. Morkaus IV, 
19.

“Turtuolius paleido tuš
čius”. — šv. Luko I, 53.

Išmokime būti užganėdinti

su tuo ką turime, su vieta, 
kurią turime gyvenime. Pra
šalinkime mūsų klaidingus į- 
vertinimus, numeskime dievą 
— pinigus nuo jo papėdės, 
paminkime tą bejauslį stabą 
po koja, pastatykime visus 
aukštesnius idealus — šva 
riu8 namus, mūsų pačių sodi
nimo vynuoges, kelias kny
gas pilnas genijaus įkvėpimo, 
keletą mylėjimo vertų prie
telių ir galinčių mylėti iš jų 
pu9ės; šimtą nekaltų smagu
mų, kurio neatnešė jokio skau 
amo arba susikrimtimo, pa
sišventimą tiesai, kuri niekad 
neiškrypsta, neklastingą tiky
bą, pilną pasitikėjimo ir vii 
ties ir meilės, o tokiai filo- 
zofijai šis pasaulis atiduos vi
są džiaugsmą, kokį jis turi.

Turtas dabar turi visą jai 
teikiamą pagarbą, kuri pri
klauso tiktai dorai ir talen
tui, bet mes matome kaip 
Dievas jį įvertina, kadangi 
Jis dažnai suteikia jį šlykš- 
čiausiems ir neverčiausieftns 
iš visų Jo sutvėrimų.

Tą plotą sudaro 41,200 ha 
Kuršių įlanka, 23,100 ha li

pių, 62,300 ha ežerų ir 2,000 
ha dirbtinių tvenkinių, be 
to, yra Baltijos jūros pakra
štys 95 kilometrų ilgumo. Di
desnė vandenų dalis yra val
stybės nuosavybėje. Vykdant 
žemės reformą, valstybės nuo
savybėn buvo paimti vi«i e- 
žerai ir upės, bet vėliau upės, 
išskyrus Nemuną, Nėrį ir Ne
vėžį, perduotos krantų savi
ninkams. Tuo būdu valstybės 
nuosavybėje liko tik per 10,- 
000 ha upių, 55,000 ha ežerų 
ir 366 ha dirbtinių tvenkinių. 
Valstybinius vandenis Žemės 
Ūkio Ministerija nuomuoja

bės’ fabriko darbininkai, ‘Kan 
no Audinių”, “Mfethld”, ‘Au
dimo’ ir kitų fabrikų bei įmo
nių gausus dalyvių skaičius. 
Šis milžiniškas paradas užtru
ko apie pusantros valandos. 
Gėlių žiedai ir vainikai birte 
biro ant narsiųjų karių galvą, 
c tūkstantinės minios žmonių 
visose Kauno gatvėse be per
sto jimo šaukė valio.

Už malonų ir šiltą pagerbi
mą kariai neliko skolingi. Vi
są dieną Kauno įgulos karei
vinės buvo atidarytos visuo
menei ir kiekvienas galėjo į- 
ėjęs pasižiūrėti, kaip gyvena 
šaunieji kariai. Vakare karo 
aviacijos aerodrome jie paro-

žvejams. Ežerus per varžyti-1 dė ką gali padaryti Lietuvos 
karys. Čia pasirodė artilerinin- 
kai, aviacija, priešlėktuvinė 
apsauga, gusarai ir kiti.

Pasirodymo, kuris tikrai ma 
loniai nuteikė minią, žiūrėjo 
apie 30,000 žmonių. Didel| su
sidomėjimą sukėlė karių vai
šės: kariai kiekvienam kas no
rėjo davė iš lauko virtuvės pa
ragauti karinių pietų.

Atrodo, kad kariuomenės ir 
visuomenės dienos įgauna di
delės pilietinės teisės ir vi
suomenė žiūri į jas su didele 
rimtimi ir susidomėjimu.

Kariudmenės ir visuomenės 
diena iškilmingai paminėta ne 
tik Kaune, bet ir visoje Lie
tuvoje. A

nes nuomuoja 3-12 metų, o 
upes vieneriems metams. Vi 
dutiniškai už 1 ba ežerų ima
ma metinės nuomos 3 litai, o 
už 1 ba upės — 1-3 lt.

Dabar vidutiniškai per me
tus Lietuvos vandenyse su
gaunama apie 3,500,000 kg. 
žuvų. Specialistų nuomone, 
žvejybą išplėtus būtų galima 
sugauti iki 8,000,000 kg. žu
vų.

kiečių karo laivai subombor- 
davo Ispanijos radikalų mies
tą Almeriją. Tai buvo tik vo
tis, kuri pasirodo ant ligoto 
kūno.

Dabartinis dalykų stovis y- 
ra kova tarp fašistų ir ko
munistų. Kontestas tarp Di
džiosios Britanijos ir Italijos 
Viduržemio jūroje. Bendra- 
priešystė tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos rytinėje Europo
je. Vokietijos geidavimas dėl 
išplėtojimo savo ribų. Tai 
yra tas pats konfliktas, ku
ris prasidėjo nuo Versalio tai 
kos sutarties pasirašymo. Ko
nfliktas tarp tų valstybių, 
kurios gavo daug naujų teri
torijų ir kurios nieko negavo.

Vokietija ir Italija pasta
raisiais laikais laimėjo vieną 
svarbų punktą Ispanijos lo- 
jalistai subombardavo vokie
čių karo laivą Deutschlandą. 
Dabar Vokietija ir Italija tu
ri liuosas rankas remti Ispa-

čiau ir provincija yra parod
žiusi nemaža iniciatyvos ir 
gražių pastangų įvairiais at
žvilgiais tirti savo tautai. Lie
tuvos kraštotyrai yra gana 
daug nuveikusi Šiaulių Kraš
totyros Draugija, kuriai gegu
žės 15 d. sueina 10 metų. Tos 
draugijos tikslas — pažinti 
gimtojo krašto praeitis ir da
bartis, jo gamta ir kultūra, o 
taip pat apsaugoti jo senovės 
liekanos ir istorinė medžiaga.
Savo .užbrėžtam tikslui pasiek
ti draugija tiria gimtojo kraš
to istoriją, gamtą, geografiją, 
etnografiją ir jo visuomenės 
būklę; renka orcheologines iš
kasenas ir šiaip jau archeolo
ginę medžiagą, senovės raštus, 
dokumentus, nemuarus, atvai
zdus, pinigus, graviūras ir vi
sa, kas gali būti ateityje med
žiaga gimtojo krašto istorijai; 
sudaro įvairius gyvosios ir1, nijos nacionalistus. Tokio at
negyvosios gamtos rinkinius, 
renka ir gamina atvaizdus, 
pavyzdžius, modelius, sche-

viro rėmimo sėkmė gali būti 
labai pavojinga Europos tai
kai. Prancūziją Didžioji ,*Bri-

LIGONIŲ KASOSE AP
DRAUSTA 55,000 KAU

NIEČIŲ

KAUNAS. — Kauno mies
to ligonių kasoje pereitais me
tais įsiregistravo apie tris 
tūkstančius naujų narių, šiuo 
metu Kauno miestų ligonių 
kasoje jau yra daugiau kaip 
22,000 apdraustųjų narių
kartu su šeimų nariais, ligo
nių kasoje apdraustųjų skai
čius siekia 48,000. Skaitant 
kad Kauno mieste yra keletas

taip pat gana žymi susisieki
mo ministerijos ligonių kasa, 
tai Kaune yra iš viso apie 

o" 55,000 ašmenių, turinčių d r su

privačių ligonių kasų ir veikia {narni.

dimą ligos atvėju. Tuo būdu 
apie 40 nuoš. visy Kauno mie
sto gyventojų jau yra sociali
nio draudimo įstatymų rūpi-

mas, diagramas, planus, ko- taniJa ir RusiJa arba užmerks 
rie charakterizuoja vietos1 gy
ventojus, jų papročius, būklę, 
verslą, statybą, vietos pramo
nę, ir prekybą, renka senovės 
dvasinės kultūros liekanas, 
tautosaką, liaudies meno dir
binius etc.; rinkiniams laikyti 
ir senovės liekanoms apsaugo 
ti steigia muziejus, mainosi 
rinkiniais su kitomis panašio
mis draugijomis ar įstaigo
mis, rengia viešas parodas, 
ekskusijas, ekspedicijas, leid
žia spausdinius ir šiaip jau 
naudoja visas kitas tinkamas 
tikslui siekti priemones.

Šiaulių Kraštotyros Drau
gija per 10 metų yra daug nu
veikusi. Ji turi “Aušros” Mu
ziejų, kuris yra pats didžiau-

savo akis į jšiuos pripažintus 
nacionalistų talkininkus arba 
priešinsis ginkluotomis pajė
gomis. Tas reikštų karo kon
fliktą tanp fašistų bei nacių 
ir komunistų ir galutinai ki
tų Europos valstybių.

Vienas dalykas yra aiškus 
vidurinės Europos diktatoria
ms. Europos valstybės neno
ri karo dabar ir jos darys 
visas galimas pastangas, kad 
išvengti karo. Mussoliniui ir 
Hitleriui atrodo, kad ypatin
gai Britanijos ir Prancūzijos 
taikos noras yra pamatuotas 
ant fakto, kad jos dar nėra 
tinkamai prisiruošusios susi
tikti diktatūras ant karo lan
kų.

Hitleris pasiuntė savo tai
kos balandėlį Anglijai pavi
dale pasitarimo su Britanijos 
vadais ir torių nauju prem 
jeru George Lansbury. Mus
solinis kalbėjosi ir su Ame
rikos laikraštininkais apie nu 
siginklavimą. Tačiau italų ir 
vokiečių atžvilgiu situacija 
pasilieka gana nuolanki mili- 
tarinei spekuliacijai.

Sovietų valddmoje šalyje 
vidujinis padėjimas nėra džiu

(Tęsinys 4 pusi.)

GERKIT ’««“< ALŲ

iamlivosia 
SOUTH SIDE BROMNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Telefonu ROtTLEVARD 1171

U M. MORKUS 
Res. HEMLOCK #240



SKAITYTOJŲ BAUBAI Nesulaukė

DRAUOAS

(Tęsinys iš 3 pusi. 
ginantis. Net kariuomenes ei-

ROCHESTfcR, N. Y. — pi 
rželio 12 d. iš lloly Redeemer

lėse kovu pasidarė rimta. 8 bažnyčios Holy Sepufchre ka- 
generolui buvo nuteisti mir- pinėse palaidota Darata 
ties bausme ir sušaudyti. Ru- nnilė, kuri už dešimties die
gų armijoje tokio nelaimingo nų būtų baigusi aukštesnę 
likimo susilaukė ir mūsų tau- Benjantin Krank lin mokyklų, 
tietis generolas Kazys Putliu. Nors buvo lietuvaite, bet sti 
Gaila. Sušaudytų tarpe buvo lietuviais nedalyvavo, nes lie- 
vienas gabiausių ofieierių 11 u- tuviams neturint pradžics ma
gijos kariuomenėje, būtent, ge kyklos, lunke vokiečių Holy 
nerolas M. N. TtiebačeVskis. Redeemer mokyklų Ir ten pri- 
Tokia stoka vienumo Rusijos klausė chorui. Velionės už tai 
kariuomenėje yra geras žer- negalime kaltinti, nes svetini 
klas Vokietijos armijos štu tarčiai per savo mokyklas 
bdi. patraukia prie savęs lietuvių

Italijos ir Vokietijos jėgos vaikus.
yra įtikintos, kad jos turi Lietuviams, kurie prie sa-
aukščiaosias triimipavas kozy-,vo parapijų neturi pradžios 
ras Viduržemio jūroje. Tiesa, mokyklos, ištiktųjų, gręsia

Jr ' X,- f

bet būtų buvę gražiau, kad į das džiaugiasi kelione ir gė- j 
moterys būtų ėmusios inicia- rėjasi gavęs progos aplanky-I
tyrų įsteigimui Rocbesteryje ti garsųjį Liurdų. Nors sako 
Amerikos Lietuvių R. K. Fe- jau girdėjęs vyturėlį ir laki 
tleraeljos skyriaus; toji orga- tingalų čiulbant, bet esųs pa 
nlwteija tūri artimus ryšius siilgęs Rocbesterio.
|80 "'in,;ta katalikių .....t.-r., I Marianapoli
organizacija, taipgi ir Natio- n

i nai Conndl of Catholic Men. Į 6iais metais daugelis be- 
Dabar kaip tik yra laikus tuvių rengiasi į Lietuvių Die- 

1 draugijų valdyboms apevars- nQ Marianapoly, liepos 5. Be 
,tyti Federacijos klausimų ir veik visi ritbsiuviai šiais me- 
artinantis pusmetiniams susi- tais gauna savaitę atostogų, 
rinkimams tų išgvildenti. Su-; todėl gera proga aplankyti
siji.ngę į Federacijos skyrių 
tnrėtilme geresnę progų už
kirsti kelių visokiems hendra- 
frentininkams ir kitokių iz- 
mų skelbėjams kelių. Sujung
tomis jėgomis galima geriau 
veikti.

Amerikos lietuvių Vilnių.
Vyturys

Britanijos laivynas yra su 
koncentruotas netoli Gibralta
ro. Ten arti randasi ir Pran
cūzijos karo laivai. Septy-

didelis ištautėjimo pavojus.
Nauja šeima

Birželio 12 d. klebono pa-
niosdešimt penki nuošimčiai vaduotojas kun. Vitkus, M. i žuvo lietuvis
Vokietijos laivyno dabar yra t. C., suteikė Moterystės Sa- Birželio 13- d., besairstant 
sutraukta Viduržemio jūroje, kramentų Aleksandrui Remei laiveliu po Irondeąuoit Bay,

Vaizduoja Lincolno jaunystę. New Salem, lll., pastaty-1 Iš Europos
tas namelis panašus į tų, kuriame augo ir jaunystę leido Rašytojui teko gauti keli 
Amerikos didvyris A. Lincolnas. Aiin Ruttedge, giminė ži- pranešimai nuo gerb dvasios 
nomos Ann, Lincolno mylimosios, su E. S. Mitchell atvaizde , vado kun Jono M Bakžio i5
vaizduoja Lincolno jaunystę. o . ... . . T •d v Southamton, Anglijoj, ir Liu-

rdo, Prancūzijoj. Dvasios va-pašalpinė draugystė savo su
sirinkime paskyrė $25.00 Šv. 
Pranciškaus sesučių vienuo
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DRAUGAS atlieka vi- 
9okiu9 spaudos darbus. 
Tad, paveskite mums 
savo spaudos darbus. 

gfcAtTYKltfc n DltAUGA”

"Tie i uviai daktarai
- f uiu nn.~ .

—~—i- - ■ ... . . -... . DR. P.. ATKOČIŪNAS
OR. A. J. MANIKAS

Didžioji Britanija daugiau 
rūpinasi savo imperija, negu 
Ispanijos arba kitų Europos 
valstybių problemomis. Bri
tanija yra nusprendusi išven
gti konflikto su Vokietija ir 
sukoncentruoti jėgas prieš 
Italiją. Britanija laukia kol 
imperija bus prisiruošus pri
imti Italijos iššaukimų dėl 
viršenybės Viduržemio jūro
je. Britanijos politikai tiki, 
kad kada tas laikas ateis, 
tai karas nebus reikalingas.

Dėl minėtos priežasties Bri
tanijos diplomatai darbuoja
si, kad atskirti Vokietijų nuo 
Italijos. Iki šiol jos bandy
mas buvo be. pasisekimų. Su
prantama, yra panašūs intere
sai ir vienodi siekiai tarp mi
nėtų dviejų diktatorių ir nei 
joki sentimentaliniai apsvar- 
stinėjimai nepermainys glau
dų santykiavimų.

Lig šiol Didžioji Britanija 
galėjo pasiūlyti Hitleriui tik 
savo su Prancūzijos bendrų 
romanso meilę. Mussolinis jau 
davė Hitleriui daugiau, negu 
tai. Mussolinis užleido na
ciams Austriją ir priėmė ant
ros rūšies smuikų Dunojaus 
pakraščiuose.

Yra plačiai manoma Ame
rikoje ir Europos kraštuose, 
kad karas dar greit neįvyks, 
nes Britanija nenori karo. 
Tas buvo tiesa kol Vokieti-

kiui su Ona Poškaite. Liudi
ninkų buvo net 3 poros. Jau
noji yra susipratusi lietuvai
tė; priklausė Sodalicijai ir 
moterų pašalpinei draugijai. 
Per Mišias jaunojo brolis Al
binas Remeikis gražiai gie
dojo “Avė Maria”.

Linkime laimės naujame 
gyvenime ir taip pat ir atei
tyje darbuotis su lfctuvia’s.

ja ir Italija nebuvo pirmos 
klasės militarinė pajėga. Tas 
buvo dar labiau tiesa 30 ir 
40 m. atgal, kada Britanija 
buvo Europos taikos spren
dėja. Dabar Britanija jau pa
liovė lošti tokių rolę. Tai 
aiškiai įrodo Etiopijos ir Is
panijos karai.

Padėjimas persikeitė Euro
poje. Smulkus įvykis, kaip 
destrukcija sovietų laivo Ve
žančio maistų arba amunici
jų Ispanijos lojalistams, gali 
duoti pradžių karo prasiver
žimui visoje Europoje. Yra 
baimės ir tame, kad didėjan
tis įtempimas tarp gyvenan
čių vokiečių Čekoslovakijoje 
ir čekų valdžios gali suteikti 
Hitleriui progos dėl paskelbi
mo karo.

Jau dabar nėra ir negali 
būti jokios slaptybės, kad Vo
kietija ir Italija įsigijo ir tu
ri aukščiausio laipsnio kari
nius apsiginklavimus.

Adv. N. Valasina

laiveliui apvirtus prigėrė Pe- lyno statybos fondui. Patar
tras Yurs, 21 m. amžiaus, tik
tai 8 mėnesiai iš Lietuvos.

tina ir kitoms drattglj'oms pa
sekti pavyzdį. Seserys dirba

Kiti du draugai: Jonas Vii- naudingų darbų Dievo gar- 
kaitis ir V. Okunevieins išsi- bei ir tėvynės naudai. Nega 
gelbėjo. Velionis palaidotas iš lime jų apleisti, kad kęstų 
Šv. Jurgio bažnyčios. [vargų mažose patalpose. 0

Lai Dievas suteikia jaJm a- kur kitur jos gaus pašalpų, 
jei ne iš mūsų lietuvių.mžinų linksmybę dangaus ka

ralijoje.
Gražus darbas

Šv. Marijos Panos motetų

Tame pačiame susirinkimo 
moterys nutarė- prisidėti prie 
National Council of Catholic 
Women. Labai geras darbas,

LtfiE’S BYWAYS

SO MHTŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETR1STAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0623^1^MM.—i

■
Secfey »32»

Dr. K. N u r kui tis
dalutr yra su 

Dr. W. Pas
174? W. Chicago Avė.. 8519 Čom- 
mercial Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Vaiajrdos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

Life! UVIAI ADVOKATAI

gydytojas ir, chirurgas 
VIRgirda 1116 4670 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12_ryto.
Tat OANal 2340

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

TeL OANal 0402

Dantistas ,
1446 9d. 49th Ct, Cicero, lfl. 
litam., KHv «• Vėtė. 16—6 vai. v.

3147 So. Halsted tft., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—6 v.
r. --tt Msi

Rea.:
24L6 W. 69 St

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6288

DR. A. 6. RAKAU
GYDYTOJAS ir CHIRURG

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį
-Y-—r. -.» tr.«, k. ir.

AMERIKOS LlfeTuVT^ dakTaKŲ DRAUGUOS NARIAI
Ras. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMleck 4848

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

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

Subatoirt* Cicero)
1448 So. 49th Ct 

Nuo 8 iki I vai. V*fc. . .

J HAP HkaKP JioHPZt ATT T»oac I Hcsut.
Ezhevcp rr uktil i V&mv /tf o# MY -LMA - utfrvtfftrrrp 
ahp tikt ims otuae v&z v 1 1 Lb*r .
Ueap Joje A minute - I if I HAP A Gilti l'p
A jteME SoHrrmM' 0OTtxsrt: — 'B’trr I Jnsr CfcOHteP 

Cuf JLrkfc I Krfirizz* M»H
----

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1176 

Namai: 6459 S. Rdtkvrell SU 
Telefonas REPutuic 9690

Tel. Ofc. REPubllc 76®S 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųaette Road
Antrsd., ketvtrlad. H senkt&dleniair 
9-lt v. rytą; 1-6 p. p.; 8-tf v. V. 

Seitadleniala nuo 9 v. r. iki 1 p. p.
161 Broadvvay 

MELROSE PARK, lLL.
Pirmadieniais Ir tretHadlenlata nko 

10 v. r. iki 9 vai. vakaro 
geStadientais nuo S v. iki * v. ♦. 

Sekmadieniais pagal sutarties.

Tel. LATayette 8016

DR. C. J. SVENCISKA5
DENTISTAS

4300 So. Fairfteld Avertitf
OFISO VALANDOS:

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

____Pagal Sutartį________

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospeet 1012 
Rea. TeL Republic 5047

Tel. Calnmet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 9. Halsted Street
.. CHICĄOR ILU,

CLEMENT J. SVILŪW
LIETU VIS ADVOKATAS 
33 North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1846 

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

Vai. pagal sutartį
6322 So. Western Avenne 

PROsneet 1012

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

Sunday by Appointment
DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avčriue
Ofiso Valandos 

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomie pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., ČiGero, UL 
TeL Cicero 2573

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

Beis.' 6951 S. Maplerarood Ar.
Tel. HEMIock 3977 

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

2423 Marądetto Rd.
________________TA, HEMIock 48<8

TM. B0Wv«rd 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 3o. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nao 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal rotarjg.

Tel. Ofiso SOtllevard 6913-14 
Rea. KEJhrood 6167

OR. A. J. BERTASH
įso vai. ano 1—3: nno 6:30—8 
756 VVest 3Šth Street

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 PASTOGE j... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT ISMŲKEJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK,
, i Buick - Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Telepbone: BGUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4031 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REBublic 9723

įvairūs Daktarai

TA OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIBURGAB

2201 W. Cermah Road
ValaMdoe: 1—S ir t—S 

Seredonria1 it N*dM. pagal lutartį
rezidkncua 

6631 S. California Avė. 
Telefonaa REPpbŲc 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0636

Tn.iar
dfDtfoJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso va,.: 2 4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Olaremont Av*.

Valandos 9 —10 A. M. 
N^Čliomių pggąl (utartj,

DR. CHARLES SEGAL
0*18*0

4729 So. Ashland Avė.
2 lubea

CMICIOO, ILL.
Telefoną MIDuay 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomia nno 10 iki 12 
Nno 16 iki 12 vai. ryto, nno 2 Sti 4 
TAI- Ph l»etų ir nno 7 iki 8:39 t., y.

DR. MAURIGE KAHN
gydytojas nt chirurgas 
4631 So. Ashland Avė.

T< YAftdJ 0994 
Ben.: TeL PLAza 2409

VALANDOS:
Nuo 16-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomlg nuo 10 iki 12 dienų

Office Phone
PROspect 1028
FaL S-4 p*, tr »-• <

Rea. and Office
2369 S. Leavltt St. 
ak. OANal O7<M

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

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

Neriėllom Ir Trečiadieniais
Fa«*l nutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Falrfiefd Avė. 
Tat LAPayHM 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiad ienai s ir Sekmadieaiuii 
pagal aetsrti.

TaL CANa' 0267
Rm. PROapeet AA50

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

l ...........

Rez. Hyde Park 3396

OR. SUSANNA SLAK1S
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Vglafidot 2—4 po pirtų, 7—8 v. vak. 
<lalrvma aertkrinmia ir anbatnrhln

Chfeages lldtnvlų Iv. Kryžiaus li
goninė, kaip Jų pripaltrie American 
Medieal Aaaociation Ir American 
CoUege of Surgeona, yra Claas A 
rfiiiea. Tai yra, aukžčianai Ameri
kos medlkalial antoritetai mftzų H- 
gortiM priskyrė prte geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St, 
tol. HRineck 6790.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
XVIII SEIMO PROTOKOLAS

(Tęsinys)
Draugijų Atidos

Tivn of Jjnkc. — šv. Kaz. 
Akad. Reni. 1 skyr. $30.00; 
Šv. Elžbietos Moterų ir Mer
gaičių $5.00; Šv. Kazimiero 
Karalaičio $10.00; Angelų 
Sargų Dr-ja $5.00; Tarnauto
jų Draugija $2.00; Moterų 
Sųjungos 21-ma kuopa $5.00; 
Labdarių Sųjunga 1-ina kuo
pa $5.00; Nek. l’ras. Pan. Šv. 
Sodalicija $5.00; Nek. Pras. 
Panelės, šv. sodalicija $2.00; 
Šv. Pranciškaus Rymietės dr- 
ja $5.00.

Bridgeport. — Šv. Kaz. 
Akad. Rem. 2 skyr.: $25.00; 
Apaštalystes Maldos $10.00; 
Nek. Pras. Pan. Šv. dr-ja 
$5.00; Šv. Petronėlės $3.25; 
Labdarių 5-ta kuopa $3.00; 
Ignacas Radavičius $100.00; 
Šv. Onos Panų ir Moterų $5. 
Šv. Jurgio Moterų Klubas 
$5.00.

Nortb Side. — Nek. T‘ras.

Visų Šventų parapijonys $40. 
45; L.R.K. Moterų Idealų klu
bas $5.(XX; Nek. Pras. tane
lės Šv. sodalicija $3.00.

18-th Street. — Šv. Kaz. 
Akiui. Rem. 5-tas skyr. $30.; 
Apaštalystes Maldos $5.00; 
Šv. Onos draugija $3.00; Die
vo Apvaizdos Mokyklos Rėm. 
$3.00; Šv. Antano iš , Padvos 
$6.00; Nek. Pras. Mokyklos 
Mergaičių sodalicija. $2.90.

Brighton Park. — Šv. 
Kaz. Akad. Rem. 6-tas skyr.: 
$55.00; 1/a.bdarių 8-ta kuopa 
$3.00; Moterų Sųjungos 20-ta 
kuopa. $5.00; Nek. Pras. Pan. 
Šv. Mokyklos sodalicija $5.; 
Ministrantų dr-ja $3.00; 160 
KJ8.L.R.K.A. $2.00; šv. Pran 
ciškaus Rėm. 2-tas skyr. $3.; 
Šaldžiausios Širdies V. J. dr- 
ja $3.00; Lietuvos Vyčių 36- 
ta kuopa $2.00; Šv. Kaz. Ka
ralaičio Gvard. Pirmos Div. 
$3.00.

West Pullman. — Šv. Kaz. 
,Akad. Rem. 7-tas skyr. $119.-

Christopber Colttnbus Crabb, 
cliicagietis, miręs 1935 m., ku
ris paliktų turtų didelę su
mų ($365,000) paskyrė vie
nai La G range, III., našlaičių 
prieglaudai.

Pan. šv. dr-ja $2.00; Šv. Kaz. gv Aloizo Tarnautojų dr
Akad Rem. 3 skyr. $5.00; Mi
nistrantų <lr-ja $1.00; šv. Ceci 
lijos dr-ja $3.00; Moterų Sų
junga 4-ta kaio|>a $2.00; Šv. 
Rožančiaus $5.00; Šv. Juoza
po Globėjo dr-ja $2.00; 
Rožančiaus dr-ja $5.00.

Roseland. — Šv. Kaz. Akad. 
Rem. 4-ta« skyr. $60.00; Visų 
Šventųjų Mokyklos sodalietės 
$3.00; Šv. Onos dr-ja $10.00; 
L.RK.S.A. 33-čia kuopa $3.;

LIETUVIŲ GYVEMMO
Iš Neiną Savininkų • T“P y* «•***» daug 

Susirikimo I be Bavin“lk'1 pneitūms Sūnų.

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

Birželio 16 d. įvyko Namų 
Savininkų klubo pusmetinis 
susirinkimas, kuriame įsirašė 
2 nauji nariui. Reiškia, klū 
bas auga. Išklausyta prane
šimai iš Federacijos 12 sky-
liaus.; “Tax pavers ccuncil”,

Šv. Aloizo Ministrantų $3.00; 
West Side. — Šv. Kaz.

Akad. rėm. 10-tas skyr. $20.; 
Aušros Vartų Altoriaus Tar
nautojų $2.00; Tretininkų dr- 
ja $2.00; Aušros iVartų Mote-

Labdarių Sąjunga'"» dr‘ja $5'0W; Lfetuvaičių 
Baltos Lelijos Panos klubas

ja $2.00;
10-ta kuopa $5.00; Marijos 
sodalicija. $3.00; Nek. Pras. 
Panelės Šv. sodalicija $2.00; 
Šv, Veronikos dr-ja $25.00;

&v- Atradimo Šv. Kryžiaus $5.; 
Švr Pranctškaras - Tretiirinkai 
$5.00; Šv. Juozapo dr-ja $5.; 
Maldos Apaštalystes $3.00.

Marąuette Manor. — Šv. 
Kaz, Akad. Rem. 8-tas skyr. 
$45.00; Šv. Rožančiaus ir Al
torių Puošimo dr-ja $2.00; 
Apaštalystės Maldos ir Treti
ninkų $5.00; Nek. Pras. I’ane-

$5.00; Maldos įApaštalystės 
$5.00; Nek. Pras. Mergaičių 
sodalicija $1.00; Aušros Var
to Altoriaus Puošimo $10.00;

Chicago Heights, Illinois. 
— Šv. Kaiz, Akad Rėm. 13-tas 
skyr. $5.00; Šv. Kazimiero 
par. choras $5.00.

South Chicago III. — Šv. 
Kaz. Rem. 12-tas skyr. $80.

Gary, Indiana. — Šv. Kaz 
Akad. Rem. 22-tas skyr. $12.

Indiana llarbor, Ind. — Šv. 
Kaz. Akad. Rėm. 21-tas skyr.

lės Šv. Mer. sodalicija $5.00;, $5.00; Mažųjų Mergelių dr-ja

Masinio susirinkimo komiai 
joj yra A. Valančius, fid. Mi
kutis ir J. Mažonaitis. Rap.

K. Sriubienei Padalyta 
Sunki Operacija

Kų tik padarytos ateinan
čiam sezonui. Daugybė pa
gerinimų. Lengvas pagavi
mas stočių. Graži išvaizda 
ir gražus, malonus balsas: 
RCA Victor, Philco, Zenith, 
Gruno*w, Radionas. Visus 
galite matyti, sale vienas 
kito iškrautus Budriko did
žiulėj krautuvėj. Dabar 
prieš sezonų kainos daug 
pigesnės, o rudenį bus bran
gesnės.

Didelė nuolaida už senų 
radio.

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

Tel. BOUIevard 7010

Bii-driko programai: Nedalioj®
WCFL — #70 K. nuo 7:80 iki 
8 vakare.

ranedėllalu ir Pėtnyčlomlz WAAF 
— 920 Kil. kaip 6:00 vai. va- 
kaie.

Ketvergaia WHFC — 1420 KU.; 
kaip 7 vai.

Nek. Pras. Panelės Šv. Mokyk 
los sodalicija $2.00; Tarnau
tojų dr-ja $3.00; Šv. Barbo
ros dr-ja $5.00; Šv. Teresės 
dr-ja $10.00; Susivienyjinio 
163 kuopa $5.00; Marijonų 
Kolegijos Rem. $2.00; šv. 
Kazimiero Karalaičio dr-ja 
$3.00; Labdarių 23-čia kuopa 
$2.00. )

Cicero, III. — šv. Kaz. 
Akad. Rėm. 9-tas skyr. $4.0.; 
Šv. Kaz. Akad. Rėm. Jauna- 
mečių skyr. $5.00; Apaštalys
tes Maldos $5.00; Šv. Motinos 
Dievo Sopulingos $5.00; Vi
sų Šventų dr-ja $3.00; Lith. 
Home Oivners Club $3.00; 
A.LR.K. Fed. 12-tas skyr. 
$5.00; ljalxlarių Sųjungos 3- 
čia kuopa $5.00; Šv. Antano 
dr-ja $5.00; Nekalto Pras. 
Pan. šv. sodalicija $5.00; An
gelų Sargų sodalicija $2.00;‘

$5.00; Šv. Rožančiaus Moterų 
dr-ja $5.00; Altoriaus Puoši
mo $5.00; Fed. R.K. 42-tas 
skvr. $5.00.

VYaukegan, Illinois. — Šv. 
Baltramiejaus Ministrantų 
$5.00; Nek. Pras. Mokyklos 
Mergaičių dr-ja $5.00.

Philadelphia, Pa. —
Kaz. Akad. Rėm. $5.00;z
Rožančiaus dr-ja $5.00.

Miscellaneous. Šv.
Akad Jaunamiečių skyr.
Ona Jurgaitienė, Philadel- 
phia, Pa. $5.00; Federacijos 
22-tas skyr., VVaterloo, Conn. 
$5.00; A.L.R.K. baidarių Sų
junga 2-ta kuopa $3.00; Fede
racijos apskritys $3.00.

(Bus daugiau)

Sv.
Šv.

Kaz.
$25.;

I pranešė, kad “council” ne
laikysiu* sus-mų vasaros lai
ku. Taip pat paaiškinta, kad 
“counc'l” atstovai negavę iš 
vandens departamento finan
sinės atskaitos ir sakė ne
gausių, nes ponui bijo paro
dyti žmonėms tas atskaitos. 
Mat, tada žmonės žinotų, ko
dėl vandens bilos yra taip 
aukštos.

Klubo piknikas įvyks rug- 
nūčio 22 dienų prie Keau 
avė. kelio, Skersai tautiškų 
<apinių. Komisija susideda iŠ 
L Sličkaus, Brazauskienės, 
Stašaitienės, J. Mažonaičio ir 
J. Jovarausko.

Buvo nusiskundimų, kad 
vaikai ant Raudonos Rožės 
klubo tuščių lotų lošia bolę; 
kai kada išmuša langų, už
meta bol? ant stogo, užlipę 
įlaužia stogų ir padaro mūsų 
nariui nuostolių. Nutarta krei 
ptis prie klubo, kad uždraus
tų vaikams bolę lošti.

A. Rabačauskas nusiskundė 
kad turįs nesmagumų su sa
vo nuomininkais. Nutarta duo 
ti pagalbų.

Klubas pagelbės A. Mila
šienei nusikratyti negerais 
nuomininkais. Išrinkta 4 vy
rai. f*

Nutarta surengti masinį su
sirinkimų, kad užprotestavus^ 
prieš aukštas vandens bilas 
ir kad miestelio valdžia už
draustų jnododžiams vaikščio
ti užpakalinėmis gatvaitėmis 
(ėlomis). Ne tik paprastomis 
dienomis jie vaikščioja ir kni
sasi po išmatas, bet ir sek
madienių rytais. Tokių ren
kančių išmatas nematysi ki
tataučių apgyventose vietose, 
tik tarpe lietuvių.

Taip pat bus reikalaujama 
vykdyti įstatymų, kad žmo
nės nelaikytų automobilių ant 
gatvių per ištisus metus, nes 
kai kada negalima net pra
važiuoti. Pav., jei koks skre 
pas per dienų dienas stovu 
vienoj gatvės pusėj, o kitas 
pastato savo automobilių ki-

Žymiai Ciceros lietuvių vei
kėjai Kotrinai Sriub'.enei We- 
sley Men toriai ligoninėj, prie 
W. 24 ir So. Dearbom avė., 
padaryta sunki vidurių epe 
racija — išimta tulžis.

K. Sriubienė yra Moterų 
Sųjungos Chicagos apskrities 
pirm., įžymi veikėja Chicagos 
labdarių sų-goje ir kitose sri
tyse.

Ištisas Miestelis

New Yorko valstybiniam 
kalėjime Sing Sing, Ossinge, Į 
šiuo metu kalinių yra 2,602.. 
Iš jų dešimts yra nuteistų 
mirčiai. Liuosų vietų kalėji
me yra tiktai 69.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

A. H A.
STANISLOVAS
PAULAUSKAS

Minė birželio 18 d., 1937 m., 
apie 10 vai. vakaro, sulaukęs 
47 metų amžiaus.

Kilo iŠ Šiaulių apskr.. Vai 
guvoe parap., Pujokų kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus
r^»Mko - dideliams aaliftdlme

moterj Kotryną, po tėvais Au- 
Kustaltė, 3 dukteris: Oną, Stel
ių lr Dorothy, 6 sūnus: Pet
rą, Kazimierą, Dominiką, Ta
rną lr Danielių, brolj Petrą ir 
brolienę Elzbietą, 2 Avogerkas: 
Teklę ŠiuSlenę ir Magdaleną 
Ličkdvienę, Ir gimines; o Lie
tuvoj 2 seseris, 2 Svog-erkas, 
švogeri Juozą ir gimines.

Kūnas pašarvotas Llulevl- 
čiaus koplyčioj, 4343 So. Cali
fornia Avė.

LAldotuvės Jvyks ketvirtadie
ni. birželio 24 d. 18 koplyčios 
7:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Nekalto Prasidlėjimo Pan. ftvč. 
Marijos parap. bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą Po pa
maldų bus nulydėtas J Šv. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, llnkterys, 
Sūnūs, Brolis, Brolienė, ftvo- 
gerkos Ir Olmirlės.

Laidotuvių
Liulevicius.
3572.

direktorius J. 
Telef. LAFayette

GARSINKITĖS “DRAUGE”
i toj pusėj, tai trečias nebegali 
| pravažiuoti.

Urba FIower Shoppc 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Banktctams — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Ph<me LAFAYE7TTE

MALDAKNYGES

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ........................... $3.75

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

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

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

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

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO“ KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illincis

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. HemMage Avė.
4447 South FairfieU Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
— -o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
Suvirš 50 metų prityrimo

Kirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

521 NflBTH WESTĖRN AVENUE
ARTI BRASU AVK.

Telefonas SEEIey 6103
Ohicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

* U D III 'AM P C PATARNAVIMAS 
ARlDULAnbL DIENĄ IR NAKTĮ

n V Y A T KOPLYČIOS VISOSE UI Anl MIESTO DALYSE

P. 1. Ridikas
Ladmritz ir S i| F<

)| mlninnisir. LIūteVICIDS

S. P. Mažeika
A. Masalskis
IPiltas

S. M. Skudas
Ll-Zrtp
Ezerskis ir Shms
tanaus Etadtis

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138-1139

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlervard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Western Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St, 

Telefonas BBVerly 0005
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

GARY, IKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Gbrteionu p«tarnavbnM — Moteris pataraanja 
Phone 9000 - M0 W. lSth Ava
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VIETINES ŽINIOS

Iš Moterų Sąjungos 
Chicagos Apskrities 

Veiklos

Iš Įvykusio Melrose 
Parke Draugijų 

Pikniko

Geg. 28 d., W. Pullmane 
įvyko M. S. Chicagos apskr. 
sus-mas, kurį sudarė atstovės 
iš penkių kuopų. Susirinki
mas pasižymėjo gyvumu. W. 
Pullmanietės, kaip paprastai, 
pasirodė labai vaišingos. Sus 
me dalyvavo ir centro dvasios 
vadas kun. A. Linkus.

Svarbesni nutarimai

Chicagos apskritis nutarė 
laikytis organizacijos konsti
tucijos: narės, išbuvusios Są
jungoj metus, renkamos dele
gatėmis į seimą ir statomos 
kandidatėmis į centro valdy 
■bą. Bus renkamos tik atatin
kamos (mušt ąualify), tas pa
liečia naujas ir senas nares, 
nes kitaip ir negali būti. Ma
ne verčia stebėtis Centro Pi- 
rmin. T B. Mažeikienės strai
psnis, rašytas bal. mėnesį 
“Moterų Dirvoje” “Mūsų Sei 
mas”. Centro pirmininkė pa
ti teisingai tvirtina, kad na
rė, išbuvus šioj organizacijoj 
metus laiko, įgija pilnas tei
ses dalyvauti su sprendžia
muoju balsu visuose Sąjungos 
reikaluose. Gi baigdama sa
vo rašinį duoda nuo savęs 
patarimą, kad rinkti į centro 
valdybą tik išbuvusias Sąju
ngoj du metus. Chicago są- 
'jųngietės nori, kad centro va
ldybos narės visuomet laiky
tųsi konstitucijos ir kad ne
varytų agitacijos prieš.

Moterų Sąjungos globėjos, 
Neperstojančios Pagalbos P. 
Sv. dienoje, liepos 4 d., 9 vai. 
ryto Sv. Kryžiaus bažnyčioj 
bus apskrities bendroji šv. 
Komunija. Dvasinę puotą to- 
vonoflakietės ruošia labai iš
kilmingą. Po pamaldų bus 
bendri pusryčiai. Chicago są- 
tės turi pareigos dalyvauti.

Sekantis apskr. susirinki
mas bus labai svarbus; bus 
skaitomi kuopų įnešimai sei
mui ir renkama apskr. atsto
vės. Sus-mas įvyks Brighton 
Pk., birželio 25 d., 7:30 vai. 
vakare. Lauksime visų kuo 
pų atstovių.

O. A. Nevulytė, apskr. rašt

Praeitą sekmadienį netikė
tai teko nuvykti į Melrose 
Park lietuvių koloniją, kur 
Kančios Jėzaus ir Tėvų Ma
rijonų bendradarbių draugi 
jos buvo surengę pikniką. 
Žmonių buvo atsilankęs pusė
tinas būrys, bet griaustinis 
trukdė, nes daugelis žmonių 
atvykę sėdėjo automobiliuose 
ir bijojo, kad nesuspės pa
bėgti nuo staigaus lietaus. 
Tokiu būdu reikia apgailes
tauti vršminėtų draugijų ko
misijos darbo, kuri, matyt, 
buvo gražiai prisirengus.

{Bet, melrosepark iečiai ne
nustoja vilties, girdi, Marijo
nų Seminarijos koplyčios lan
gas baigtas, kuris, girdi, bu
vo vienas svarbiausių, o da
bar kad ir nepavyko, kitu ka
rtu, gal pasiseks geriau. Ži
noma, gaila komisijos įdėto 
daug darbo ir pasišveneimo, 
bet kągi padaryti. Tarpe sve 
čių teko pastebėti ir d-ras 
Norakas, kuris turi ofisą ad
resu 10 No. Broadway, Mel
rose Parke, ir nuoširdžiai la
nko ir rdmia lietuvių įvairius 
parengimus. Gražus dalykas, 
kad jaunas profesijonalas da
ktaras dalyvauja bendrai su 
lietuviais, už ką, aš tikras, 
kad ir melroseparkiečiai pa
stebėję d-rą Noraką dažnuose 
parengimuose, jie neužmirš ir 
jo progai pasitaikius.

Komisijoj teko pastebėti 
uoliai darbavosi: K. Kantau
tas, Šimanskis, Ant. Švilpau- 
skenė, M. Janušauskienė :r 
kiti, kurių dėlei staiga sma
rkaus lietaus neteko sužinoti.

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

■ua-ME-
kamivalą, bet, ant nelaimės, 
užėjęs lietus darbą sutrukdė. 
Visgi daugelis parapijonų su
sirinko į parap. svetainę ir 
čia baigė kamivalą. Nors prio 
jo nebuvo gerai prisirengta, 
buvo ir trukdymų iš miesto 
valdžios dėl leidimo, bet visgi 
susimetė savo pastogėje, per 
visą savaitę varėme biznį. Pe
lno bus nemažai. i

Neseniai Čikagos Vyčių iš
leista “Trumpa Lietuvos Is
torija paveiksluose” susilan
kė naujo kompltonento: Vyčių 
centro pirmininkas, A. J. Ma
žeika, atsiuntė iš Brooklyno,
N. Y., vienam leidėjų laišką, 
kuriame, tarp ko: kito, rašo:

“Lietuvos istoriją paveiks
luose gavau, Ui ką esu labai 
dėkingas. Ištikrųjų, leinkit 
man Tamstą pasveikinti ui 
tokį nepamainomai vertingą 
leidinį, kurį jūs pagaminote.
To ypatingai šioje šalyje bu-
vo labai didelis trūkumas ir nįk0, liepos 25 d., Vytauto 
su šia knyga bus uipildyta pgj.jjg. planuojama, kaip tin- 
did.1* spraga, ypai mtoų ja»- kamau priilnti svefflus ir prie
nimo tarpe kuris netari laiko ,e|įug, įurje atsilankys. Lau- 
ilg* Lietuvos istorijos kny. kiama daug svečių ir iš kitų
n perskaityti ir suaipaBnti kolonijl) Lietnvytis
su mūsų tautos istorija ”. . _______________

Tai bent tube. Vakar Chi
cagoj prasidėjo metinė Natio
nal Assocation of Broadcast- 
ers konvencija, kurioj išsta
tyta parodai ši 250,000 wattų 
radio tūba. Manoma, kad tai 
didžiausia visose J. A. Vai 
stybėse.

Reikia prčkninti, kad prie 
gražumo tos istorijos daug 
prisidėjo paveikslai, padary
ti jauno lietuvio artisto An
tano Sturonio iš Cicero, III., 
vadinamo “Tom Sturr”.

Antradienis, birž. 22 3., 1037
Danto, Bayerle, Poczulpai. Vi- mo smagiai valandėlę pralei
siems nuoširdus ačiū.

Svečių buvo ir iš kitų ko
lonijų. Graboriai S. Mažeika 
ir A. Petkus šauniai pasiro
dė, Q taipgi ir kiti biznieriai 
ir parapijonai.

Šią savaitę du vietiniai ku
nigai išvyko į kunigų rekolek
cijas, kurios būna šį ir kitą 

Klebonas ir komitetas dė ,savaitę Marijos seminarijoje, 
kingi visiems, kurie kuo nors Mundelein, III.
prisidėjo prie karnivalo pa
sisekimo. Ypač ačiū darbinin
kams, dirbusiems per visus 
vakarus.

Dabar jau pradedama ren
gtis prie metinio parap. pik-

Marquette Parko 
Žinutės

gyventi.

R A

Rap.

Kas antradienio vakarą ra
dio klausytojai turi malonu-

Graduation Puota 
Kazimierui Armonui

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. W. Foerstcris

Mirė Brightonparkietis

Penktadienį, birž. 18 d., 
County ligoninėj nuo sunkią 
žaizdų pasimirė Slanislovas 
Paulauskas, 47 m., senas Bri
ghton Park gyventojas. Pali 
ko didelę šeimyną vargingoj 
padėty.

Kūnas pašarvotas J. Linle- 
vičiaus koplyčioj, 4348 S. Ca 
lifornia avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, birž. 24 d. Visi 
giminės ir pažįstami prašomi 
prisidėti prie laidojimo išlai
dų. Rap

BRTGHTON VARK. — Še i 
štadienį, birž. 19 d., draugai, 
ir giminės sūsinnko į Jono ir 
Apolonijos Armėnų namus, 
4359 S. Artesian avė., pager
bti jų sūnų Kazimierą, kuris 
baigė Purdue universitetą šią 
vasarą sn “JBachelor of Sci- 
'cnce in Physical Education” 
laipsniu.

Svečių tarpe buvo A. Ar- 
mon iš AVestville, III., W. Bu
kauskaitė, Kazimiero snžiedo- 
tinė, H. Mikolaitis, J. Ar- 
mour, Jr. su sūneliu, S. Pau- 
likai, G. Brazauskai, A. Bra
zauskienė, P Siminai, F. Mo
ntvilai, Bill Armon,' A. Ge- 
niučiai, W<m. Kareivai, A. 
Baubi is, J. Armon su dukre
le Dorotbv Mae, ir jų šeimy
nos.

Kazimieras baigė mokslus 
ir gavo diplomą sekm., birž. 
13 d., Lafayette, Indiana. Ža
da grįžti tuoj į Pnrdue univ. 
toliau tęsti mokslą pasiekti 
Magistro laipsnį Physical E 
ducation srity. Rap

Gražus Mokyklos 
Baigimo Vakaras

NORTH SIDE. — Birž. 13 
d. įvyko gražus mokyklos bai 
gimo vakaras.

Programa buvo turininga. 
Per suvirš tris valandas se
selių prirengti vaikučiai link
smino susirinkusius dainelė
mis, veikalėliais, driliais, ko- 
medijėlėmis. Reikėjo tik ste
bėtis, iš kur seselėms ir atsi
randa tokių minčių taip su
galvoti, prirengti, kad kiek
vienas atatiktų savo vietoje. 
Tėveliai seselėihš už tai labai 
dėkingi.

Po programos sekė klebo
no kalba. Ragino tėvelius da
boti savo vaikučius, auklėti 
sulyg Dievo ir Bažnyčios įsa 
kymų ir toliau parinkti jiems 
geras katalikiškas mokyklas. 
Po to išdalinta baigusiems 
diplomai.

Vakare buvo manoma su 
dideliu susirinkimu baigti

DYKAI!

— Mūsų parapijos dešimt- 
metinis piknikas, birž. 13 d., 
Vytauto parke, gerai pavyko. 
Nors ryte lijo ir po piet ge
rokai palijo, vienok uolių pa-1 
rapijonu ir svečių tas neišgą-| 
sdino, nes virš 1,400 prie gei-< 
to užsimokėjo įžangos. Parke 
galėjo būti virš 2,000 žmonių.' 
Šis parapijos jubiliejinis pik
nikas nepaprastai pasisekė. I 
Parapijai liks nemažai pelno. 
Klebonas ir komitetas labai 
dėkingi visidms pasidarbavu- 
siems-oms, parapi jonams ir 
svečiams už atsilankymą ir 
paramą.

Šie geraširdžiai aukojo gė
rimo ir ,valgio: V. liaubflnas, 
'J. Jonikas, J. Pužauskas, S. 
Šambaras, New Process Ba- 
king Co. (Kučinskai), Pet
rauskas Bakery, ’Bowman Co., 
Grebliūnienė, Gotautas, D. 
Pocevičius ir J. Kairis, K. 
Rakūnas, Kareiva, Al. Krau- 
klis, Forman and Foster ir 
Al. Kraus, F. Muscarello, C.

CHARLES YUSHIS
OARPENTER

nt
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
: Atlieka visokius medžio darbus,! 
Į didelius ir mažus, už prieinamą! 
i kainą. Apkala namus šingeliais.j 

Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAOO

*1 Vakar*—“Kvolrklt VldnHna"- 
Grrlaa Rytąjį

Merkite nuovargi. Duokit* OartlrH, Ar
batai Ikvalytl nerutnaltur likusiu*. Veikla 
rreltal Ir maloniai. Derkite kaip papraa 
t* arbata. lOo — Ko.

W»«ą,.,r-ę;a-aycss;
OAfFMLOTIACC.-, OeM.1 MKXX1 YM. M. *.

Kaip Jaučiate? ‘ Drip Coffee Pot.” Dykai 
tam, kurs suras “Draugui” 
vieną naują ska'tytoją ir pri
sius $6.00. ■*

Full-flavored

Į Chicago parkų prūdus paleista daug žuvies. Vaizdas 
Garfield park prūde, į kurį paleidžiama 5,000 svarų ešeriu
kų (perch) rudens žuvavimo sezonui. Daug ešeriukų paleis
ta taip pat į Lincoln, Jackson, Columbus, Hdmboldt ir Den
gias parkų prūdus. Žuvavimo sezonas prūduose prasdeda 
tuojau po Darbo Dienos (Labor Day) ir tęsaai iki kol lei
džia oro sąlygos. Už sugavimą didžiausio ešeriuko skiriama 
piniginės dovanos. . L I

—perfect 
for cookingl

• American hm i 
fuD-flavored rirhnem that aukos 
it perfert for umbriebea. And for

Buy glovea wlth whot 
it savas

Ncrelu mokėti 60c ui 
dantų mostj. Llaterine 
Tooth Pašte gaunama po 
Sic. Tėmyk, kaip gerai JI 
▼elkis. Jų vartodama* per 
metus sutaupai $>.••.

LISTERJNE 
TOOTH PAŠTE

25*

Mu- -p/- -■ - to mėlt

“Sauce Pan Sėt.” žino
kite: Dykai tam, kars su
ras vieną naują “Draugui” 
skaitytoją pusei metų ir pri
sius S3.50.

NAUJAI ATIDARYTA*

LIETUVOS
SANDELIS

911 WMt S3rd StrMt 
Užlaikome KUMPIUS Ir kitus 
skanumėlius importuotus II Lie
tuvon. Visi produktai yra tikrai 
UetuvMki, nes Jie yra gauti per

BALTM IMPORT OO.
809 Wwt 19th Street

..a* i

8ti besiklausant žavėjančiu 
dainų ir smagios muzikos. Ta 
pati proga bus ir šiandie, an- 
trądienį 7 valandą vakare. 
Užsistatę radio girdės dainas 
žymių dainininkų, kaip tai 
Peoples radio trio, O. Skcvc- 
riūtės, J. Romano, A. Čia po 
ir kitų. Be to, bus visuome
niškų pranešimų bei gerų ži
nių iš Peoples krautuvių apie 
prekes, reikalingas namams, 
kurias čia dabar galima pirk
ti dideliu pinigų sutaupymu. 
Nepamirškite užsistatyti ra
dio. Rap. XXX

PLATINKITE “DRAUGĄ”
MATYKITE JI ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
VACUUM-CLEANER 

ATLIEKA 32 DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. IVabash Avė., Chicago.

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.

Seniausias lietuvis elektros kon- 
traktoriiui Chicagoje. 25 m. vi
sus patenkinu įvedimu elektros 
namuose. Taipgi parduodu vi
ską, kas tik elektrad reikalin
ga.

Šviesų ir jėgos įtaisymai 
Įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Avė. 
TeL OANal 7514

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ

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

Išmokam /

DTVIDENTAS UŽ 
1’ADfiTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdransti 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 SAVINGS R 
LOAN ASSOCIAT1ON OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

- Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RIOTOJA8

Kae norite namu. IMvalytl lr 18- 
popleruotl, tai kreipkitės J ;

J. Purtokag
6425 So. Rlchmond SL

Tel. Hemlock 2 57 8

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

PARDAVIMUI NAMAS

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

PARDAVIMUI LOTAS

Pardavimui lotas pigiai. Arti Wau- 
kegan, Iii., prie gr&žlaus ežero. Su
žinokite “Drauge."

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras farmos darbui. 
Senas ar jaunas. Patyrimas nerei
kalingas. Turi mokėti draivytl tro- 
ką. Atst&auktte laiAku praneS-lami 
amžių ir kiek norite algos. Boa 
J 38, DRAUGAS, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago.

PARDAVIMUI RESTORANAS

Pardavimui Barbecue Ir restoranas. 
47th Ir Halsted. Labai prieinama 
kaina. Turime tuojau parduoti.
BOUIevard 6374 po Šeštai vai. vak.

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 3 aukščių marinis na
mas, po 4 kambarius. 1810 W.
Cullerton. $3900. Pilnas aukštas.
Geram stovy. Kreipkitės 2315 So. 
Damen Avė.

KAMBARYS RENDON

Rendon grąžus kambarys. Porai ar 
vienam. Marąuette Park. . Turi
būti katalikai. 2456 W. 68th St. 
REPublic 5697 po SeStal vai. vak.

PARDAVIMUI GROSERNfi

Pardavimui grosernS ir bučernė. 
5545 8o. Wlnehester. Gerai išdirb
tas biznis. Priežastį paUrsite ant 
vletoa

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

&,
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS ’ AGENTŪRA

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
GAUSIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, RAČKYS


