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PRANCŪZIJA MAŽINA 
FRANKO VERTĘ

Parlamentas naujai vyriausybei 
leido tai daryti

PARYŽIUS, birž. 30. —
Prancūzijos nauja premjero 
Cbautempso vyriausybė laimė
jo parlamente san diktatoriš
ku autoritetą tvarkyti valsty
bės finansus. Vakar žymesnie
ji rūmai pripažino jai tą au
toritetą, o šiandien senatas tai 
padarė. Socialisto premjero 
Blumo griuvusiai vyriausybei 
senatas nenorėjo to pripažinti.

Kaip tik parlamentas pri
pažino reikalingą galią, vy
riausybė tuojau paskelbė nuo
sprendį, kuriuo pati sau nu
rodo mažinti franko vertę.

Šiandien vienam ameriko
niškam doleriui mokama su
virš 22 frankai. Artimiausio
mis dienomis reikės mokėti

jau apie 25 frankai.
Parlamentas reiškė pagei

davimą, kad vyriausybė suba
lansuotų biudžetą. Jei to bus 
siekiama, bus reikalinga vy
riausybei užrtaukti naują iš 
valstybės banko paskolą ir di
dinti kai kurias mokestis.

Nepaprastos išlaidos ginkla
vimuisi neleidžia Prancūzijai 
atgauti finansinės pusiausvy
ros.

Reikia atsiminti, kad kelin
ti metai ji dar nemoka nė da
lies savo milžiniškų karo sko
lų Amerikai. Šių skolų naštos 
sunkumas visados bus žymiai 
jaučiamas ir tik išmokėjimais 
bus galima palengvinti tautai 
ir valstybei.

BASKŲ MOTERYS SVE ANA RADIKALŲ NUGALĖTOJUS

Bilbao moterys sveikina įėjusią į miestą nacionalistų kariuomenę, nugalėjusią radi
kalus. Moterys žino, kad nacionalistai visur gyventojams neša ramybę ir tvarką. Acme.
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Paėmė Vilmoseda; nugalimi 
radikalai atsimeta

VILMOSEDA, Ispanija, 
birž. 30. — Verždatnosi San- 
tandero link nacionalistų ka- 
rioumenė be didesnio radikalų ; išliedino upelius. Visur
pasipriešinimo paėmė šį baskų nuskiesta — dumblas ir

Japonai sisikirtc su bolševikais 
Amūro opoje

Nuskandintas vienas bolševikų 
įginkluotas laivas

HSTNKING, Mandžiukas, 
blrŽ. 30. — Tarp japonų ir 
sovietų jau kelinti metai ve
dami ginčai dėl pasienio Amū
ro upe.

Tarpa Sibiro ir Mandžiuko 
/buvusios Mandžiurijos) Amu 
ro upėje yra keletas salų, ku
rios karišku atžvilgiu yra rei
kšmingos. Sovietai savinasi 
kai kurias didesnes salas. O 
japonai, kurie globoja Man- 
džinko valstybę, pareiškia, kad 
salos priklauso mandžiukams.

Paskutinėmis dienomis iš 
Maskvos pranešta, kad sovie
tų vyriausybė pagaliau sutiku

si iš tų salų ištraukti savo ka
riuomenę. Kaip pasircdo, ji 
to nepadarė ir jos kariškai į- 
ginkluoti laivai ėmė provokuo
ti mandžiukus.

Tad šiandien japonų man- 
džiukų upės pakraščių artile
rija atidarė ugnį prieš sovietų 
laivus, kai šie pradėjo šau
dyti Mandžiuko pakraščius. 
Vienas laivas nuskandintas, o 
kiti du vos spėjo pasprukti.

Šis naujas įvykis paaštrins 
Maskvos santykius su japo
nais ir gal tas pagreitins karą, 
į kurį abi pusės jau kelinti 
metai stropiai rengiasi.

POLICIJA PAŠALINO 80 
MOKYTOJŲ Iš WPA

OFISŲ
NEW YORK, birž. 30. — 

WPA administracija šiandien 
paleido 11,800 darbininkų. Tar 
pe. paleistų  jų yra kelios dešina 
tys mokytojų, vyrų ir moterų.

Patyrus apie administraci
jos nuosprendį apie 80 moky
tojų sukėlė “sėdėjimo” strei
ką WPA ofisuose. Policija 
prievarta mokytojus ir moky
tojas pašalino. Policija turėjo 
sunkiai dirbti, kadangi “sė
dintieji” atkakliai priešinosi.

HITLERININKAI VISUS 
VISUR ATKAKLIAI PUOLA

MIRĖ STAMBUS FI
NANSININKAS

PREZIDENTAS SAVO 
SŪNAUS JUNGTUVĖSE

KOMUNISTAI NETENKA 
BALIOTO TEISĖS

ALBįANY, N. Y., birž. 30. 
— New Yorko 'valstybės vy
riausiojo teismo nuosprendžiu 
komunistų partija ateinantį 
rudenį neturės teisės turėti 
savo kandidatų valstybės rin
kimų baliote. Rasta, komunis
tai neturi pakankamo skai
čiaus balsuotojų.

NEW YORK, birž. 30. — 
Mirė buvęs National City ban 
ko prezidentas F. A. Vander- 
lip, 72 m. amž.

Jis buvo stambus finansi
ninkas veteranas. Gausiai fi
nansavo J. Valstybių vedamus 
du paskutinius karus: karą su 
Ispanija ir pasaulinį.

AVILMINGTON, Del., birž. 
30. — Prezidentas Rooseveltas 

žmona šiandien dalyvavosu
savo sūnaus Franklino D. Roo 
sevelto, Jr., jungtuvėse. Vedė 
turtuolio du Pont dukterį.

CLEVELANDE RIAUŠĖS; 
APIE 120 SUŽEISTA

Sweitzer pralaimėjo teisme 
atgauti Cooko apskrities iždi
ninko vietą.

NAUJA KATALIKIŠKA 
ĮSTAIGA PEIPINGE

PEIPINGAS, Kinija, birž. 30. 
— Peipingo katalikų universL 
tete įsteigta naujas skyrius, 
arba įstaiga vardu “Colle- 
gium Sinicum Ecclesiasti- 
cum”. Šiame skyriuje bus 
mokslinami kiniečiai kunigai. 
Jie bus paruošiami sekmin- 
gesniam misionieriavimui.

VIENA, Austrija, birž. 30. 
— Hitlerininkai kovodami 
prieš Katalikų Bažnyčią ir 
krikščionybę nepasitenkina 
savo valdomos šalies — Vo
kietijos., plotme. Jie veržiasi 
visur. Kur tik koks žymesny
sis asmuo apie nacius nepa- 
lankhti prasitaria, nacių va
dai ir jų spauda tuojau su
bruzda. Ir ne tik nešvariais 
žodžiais koliojasi, bet dar ir 
grasina. Už tai jie grasina 
piktais darbais atsimokėti Vo
kietijos katalikams, ypač vys
kupams ir kunigams.

Neseniai nacių vadai ir jų 
laikraščiai karčiais žodžiais 
puolė Chicago kardinolą. 
Šiandien gi atkakliai > puola 
Vienos kardinolą arkivyskupą 
Tnnitzerį. Puola ir šmeižia už 
tai, kad kardinolas smerkė na
cius už jų žygius prieš krikš
čionybę, kad kardinolas pa
reiškė teisybę.

Stebėtojai pažymi, kad ne
užilgo hitlerininkai pradės gra 
sinti visam pasauliui, kadangi 
pasauly susidaro labai nepa
lanki apie juos nuomonė.

CLEVELAND, O., birž. 30. 
— Ties Stone Knitting Mills 
šiandien įvyko riaušės, kada 
streikuoją pikietininkai, mo
terys įr vyrai, susikovė sn ne- 
streiknojančiomis darbininkė
mis ir darbininkais.

Policija buvo priversta 
riaušes maitinti. Apie 120 as
menų sužeista.

IŠ JOHNSTOWN PAŠALINAMI CI.O. 
AGITATORIAI

J0HNST0WN, Pa., birž. 
30. — Šio miesto majoro 
Shields įsakymu policija pa
šalino iš miesto majoro ribų 
du C.I.O. agitatorius. Jiems 
nurodyta negrįžti atgal, nes 
paklius į kalėjimą.

Tas yra ryšium su vandens 
vamzdžių susprogdinimu, dėl

ko Cambria plieno fabrikai už
daryti.

Policija pasiųsta saugoti 
miesto vandens rezervoarus, 
kad ir prieš šiuos koki raudo 
nieji pakvaišėliai nesikėsintų.

Susprogdinti vamzdžiai tai
somi.

Nacionalistų kariuomenei, 
veržimasis yra labai apsun
kintas. Dažnas lietus vietomis.

žemė 
pura 

kia

NAUJAVEDŽIAI AUKUJA 
ŽIEDUS KARUI PRIEŠ 

RADIKALUS
LISABONA, Portugalija, 

birž. 30.------- Žiniomis iš Is
panijos, nacionalistų valdomo
se teritorijose naujavedžiai sa 
vo aukso žiedus ir kitas bran
genybes aukoja nacionalistų 
sudaromai atsargai ir karo rei 
kalams.

miestelį, per kurį eina Bilbao 
Santandero vieškelis (plen
tai). šis miestelis - strateginiu 
atžvilgiu yra svarbus. Radi
kalai nepajėgė jo ginti ir jų 
nusikamavę milicininkai atsi
metė Sanfcero link. Vilino- 
seda yra už keliolikos mylių 
vakarų link nuo Bilbao.

Paėmus šį mietelį, naciona
listams teko visa baskų Viska- 
ja provincija.

NACIONALISTAI BOM
BARDUOJA MADRIDĄ

MADRIDAS, birž. 30. — 
Nacionalistų artilerija iš nau 
jo susimetė bombarduoti Mad
ridą. Šį kartą nuo šovinių la
bai nukentėjo Angelo aikšte, 
ties Principe gatver miesto 
centre. Daug žmonių užmušta

vas. Sunkiosios artilerijos 
lojimas vietomis neįmanomas.; 
Nepaisant to, nacionalistų pa-J 
jėgos visu frontu stumiasi* 
pirmyn, triuškindamo& radi-! 
kalų priešinimąsi.

Santander miestas yra 
vardu provincijos sėdyba. »| 
Santander provincija priklau-; 
so baskų “respublikai”.

Kiek atsilsėję nacionalięt 
stumiasi pirmyn.

BASKŲ VAIKAI BANDe
PABĖGTI Iš LIGONINES
BORDEAUX, Prancūzija, 

birž. 30. — Papildomomis ži
niomis iš La Rochelle, baskų 
radikalų vaikai iš Santandero 
atvežti į Prancūziją ten • 
nos ligoninės pastatuose 

rr-sužeista. Nesuspėjo žmonėm Jo'prieš vienuoles fr slauges

CHICAGO POLICIJOS VIR
ŠININKAS VVASHINGTONE

PAŠTINIAI LĖKTUVAI 
TARP ANGLIJOS IR

P. AFRIKOS

LONDONAS, birž. 30. — 
Anglija pradėjo lėktuvais ve
žioti paštą tarp Anglijos ir 
Pietų Afrikos. Iškilmingai iš
leistas pirmasis lėktuvas su 
112,000 laiškų.

MOTORIZUOJAMA RU
MUNIJOS KARIUOMENE

BUKAREŠTAS, birž. 30. 
— Rumunijos vyriausybė iš
kėlė aikštėn, ji motorizuoja sa 
vo kariuomenę. Padarytas 14 
milijonų dol. kontraktas su 
Skoda municijos fabrikais Če
koslovakijoje.

WASHINGTON, birž. 30. — 
Chicago policijos viršininkas 
lAllman ir keli kapitonai čia 
liūdijo senato komitetui apie 
įvykusias kruvinas riaušes 
ties plieno fabrikais So. Chica
go gegužės 30 d.

Policijos viršininkas papa
sakojo tai, kas visuomenei jau 
žinoma iš kitų policininkų pa
sakojimų. .lis sakė, kad polici
jos pareiga yra ginti žmonių 
gyvastį, savastis ir vykdyti 
tvarką. Riaušės kilo neleidus 
tūkstančių riaušininkų įsiverž
ti į fabrikus, kur būtų įvyku
sios baisios dirbančiųjų sker
dynės, sakė viršininkas.

AIRIJOJE BALSAVIMAI 
NAUJOS KONSTITU

CIJOS KLAUSIMU

pasislėpti žemutiniuose namų 
aukštuos?, arba rūsyse.

Radikalų vadovybės prane
šimais, nacionalistų kariuo
menės gausingos dalys sutrau
kiamos Madrido vakariniam, 
pietiniam ir šiaurrytiniam 
šonuose. Prieš nacionalistus 
siunčiamos milicijos dalys.

bandydami pabėgti.
10 iki 15 metų amžiaus Vii*

kai pradėjo dainuoti revoli - 
cin-es dainas ir puolė viepųdn 
les, slauges ir patnrnautoj 
su avalinėmis ir kumštimis

H.-A

NACIŲ ATSTOVAS VATI
KANUI GRĮŽO Į ROMĄ

Pasirodo, radikalų vaikai 
nereikalingi svetimos globos 
pasigailėjimo, jei jie sul i- 
mais ir triukšmais' ateitie’ . 
jiems pasiaukojusioms globė
joms.

VATIKANAS, birž. 30. — 
Vokietijos atstovas Šventą- 
jam Sostui Diego von Bergen 
grįžo iš Vokietijos.

C.I.O. ORGANIZATORIUS
NUBAUSTAS

ROCHELLE, III., birž. 30.—
“Jury” teismo nubaustas 100 
dolerių liauda C.I.O. organiza
torius John Malone už draus
tiny susirinkimų rengimą.

DUBLINAS, biri. 30. - 
Rytoj Airijoj įvyksta balsavi-. 
mai naujos konstitucijos klau
simu. ,Airija nori būti daugiau 
nepriklausoma.

FABRIKAS LAIKINAI 
UŽDARYTAS

CANTON, III., birž. 30. — 
Gaisras ištiko International 
Harvester kompanijos fabri
ką, kuriame dirbo apie pustre 
čio tūkstančio darbininkų.

Padaryta iki 200,000 dol. 
nuostolių. Visi darbai laikinai
nutraukti. • jI 11*

BUS PASTATYTA PAMIN
KLINĖ “VARPO” LENTA

MARIJAMPOLE. — Kur 
dabar yra Amsterdamakio 
smulkaus kredito draugija, 
prieš didįjį karą buvo Peler
inos viešbutis, čia 1883 m. bir
želio 29 d. įvyko lietuvių inte
ligentų slaptas strvažiavmas, 
kuriame dalyvavo dr. V. Ku
dirka. Šis suvažiavimas nuta
rė leisti “Varpą’*. Kadangi 
1938 m. birželio 29 d. sukanka 
nuo to laiko lygiai 50 metų, 
tad jubiliejaus proga prie na
mo bus pastatyta paminklinė 
“Varpo” lenta su parašu.

J. P. ADMIROLAS Al si 
PRAŠO SOVIETŲ

AVASHINGTON, birž. 30. 
— Valstybės sekretorius HuU 
iškėlė aikštėn, kad J. Valsty
bių admirolas W. D. Leaby, 
neseniai kalbėdamas Army In 
dustrial kolegijos mokslo me
tų užbaigos iškilmėse ‘hrifcfu 
vo” ^sovietų vyriausybę, 
mi rotas turėjo atsiprašyti.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — He

matoma giedra; popiet kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5.17, leidžia*] 
si 8.*29.

“DRAUGO” 
EKSKURSUI
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 
“Gripsholm” d

Ruoškitės dabar

VAKARINIŲ VALST. LIETUVIŲ DIENA MARUOS KALNELIUOSE, HINSDALE, ILLINOIS, (VYKSTA UEPOS-JULY 4 0.
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Kard. Mundelein it Užsienio 
Spauda

Apie savo Įspūdžius, Įgytus Liėtuvojė, 
p. Sandlėris tarp kitko pasakė:

“Daug kalbėjau su p. min. LoZdraičiu, 
bendradarbiu didžiosios Ženevos institucijos. 
Sprendėme bendrus abiejų šalių klausimus. 
Savo konversacijoj mes konstatavome, kad 
santykiai tarp žiedų ir liettovių kaskart gė
rėja, yra draugingi, ryžiai stiprėja!

TUrėjome progos pasikeisti informaci
jomis apie bendrą padėtį. Tas buvo naudin
ga bendram darbui Tautų Sąjungos ribose, 
šiame pasikdlbėjime mes sutikohie, kad da-. 
bartinė pasaulinė situacija nusiraminusi

Malonu knan konstatuoti progresuojan
čius abiejų šalių sArttykiUs. Džiaugiuosi lie
tuvių - švedų draugijos darbais, žinau gė- 
rai, lAul jos vadai nuoširdžiai pasišventę 
šiam darbui, dirba, kad Vieni kitus geriAd 
suprastų.

Aš stebėjausi ir bttyau susiinteiesAvęs 
tuo didėliu darbu, kilis bttvoi atliktas at
gimstant lietuvių tautai: Auklėjimtt, mokyk
lomis ir k.

Dėkoja LietuVds vyriausybei už man 
parodytą nuoširdumą. Esu sttjafttdintto dė
tuvių spaudos parodytu drtrttttguibtt link 
mano tėvynės. Dėkoju užf mali asmeniškai 
parodytą simpatiją. Drauge ttžtikritlu, kati 
mano buviimas jūsų šalyje hiAh buvo labai 
m&lohūs“.

Be to, p. Sandlėris pažymėjo, kad Šve
dija yra draugiriga su visomis ^Baltijos val
stybėmis. Jis pastebėjęs, kad Baltoskandijos 
valstybių suartėjimo kryptimi padaryta di
delė pažanga. Ryšiai stiprėja, nes yra pa
grindo juos plėsti. Tas, pagaliau, naudinga 
ir šių (Baltijos ir Skandinavijos) valstybių,

“XX Ainž.” paduoda, kad Prager Pre- 
sse, Čekoslovakų liberališkas dienraštis, 152 
nr., vedamajam nagrinėja paskutinę Vokie
tijos notą: Vatikanui dėl kard. Mundeleino 
kalbos:

Šventasis Sostas laikosi toa minties, kad 
prieš kardinolą Mundeleiną jis negalįs imtis 
priemonių, nes jo pasisakymai nėsipriėšind 
Bažnyčios mokslui...

Tačiau nėra jokios abejonės, kad Baž
nyčios reikalai Vokietijoj būtų paaštrėją 
ir be kdtd. Mundeleino pranešimo. Energin
ga kardinolo kalba tik pagreitino dalyką 
raidą... Šventasis Sostas, žinoma, pirmasis 
diplomatinių santykių nenutrauks, nes tai 
prieštarautų visoms jo diplomatinėms tra
dicijoms... Ir Vokietija vargiai benutrauks 
visai diplomatinius santykius, nes kovoda- 
fha su Kat. Bažnyčia, ji nori. rodytis kovo
janti su atskirais politiniais ar moraliniais 
iškrypimais: viešai gi neigiama tezė, kad 

HŪoj esąs kultūrkampfas. Vis dėlto Vo- 
įiltjoė atstovas nepasveikino Šventojo Tė
jo 80 metų amžiaus proga ir nedalyvavo
Vėžiaus Akademijos iškilmėse.

* . ■ Toliau dienraštis nurodo, kaip iš esmėR 
Vokietijoj eina kultūrkampfas. — Radika
lai lUpionalšbcialistų špatida reikalauja 
baigti ąu konkordatu ir pašalinti Bažnyčią 
htio jaunimo auklėjimo. Vyskupai iš savo 
pusės ginasi ganytojiškais laiškais. Į tuos 
vyskupų laiškus aistringai atsakė Goebbel- 
sJLs, o taip pat ir Frickds pasakė dvi kalbas 
Užsimindamas, kad būsią paspausti vysku
pai ir užkirstas kelias skelbti jų ganytojiš
kiems laiškams ir popiežiaus enciklikoms. 
Nūirauklih&s tos vienintėlės priemonės susi
siekti au tikinčiaisiais aiškiai prieštarauja 
konkordato nuostatams. Kova prieš konfe
sines ittokyklas, rašo laikraštis, ir didžiau
sios katalikų spaustuvės uždarymas Essene 
aiškiai rodo, kad Vokietijoj iš tikrųjų yra 
kdltfirkdnipfas, nors jis oficialiai ir panei- 
giathAs.

Įdomūs santykiai tos kdvos akivaizdoje 
tarp katalikų ir protestantų:

Labai pažymėtina, kad Vokietijos įvy
kiai nepaprastai suartino katalikas Su tikin
čiaisiais protestantais. Polemikos tArp šii} 
dviejų grupių pasibaigė. Su kardinolo Mun- 
dėleiho pranešimu pasiskelbė sutinkąs ik 
protestantų vyskupas Čikagoje. Muensterio 
vyskupas mons. grafas Galonas kvietė ka
talikus ir protestantus drauge Kristaus tei
ses ginti. Pats Šventasis Tėvas, išlaikyda
mas visus dogminius reikalavimus, pabrėžė 
humaniškųjų toleranciją, kada į Popiežiaus 
Akademiją pakvietė ir protestantų ir žydų 
mokslininkų ir parodė, kad siekti tiesos re
ligijoje ir moksle yra dieviškoji dovaną, duo
ta visai žmonijai, bė rasės, pasaulėžiūros ir 
tikėjimo skirtumo. Vokiečių akademikams 
nebuvo duotu nei pasų nė i devizų, kad ga
lėtų dalyvauti šito mokslinio instituto ati
daryme.

O norint iškelti iškilmės pacifistinius 
siekimus Akademikams skirtųjų medalių pri
ncipai pakeisti: vietoj ąžuolo lapo ir laurų 
— jėgos ir garbės simbolio — paimta laurų 
ir alyvų šakelė --- garbės Ir taikos Simbolis’’.

saugumui.

Įsidėmčtitias Mussolihfo Žodis

Pora metų po pasirašymo Laterano su
tarties ir po smarkdūš konflikto tarp Mus- 
solinio ir Apaštališkojo Sosto, kuomet Mus- 
solinds uždarė katalikų organizacijas, jis pa
rašė straipsnį Amerikos laikraščių sindika
tui.

Savo straipsnyje jis perspėjo valstybes, 
kurios kišasi į religijos reikalus, pažymė
damas, kud “tįsi tie, kurie ėjo tuo keliu 
btrro privfcrsti prižipafinti. prie savo klai
dos'. .

Tarp kitų dalykų fašistų vadas Musso
linis pasakė, kad: “Visa Vakarų civilizacijos 
istorija moko, kdd kuomet valstybė ima ko 
voti prieš religiją, ižti valstybė, b ne kas 
kitas kavSa pabaigoje boa nugalėta“.

Mussolini iš savo patyrimo kalba: “Da
bar yra įrodyta, kad valstybės ginklai nors 
ir aštriausi, neturi pasisrtriind užduoti mir
tina smūgį Bažnyčiai, kuri, ypač Katalikų, 
triUmfaliSkai laimi kad ir sunkiausios išmė
ginimus“.

si valstybių valdovai, kurie vienu ar kitu 
būdu kovoja prieš religiją. Ypatingai gerai 
turėtų įsidėmėti Hitleris, kuris stengiasi vi-

linis, kad religija yra nenugalima, kad ko- 
vdti prieš ją, tai reiškia silpninti pačią val
stybę ir pasekmėje sustlabkti pralaimėjimo.

Lietuvos ir Švedijos Santykiai
« —

Jau buvo rašyta, kad Lietuvą aplankė 
Švedijbs nŽsienių reikalų ministeris Sandlė- 
ris. Kiek žinoma, ir ligšiol Lietuves ir Šve
dijos santykiai buvo geri, bet po p. Sand- 
lerib atsilankymo, reikia laukti, jie pasida
rys ftrtftnesni it Ūūoširdesni.

Visos pasftulio valstybės, ar jūs didelės 
ar mažos, Visas savo jėgas yra atkreipusios 
l apsiginklavimą.
lenktyniauja Rusi, 
džioji Britanija, Japonija, Prancūzija ir ki
tos. Nuo ginklavimosi labiausia yra atsili
kusios Jungtinės Aiherikoe Valstybės. Nors 
ir jos pastaruoju laiku ima susirūpinti. Kai 
kurie dienraščiai ir žurnalai veda sistema- 
tingą agiticiją už didesnį apsiginklavimą, 
ir kongrese girdisi balsų, kad reikia kreip
ti rimto dėmesio į kard laivyno stiprinimą 
ir karo lėktuvų skaičiRūs didinftną.

Toji propaganda jtu pavaikė vyriausy 
bę. Ji jau stato naujų karo laivų, o Nacio 
halė Aeronautiko Asosiacija pasiryžo pri
ruošti ‘J),000 lakūnų per bflsimuosius pett- 
keriūs mėtus.

žmonių, kurie stovi už didesnį šio kraš
te apsiginklavimą, negalima kaltinti. Jei vi
su smarkumu ginkluojasi Vokietija, Didžio
ji Britanija, o ypač Japonija, JrAgtihės 
Valstybės jokiu būdu negali pasilikti jų už 
pakelyje. Karo žinovai tvirtina, kad tai bū
tų pavojirtfck- Ypač stiprus laivynas Jung
tinėms Valstybėms ym reikalingas.

=
LIETUVOS KULTORlNlS GYVENIMAS 

SMARKIAI PROGRESUOJA

Shkūrus Lietuvai nepriklau 
somą valstybę, lietuvių ktil- 
tūrihis visuotheninis ir eko 
nominis gyvenimas visose sri- 
tyše sliiMrkiai pradėjo kilti. 
Per 19 nepriklausomybės me 
tų Lietuva visose savo gyve- 
rilino srityse pažengė labai to
li priekyh, d daugely sričių 
susilygino su savo kaimyninė
mis vakarų Europos valsty 
bčmis.

torius P. Rimša. Taip pat lie
tuvių daug laimėta ir muzi 
kos mene.

Mintų kitoks vaizdais

Lietuvos miestai buvo sma 
rkiai surusinti ir sulenkinti. 
Sukūrus nepriklausomą Lie
tuvą, jie ne tik buvo sulietu
vinti, bet taip pat smarkiai 
Išaugo ir patobulėjo. Miestuo
se pastatyta ištysi kvartalai 
naujų 'moderniškų namų, gat
vės gražiai išgrįstos (Kaune 
dauguma gatvių meksfaltuo- 
tos) nutiesti dailūs šaligat
viai, be to, gatvės apsodina
mos medeliais.

MvictimAz

Pirtnon eilėn reikia pami
nėti didelė Lietuvos švietimo 
pažanga, šiandien Lietuva tu
ri visuotinį privalomą prad
žios mokslą, daugybą aukš
tesniųjų ir vidurinių mokyk
lų, daūg specialinių įvairaus 
tipo ir įvairių profesijų mo
kyklų ir keletą įvairių aukš
tųjų mokyklų. Šiandien Lie
tuvoje daugumas valdihinkų 
yta su ankštuoju ar, bent ma
žiausiu aukštesniuoju moks
lu. Taip pat ir daugumas lai
svų profesijų žmonių yra au
kšto išsilavinimo ir prityri
mo žihdnės. t

SPamda

Lietuvių kultūriniam gyve
nimui plėtotis labai daug pa 
deda spauda. Rusų valdžia 
40 metų (1864—1904) lietu
viams buvo uždraudusi spau
dą, todėl, pavyzdžiui, prieš 
kurą ir pirmaisiais nepriklau 
fecmo gyvenimo metais lietu
vių spauda, palyginti, su kai
mynių spauda gerokai buvo 
atsilikusi. Šiandien to pasa
kyti jau nebūtų galima. Šian
dien lietuvių spauda padarė
didelę pažangą. Periodinės) pia. šiuo metu tiesiami nau- 
spaudoa turime daug įvairių jj plentai ir gerinami senieji
Žurnalų, savaitraščių ir kelio
lika dienraščių. Iš dienraščių 
‘Lietuvos Aidas“ yra lei

džiamas dviems laidomis: ry
tą ir po pietų. Tai antras vi
same Pabaltyje dienraštis, ku 
ils yra leidžiamas dviem i s

šiuos žodžius turėtų gerai įsidėmėti vi- ^d^įs. Kalbant apie lietu
vlų periodinę spaudą, reikia 
pažymėti, kad ji yra garia

šokiais būdais persekioti ne tik katalikus;-: gražiai illustruo-
bet protestantus ir žydus. 'jaina, jmsižymi greita ir tik-

Aiškus yra dalykas, kad netrukus ir {
Hitleris taip įsitikins, kaip įsitikiiio Musso-' ga,nna» ven&ian** šmeižtų.

Apsiginklavimo KlMtiBfthb

Knygyne spauda

BČ to, pėr keliolika metų 
štharklai išaugo lietuvių kny- 
gynė spauda. Dabar kasmet
Lietuvoje išleidžiama daugo. gijos yra įsteigtos ir atitin-
moksld veikalu, mokslo popn- 
liarizacijos knygų, įvairių va-uvįj jia avBicipuoiuo

Šiuo RtŽvilgiu smarkiai Povėlių, dailioMos literatūros 
ja, Vokietija, Italija, I)iJ kūrimų, įvairių informacinių 

leidinių ir p. Bailiosios lite 
natūros, ypač ' romanų kūry
ba tiek patobulėjo, jog lietu
viški romanai-ne be tik pa- 
čiiį lietuvių g&osiai skaitomi, 
bet taip verčiami ir į sveti
mas kalbas.

Mb&as

Lietuvių teatras, opera, dra 
ma, taip pat yra padariusi 
didelę pažangą. Lietuvos Ope
ros solistai yra mieli ir lau
kiami svečiai geriausiose En
ropos teatruose. Taip pat lie
tuvių dailininkų užsienyje 
ruošiamos parodos turi dide
lį pasisekimą. Amerikiečiams 
apie lietuvių dailės didelį pa
sisekimą tarp užsieniečių gra- 

1 žiai ir tinkamai parodė slculp-

kamoee svetimose valstybėse. 
Jos labai daug padeda plėsti

FAskutiniu mėtų kas kartą 
daugiau ddmftsio pradeda- 
kreipti ir į kultūrinio ben
dradarbiavimo išplėtimą su 
užsienyje gyvenančiais lietu
viais.

Lietuvoje Yra 6 Ban
domieji ūkiai su apie 

25,000 bandymo 
laukelių

Didinant Lietuvos laukų 
derlingumą, tenka pavartoti 
įvairių priemonių. Visas? tas 
priemones ūkininkams aiški
na ir nurodo žemės ūkio mo
kslas. Bet mokslas, sukurtas

Ketvirtadienis, liepos 1, 1937
=======&=

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS nosį!’’ “o tai tau gerai!’’ ir 
t.p., visi is ringės anaunemen-

“Vilinaus Aušroj’’ K. Žit
kevičius yra parašęs tokią 
dainą:

Du vyrukai, susiradę
Kortų didelę kaladę,
Na, ir dui “vežimo“ plakti
Visą vakarą ir naktį. 

Didesniuose Pasimaišė vienas tūzas —
Žiūrėk, Jonui kaktoj guzas. 
Pasimaišė vynų ponia —
Tai trečiam diegliai jau šone. 
O už čyrvų devyniukę 
Vyrai skaldos kaip padūkę. 
Jei kortotų dar iš naujo 
Tektų jiems praliet ir kraują.

Pas mus, Amerike, dažnai 
taip būna kai vyrai susėda 
pokerio lošti. ;

miestuose įrengti ar rengia
mi parkai, sporto aikšfcėsi ir 
kitokios poilsio bei kultūrin 
gų pramogų vietos.

Provincijos

Lietuvių tautinė kultūra sma
rkiai kyla ne tik miestuose,
kuriuos galėtume pavadinti
kultūros centrais, bet taip pat
ir provincijoje. Kaimai jau
baigiami skirstyti į viensė _ 4 x

. T. , Pastaruoju laiku Čikagosdžius, ir šiandien visa Lietu- . •
. i . cicilistų po perą po dedamaisva nusėta gražiais vienkie . ...

rru. , pikcenais pradėjo žymėti tik-m.«». ™,a, gyventa sta- P ’

tonu eųdvus, patogus. Jau 
daugumas ūkininkų turi lie ar^ 1
tik moderniškus ūkininkavimo Naujenų-Acme Photo 
įrankius, bet taip pat radio i Naujienų-Tribune Photo 

aparatus, o< kai kurie net ir
telefonus. Jei seniau retas 
kuris ūkininkas teskaitydavo 
laikraštį, tai dabar jau daž 
nas ūkininkas turi išsirašęs 
net po keletą laikraščių. Pro-

Važiuodami į Ameriką gavom 
telegramą, kad birželio 25 d. 
Sportininkų Komiteto sureng
tame piknike, Vytauto pArke, 
lietuviams į tą pikniką su-

tai ėjo engelskai. Patarkit kas 
daryti.

Lietuvos sportininkai.

vineijos kultūriniam gyveni- važiavusiems, lietuviams bok 
mui kilti ir plisti padeda ge- .sininkams boksuojanties ir 
ii keliai, kuriems dabartinė lietuviams lietuviškai riuti- 
vyriausybė daug dėmesio krei

Sebiai, seniai, Ispanijos 
kardinolas Mendosa sumanė 
pavaišinti Amerikos atradėją 
Kolumbą. Be Mendoaos ir 
Kolumbo, prie stalo sėdėjo bū
rys šalies didikų. Daugiausia 
bvuo kalbama Apie Kolumbo 
iygį.

— Man rodos, — staiga ta
rė vienas svečių, — kad, jeigu 
ir aš būčiau Amerikos ieškot 
išplaukęs, būčiau ją lygiai 
taip atradęs, kaip ir Kolum
bas.

Tarsi negirdėjęs šio užme
timo, Kolumbas tarė:

— Amerikoje mačiau žino
mų, kurie moka kiaušinį pa
statyti. Labandykim, kas iš 
mūsų pirmas tai padarys.

‘Visi griebėsi darbo. Net 
kaktos rasojo, bet niekam ne
pavyko. Ypatingai stengėsi 
padaręs užmetimą Kolumbui.

— Štai, pažiūrėk, — tarė 
pagaliau jam Kolumbas ir 
pakšt kiaušinio galu į stalą 
— kiaušinis ir stovi.

— 0! Šitaip tai ir aš ga
liu, — sušuko ponas.

— Jei gali, tai kam manęs 
laiutoeif — nusijuokė Kolum-

nant: “nepasiduok!“ “duok į[bas.

plentai bei vieškeliai.
Bendradarbiavimas su .. 

užsieniu

Lietuva su kitomis Euro
pos valstybėmis plečia bei 
didina ne tik politinį bei e- 
konominį, bet taip pat ir kul
tūrinį bendradarbiavimą. Lie
tuva šiandien palaiko glau
džius kultūrinius santykius 
su Prancūzija, Anglija, Šve
dija, Latvija, Suomija, Estija, 
Vokietija bei kitomis valsty
bėmis. Tam reikalui yra įstei
gtos Lietuvių - Prancūzų, Lie-

pasiremiant ne Lietuvos, o ki
tų kraštų žemės ūkio patyri
mu. Daugelis mokslo ištirtų 
klausimų ir nustatytų taisyk
lių tinka visiems žemės ūkio 
kraštams, tačiau, yra ir tokių 
taisyklių, kurios ne visiems 

į kraštams lygiai tinka.

Lietuvos sąlygose sukurto 
žemės ūkio mokslo, tikra to 
žodžio prasme, ligi šiol be
veik nebuvo. Tos taisyklės į- 
vairiais žefcnės ūkio klausi- 
mais, kurios taikomos ir Lie
tuvoje, yra nustatytos ir ki
tuose kraštuose darytais ba
ndymais. Užtat norint kokią

tuvių - švedų, Lietuvių. - Ln- ^^ j$rastą žemės ūkio nau- 
tvių, Lietuvių - Vokiečių ir jenybę panaudoti Lietuvoje,
k. draugijos. Tokios pat drau reikia pirma patikrinti ir iš 

bandyti vielos sąlygose. Tą 
agronominių mokslų patikri
nimo darbą Lietuvoje jau ke-

je Žemaitijoje. Ketvirtas ū 
kis yra Dotnuvoje, vidutinių 
žemių rajone. Penktas bandy
mų ūkis įkurtas Rumokuose 
arti Vilkaviškio. Jo žemė taip 
pat vidutinio sunkumo, bet 
jo tyrimai labiau tinka Už
nemunei. Neseniai įsteigtas 
Varėnoje, smėlynėje žemėje 
šeštas bandymų ūkis. Tok’ų 
smėlingų žemių Lietuvoje yra 
nėhiažai. Ūkininkai dažnai jų 
visiškai nedirba, manydami, 
kad neapsimoka dirbti. Ta
čiau, kaip Varėnos lauko ba
ndymų ūkis parodė, ir tokioje 
žemėje galima gauti neblogą 
derlių, jeigu tik tinkamai jos 
dirbamos.

lietuvių kultūriniam bendra ,inti metai dirba ūkio
darbiavimui su svetimomis Tyrimo Įstiga Svariausia> 
tautomis.’

Lauko bandymų ūkiuose da 
romi įvairūs bandymai tuo 
tikslu, kad išaiškinti ūkinin
kams rūpimus žemės ūkio 
klausimus, kaip Augalų veis
lės palinkimo, sėja mainos,

tos įstaigos tikslas — aiškin- tręšimo, žemės dirbimo, pa
ti įvairius laukų ūkio klau- sėlių priežiūros ir kt. Gauti
simus. šitą darbą ji atlieka 
bandymų ūkiuose, kurie įstei
gti įvairiose Lietuvos vieto
se.

Pačioje šiaurėje — Joniš
kėlyje yra lauko bandy'mų li
kis, kuris turi sunkią, moli
nę žemę, antras bandymų ū- 
kis yra netoli Radviliškio. 
Visa jo žemė durpinė, taigi 
kas šitame ūkyje ištiriama, 
tinka visoms durpinėms že
mėms, kurių Lietuvoje yra ne 
maža. Trečias bandymų ūkis 
yra Suvalkijoje, netoli Garg
ždą. Jo visa žemė sunkoka, 
rūgšti ir nederlinga. Kokių 
ŽAmių yra daugiau Vakarihė-

bandymų rezultatai Atspaus
dinami tam tikrose knygose 
ir ūkininkams skiriamoje pe
riodinėje spaudoje. Ūkininkai 
tais rezultatais prieinamai 
naudojasi, bar geriau lauko 
bandymų ūkių tiriamuoju da
rbu ūkininkai gali pasinaudo
ti, patys savo akbnis pama
tę, kas juose daroma ir kas 
atsiekta. Todėl vasaros metu 
ruošiamos ūkininkų ekskursi
jos į tokius bandymų ūkius 
pasižiūrėti kaip atrodo tiria
mieji darbai. Kiekviename u- 
kyje yra ntto 3,000 iki 5,000 
bandymų laukelių.
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Įdomūs Pasikalbėjimai

Pranašystes Apie 
Kristaus Kančią

PAULAS: Jonai, kaip žmo 
nės galėjo žinoti pirm laiko 
apio Kristaus kančių!

JONAS: Daug pranašų ske 
Ibė, rašė ir aiškino žmonėms. 
Pav., Zakejus pranašas aiš
kiai aprašo apie Kristaus įė
jimų į Jeruzalį, kaip Jį pri-

kaus Evangelijų (Persk. 15), 
šv. Jono Evangelijų (Persk. 
19), ten rasi visus faktus, kas 
atsiliko su Kristumi ir kų bu
vo pranašai rašę. Tuomet pri
pažinsi, kad pranašai kalbė
jo Dievo apreikštų žodį, nes 
tik vienas Dievas gali žinoti 
apie visų ateitį. Todėl jie 
kaliojo tai, kų Dievas jiems 
įsakė, kad Jėzus Kristus yra 
tikras Dievas, nes apie žmo 
gų nėra tokių pranašysčių,ims su giesmėmis ir džiaugs-

mu, gi ant rytojaus &»*«:'f/kadviskasbuTO^Idyt^ 
4 4 \Tn V-n v vii m Air f MnVrv»/mnV t * ’ j ' .kas sakyta. Todėl Jėzus Kn- 

stus vra tikras Dievas. J.V.S.
‘ Nukryžiuok! Nukryžiuok!
(Žak. IX, 9, etc.). Tas pats 
pranašas aprašo, kad Kristus 
bus parduotas už 30 sidabri
nių. Po to tie pinigai bus me
sti į šventnamį ant žemės, ir1, 
už juos nupirks kapines iš 
puodžiaus palaidojimui sve
timtaučių ir keliauninkų.

KAULAS: Ar tai įvyko, 
kas buvo pasakyta!

JONAS: Aišku, kaip diena.
Skaityk Šv. Raštų, šv. Mate- 
ušo Evangelijų (Pers. XXVIT,
5-7), ten rasi, kad visos pra
našystės išsipildė.

KAULAS: Kaip galėjo ži 
noti, kad Kristus bus Judo 
išduotas!

JONAS: Tzajas pranašas 
nuodugniai aprašo visų atsi
tikimų, kas turės įvykti (Iz.
XXXV.). Taipgi skaitome Do 
vido psalmėse (Ps. XL, 10), 
kas Jį išduos; kad Kristų 
išduos tas, kuris valgo kartu 
su Juo prie to paties stalo 
ir mirko duonų į tų patį in
dų, tai yra Judas. 0 šv. Jo
nas patvirtina savo Evangeli
joj (Jonas Xm, 30), kad vis
kas tikrai įvyko, kų tik pra
našai aprašė. Kaulai, patėmyk 
vienų svarbų dalykų, kad dau
gybė pranašų kalbėjo apie 
Kristaus kančių, visa tai į- 
vyko ir istoriškai įrodyti. Federacijos 52 skyrius, prie 
Pav., Tzajas, Jeromėjus ir ki- kuria priklauso parapija ir 
ti rašė apie Kristų, kaip Jis, visos katalikiškos draugijos, 
bus paniekintas, apmeluotas, J jau rengiasi prie metinio pik- 
spiaudomas, muštas, erškė
čiais karūnuojamas, tulžim 
girdytas, rankos ir kojos vi
nimis pervertas, šonas kala-

Kelias į Lietuvių Dieną

Važiuojantiems automobiliu 
į Sv. Pranciškaus vienuolyną, 
reikia, atvažiavus į Pittsbur- 
ghų keliais 19, 22, arba 30, 
važiuoti per Liberty Tubes į 
kelių 88, kuris veda į “Castle 
Sliannon”. Nuo Liberty Tu
bes yra 4 mylios iki »Saxson- 
vall Green House. Čia sukti.s 
po kairei pagal tų gėlynų į 
kalnų ir tuojaus pasimatys 
vienuolynas.

Kas atvažiuos traukiniu ir 
ims taksi, reikia draiveriui 
pasakyti, važiuok per Liber
ty Tubes į Castle Sliannon, o 
prie Saxsonwall Green House 
pasukti po kairei.

Šv. Kazimiero Parapija

Praeitų šeštadienį mirė a. 
a. Ona Yiesaitienė. Palaidota 
iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
parapijos kapinėse.

Praeitų trečiadienį motery
stės luoman įstojo Jolin Mi 
slilan su Regina Didžbaliūte.

niko, kurs įvyks Adomo sode, 
liepos 18 d. To pikniko visas 
uždarbis skiriamas klebonijos

NORS SYKĮ SUSIPRASKIME

Praeitų savaitę pateko man gerovės. Tokius prie sienos
į rankas laikraštis, kuriame 
ant pirmo puslapio radau ga
na įdomų vaizdelį — karika
tūrų. Viename kampe aiški 
padėtis Prancūzijos, kitame 
— Ispanijos, o trečiame Ru
sijos. Prancūzijos padėtis at
vaizduota taip: frakais šulai 
apsitaisę galvoja ir planuoja, 
kokiu būdu pataisyti tvarkų 
ir grąžinti kraštui gerovę. 
Mat, komunistų vadams pa
ėmus Prancūzijos vairų, kraš
tų privedė prie betvarkės ir 
skurdo. Šulai todėl ir galvo
ja, kaip grųžinti kraštui ge
rovę. ,

Ispanijos padėtis atvaizduo 
ta taip: dvi kanuolės ir prie 
jų Mussolinis su Hitleriu tri -

stato ir šaudo.
Pats savo ausimi girdėjau 

mūsiškius lietuvius bolševiz
mo agentus taip kalbant, knd 
tiktai tuomet bus tvarka ir 
gerovė darbininkams, kuomet 
kapitalizmas ir Kristaus Ba
žnyčia bus visiškai sunaikin
ta. Tokiu tiktai būdu įvyks 
liuosybė, lygybė ir krašto ge
rovė. Taip jie mulkina žmo
nes, taip apgavmgai jie kal
ba. Mums visiems žinoma Ru
sijos padėtis, kur darbinin
kai, vietoj “rojaus”, susilau
kė baisiausio pragaro: nete 
ko laisvės, lygybės ir net kas
dieninės duonos. Tokius bol
ševizmo agentus reikėtų de
portuoti pas carų Stalinų, kad

ndami rankas džiaugiasi, kadi jje “rojaus” paragautų, 
sekasi varyti laukan konin-
nistų vadus.

Rusijos padėtis atvaizduo 
ta taip: eilė kareivių pastatę 
prie sienos šaudo buvusius 
bolševizmo šulus. Mat, caras 
Stalinas įsako sau nepatinka
mus sušaudyti. ,

Nors nemalonus tas vaizde 
ILs, bet jis aiškiai nušviečia 
padėtį tų kraštų, kuriuos ko
munistai valdo. Prancūzija 
griebiasi visų priemonių, kad 
savo kraštui grųžinus tvarkų 
ir gerovę. Rusijos liaudis, pri 
gauta komunistų, užuot turė 
ję “rojų”, skęsta kraujuose 
ir dideliausiame skurde. Ca
ro Stalino įsakymu netiktai 
smaugia nelaimingus darbini
nkus, bet šaudo ir bolševiz
mo šulus, kurie tiktai drįsta 
tarti tiesos žodelį, kad tero
rų ir šautuvais nebegalima 
kraštui suteikti tvarkos ir

bus prašalinti. Į kampinį ak-J šis - Tas IŠ West EttC 
menį taipgi bus sudėti dar 
kitokie svarbūs dokumentai.
Apie visų tai bus vėliau pla- 

i čiau pranešta. Tų akmenį dir
ba V. Storchs Co. iš tikro 
granito.

Padanges

Birželio 27 d. Tretininkai- 
ės laikė mėnesinį susirinkimų.

Per vasarų Tretininkai ir 
šv. Rožančiaus draugijos mė
nesinius susirinkimus laiko 
tuojau po pirmųjų Mišių Sv. 
vietoje po mišparų.

Birželio 29 d. Zmajnnskiū- 
tė Almilė tapo surišta mote
rystės ryšiu su Lutz L. I4»i 
gerasai Dievulis laimina nau
jai susikūrusių šeimynėlę.

Šiomis dienomis parapijos
, . . komitetas rūpinasi šį-ta 8U-penktadiemuosei *Pirmuose 

Švč. Jėzaus Širdies pamaldo«, 
kaip paprastai, būna lygiai 
7:30 vai. vakare. Vaikų iš 
pažintis ketvirtadienį prieš 
pirmąjį penktadienį lygiai 3 
vai. po piet.

Žinutės Iš Homestead

ruošti parapijos labui. Mano
ma, liepos mėnesį suruošti 
“Lawu Fete” mokyklos dar
že. Panašios pramogos pra
eityje būdavo labai sėkmin
gos.

KELIAUK Į
LIETUVĄ

Naujausiu pasauly laivu
Queen Mary

Ii New Yorko per Cherburgą

Liepos 28.
Arba plauk vienu IS kitų gerai 

JUnouiŲ laivų

Berengaria
Liepos 21.

Aquitania
Liepos 14.

BRITANNIC — Liepos 24
OEOROIO-------Liepos 10

ModernIKkos Ir patogios kabi
nos, puoftntta vleAkambarial. Ko 
gprtauHlaa patarnavimas lr mais
tas. Vynas dykai iki soties... 
Kelyje Į senąją tSvynę aplanky
kite tarptautinę parodą Paryžiuj.

nei tolimesniu informacijų 
kreipkitės

C. J. WOSHNER AD. WARASHIS 
2018 Canon St 1800 Carson M. 
I’lllsbiirgh. Pa. Pittsburgh, Pa.

CUNARD WHITE STAR

(Bet mes, lietuviai katalikai, 
kaip dažnai tokių klausome 
ir kaip daugeliu savo grašiu 
jų spaudų palaikome ir kaip 
skaitlingjai jų parengimuose 
dalyvaujame.

Liaukimės taip darę. Rem
dami jų spaudų ir parengi 
mus, mes padedame jiėms su
kti virves, kad mus pačius 
pakorus.

Pittsburgho ir apylinkėsir
lietuviai, katalikai! Nors ka
rtų susipraskime ir remkime 
savo, katalikiškų, spaudų ir 
parengimus. Tubmi stiprinsi
me savo religiniai tautinį vei
kimų.

Gerai mums ’Snoma, kad 
ne teroru 'ir šautuvais, bet 
Kristaus mokslu vien tiktai 
laisvę, lygybę ir gerovę pa
sauliui galima suteikti.

Pittsburgistis

tyba ir varoma daugiausiai 
šio klflbo pastangomis uždir
btais pinigais. Šių savaitę sta 
tyba dideliu žingsniu eina pi
rmyn ir aukštyn. Pi nuo jo au
kšto grindys jau dedamos ir 
statomi sienų rėmai. Jei blo
gas oras nesutrukdys, galima 
tikėtis, kad už poros savai
čių bus jau galima po stogufondtfh Piknikų taipgi remia 

vijų atvertas ir, ant galo, nu- mūsų Bingo klubas. Mat, klū- palisti. Kitų savaitę rengia- 
kryžiuotas. Įrodymui istorinių bo nariams ir narėms labiau-{mos padėti “kampinį akfme- 
faktų, skaityk šv. Mato Evan- šiai rūpi, kad klebonija ko-'nį”, į kurį bus sudėta var
geli jų (Persk. 27), šv. Mor- veikiausiai atsistotų. Jos sta-

jos fondui. Taipgi bus para 
šya klebonijos istorija nuo 
pat Šv. Kazimiero parapijos 
įsikūrimo, kurios pradžia sie
kia apie 1893 m. ir kad per 
tuos metus niekad neturėta 
tinkamos klebonijos. Klebo
nijai buvo vartojami nepato 
gūs, paprasti gyvenimo na
mai. Labiausiai nepatogu bū
davo, kad juose negalima bu
vo turėti atsakomos raštinės 
(o<ffice). Pasistačius naujų 
klebonijų, visi nepatogumai

Buvo bepranašaujama, kad 
pas mus visoks veikimas su
stojęs ir kad čia viskas jau 
“kaput”. Bet iš šalies žiū
rint pasidarė kaip ir negerai, 
kad taip raus apkalbama. Man 
rodos, kad čia nėra taip blo
gai, kaip kas mano. Tik, ant 
nelaimės, mūsų apylinkėje y- 
ra žmonių, kurie daugiau nie
ko nesugeba nei parašyti, nei 
pasakyti, kaip tik viskų kri
tikuoti. Jie viskų pas kitus 
mato negerai. Pas juos pačius 
dūmai ir dulkės ėda akis, ir 
jie to visai nejaučia ir nema
to. Mes, mat, nemylime dvie
jų dalykų: girtis ir kitus kri
tikuoti, tat dažnai daug da
lykų nutyliltne. Bet ateityje 
stengsimės pasisakyti visam 
pasauliui, kų veikiame ir kų 
darome, ar tai bažnyčios, ar 
t.’\ ynės labui. Žinoma, dabar 
vasaros metu visoks veiki
mas apsistoja, išėmus vienų- 
kitų piknikų. Daugelis išva- 
žinėja atostogoms. Bet, atvės 
oras, rudeniop mūsų kolonija 
vėJ atsiras.

Šįmet darbdaviai labai ge- 
įai daro, kąd savo darbinin
kams net po dvi savaites duo
da apmoksimas atostogas. Kie 
k vienas darbininkas privalo 
pasilsėti.'

Dabar ir žinių bus sunkiau 
gauti, nes ir korespondentai 
atostogauja. Vietinis

Bridgeville, Pa.

Dirželio 23 d. kun. A. Jur
gutis surišo moterystės ry
šiais Viktorų Kavaliauskų su

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI

Apsivedimas prieš arba po 
rugsėjo 22 d., 1922 m.

KLAUSIMAS. Atvykau į 
Ameriką su savo žmona prieš 
25 m. Prieš penkiolika metų 
tapau Amerikos piliečiu. Ar 
mano žmona tuomi irgi skai- 
tomą pilietė!

ATSAKYMAS. Ar žmonaJulijona Pieta. Linkime nau- 
javedžiams Dievo palaimos ir pilietė, ar ne, priguli nuo pi-
gražaus sugyvenimo iki galo 
šios žemės kelionės.

Praeitų savaitę gavome iŠ 
Prancūzijos naujus bažnyti
nius rūbus: 5 arnotus, kopų 
ir velionų. Rūbai pasiūti iš 
geros medžiagos ir gražiai at
rodo. Ačiū parapijonų dnos- 
numui, jokios skolos nenžsi 
traukta. Reikalingi suskaitai 
apmokėti pinigai sukolektuo- 
ta iš kaipo.

Praeitų' savaitę mūsų kle. 
bonas buvo išvažiavęs reko
lekcijoms į Šv. Vincento se
minarijų. Grįžo kūniškai ir 
dvasiškai sustiprėjęs.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Liepos - Septintas 
Mėnuo

Kiekvienas džiaugsmas ir 
turtas, ramybė, užganėdini- 
mas, meilė ir malonumas te
būnie tavo. — Burna

Liepos Pirma Diena

“Taikiam žmogui skirta ai-
ni'ja”. — Psahn. XXXVI, 37. 

Ramybė

praėjo ir juokas nuskendo ir 
netrukus užmirė. Ten randa
si linksmumas ir meliodija, 
piktumas ir susierzinimas; 

i bet ramybės aš dar neradau.
Tuomet’ pamačiau grintelę, 

kurion kasdien per metų me
tus eidavo stoka ir rūpestis 
ir ten buvo moteris, kurios 
veidas buvo skaistus, nors pa
ženklintas skau.<<nu ir ašaro
mis — veidas, kurs buvo skai 
stus tikėjimo šviesa ir meile, 
kuri buvo dar tvirtesnė už 
mirtį.

AŠ stovėjau prie atdarų 
durų ir girdėjau balsų kaip 
angelo, meilų ir žemų: “Kurs 
daro mano valių ir užlaiko 
mano Žodį, ant galo nežinos 
nei liūdėsio, nei skausmo”, 
lr mirštanti moteris atsakė, 
“Tiesa, Viešpatie!” Tuomet 
aš žinojau, kad buvo Ramybė

dai visų aukojusių kleboni

Per vasarų mūsų bažnyčio
je pamaldų po piet 3 valan
dų nebėra. Palaiminimas bū
na tuojau po sumos. Mėnesi
nės išpažintys būna kaip ir 
per ištisų metų.

šių vasarų esame pasiryžę 
nudažyti savo bažnytėlę iš 
lauko. Darbas atsieis keli ši
mtai dolerių. Bet, Dievui pa 
dedant, manoma, kad pasi
seks sukelti reikalingas kapi 
talas ir visas remontas atlik
ti už cash. V.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

lie tybės dienos. Jeigu išsiė
mė! pilnas popieras prieš ru
gsėjo 22 d., 1922 ia, tai žmo
na pilietė. Jeigu “antros po- 
,pinosi” išimtos po rugsėjo 
22 d., 1922 m., tai žmona a- 
teivė ir ji pati turi prašyti 
antrų popierų. Jai nereik pir
mųjų. Jį

Help Kidneys
Doo’t Take Drostie Draga

ToOr Kldneya contain 9 mtlllon tiny 
tabM or flltora whleb may be end&ncered 
by negleet or draatle. Irritatin* dru*s. Bo . 
earafnl. If funetional Kldney or Bladder
glsordera make you auffer from Oettlnv 

p Nlahta, Nerrouaneee, Leee of Pep, hev 
Pelne. Rhoumatle Palaa. Dtiilnaee, Clr- 

etea Under Byee, Neuralyla, Aetdlty.

Ciurnlna. Smertlnv or Itchlnv. you don't 
eed to take cbeneee. Ali drnvvteta no* 
bara tha moat modern adranced treat
ment for tbeae troublee—a Doetor*aįpree- 

crlptlon called Cystea (8Iea-Tex). work» 
faet—eafe and enra. In 49 houra lt mušt 
brinv new rttalltr and ta guaranteed to 
make you feel 10 yeare younger ln ono 
«eek or monay back on return of empty 
packaae. Cyatei coata only 9c a doae at 
druarieta and tbe guarantee proteets yoa.

Gyvenimas esti pilnas gerų 
progų, tik ne visi moka jas 
sunaudoti, kada jos jį aplanko.

UFE'S byways

Aš stovėjau minioje išėjęs 
smagumo ieškoti ir girdėjau 
juoko ir dainos garsus; bet i Mirtyje.— J. T. Burton Wol- 
daina nutilo pirm nei naktis laston.

Naikina uodų lizdus. Du Page ir Loke apskrityse, Dės 
Plaines upės žemumose, veisiasi debesys uodų, kurie paskui 
persimeta į Cook apskritį, apninka ir Chicagos priemiesčius. 
Šįmet uodų, gal, bus mažiau, nes tose vietose dabar tam 
tikrais chemikalais, kaip atvaizde matome, naikinami jų liz
dai.

Praeitų savaitę pas mus 
atsitiko nelaimė. Traukinis 
suvažinėjo a. a. Marę Buce- 
vicienę, kuri palaidota iš mū
sų bažnyčios birželio 21 d. 
Paliko nuliūdime vyrų ir vie
nų sūnelį. ĮBokims nelaimės 
tegul pamokina gyvuosius bū 
ti atsargesniais ant kiekvie
no žingsnio. Šiandien žmogus 
nežinai kur gali nelaimę pa
tikta. Išėjęs ant gatvės neži
nai ar skersai pereisi sveika”. 
Ypač vasaros metu vaikai tu
ri būti atsargus. Labiausiai 
saugotis žaisti ant gatvių. 
Tai pavojingiausias dalykas, 
tarpe bėginėjančių automobi
lių. Tėveliai turi daboti, kad 
vaikai nežaistų ir įvairiais 
šautuvais, nes tokie žaislai 
vaikus išmokina nepageidau
jamų darbų, nuo mažens pri
pratina juoR prie užpuolimų.

Dėdė

-But»MapaM THiblK OF IT i
OmuY TITTY CCMTS A AMP

VJt'i-L. iufom-ATik TuVc<5Ukckat»ime 
FaJ»IO IN TMK. HOMt VvitMOįrr ANY 
AFPfTiONAa- CHASBCC "* A*jp AFTfclC 

ALŲ - V/HAT A MoMt
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lnonės jau užmiršo depre-Į Ogentų šeimyna yra viena 
sijos laikus, kujiuos vadina' pavyzdingiausių. DarbuojasiMušt Organizuotoji Veikla

A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Bažnyčia Sv., Katal.
Spauda Ir A. L. R.

K. Federacija

Bažnyčia Šv., katal. spau 
da ir Federacija nemokiau 
žiauriausiai žudyti nekaltus 
žmones, nemokina griauti, de
ginti, naikinti visa tai, ką 
amžiai yra sukūrę. Mokina 
vieną ir tą patį 
Dievą, pildyti Jo
Dievą garbinti, Jam tarnau
ti ir taip pelnyti amžiną lai
mę. Bažnyčia Šv. žino, kad 
nei vienas žmogus, aplenkda
mas bent vieną Dievo ir Jo 
Bažnyčios Šv. įsakymų, nepel
nys amžinosioe laimės.

O jei žmogus, kovodama^ 
su Dievu ir Bažnyčia nepel
nys amžinosios laimės, tai 
pelnys amžinąjį pragarą. Ki-

ir Bažnyčios Šv. įsakymus 
amžinybei krauna turtus, ku
rių pegalį dųotį pasaulis.

Jei pasaulis turėtų aukso 
kalnus, jie nei šešėliu nepri
lygtų prie amžinybės turtų. 
Taip mus mokina Kristaus 
Bažnyčia šv.

Tad, brangus katalike, rei
kia tik džiaugtis, kad Bažny 
čia skelbia vieną ir tą patį

- pažint) Įmoksią, mokslą neklaidingąjį, 
įsakymus, kad Bažnyčia šv., katal. spau 

da ir Federacija neturi kito
kio kelio.

IŠ komunistų — Šėtono pa
siuntinių mes nieko naujo no 
girdime, apart jų paprasto 
tauzijinio prieš Dievą, kuni
gus ir t. p. Nieko naujo, vis 
tik tą patį ir tą patį; nieko 
naujo, vien bedievybę ir be
dievybę skelbia, žadėdami da
rbininkams “rojų”, meilę, ly
gybę, brolybę, vienybę. Bet 

Nes to vi

Uuverio laikais, taiso namus, 
atstato senus, dažo, puošia iš 
lauka ir vidaus. Sočiai paval
gę ir be baimės gyvena. Visi 
kreditą duoda prez. Roose-
veltui ir linki jam ilgiausių M. Paulina).

visose organizacijose.
Ogentienė turėjo daug la

nkytojų, net iš Pittsburgh, 
Pa., aplankė dvi seselės Pra. 
nciškietės (M. Augustina ir

metų.

CHICAGOJE
Sveiksta Veikėja 

E. Ogentienė

Banguolė Linkime jai visiškai susti- 
— Į prėti ir vėl grįžti į visuame 

nės veikimą. Rap.

T0WN OF LAKE. — Vei 
kėja E. Ogentienė, 5648 So. 
Justine st., buvo sunkiai su
sirgusi. Dabar, ačiū Dievui, 
jau kiek pasveiko.

Ji yra viena veikliausių mo
Atostcgoae. Ši nuotrauka padaryta kuomet prez. 

veltas leido trumpas atostogas Jefferson paloje, Chesapeake i
įlankoj. Dabar jau augrįžęa į VfaMngton* ir vėl pasinėręs 'ter"ų.%kur“'dirba"k"'p'ISide-
darbuose krašto gerovei. da aukomis.

to kelio nėra.
Kaip Dievas, ir Jo įsaky- ’ tai veidmainystė 

mai, taip ir 'Bažnyčios moks-Įso komunistai neduoda, 
las nėra mainomi. Todėl vėl-' Katalikams yra kuo džaau- 
tui darbuojasi ir laukia, kad gtis, kad Bažnyčia Sv. greit 
Bažnyčia, įkarai, spaudai i/ pastebi naujo mokslo skelbė 
Federacija imtų skelbti ką jus ir juos išskiria iš Kris- 
nors naujo. 'taus įsteigtosios bažnyčios.

Žmogus, pildydamas Dievo J. Šliogeris.

balsų skaičių. Tas bus liepos 
25 d. vakare. Iškilmės bus 
ypatingos ir tuo kad, laimė
jusi pirmenybę mergaitė bus nėra streikų. 
‘ ‘ vainikuojama ’ ’ paties Gary 
majoro ariba jo atstovo. Kon- 
testininkių paveikslai bus į- 
dėti į vietos anglų laikrašti 
ic taip pat kituose laikraš
čiuose. . .

Oary laimingas miestas
Čia Slnanės visi gerai dir

ba ir yra laimingi tuo, kad

Į Marijos Kalnelius

MABQUETTE PARK. — 
Šiais metais daugelis iš mū-

LIETUVIAI ^DAKTARAI

Irta. J. MANIkAS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1118 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien iSekyrua seredą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

ŽINIOS IŠ GARY, IND.

Negavo Nikelių - 
Pasikorė

Karnivalas Parapijos 
Naudai

Šios mergaitės yra Įstoju
sios į kontestąc Z. Adomaity
tė, V. Botchner, E. Juriūtė, 
R. Valčiuliūtė, V. Vaišnorai-

AKIŲ OYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTO^I^LAKIV

i w ana nun i — ■■■■ » »' ■ "» i

so metv prityrimas
Akys egaamiausjemoe — akiai* 

pritaikomi

DR. JOHNSMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tai. OAMal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN

TaL OANal 2346

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakar*

Ketvergais pagal sutart) 
2305 So. Leavltt St.

TaL OANal 0402

sų kolonijos rengiasi į Lie
tuvių Dieną, Hinsdale, Illi
nois, liepos 4 d. Kurie netu
ri automobilių, pasiryžę va 
žiuoti Jono Buniblio troku. 
Norintieji važiuoti troku, pra 
šomi susirinkti prie bažny
čios 10 valandą ryto.

Važiuokime visi į mūsų 
Naują Lietuvą, kur bus įvai
ri programa, sportas, pasi-
linksminimas. L. K.

LIEIUVIAI DAKTARAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So, 40th Ct, Cicero, III.
Utaro., Keb. ir Pėtn. 10—0 vai. v.

8147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—0 v.

o

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017

Tel. namų: 
HEMIock 6286

Rez.:
24C6 W. 69 S t

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—0 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

t

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS W AKIAI

Birželio 23 d. adr, 1620 
Jackson str., Navickio namo 
rūsyje, pasikorė Leonas Sku- 
čevičius, apie 40 metų amž. 
Velionis buvo nevedęs. Turė
jo keletą tūkstančių dol. pi
nigų išskolintų žmonėms. Pi
nigų iš skolininkų negalėjęs 
atimti, o darbą buvo pragė
ręs, todėl kiekvieno praeivio 
prašydavo paskolinti nikelio. 
Bet tų nikelių nenaudodavo 
maistui, tik degtinei ir nuo
latos girtos vaikščiodavo.

Prieš nusižudysiant skun
dės, kad nikelių nieks neduo
da. Tat iš anksto buvo pasi
ruošęs kilpą.

Velionis seniai buvo pra
radęs tikėjihią. Vedė nepatai
somo girtuoklio gyvenimą.

Koks gyvenimas, tokia ir 
mirtis.

Pradedant liepos 16 ir bai
giant liepos 25 d. parapijos 
darže bus didelis karnivalas 
parapijos naudai. Kanoivale 
parapijai į talką su savo bū
domis eina šios draugijos:

Šv. Rožančiaus, Šv. Vardo, 
Apaštalystės Maldos, Tretini
nkų, Moterų Są-gos, Šv. Ka
zimiero, Šv. Mykolo, Vaikinų 
klubas, Šv. Kazimiero Akad. 
rėmėjų, Sodalietės ir Alto
riaus tarnautojai. Visoe turi 
paskyrusios gerų darbininkų.

Kami valo karalaitė

Septynios mergaitės yra į- 
stojusios į kontestą laimėji
mui karnivalo karalaitės va
rdo*

Jos platina tikietus ir ren
ka sau balsus. Kuri daugiau 
išplatins tikietų ir sukels di- 

I dėsnį fondą, gaus didžiausį

Suvlri 20 metų praktikavimo

tė> J. Kfliunkaitė Įr septjatoji Palengvink aklų jtempiMų. Jfcurj 

savo pavardę laiko paslapty
je iki karnivalo užbaigos.

Bę abejonės, karnivalo už
baigimo vakare ir “vainika
vime”, be parapi jonų, daly
vaus daug ir žymių svečių iš 
Oary ir kaimynų arbbėUfiių.

eetl priežastimi galvos skaudėjimo’.
svaigimo, akli) aptemimo. Re;rvpotu-

atitalso
trumparegyste Ir tollregyst*. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia naujausias klai
das. Specialė atyda atkri<'pįanu i 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos, Va'aados nuo 10 iki 8 v. 
NedMioJ pagal sutart}. Daugely 
atitikimų akys atitaisomo,, be aki
nių. Kainos pigios kals sirmlau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ, 

Phone Boulevard 7t»9

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo « iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Potnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OAMal 1175 

Namai: 6450 S. Rockw«ll St 
Telefoną, REPohUc 9600

GERKIT T,K 0ER* ALŲ

Smbrosia 

SOUTH SIDE BREK 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

KAL & ZARETSKV
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue 
VALANDOS:

Panedilį, Utųrninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012 
Rea. TaL ReytMto 5047

T«|, pte. BEPeblIe 7«M 
Melrose Park <30

DR.A.R, LAURAITIS
DENTISTA8

2423 Weat Marąuette Road 
Antrad., kalvliUul. U naaktadienlalr 
0-13 v. ryt<; 1-6 p. p.; •-* v. v. 

SeAtadienlals nuo S v. r. ik) 1 p. P- 
161 Broadvay 

MELROSE PARK, ILL
Pirmadieniais lr trečiadieniais nno 

10 v. r. iki 0 vaL vakaro 
ftettadlenlals nuo 1 v. iki t v. v. 

8e k mad lentelę pawU sutarties.

TeL LAPayetto 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
8ekmadieniaia ir Trečiadieniai*

__________Pagal Sutarti

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. OROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak- 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

8ubatoma Ciceroj 
1046 8o. 49th CL

Nuo 8 Iki 9 vai. vak.

Biznio Telef! BOULEVARD 717*
L. BL MORKUS

HEMLOCK 8340Rea.

CLEMENT J. SVILOW
UBTUVIS ADVOKATAI 
tt North U Salia Krest

Chicago
Telephone CENtra, 1840 

Ra*. 8651 Irrlng Pk. Blvd. 
Tel. KEYstone 5286 

Vai. pagal sutartį
6322 Bo. Vestom Avodm 

PROepeet 1012

leL Calumet 5974
OFISO VALANDO8:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. III,

Telepbone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH i
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Aehland Avenue' 
Bes. 6515 S- Rockwell Street,

Telephone: BEPublic 9723

Offiee He 
2 to d and Z to 9 P. M.

8unday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso lalanttoe

Nno 2 iki 4 ir nno 8 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820
Namų Telef. PROepeet 1980

praneš daktarai

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IR 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN- 
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC PIRM NEGU PIRKSI VAI- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

f

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

m. aunu kml
4729 SohCmukI Avė.

vakare- VaMtavfc m* 19 IU 12 
Na* N H H nl ryt*. Me 3 iki 4
nĮ-.nrttifrjrittfa.l'fT-r

R. MINK MIN
•szvozuk-

M TAM NN 
Bali VM. PLAea B4M 

VALANDOS:
N*e 16-18 t. ryte) 8-4 ir 74 *. vak. 

MamiNl MM tfięna

DR. J, SHIN61MAN
KA TIK SUORĮfO

MedMUme MMM» Mm, AGaau CK
Praktikante 10 metų : 

KeumaUnnae Ir Mnltes Ugne
je SpectelyM

Valandos 11-1! A. M, !-4, T-l P. M. 
Ker.ldrnclja 1038 flo iOth Avė 

T*
Oflaaa 40SO Went I3th Street 

Cicero. III.

TeL OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandeai 1—6 ir 7—6 

Seredomis' ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDKNCUA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubUc 7868

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th CL, Cicero, UI 
TeL Cicero 2573

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

Rez. 6961 B. Maplewood Av.
Tel. HEMleok 3977 

Trečiad- ir Sekmad. pagal sutartį 
ŠeStadicniais nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. MarąuetU Rd. 
____________ TeL HEMIock 4648

TsL BOUlsvard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

TeL Ofiso BOUIevard 5916-14 
Bee. KBNvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vėl. nno 1—3: nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reeidendjoe Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Raudonei ja
8939 8o. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pegel entarti

Offiee Phone Res. snd Offies
PROepeet IMS 2359 S. Leavltt lt 
Fet-3-4 P»lr 7-3 vak. OANal O7O*

DR, J. J. KOWAR
(KOWAR8KAS) 

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

NsdAllom Ir Trečladlenieta- - - - - - aaž gm™
OR. A, J, SHIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.

T*L LATayette 8616
VALANDOS:

2—4 pspiet — 7—9 vakare 
Trečiadienaia h* Bekmsdieniaie 

pegel eetarti.

TeL OANa’ 9957
Res. PROepeet 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vaL vakaro
TeL Office Wentworth 6330 

Rez. Hyda Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandoe 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
itakvvna aeradnmia ir anhatnmia

Chicagos lietuvių Iv. Kryiiaus li
gonini kaip jų pripaiino American 
Medical Aasodation ir American 
Oollege of Surgeona, yra Clasa A 
rfliiee. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mnaų li
goninę priakyri prie geriausių Ame
rikos ligoniniu. Reikale naadokitče 
Joe patarnavimu 2700 W. 69th SU, 
tel. HBMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentutų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Ketvirtadienis, liegoe 1, 1937

SEMINARIJOS KOPLYČIAI AUKOS 
GEGUŽES MENESYJE

-------------------- i
Seminarijos Vadovybe Nuoširdžiai Dėkoja Savo

Visiems Geradariams

PENNSYLVANIA 

Plttsburgh:
levo Dunda — $1,000.00.
Pran. Vitkauskienė $100.00 
Po $5.00 — V. Laymah, 6au

lys, L. Kvederienė ir Sv. Pra- Pleinienė, Mare Vinckūnaite,1

i Per Juzę Šef eltai tę.- — Ju
zė Sefeltaitė — $8.00; Vincas 
Kairaitis — $2.00.

Po $1.00 — Agota. Kruko- 
nienė, Barbora Katkaitė, P.

nciškaus Tretininkai.
Per M. Takažauakienę: -

Po $2.00 — Ona Rinkevičie-

ir Teodora Misiūnaitė.

Per F. B^rcaitę: — F. Ba-
_ . . T rcaitė — $3.60; Petras Tarno-

nė, Jonas Bjnkevic.ua ir Jo- fflnas _ p<) $L00 _
nas Rinkevičius, Jr., M. Ta 
kažauskienė $3.00.

Po $1.00 — Uršulė Armo- 
nienė, Ona Norkienė, Veroni
ka Dambrauskienė, kun. V. 
Sadauskas, Teofilė Vasiliaus-1

Kotrina Barčai tė, Teklė Ger- 
vis, Ona Dodanis, Petronėlė 
AVilkim, Rožė Morkūnienė, 
Stanislovas Morkūnas, Julijo
na Babelis. 5 asmenys po ma-

' ziau.
kienė, Jonas Grebliūnas, Ur
šulė Takažauskaitė, P. Anta
naitis, Anna J. Hughes, Povi
las Truskauskas, Mrs. Andrew 
Komeii, Mirs. Domjain, Mrs. 
L. Pakrasner.

Po 50c — Žitavičienė, Ur
šulė Nakutienė, Morta Ni me
nė, Grace Connors.

Per Petronėlę Zanulevičier.ę
— po $1.00 — P. Zanulevi- 
čienė, A. Puzarienė, Antanas 
Sikorskis, Agota Badienė $3. 
Ant. Latkauskas $1.00 ir Kie 
derkienė $2.00.
Philadelphia:

J. J. Stadalninkas $50.00
F. A. Kazlauskas — $10.00. 

Rozalija Sokienė $4.00. Ona 
Juškauskienė $2.00. J. Atko
čiūnas $1.00.

Girardville:

Per Pauliną Pranckūnaitę:
— Paulina Pranckūnaitė - - 
$15.00; Mikšienė — $10.00. Po 
$5.00 — Julė Kulingauskienė 
ir Bakšienė. Po $2.00 — An
drius Čikotas. Po 1.00 — Isa- 
bella Bernotas, Martlia Misa- 
vage, Anna Laconis, M. Ja- 
cobs, J. A. Pridokas, Greb- 
liauskienė, Anna Morris, Si- 
monavičienė, J. Greblikas, M. 
Drulis, Pranciška Santerienė, 
A. Utaras, Marė Grigutienė. 
Po 50c — M. Zubris, Helen 
Mathese, JB. Antanavage. 
Gilbertai:

Per E. Astašauskienę: —
ftv. Liudviko parapijos Apa
štalystės Maldos draugystė —

A. i A.
JONAS KROTktJS .

Mitus ilgamečiu! Metropolitan State Bank direktoriui Ir vice
prezidentui Jonui Krotkul, buvusiam su šia finansine įstaiga nuo 
pat jos įsteigimo ir buvusiam vienam iš organizatorių, jo sese
rims, broliams ir visiems giminėms reiškiame giliausius užuo
jautos žodžius. Jo uolumas atlikime savo pareigų banke, jo 
prisirišimas prie šios įstaigos, praktiški ir visada nuoširdūs 
patarimai daug padėjo Metropolitan State bankui išaugti, pėrgy- 
gyventi ir nugalėti visus krizluS, jo nuopelnai mūsų įstaigai vi
suomet pasiliks gyvi mūsų atrtiirityje ir visuornet su nuoširdžiu 
dėkingumu jį minėsime. Neužmirš jo ir visuomenė bei lab
daringos įstaigos, kurioms jis buvo duosnus ir gailestingas.

Atsisveikindami su Tavim, mielas bendradarbi, pažadame 
Tavęs neužmiršti ir pažadame sekti Tavo gražius pavyzdžius 
ir Tavo uolumu vesti tą įstaigą, kuriai buvai taip ištikimas ir 
prie kurios išauginimo tiek daug prisidėjai.

Nuliūdę Tavo draugai ir bendradarbiai,

Metropolitan State Bank direktoriai

John B. Brenza 
Brenza 
Brenza

Steven S. Tyrakovvski

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

VENETIAN MONUMENT CO., INC.]
lšdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
' — d-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
- O

Suvirš 50 metų prityrimo— e-------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite

pinigus
o- - ■

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVENUE
ARTI G RA M D AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Mėgėjų
Balsai«

APIE SPORTININKŲ 
PIKNIKĄ

Čia aš noriu porą žodžių 
parašyti apie boksininkų pik
niką, kuris įvyko birž. 25 d.,

užuojautą seseriai Antaninai dėl 
Jono Krotkaus mirties.

BRONIUS fr STEFANIJA LENKAUSKAI.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ ų 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULAN^”^

TA W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I RAI MIESTO DALYSE

Vytauto darže. Jei tie kumš-
Per Petronėlę Staniškienę: $^.00. Po $1.00 — Albert Le- tininkai liko išrinkti, kurie 

ten laimėjo kumštynes, tai 
būtų juokas, nes niekur ne 

tinienė, Mrs. Julia Ranonis,1 Lasavičienė, Ona Bernotienė, buvo teisybės. Pirmas daly-

— Petronėlė Staniškienė au 
kojo $5.00. Po $1.00 — E. Vii

skie, Jonas Kamarauskas, De- 
lla Plappert, J. Baranik, P. VA

A.
JONAS KROTKUS ilr. *«.

Veronika Tūbelis, Veronika Ieva Krugzda, K. Tumbull, j kas, kas tą pikniką rengė, ti
Fredericks, E. Vidrinskas, A- 
gnes Ushinsky, Petronėlė Po
vėli, A. Adomaitis, Paulina 
Tukas, Margaret Beckas, Ca- 
roline Rukša, A Adomonis, 
Bertha Staniškis, M. Jonai
tienė, Petronėlė Valašinienė.

Per Marijoną Barauskienę:
Marijona Barauskienė $4.05. 
Po $2.00 — Antanas Vaice
kauskas ir Mrs. A. Pichov- 
ski. Julė Barr $1.05. Po $1.00 
— Agnės Grabauskienė, Cha
rles Barauskas, Veronika Ja- 
bakuskienė, Ona Bulavienė, 
Juzė Vilkienė, Konstancija 
Kruzikauskienė, Juzė Urban. 
Juozas ir Marijona Varnai.

M. Klimienė, Ieva Berukštie-1 kraį norėjo, kad Roselando 
nė, Marijona Veličkienė, E. boisai laimėtų, nes tiems ku-
Malakuskie, Dr. C. A. Stine, 
Marcelė Jakucionienė, Doro. 
Morkūnienė, E. Astašauskie- 
nė, W. J. Delgūnas, Ieva Va- 
ckulaitis. Po 50c — Marė Bn 
sevičienė, M. Zuban, S. Čes- 
nalavičicnė, M. Lebednenė.

(Daugiau bus)

Už Tris Kojos Pirštus 
05,000

Robert Strappelliui, 14 m. 
amž., 6120 School st., pritei
sta iš oniesto $5,000 už nete 
kimų trijų kojos pirštų. Sau- 

Po 50c — Mrs. Koman, A.'šio 8 d., praėjusių metų, Stra- 
Mameniskas, Bertha Shelko, ppelll paslydo ant gatvės;
Rose Ralon, Malasikevičienė, 
Edvard Urban. 9 asmenys po 
mažiau.

=

griūnant jo koja pateko po 
gatvėkarių ir nupiovė tris ko
jos pirštus.

mštininkams, kurie buvo iš 
Marąuette Park, davė tik dvi 
dienas laiko lavintis dėl šios 
programos, o Roselando ku
mštininkai lavinos mėnesį sn 
virš. Bet tegul nieks nemano, 
kad Roselando laimėjo. O ne! 
Nes į vieną kampą pastatė 
savo pažįstamą teisėję, “re- 
feree” buvo roaelandietis, 
“time keeper” — visi iš Ro 
selando. Na, tai ir teisybė! 
Kaip gali kiti laimėti!

Marąuette Park kdmštinin- 
kai buvo apgauti ir reikalau
ja teisybės vėl su šitais Rose
lando kumštininkais susitikti. 
Matysime tada, kas laimės, 
kaip bus teisingai.

Tas, kurs matė

Mirė birželio 28 d., 1937 m., li:50 vai. vakaro, su
laukęs 58 metų amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, Ramygalos parapijos, 
Raukštonių kaimo.

Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime dvi seseris: Antaninę

ir Barborą Zalatorienę, švogeri Adomą ir jų šeimą, 
ir gimines; o Lietuvoje seserį Viktoriją Kriščiūnienę, 
jos šeimą ir gimines.

Kūnas pašarvotas Lachawiczių koplyčioj, 2314 W. 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 3 d- Iš koply- 
* “ Vačios 9 vai. ryto bus atlydėtas j Aušros Vartų parap.

‘ pet’ IMi
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Ka-
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve- I pamaldų
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažvstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Seserys, Svogeria ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Te

lefonas CANai 2515.

Atviros akys atra® progą 

visur, atviros ausys išgirs pa
galbos šauksmą tų, kuriuos 
galėtų apdovanoti laiminga

PLATINKITE “DRAUGĄ” (proga.

Sekmadienio rytą. Madison gatvėje gatvė kario prie “safety ialahd” sutriuškintas auto- 1 
mobilius. Važiavę juo du asmenys vietoje žuvo. , ' •

=

lėk kktll&ui

tachamcz ir Susai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

Urba FIower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės įkTHnafenM —▼eataT«aė--

LAPAVOTE MOO

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ^

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

.Ks. r*

■■■■

J. LinltMS 
S. P. Mažeika
A. Utis
A. Petkas
S. M. Skute

Ežerskis ir Suk
kuopas Eudeikis
P. I. Ridikas

c •

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 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 Avė. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Western Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

'.i

5

MBS.
A. BITTIN

PAUnKLŲ UDIBBUJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest Illth St, 

Telefonai BBVerly 0005
skersai ftv. Kazimiero kapinių vartų.

GAAY, UW. LAIDOTUVIŲ DIBEtTOBlAI 

KELNER—PRUZIN
OerUaube patarnavimui — Moterių patarnauju 

henu 9000 620 W. 16th Ava

Bjnkevic.ua
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VIETINES ŽINIOS

LIETUVIŲ DIENA MARIJOS KALNE
LIUOSE, HINSDALE, ILL.

Lietuvh) Diena, kuri įvyks prašomi ateiti paskirtu laiku.
liepos 4 d., Marijos Klrine- Komisija: A. Jonaitienė, A.
liuose, Hinsdale, Ilk, šiais1 Rimidaitė, M. Dargelienė, Sto
metais bus įvairesnė. Visupi- 
rma Tėvų Marijonų Semina
rijos koplyčioj bus iškilmin
gos Mišios šv. 10 vai. ryto. 
Po mišių Marijonų ūkyje pa
silinksminimas, kur Tėvų Ma
rijonų bendradarbiai vaišins 
atsilankusius svetelius. Taip
gi bus ir muzika — Juozo 
Budriko, 3417 S. Halsted st..,
garsiakalbis, kuris linksmins tų. 
visus

Kolonijų skyrių Marijonų 
bendradarbiai jau beveik pri
sirengę prie Lietuvių Dienos.

Įsitėmykit vienų dalykų, 
kad Nepriklausomybės šven
tė bus apvaikščiojama liepos 
5 d., bet Lietuvių Diena Ma
rijonų rikyje įvyks sekmadie
nį, liepos 4 d.

Štai, kaip nekurios koloni
jos rengiasi prie Lietuvių 
Dienos, liepos 4:

TOVVN OF LAKE. Liepos 
4 d. į Marijonų ūkį vietinis 
skyrius rengiasi kuogražiau- 
siai. 11 vai. ryto nuo Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčios išva
žiuos P. Norkaus trokas. Ku
rie nori tnoku važiuoti, pra
šomi susirinkti prie bažny
čios 10:30. Trokas nuveš ir 
parveš už 25 centus. Kvie
čiami visi townoflakiečiai į 
Lietuvių Dienų. Komisijoj da 
rbuojasi : E. Gedvilienė, J. 
Gedvilas, P. Turskienė, O. 
Sriubienė, 'J. Li sau ski s su sū
num. , * *

VVEST SIDE. — Marijonų 
bendradarbių 19 skyrius ren
giasi visu smarkumu. Trokš 
išeis nuo bažnyčios apie 10 
vai. ryto. Tikietas visiems, ne 
skiriant ir darbininkų, į ten 
ir atgal 25c. Norintieji va
žiuoti, prašomi iš kalno krei
ptis į komisijų: Ig. Kryževi
čių ir C. Druktenį; šeiminin
kės — J- Kulibienė, Tarvai
nienė ir M. Druktenienė, ke
pa skaniausius lietuviškus 
“kotletus” kad tik kuo ge
riau svetelius pavaišinti.

MARQUETTE PARK - 
Marijonų bendradarbių vieti
nis skyrius į Lietuvių Dienų 
jau pilnai prisirengęs. Trokas 
išeis nuo bažnyčios apie 10 
vai. ryto. Norintieji važiuot*.

čkienė, Druktenienė, 'ji. Ne- 
nartonis, S. Staniulis, P. Gai
lius, R. Andreliūnas ir kiti 
kviečia vietinius biznierius ir 
profesi jonalus, kad kuo skai
tlingiausiai pasirodytų, girdi, 
mes subytysiYne visas koloni
jas Chicagoje.

O kur dar kitos kolonijos, 
sužinoję pranešime kitų kar-

gražiomis dainelėmis. į Tat lietuvių visuomenei į-Į 
rnin ob^rrin A. I o vi įnmi —i J —_ aa* ~ __] T • x__ I_T\! ~ '

ATSTATYMAS NAMŲ 
VERTYBIŲ

Kalbėdamas j svetimų kal
bų laikraščių atstovus Union 
Ijeague klube neseniai, p. 
Kenneth E. Rice, vice pirmi
ninkas Chicago Title ir T rust 
kompanijos ir vienas Chicagos 
žymiausių biznierių, sakė;

‘‘Cbicaga yra atsilikus už 
kitų miestų naujų namų sta
tymo skaičiuje. Yra įvairių 
priežasčių kaip tai ekonomiš
ki, politiški ir sociališki. Mū
sų pirmas tikslas buvo paak- 
stinti namų pirkimų ir spė- 
jant pagal atsiliepimų nuo 
svetimų kalbų laikraščių skai
tytojų tikimės, kad mūsų pa
stangos buvo nors dalinai pa
sekmingos.

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti

. 4% dividendą ant visų taupymo 
skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGICIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

dėl nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Dėl informacijų kreipkitės į

JLaepos 4 “ceieuraviino” auka. štai, kokia R metų vai- 
sidėmėtina, kad Lietuvių Die-j ku io George Faedtke, 1712 N. Halsted st.,**fMika, kuomet, 
nos metinis išvažiavimas tu-1nusipirkęs “firecrackers”, pradėjo “celebruoti” liepos 4 d. 
rėtų būti vienas gausingiau i Pats atvaizdas už save kalba. Kadangi šįbiet liepos 4 d. 
šių; šiuomi ir kviečiame visus bus švenčiama pirmadienį, bus dvi dienos švenčių, tai, jei 
geros valios lietuvius nepa- • ^*k tėvai nedraus vaikų nuo pavojingo žaidimo, ne vienam 
miršti, kad sulaukę ateinan-]tas “celebravimas” dar liūdniau baigsis. Tėvai, parodykit 
čios sekmadienio, liepos 4 d., sa'° vaikams šį atvaizdų.
važiuoti į Marijos Kalnelius.

J. K.

West Pullmano 
Naujienos

Birželio 27 d. mūsų gerb. 
kleb. kun. A. Linkus išvažia 
vo rekolekcijoms. Ketvirta
dienį jau bus namie.

Liepos 18 d., parapijos sa
lėje ir sodelyje rengiama spo
rto ir kitokių įdomių žaidi
mų piknikas. Rengiamas pa
rapijos komiteto, klebonijos 
remonto naudai. Grieš Phil 
Palmers orkestrą.

Iš anksto visų prašoma skai 
tlingai dalyvauti. Įžanga 25c.

Mūsų parapijos rėmėjas F. 
Rimkus turi gražų mūrinį na
mų prie 122 ir Halsted gat. 

t Per kai kurį .laikų jo name 
laikė švarių tavernų Zig. Ka 
lis. Nuo liepos 1 dienos Rim
kus paveda namų ir tavernų 
savo sūnui Stanislovui. Lin
kime jaunam biznieriui kuo 
geriausio pasisekimo.

Apiplėšė Prie Pat 
Namų

Henry Reiis, 30 m. amž., 
selsmonas, užvakar plėšiko n- 
piplėštas prie savo namų 904 
Ainslie st. Atėmė $35.00.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

S. Inaulo lova. šioje $2,000 vertės lovoje žinomas Chi 
cagai magnatas S. Tnsull “boom” laikais miegojo, o nemie 
godamas skaitė milijonus, dabar iš varžytinių parduota už
P®0, —~ -M ■ l

Mrs. Julia De Marco, savi
ninkė kendžių štorelio, kur 
G. Faedtke sako pirkęs ‘fire
crackers’, patraukta atsako
mybėn. Teismas atidėtas iki 
liepos 8 d.

uraasr/
ederalSavings

IaND LOAN AltOCIATION 
’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANai 8887

. BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

Chicagoj Sužeistas 
Prof. Senn Ir Jo 

šeima

Charles Dumenovski, savi
ninkas cigarų štorelio 1109 
No1. Ashland avė., suimtas po 
to, kai policija užėjo bešau- 
dančius vaikus, kurie pasisa
kė jo štorely pirkę “fireera- 

i ckers”. Ryt bus teismas.
Prof. Alfred Senn, Wiscon- 

sino universiteto prof., lietu
vių kalbos, sanskrito instru
ktorius, jo žmona ir 8 m. sū
nus sužeisti automobilio ne
laimėj Bridgeporte, prie 39 
ir S. Halsted gatvių. Automo
bilius jų visiškai sudaužytas 
paliko Chicagoj, o sužeistieji, 
suteikus pirmųjų pagalbų, iš
gabenti į Madison, Wis. Rap.

šventes Turės Praleisti 
Kalėjime

Teisėjas G. B. Weiss So- 
fety teisme nubaudė po dc 
šimts dienų į kalėjimų ketu 
ris automobilininkus, kuriuos 
policija sugavo pergreitai va
žiuojant ir esant neblaiviam 
stovy.

Frank Bose, 17 m., 6922 So 
Marshfield avė., nubaustas 
$100. Jis įvažiavęs į kitų au 
tomobilių nieko nepaisvda 
mas nuvažiavo savais keliais 
Negalėdamas užsimokėti bau
smės, pasiųstas į kalėjimų.

Pranešimai

C. A. P. Chorų Susivieni
jimo sus-mas įvyks liepos 1 
d., 8 vai. vak., ftv. Mykolo 
parap. svetainėje, Nortb Side. 
Šis sus-mas yna svarbus; yra 
daug kas svarstyti ir, be to, 
reikia ruoštis prie pikniko, 
kuris įvyks liepos 10 d., Vy- 
tauo darže. Visi vargoninin
kai ir chorų atstovai prašo
mi dalyvauti ir būti punktu
alūs. J. Stanaitis, rašt.

BRTDGEPORT. — Penk- Į 
tadienį, liepos 2 d. 7:30 vai. 
vak. Šv. Jurgio parap. salėj 
įvyks Šv. Kazimiero Akade 
mijos 2-ro skyriaus susirin
kimas. Visi įtariai prašomi 
sueiti, nes bus pasitarimas a- 
pie centro išvažiavimų, kurs 
įvyks rugp. 15 d. Marąuette 
Parke. Valdyba«_... i i

Buy gloves wlth what 
It savos

Nereik mokėti 60c ui 
dantų moki., Llsterine 
Tooth Past«Į gaunama po 
J 6c. TėmyJr, kaip rerai JI 
veikla. Ja yartodan as per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*

Kenneth E. Rice

Mūsų neseniai vedama kam
panija buvo pagrįsta šių ver
tybių pakėlimu, suprasdami, 
kad visi arija gylant ar kren
tam kartu. Bankai, real es- 
tate brokeriai, budavojimo ir 
skoliinimo įstaigos, laikraščiai 
ir mes Chicago Title and 
Trust kompanijoj visi kariu 
bujojam kaip namų vertybės 
kyla.

Kuone šimtui metų Chica
go Title and Trust Company 
ir jos pradėtojai davė Cook 
County gyventojams abstracts 
of title ir title guarantee po- 
licie& ant namų. Pirmiausiai 
meg esame abstraktų ir titulų 
kompanija, bet per praėjusius 
kelis metus daugelis žmonių 
pamiršo apie tai ir jaučia, 
kad mes vieni esame atsako- 
mingi už didelius nuostolius, 
kuriuos apturėjo kuomet žlu
go namų vėrtės ir ypatingai 
real estate bonų.

Noriu aiškiai pažymėti, kad 
mūsų kompanija nepardavė 
bonų nė už vienų dolerį. Mes 
vienu kartu būtume gialėjįę, 
padaryti pinigo tuo būdu, bet 
laikėmės savo specialybės. Ta 
specialybė tai gaminimas ab
straktų, garantavimas real es
tate titulų ir administravimas 
palikimų. Mes tų biznį veda
me 50 meta/; mūsų kompani
ja buvo pirmoji Illinois val
stybėj gauti leidimų po Ge
neral Trust Company Aktu 
1887 m.

Pagalvokite, kad per praė
jusius 6 metus iki pabaigos 
1936 m., 73,000 nousavybių 
Cook apskrity ėjo per foreclo- 
serių rankas — vertybės iki 
$1,700,000,000. Pagalvokite to
liau, kad per vienų mėnesį 
1932 metais buvo 1,642 fore- 
klczavimai veriės $48,000,000; 
tai yra 80 forklozavimų kas- 
dienų kiekvienų biznio dienų 
tam mėnesy.”

Kiti kalbėto ai per pietus 
buvo p. P. P. Pullen ir p. 
John Toigo.

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.

Seniausias lietuvis elektros kon- 
traktorlus Chicagoje. 25 m. vi
sus patenkinu Jvedimu elektros 
namuose. Taipgi parduodu vi
ską. kas tik elektrai reikalin
ga.

Šviesų ir jėgos įtaisymai 
įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Avė. 
TeL CANai 7514

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 
 RL'OTOJAS

Kas norite namu* Išvalyti Ir 14- 
popteruotl, tai kreipkitės i ;

J. Purtokas 
(426 So. Richmond St.

Tel. Hemlock 2678

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pakaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

PARDAVIMUI. NAMAS

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 W«rt 33rd Street 
Telaikome KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius Importuotus IR Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
tletuvtftkl, nea ji* yra gauti per

BALTIO HIP0RT OO.
809 West 19th Street

— Dideles tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drąsa.

M&zzini

* • į • a » a sTMGfa/l? ,

Ghamūia

(orlOMOHM ind
. SATISFACTION us, 
Doubk Jafcd/DovbkAdion/

BAKINGILV POVVDER
Ftice TMavatlSHartAp 
25 ounces for 254

Full Pack No Slack Flllind
MILLIONS OF POUNOS HAVF BEEN 

USEO BYOUH GOVERNMENT

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
OONTRAOTOR

2223 West 23rd Place
lAtlieka visokius medžio darbus,! 
■didelius ir mažus, už prieinamą! 
Ikainą. Apkala namus Bingeliais.j 

S Dedame stogus.
Tori 35 metu patyrimo.

5930 S. Aberdeen 8t. 5 kambarių
namas. Kieto medžio grindys. Aly
va MMomas. 2 dideli kambariai 
belsmonte. 2 karų karadžiua. Gat
vė ir etė išgrįstos ir apmokėtos. 
Nėra skobi. (3500 cash arba gali
ma pritaikyti sąlygas. Arti 63-čios 
lr Halsted.

PARD AVIMU! OROKERNC

Pardavimui gTnscrnė Ir buče-nė ar
ba malnvahi ant tavernos. 1967 W. 
fanaiport Avė,

RENDON VASARNAMIS

Tel. CANai 7514
CHTCAGO

Kaip JaučiateP
N Vakar*—“ISvalyklt VMnrtu."—Jauktu 

Geriau Rytąjį
Meskite nuovargi. Duokite Oarflelrt Ar. 
batui Išvalyti neeumaltue ItkuiMua Veikla 
greitai Ir maloniai. Gerkite kaip papras 
t* arbata. 10c — ISo.

OAanCLOTBACC> d«u, HOOKLY N, N. y.

Tftsirenduoja 3 kambarių cottage ant 
Green Bav arti Menominee, Mich. 
(10 ( envp'to. Dėl Informacijų ra- 
ftvklte GREIČIUS. 4533 S. Wood St. 
Chicago. Tel. BOUIevard 4983.

TAVERNAS PARDAVIMUI

Geras kampinis tavernas. Nauji flka- 
čerlal. Pardavimo priežastis, kitas 
biznis. Atslftauktte po 7 vai. vak. 
3901 Archer Avė.

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

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 32 DARBU8

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

BUICK

8C
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
OAUBI8, SABONIS, BULAW, 1ANKBVIČIUS, BA0KT8


