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PARYŽIUS SU LONDONU NETURI 
SUTARTINO VEIKIM

PRANCOZIJA GRASINA “ATIDARYTI” 
ATLAPĄ ISPANIJOS PASIENĮ

Anglija linkusi daryti kompro
misą su Italiją

sako, kad jei tuo reikalu ne-PARYŽIAUS, liepos 7. — 
Prancūzija su Anglija ir vėl 
nesutaria, kas toliau darius Is 
panijog klausimu. Anglija sto
vi už kompromisą su Italija 
ir Vokietija. Prancūzija griež
tai priešinga. Anglijai nesvar
bu, kuri pusė laimės Ispanijo
je, bi tik jos interesai liekasi 
tvarkoje. Prancūzijai gi svar
bu vaduoti ispanų radikalus.

Prancūzijos vyriausybė šj 
kartą veržiasi patruliuoti ita
lų ir vokiečių karo laivų ne
patruliuojamus pietrytinius 
Ispanijos pakraščius. Anglija 
pirmiau linko prie šio suma
nymo, o šiandien jau priešina
si. Nori taikos su Italija.

Prancūzija tvirtina, kad 
tais nepatruliuojamais pakraš 
čiais pati Italija ir Vokietija 
siunčia karo medžiagą ir sa
vanorius nacionalistams. Ji

bus susitaikinta, girdi, ji ati
darys savo sieną ispanų radi
kalams.

Stebėtojai pažymi, Prancū
zija nereikalinga sienos atida
ryti, kadangi visą laiką ji ir 
be to nebuvo saugojama, arba 
uždaryta. Jei ši siena būtų bu 
vus uždaryta, Valencijos radi
kalai seniai būtų suklupę. Per 
tą sieną iš Prancūzijos kas
dien siunčiami ginklai ir viso
kia karo medžiaga į Kataloni- 
ją, o iš tenai paskirstoma ra
dikalų valdomoms sritims.

Prancūzijos griežtas nusis
tatymas patruliuoti nepatru
liuojamus Ispanijos pakraš
čius, reiškia, kad ispanų radi
kalai yra pavojuje.

Prancūzijos su Anglija ne- 
sutartinas vekimas yra nacio
nalistų laimėjimas.
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MASKVA NAUDOJASI 
VALENCIJOS BEDIEVIŲ 

PROPAGANDA

ČEKĄ VYKDO TERORĄ 
SOVIETŲ ARMIJOJE

Vladivostokas sukrėstas dėl‘ 
kariškių areštavimų

SIBIRO SOVIETŲ ARMIJOS DALYS ' 
KELIA MAISTUS

Isparn nomafetai apsupa radikali 
valdoma Santanderą

Valencijos radikalai šūkauja 
apie savo “laimėjimus”

IRUN, Ispanija, liepos 7.’ Savo ruožtu Valencijos ra- 
— Nacionalistų kariuomenės dikalai iš naujo prapliupo a- 
veržimąsis prieš Santanderą pie savo “laimėjimus” Mad- 
iš rytinio šono laikinai sulai- rido vakaruose ir kitur. Vaka-
kytas.

Tūkstančiai karių koncen
truojama Santanderą apsupti 
iš pietinio ir vakarinio šonų 
ir po to bendrai iš visų pusių 
sužnybti radikalus, susispietu
sius ginti minėtą paskutinį jų 
valdomą miestą siaurinėj Is
panijoj.

RUSIJOJE GRIOVA K0- 
PARTIJAMUNISTŲ

riniam Madrido šone, jie sn 
kosi, jų milicija “snlaužus” 
nacionalistų artilerijos pozici
jas ir “pasistumus” geroką 
galą priekyn.

Tais savo “laimėjimais” 
radikalai paakstina Santande- 
ro radikalus narsiau ginti sa
vas pozicijas.

LAKŪNE AMELIA PUT-
NAM DAR NESURASTA

RYGA, liepos 7- — .Valen
cijos (Ispanija), radikalų re
žimas ne vien garsus katalikų 
kunigų žudymais ir bažnyčių 
griovimais, bet podraug ir be
dievybės propaganda.

Radikalai spausdina taip 
biauras karikatūras prieš Die
vą ir krikščionybę, kad jas su 
dideliu pamėgimu ir Maskvos 
bolševikai reprodukuoja ir 
skleidžia daugiausia Gudijoj 
ir Ukrainoj.

Prieš keletą mėnesių Angli
jos anglikonų dvasininkų gru
pė aplankė ispanų radikalų 
visas vyriausias gūžtas Ispani 
joje ir grįžę paskelbė, girdi, 
ten tikėjimas nevaržomas ir 
bedievybė neplatinama. Kai 
rimtesnieji laikraščiai tuos 
dvasininkus prislėgė prie sie
nos, kad jie savo tvirtinimus 
paremtų faktais, jie nebyliais 
virto.

PAšTINIS VAGILIUS 
NUBAUSTAS

VARŠUVįA, liepos 7. —
Čia gauta žinių, kad skaidosi 
ir griūva Rusijos komunistų 
partija ir Stalinas jau dau-1 
giau jąja nepasitiki.

Griūvant šiai partijai, ima 
irti ir pati sovietų vyriausybė. 
Laukiama ten naujų įvykių. 
Tūkstančiai valdininkų paša
linta. Niekas nenori užimti pa 
šalintųjų vietas.

Šiandien Rusijoje siaučia 
vienų kitais nepasitikėjimas.

HONOLULU, Hawaii salos, 
liepoj 7. — Dingusi Pacifike 
amerikietė lakūnė Ameba Put 
nam su savo sankeleivin Noo- 
nan vis dar nesurandama. 
Jos ieško karo laivai ir jūri
niai lėktuvai.

AUDRA, LIŪTYS DELA- 
WARE VALSTYBĖJE

WTLMINGTON, Del., lie
pos 7. — Smarki audra ir liū
tys ištiko Deleware valstybę. 
Daug žmonių turėjo apleisti 
namus. Yra ir žuvusiųjų.

DETROIT, Mich., liepos 7. 
— United Automobile Wor- 
kers unija planavo šiandien 
surengti demonstracijas prieš 
Fordo fabrikus River Rouge.

Nežinia kokiais sumetimais 
vadai atšaukė demonstracijų 
surengimą, j •

15 ASMENŲ IKALTINTA

DETROIT, Mich., liepos 7. 
— 15 asmenų įkaitinta už su
keltas riaušes Fordo kompani 
jos fabrikų kieme, kai darbi
ninkai užpuolė C.I.O. agitato- 
torius. ...................

Federalinis teismas nubau 
dė trejus metus kalėti Statiley 
N emcbausky (Niemčiauakį), 
23 m. amž., kurs iš privačių 
pašto dėžučių vogė laiškus su 
čekiais ir šiuos keisdavo.

Kad čekių keitimui nebūtų 
kliūčių, jis apsuko apykaklę 
nuduodamas dvasininką, ka
dangi į jo rankas kliuvo ir 
kunigams siunčiamų laiškų su 
čekiais.

Tuo būdu jis pelnęs apie 
2,000 doL Pagaliau nutvertas 
vienoje vidumiesčio parduo 
tuvėje. 1

3 MERGAIČIŲ ŽUDIKAS 
ĮKALTINTAS

OEN. FRANCO REIKALAU
JA KOVOTOJO TEISIŲ

SALAMANKA, Ispanija, 
liepos 7. — Gen. Franco, ispa
nų nacionalistųž vadas, pasiun 
tė notą Europos didžiosioms 
valstybėms. Jis reikalauja, 
kad jos pripažintų nacionalis
tus kariaujančia puse, kaip 
pripažįsta Valencijos radika
lus. Jis nori, kad jo režimui 
būtų pripažintos tarptautinės 
kovojimo teisės.

Angbja, kaip patirta, rim
tai svarsto šį klausimą. Juk 
Italija ir Vokietija jau seniai 
yra pripažinusios nacionalis
tų režimą ir nutraukusios vi
sus ryšius au Valetocijos radi
kalais. i . .:

Iš Anglijos reikia laukti 
bent sąlyginio pripažinimo. 
Bet Prancūzijos radikalų vy
riausybė apie tai nenori klau
syti. Ji pasiaukojusi vien Va
lencijos režimą remti ir dir
ba, kad šis režimas laimėtų.

Gen. Franco įspėja valsty
bes, kad jų nepalankumas aa- 
cionabstų režimui po šio karo 
bus joms pačioms skaudus, 
kai prisieis su naująją Ispani 
ja turėti prekybinius santy
kius, kai valstybės sieks kokią 
nors ekonominių koncesijų.

9 ŽUVO POLICIJAI PUO
LANT KATALIKŲ PA

MALDAS
MEXICO, liepos 6. — Ži

niomis iš Tobasco valstybės, 
policija puolė katalikų turi
mas pamaldas privačiuose na
muose arti Vilią Hermosa.. 
Katalikai suskato gintis. Ko
vos laika 9 asmenys nušauta 
ir kebolika sužeista.

Dėl šio skaudaus įvykio ka
talikai pradėjo organizuotis 
tikslu gintis nuo brutaJės po
licijos. Valstybės autoritetai 
pasiuntė kariuomenę.

Tobasco valstybėje visos 
bažnyčios uždarytos. Nė vie
nam kunigui neleidžiama eiti 
savo pareigų.

KO BEDIEVIAI NEIŠ- 
GALVOJA

STREIKAS SUSTABDĖ 
VAISIŲ IŠKROVIMĄ

PITTSBURGH, Pa., liepos 
7. — Streiką sukėlė vaisins 
iškraujantieji iš geležinkebų 
vagonų darbininkai. Bando
ma gauti streiklaužių. Numa
tomos riaušės. Policija pasi
rengusi palaikyti tvarką.

TOKIJO, Japonija, liepos 
7. — Žiniomis iš Vladivosto
ko, tas miestas stačiai sukrės 
tas. Čekos agentai sukėlė ne
girdėtą ten terorą areštuoda
mi šimtus karininkų, karių ir 
valdininkų.

Iš Mukdeno prtuieša, kad 
Vladivostoke tarp areštuotųjų 
yra ir sovietų karo laivyno Pa
cifike. viršininkas Viktorovas. 
Išilgai Amūro .upės geležinke
lio tarnautojai tiesiog maštus 
sukėlė prieš sovietų vyriausy
bę, kai agentai pradėjo iš jų 
tarpo suimdinėti įtariamuo
sius. Daug geležinkelio tiltų

NACIAI PUOLA J. V. AM
BASADORIŲ LONDONE
BERLYNĄS, liepos 7. — 

J. Valstybių ambasadorius Bri 
tani j ai R. W. Bingham taip

MASKVA, liepos 7. — So
vietų bedieviai giriasi, kad jie 
bedievybės platinimui išgalvo
ję naujas kazyres (kortas) su 
pašiepiamais krikščionybės 
šventuosius atvaizdais. Sako
ma, jie bando šį savo kvailą 
išradimą paskleisti ir užsie
niuose. 1 l

Ką jie nedaro, bedievybės 
platinimas visiškai nesiseka 
Ir pačių bolševikų jaunimas 
sąmonėja ir nenori dalyvauti 
bedieviškose talkose ir rengia 
muose raliavimuose. Tai pri
pažįsta patys bolševikų lai
kraščiai.

PREZIDENTAS REIKA
LAUJA MAŽINTI IŠLAIDAS

LOS ANGELES, Cal., lie
pos 7. — Prisipažinęs trijų 
mergaičių žudikas JAlbert Dv- 
er įkaitintas ir bus reikalau 

jarna jam mirties bausmė.

WASHINGTON, liepos 7. 
— Prez. Rooseveltas m vy
riausybės departamentų rei
kalauja 10 nuošimčių sumaži n 
tį bėgamąsias išlaidas. 

PLAHNKITZ “DRAUGĄ’

sugriauta. Eilė čekos agentų 
užmušta, kiti sužeista.

Pačioje sovietų armijoje Si 
bire pasireiškė priešvalstybi- 
nis sąjūdis, anot žinių iš Hsis 
nkingo, Mandžiuko. Kai ku
rios armijos dalys sukėlė ma£» 
štus. Aiškėja, diktatorius Sta-'’ 
linas negali pasitikėti Sibiro 
armijos ištikimumu.

Žiniomis if. Harbino, daugy
bė rusų iš Sibiro bėga per sie
ną į Mandžiuką. Mandžiuk * 
padidino pasieniais sargybą 
neįsileisti rusų didelio skai
čiaus.

CHICAOO MAJORAS 
KALBĖS LIETUVIAMS 

PER RADIJJI
Ryšium su Lietuvos sparti-*

sukiršino Vokietijon n*- "inkų atvy,dn“ > ChicaS’’ a° 
P*' P““*61"8 voueujoe n»- mie8t0 majorag p KeHy
cius. Liepos Ketvirtąją kalbė
damas ambasadorius pareiškė, 
kad Europos kai kurių šalių

dien vakarą 10:00 vai. per 
“Margučio” programą kalbi

....... . T 17 1 F P®r radiju iš WIND stoties.
V .pnvTe.;1- .Va,|sty' Jis kalbės lietuviams. Kaitau
bes bendrai su Britanija gin
kluotis.

NETURI TEISES KIETIS I 
MOKYKLAS

Chicago miesto advokatas 
nusprendė, kad ugniagesių de
partamentas neturi teisės vie
šosiose ir privačiose mokyklo
se vesti privalomus mokinių 
gaisrinius mankštymus. Gali 
tai daryti tik pačioms mokyk
loms sutinkant ir kviečiant 
teikti reikalingų nurodymų.

Ambasadorius' neminėjo dik 
tatorių. Bet naciai tuojau su
bruzdo pulti ambasadorių, kad 
būk jis įžeidęs Vokietiją ir I- 
taliją, kur gyvuoja griežčiau
sios diktatūros.

Naciai visą laiką tvirtino, 
kad Vokietija neturi diktatū
ros, tik, girdi, gyventojų va
lia vykdoma, patys gyvento
jai pasiskyrę tautos vadą ir 
jį įgalioję atstatyti valstybę.

Dabar nacių spauda, pulda
ma ambasadorių Binghamą, 
nenoromis pripažįsta, kad Vo
kietija diktatoriaus valdoma.

Taip pat pareiškia, kad dik
tatorių valdomos šalys jaučia
si lamingesnės, negu turinčios 
senovės atgyventas demokra
tijas.

Naciai nurodo į J. Valsty
bių demokratiją, kur gyvuoja 
nepažabojama netvarka, kur 
siaučia darbininkų streikai ir 
darbininkų tvarkymui naudo
jama kariuomenė. Na, ir Ame
rikos diplomatas drįsta saky
ti karštas kalbas prieš dikta
torių tvarkingai valdomas 
Europos šalis, pareiškia na
ciai.

DU LĖKTUVAI SUSIDAU
ŽĖ IR NUKRITO

Merril, Wis., agentai suėmė 
pinigų dirbėją J. WagnerĮ, 
33 m. amž.

bus girdima Indianoj, Wistcoit 
sine, Michigane, Minm soto* 
ir Kanados dalyse ir kitose 
nuo Chicago tolimesnėse vie* 
tose.

Chicago miesto majoro kal
ba lietuviams yra retenybė. 
Tad lietuviai turi pasiklausy* 
ti jo kalbos. Šiandien vakarą 
10:00 vai. nustatykite radijo 
aparatus į minėtą stotį ir gir* 
dėsite, ką majoras kalba.

Lietuvos sportininkai šian
dien vidudienį bus jau Pitts- 
burghe. Į Chicagą atvyks ryt 
vakare, šeštadienio vakarą 
jiems rengiamas iškilmingas 
priėmimas ir vaišės, kas įvy
ks Olympic Bali salėje, Cice
ro, 61 ir Cermak gat.

Lietuviai kviečiami gausin
gai dalyvauti Korespondentas

DE VALERA NELAIMĖJO
DAUGUMOS ATSTOVŲ
DUBLINAS, liepos 7. — Į- 

vykusiuose airių parlamenta.il 
rinkimuose de Valera nelaimė
jo daugumos atstovų.

Jis laimėjo 69 atstovus. To
kį pat atstovų skaičių sudaro 
visos kitos partijos. Bet par- 
1 amen to pirmininkas yra da 
Valeros atstovas.

PENSACOLA, Fla., liepos 
7. — Karo laivyno aero sto
ties du lėktuvai ore susidaužė 
ir liepsnodami nukrito.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — N» 

matoma giedra ir šilta.
Saulė teka 5:22, leidžiasi 

8:28. jai

I

parlamenta.il
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Lietuvos Sportininkams Atvykus

Lietuvos sportininkai jau atvyko ir sa
vo maršrutą pradėjo.

J 4t k tinai (sklandytojai) Pyragius ir Ož
kinis jau kelinta savaitė Amerikoj. Jiedu 
dalyvauja tarptautinėse sklandytuvių rung
tynėse, kurios įvyksta KImira, N. Y. Pra
nešama, kad šiy dviejų žymių Lietuvos la
kūnų sklandytuvai labai patraukia žiūrovų 
akis. Nėra abejonės, jų dalyvavimas šiose 
rungtynėse piūsų tautos vardų gražiai pa
garsins.

Sportininkai, kurių iš viso yra'dešimt*., 
lietuvių kolonijų lankymų .pradėjo vakar. 
Aplankę Vašingtonu, Baltmore, Pittsburgbų, 
penktadienyje bus Chicagoje, kur pasiliks 
iki liepos 22 d.

Reikia pasakyti, kad didžiausiu susido
mėjimo mūsų visuomenėj yra krepšinio rink 
tinė (basketball tymu), kuri šį pavasarį Ry
goje laimėjo Europos čompijonatų. Taip pat 
daug interesuojamųsi lakūnais, apie kurių 
gabumus ir narsumų nekartų esaųie girdė
ję. Gaila, kad iš viso sportininkų skaičius 
yra nedidelis ir kad jų tarpe nėra populia
riojo sporto Amerikoje sportininkų — kum
štininkų. Tai šiek tiek galės trukdyti įvy
kinti tokių programų, kokia buvo planuota.

Dėl sportininkų atvykimo į Amerikų 
turėjome ginčų’ ir šiaip jau visokių pareiš
kimų. Mūsų dienraštis ir organizuotosios 
katalikų visuomenės vadovybė pasisakė už 
sportininkų tinkamų priėmimų, nes aiškiai 
nusimano, kad tai reikalinga Lietuvos ir 
Amerikos jaunimo ryšių palaikymui ir kė
liniui tautinio entuziazmo mūsų jaunimo tar
pe. Kaip žinoma, už sportininkų priėmimų 
pasisakė ir Kunigų Vienybės ir Federacijos 
centrai. ' ,

Norėdami palaikyti savo jaunimų prie 
lietuviškojo judėji’mo, jam turime duoti spo
rtų. Kol prie mūsų parapijų ir organizacijų 
nesusidarys galimybių įsteigti ir palaikyti 
sporto rateliai, tol jaunimo organizavimo- 
klausimas neišsiriš visoje pilnumoje. Mes, 
todėl, jaučiame, kad bendradarbiavimas su 
Lietuvos sportininkais daug padės palaikyti 
mūsų jaunimų lietuviškesnių.

Bendradarbiavimas su mūsų sportinin
kais bus aiškiai naudingas ir Lietuvos spor
tininkams, kurie pastaruoju laiku didelę pa
žangų yra padarę. Žodžiu, mūsų sportinin
kai galės padėti Lietuvai praplėsti sportų, 
o Lietuvos sportininkai mūsiškiams priduos 
daugiau lietuviškumo, galimybių ir noro 
Lietuvų aplankyti.

Šia proga mes norime pabrėžti, kad tas 
bendradarbiavimas turi eiti platesniu mastų. 
Lietuvoj neturi būti slopinamas kitų (ne- 
valdiškų) organizacijų sporto judėjimas ir 
kitų kartų, renkant sportininkus, ir ateitinin
kai, ir pavasarininkai, ir kitos organizacijos 
turėtų turėti savo atstovybę. Amerikos lie
tuviu jaunimo organizacijos taip pat turėtų 
turėti pirmenybę šiame sąjūdyje.

Kadangi dabar daromi pirmi tokio ben
dradarbiavimo mėginimai, dalykus priimame 
taip kaip jie yra. Tačiau kitų kartų bus 
pareikalauta tam darbui platesnio masto ir 
daugiau visuomeniškumo.

Atvykusius Lietuvos sportininkus svei
kiname ir linkime maloniai praleisti laikų 
Dėdės Sąmo žemėje.

valdžios, seimo ar spaudos. (Bet turime teisę 
paprašyti, kad nebūt muišopia kelį dalykai 
į krūvų. Kunigų Vienybės centrui ijr Feda 
nu-1 jai išrodė, kad visai netinka maišyti 
politikų su sportu. Dėl tn paprašyta, kad 
sportininkai važinėtų atskirai nuo bet kurių 
kilų atstovų. Jei kas sakysime, nori pri
imti seimo atstovus, gali juos priimti, vai
šinti, jų klausytis. Čia yra duodama laisvė 
visiems žmonėms.

“Lipt. Aido’’ Nr. 283, išvažiuodami į 
Amerikų seimo atstovai pareiškė; “Su spor
tininkais kartu Amerikoje nedaug kwr tak
sių būti, nes vienų ir kitų tikslai skirtingi. 
Ir iš viso jų kelionė tiek tasiriša, kad išva
žiavimas kartu sutapo”.

Taip geriausia. Tudmet jokiai lietuvių 
grupei neužbėgs kelio tinkamu būdu pasi
tikti sportininkus.

Be to, Gilvydjs ir Kviklys pareiškę, kad; 
“Jiems lygiai būsiu malonu susitikti, pa
sikalbėti, išgirsti nuomones įvairių nusista
tymų lietuvių ir visus jų rūpimais klausi
mais painformuoti1'.

Mes gyvename demokratiškame krašte. 
Dėl to daugumai lietuvių rūpės sužinoti, ko
dėl Lietuva negalėtų demokratiškai susitvar
kyti, kodėl organizacijos ir spauda ten ne
turėtų turėti laisvės, kodėl Bažnyčios ir Val
stybės santykiai nesunoftnuojami. Dėl to Fe
deracija savo laiku ir paragino statyti sve
čiams klausimus, kurie mums visiems rūpi 
ir yra aktualūs.

Svečių tarpe yra ir Liet. Aido” atsto
vas. Amerikiečiai būt labiau buvę paten
kinti, kad ir kitų dienraščių atstovai būt 
atvykę. Tuomet galėtumėme tikėtis, kad mū
sų gyvenimas ir veikimas bešališkiau bus 
aprašytas Lietuvos spaudoje.

Pernai vasarų “Liet. A.” buvo parašy
ta (dar nėra atšaukta), kad visi mūsų, aune- 
rikiečių, laikraščiai, tai tik “pamazgų duo
bės”. Jokiam laikraščiui nepadaryta išim
ties. Manome, “L. A.” atstovas įsitikins, 
kacf dauguipa mūsų laikrųščių rūpinasi Lie
tuvos ir bendrai tautos reikająis nemažiau, 
kaip ir Lietuvos laikraščiai. Tais reikalais 
jie rūpinosi ir rimtai rūpinosi dar tais lai
kais, kuomet “L. A.” dar nebuvo,

Jei jau važiavo vienos jaunimo grupės, 
būtent jaunalietuvių, atstovas drauge su 
sportininkais, turėjo atvažinotį jr pavasa
rininkų atstovus. Tuomet nebūt buvę jokių

NEGALI ĮVEIKTI RELIGIJĄ

Rusija, kaip yisi žinome, 
buvo gana religinga valsty
bė. WĮ7 tn., griuvus monar
chijai, valdžių pasigriebė ko
munistai, kurių vadas Ulto- 
nov-Lenin, savo šalininkams 
aiškindamas komunizmo tiks
lų, nurodė didžiuosias prole
tariato priešus, kuriu vyriau- se 
siajs pripažinta kapitalas ir 
religija. Užtai ir imta su tais 
dviem priešais kovoti. Su ka
pitalu komunistai greitai ap
sidirbo ir apsiprato; brange
nybes iš žmonių atėmė, išga
benę į užsienį jas pardavė ir 
gautus pinigus pasidėjo už
sienio bankuose. Tuomi kovų 
sų vienu vyriausiųjų proleta
riato priešų baigėsi. O kam 
pirkėjų neatsirado, tai užra
kinta Kremliaus urvuose, ku
riuose šiandien “ kalinama” 
neapkainuojami rubinai, sma
ragdai ir kiti brangieji ak
menys.

Bet kitas reikalas su ant
ruoju proletariato priešu, ku
rį Ulianov-Lenin pavadino 
“žmonijos opiumu”, tai reli
gija. Nors komunistai religijų

valstybės iždui mokėti pusę 
nuošimčio savo gaunamų ai 
gų, ir sumokėjo 45,000 rub
lių svetimų valstybių pini
gais.

Šitos statistikos nemini pi 
rmesnių metų, kuriose kovo
ta religija, ir kiek tose kovo- 

komunistai “pelnė”. Ta
čiau per visus tuos metus ve
sta antireliginė kova Rusijos 
komunistams nusibodo. Bet 
kad kompromisų paslėpti, pa
skelbta konstitucija, kuri ne
va garantuoja religijos lais
vę.

Nors ta religijos laisvė dar 
nespėjo atgyti, bet laikraštis 
“Pravda” jau šaukiasi į ‘be
dievių sąjungų’ ir klausia jos 
“kas bus!” Girdi, po tiek 
daug padėtų pastangų ir iš
eikvotos energijos, kaip tik 
konstituoija pažadėjo religi
jai laisvę, tuojau religija pra 
dėjo atbusti visuose kampuo
se, o pastaroje Velykų šven
tėje, visokių tikybų išpažin
tojai jau netilpo savo mald- 
namiuose ir šventyklose, ku
rie kažin kokiu būdu išliko

kovoti netingėjo ir panaudo-1 nesunaikinti, ir, jei bedieviai
jo kovai visokius būdus, ta
čiau tikslo nepasiekė. O ener
gijos išeikvota labai daug.

Sulig pačių komunįstų val-

neatnaujins savo akcijos, ku
rioje tie pastaruoju laiku su
tingo ir apsileido, tai, girdi, 
netrukus ir vėl bus pristatyta

džios statistikų* tik vienais I bokštuotų bažnyčių, kuriose 
1936 in. nužudyta įvairių ti-1 skambėdami varpai “nuodys
kybų 102 kunigai. 8,000 ku

li uz

Kiti Svečiai

Drauge sn sportininkais atvyksta ir dau
giau svečių: du seimo atstovai, vienas žur
nalistes ir tautininkų jaunimo organizacijos 
vadas.

Mes neturime teisės priešintis į Ame
rikų važiuoti jokiems atstovams, ar jie bus*

Divizijos generolas Silvestras Žukauskas. Buvęs kelis 
kartus Lietuvos kariuomenės vadu, šiemet mįni 50 metų, 
kaip eina garbingas "karininko pareigas. (Skaityk majoro 
Norušio straipsnį vakarykščiam “Draugo” num.).

iugu nuteista kalėjiman 
priešvalstybinę veiklų”. 
dųryta„4,680 bažnyčių, įr apie 
pusiau tiek jų sugriauta, pir
miau paglemems jų turtus. 71 
metų senelis stačiatikių ku
nigas Buramov teismo pas 
merktas trims metams kalė
jimų n už tai, kad pakrikštijo 
tūlo kaimiečio Busilov šeimy
nos kūdikį. 2,500 žmonių iš- 

įtarinėjimų dėl partiškumo ir politikavimo, į Sdovkų salas už tai,
kurio sporto judėjime neturėtų būti.

Baltijos Tauty Susiartinimas

Spaudos žiniomis, Baltijos tautų susi
artinimą dienos Taline praėjo labai sėkmin
gai. šiemet ir susiartinimo kongresas ir 7 
kiti greta vykę įvairūs Baltijos kongresai 
turėjo daug iškilmingesnį ir nuoširdesnį po
būdį. Susiartinimo kongreso atidaryme da
lyvavo pate valstybės gaiva ir užsienių rei
kalų ministeris, ko ligšiol nebūdavo. Tai lai
koma gera ženklą susiartinimo darbui ir je 
reikšmės pakilimu. Taip pat labai didelį dė
mesį kongresui kreipė estų spauda ir visuo
menė, kuri labai gausiai dalyvavo kongreso 
darbuose.

Tarp kitų klausimų kongresus vėl svar
stė bendros Baltijos kalbos klausimų, bet 
jokio nutarimo dėl to nepriimta. Vis dėlto 
didesnė dalis kongreso dalyvių pasisakė ui 
anglų kalbų, kuri dabar kaip privaloma įves
ta Latvijos ir Estijos mokyklose. Buvo kal
bama taip pat apie tarpusavio susisiekimo 
palengvinimus. Iš kitų kongresų pažymėti
nas 'motinos <r vaiko apsaugos kongresas,

Dž

kad jie sekmadieniais lanky
davo tikybines pamaldas. 400 
mažesnių ir didesnių vaidinu 
nkėlįų prašalinta iš tarnys
tės už tai, kad jie drapgavosi 
su tikinčiais žmonėmis.

Tai tik 1936 m. kova eu 
religija. Toe kovos išsigandę 
6,700 visokių valdininkų di
plomatiškoj tarnyboj užsieny, 
kad neprarasti savo vietas, 
atsisakė religijų ir įstojo į 
“bedievių sąjungų”, sutikę

vos tik pradėjusių atsipeikėti 
žmoniją”.

“Pravda” kviesdama bedie
vius kovoti su religija, pata
ria nesiremti konstitucijos mi
nima religijos laisve; ji lie
pia suprasti, kad tas pats ko
nstitucijos jibfemas, kuris ski
ria religijai laisvę, tokių pat 
laisvę duoda ir bedievių sų
jungai kovoti su religija, taip 
kaip ir pirmiau buvo kovoja
ma.

Baigdamas savo aiškinimus 
tas laikraštis piktinasi vie
šosios apšvietos komisariatu 
ųž tai, kad Maskvos univer
sitete panaikjno antireligijos 
katedrų, ir tuomi visą bedie
vių nuveiktą darbą pavertė 
pilniausiu fiasku, nes dabar 
leista ataugti visoms toms 
“piktžolėms”, kurias bedie
vių sųjunga “jau baigė rau
ti”. V.

DIDŽIULES SAVANORIŲ KŪRĖJŲ 
IŠKILMES KAUNE

Birželio 20 d. Kaune įvy
ko didelės Lietuvos kariuo
menės kūrėjų - savanorių iš
kilmės — savanorių sąjungos 
dešimtmečio sukakties minė
jimas ir vienuoliktas kūrėjų 
savanorių suvažiavimas.

iškilmės prasidėjo pamalkuris konstatavo vis blogėjaatių gyventojų 
prieauglio būklę Latvijoje ir ypač Boti jo j e. domis Įgulos bažnyčioje. 13
Šiuo atžvilgiu geresnėje padėtyje yra tik 
viena Lietuva.

Talino miestas, kurio šeimininkas yra 
gen. Sootsas, svečiams suruošė didelį priė
mimą. Jame svečius sveikindamas gen. Soot
sas Balti j oš vienybės kongresus palygino sn 
sėjėjais, kurie sėja gerų atidų, ir pareiškė 
viltį, kad derlius bus kao geriausias. Gen. 
Sootsas pabrėžė, kad Baltijos vertybių lr 
tautų bendradarbiavimas darusis vis giles 
nis ir nuoširdesnis, Raitijos valstybės, apie 
karias prieš 18—30 metų niekas nieko nėšį 
U snutey ęųoų epnĮ.te aef Į peų »CoqIi 
-BJ, fioJJtrnfbg Mnej, bvua *opiu«9 mi sof 

pvų ‘pn -n opori tų ‘saubouį? n<4 net reqep 
sreueųreji n» coumuKi caku sopiną n ofou 
roi, kaip Anglijai viceministeris lordas Ply 
mouthas.

kilmingas posėdis, kuriame 
dalyvavo ministeris gen. ic?. 
Dirmontas, Latvijos ministe
ris Se(ia, Prąncūrijoe karo da
lyvių atstovas Leonas Aguor 
tinas, Latvijos laisvės kovo 
tojų atstovas iirž. Skultė ir 
daugybė kitų aukštų asmenų.

Lietuvos kariuomenės kūrė
jų savanorių sąjungos pirmi
ninkas ats. pulk. Itp, P. Gu
žas, sveikindamas prezidiumą 
ir garbingus savanorius kū
rėjus, pasakė kalbą, kurioje 
pažymėjo, kad savajai jėgai 
sudaryti sąlygos buvo be ga
lo sunkios. Per didįjį karą

kraštas paverstas griuvėsiai;, 
iždas be pinigų, tačiau tau 
tos ryžtumas viskų nugalėjo 
Pirmųjų mūsų t krašto gink 
luotą pajėgų sudarė savano
riai kūrėjai. Daugelis jų me
nkai apsivilkę, dažnas kiau
ru apavu, šaltų 1918-1919 m. 
žiti.nų, su iš palėpių ištrauk
tais bei pripuolamai iš pakri
kusių vokiečių įgytais gink
lais sudarė mūsų garbingo
sios kariuomenės užuomazgų 
Mūsų pirmieji karžygiai sa
vanoriai, pašauktieji kariai, 
partizanai ir šauliai savo ka
laviju sutriuškino mūsų tau
tos verguvės pančius. Jie vi
so krašto valstybiškai no.d 
stačiusiu gyventojų remiami 
savo aukomis ir pasišventimu 
nugalėjo ir pašalino iŠ savo 
žemės neprašytus okupantu* 
iŠ rytų, sutriuškino vokiečių

(Tęsinys 4 pusi.)

_ *

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Iš senų žmonių pasakojimų

Tai atsitiko Užpalių para
pijoj. Kartų žmogelis, beeida
mas per Pvarašilio mišką, pa
suko Baukio ežerėlio link. Bu
vo žiema. Ežerėlis jau užša
lęs. Netikėtai pamatė ežero 
vidury ant ledo krutančius 
kaž kokiuos juodus daiktus. 
Prisėlinęs arčiau, pažino kū
mą laputę. Bet ką ji ten trau
ko ant ledo, ko ji nuo žmo
gaus nebėga! Reik ištirt. Pri
ėjo žmogelis arčiau ir pama
tė, ko niekad nebuvo nei re
gėjęs, nei girdėjęs; gi lapė 
lydžiui, o lydys lapei už uo-J 
degog įsikandę beturį ir nei 
vienas nenori viens antro pa
leist! Taip ir minasi abu. Ša
limais eketės beesama. O to 
lydžio didumėlis l.„

Žmogelis, atsipeikėjęs nuo 
tu didžių dyvų, čiupo ir lapę 
jr lydį į maišą ir ant pečių. 
Bet ir maiše jie nepasileido. 
Tysia vargšas maišą ant kup
ros ir galvoja, kur dabar reik 
tas radinys dėti.

O buvo baudžiavos laikai. 
Ušpalių ponu buvo Romans- 
kas. “Nešiu ponui,” galvoja 
žmogelis, “gal duos radybų, 
gal baudžiavų palengvins.” 
Kaip tarė, taip padarė. Atėjo 
prie dvaro (dabar jau jo ir 
griuvėsių nebėra) ir paprašė 
įleisti į vijų. Bet kur tau! 
Tarnas liepė atskleisti maišą 
ir parodyti, kas jame yra. Pa
sižiūrėjo vartininkas, pasižiū
rėjo ir be kyšio neleidžia ir 
tiek. Turėjo tuomet žmogelis 
pažadėti duoti pusę dovanų, 
kurias gaus iš pdno. Vartinin
kas sutiko ir įleido.

Nusilenkęs ponui kuo ne iki

pat žemės, žmogelis prabilo;
— Šviesiausias pone, atne

šiau parodyti Tamstai didžius 
dyvus.

Ponas liepė atrišti maišą ir 
ant grindų buvo iškratyti ly
dys ir lapė — abu įsikandę 
vien antram į uodegas. Su
bėgo tų dyvų žiūrėti visa po
no šeimyna, visas dvaras, kas 
tik galėjo peržengti pono 
slenkstį. Ponas buvo labai 
baudžiauninkui dėkingas ir 
prašė tik pasakyti, kiek jis 
nori už tai dovanų, o jis buvo 
pasiruošęs nieko negailėti. Bet 
koks buvo pono nustebimas, 
kai žmogelis dovanoms prašė 
įkirsti jam pačiam 30 rykščių.

Veltui ponas mėgino siūly
ti geresnes dovanas: kaimie
tis užsispyrė ir prašo pono, 
kad jei jis norįs tikrai -m| 
lonumo. jam padaryti, tai te^ 
gu leidžias jam įkirsti prašy
tąsias rykštes. Ponas galop 
sutiko.

— Šviesiausias pone,.tik aš 
čia vienom, kurs nenorėjo ma
nęs veltui prie Tamstos leisti, 
pažadėjau pusę gautųjų dova
nų, todėl gal leisite jam pir
ma atsiimti pusę dovanų.

Ponas nusijuokė, supratęs 
gudraus baudžiauninko vylių, 
ir leido pirmąsias penkiolika 
rykščių atskaityti vartininkui 
(iš viso, kaip pamename, jis 
buvo prašęs 30)P Atvilko tą 
šelmį tarną, pats ponas paiš- 
kino, kad jam dabar bus at
skaityta pusė dovanų, kurių 
jis buvo iš liaudžiauninko pra
šęs ir liepė tarnams tue tuo
jau, prie jo pačio akių, kas 
jam priklauso, atiduoti.

^Atskaitė penkiolika. Ponas 
galvoja, kaip čia toliau bus — 

(Tęsinys 3 pusi.)
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Kadangi šią savaitę Kaulas 
su Jonu išvažiavo į pikniką 
ir išsivežė savo Įdomius pa
sikalbėjimus”, tat aš noriu 
jų vielą užimti ir papasako
ti apie žmogaus širdį, koks 
tai įdomus žmogaus daiktas.

Visųpirma žmogaus širdis 
yra panaši į pumpą (vanden- ta atlikti tokį sunkų darbą 
traukį), kuri per visą žino- ir kad atlikdama tą darbą

lio mėnesį Bingo klflbas už
dirbo $431.00.

Klebonijos statyba eina pi
rmyn visu smarkumu. Jau iš
lindome iš pamatų. Budėta

I atlaidus suplaukė daug žmo

daryti, lies jis gali Dievą ir 
artimą mylėti. O, kokia ga
linga yra meilei Jei žmogus (ne^ antrojo aukšto balkiai, 
turi tikrą Dievo ir artimo Jei oras ir kitokios neperma

tomos kliūtys nesutrukdys, 
manoma, už savaitės, kitos 
jau būti po stogu.

Kadangi statybos darbas 
klebonui labai daug ima lai
ko, nes pats viską turi pri-

meilę, jis yra toks galingas, 
kaip ir pati širdis. Bet, jei 
iš tos širdies eis nedorybės 
•meilė, žmogus žuvęs šiam ir 
būsiančiam gyvenimui. Tat, 
turime daboti, kad nedory
bės neapgalėtų tos galingos į Sūrėti, kad neatsitiktų klai- 
žmogaus širdies, kuriai akir-jj^ tat praeitą sekmadienį 

žmonių prašė su reikalais ar

gaus gyvenimą nei vienai se
kundai nesustodama pumpuo- 

dr varinėja kraują po visą 
įą. Ji yra apie šešis colius

ilgio ir apie keturis pločio.

Sveiko, normalaus žmogaus
Širdis muša arba, kaip mes 
sakome, plakai maždaug 70 
kartų per minutę, 4200 per 
valandą, 100,800 per dieną, 
36,792,000 per metus. Saky
sim, jei žmogus gyvena 50 
metų tai jo širdis per 50 me
tų išmuša 2,575,440,000.

Kiekvienu širdies išmušimu 
per visą žmogaus kūną išstu
mia dvi ir pusę uncijos krau
jo per «ininutę, gi 175 unci- 
jasper valandą, 656% svarų 
arba 7% tonų per dieną.

Visas žmoguje kraujas sve- 
•ria apie 30 svarų ir visas per 
širdį perbėga į tris minutes. 
Ter visą žmogaus gyvenimą

širdis turi prisirišti prie Die
vo ir jį mylėti visa širdimi.

M. J. K.

teiti iš ryto, tuojau po Mi
šių šv. arba vakarais, o pas 
ligonius kviesti bile kada. Ne 
pavojingai sergantiems ge
riausiai iš vakaro pranešti,

Sv. Kazimiero Parapija bet staiga susirgus nelaukti
------------ 'pakol ligonis nusilps arba nu-

Liepos 4 d. mūsų bažnyčio- mirs. Prisilaikant tvarkos, kle 
je pastebėta daug nepažįsta- bonas geriau galės visiems 
mų žmonių, svečių atvykusių patarnauti ir tuosyk nebus
iš toliau. Tai buvo svečiai at
važiavę į seserų pikniką. Nors 
vakarop biskutį palijo, bet 
tas piknikui neužkdnkė. Gali
ma sakyti, piknikas pasisekė 
ir seserims liko nemažai pel
no. ŠįVnet piknike daugiau
siai dirbo Šv. Kazimiero pa
rapijos rėmėjų skyrius.

Pastebėta, kad daugelis vai 
kų ne tik neatvyko mėnesi
nės išpažinties, bet nebuvo 
bažnyčioj per šv. Mišias. Nu
sikalsta tėveliai, kurie nepri-

tasai mažytis žmogaus orga*% žiūri savo vaikelių vasaros
nizmas, nei kiek nesustoda
mas, dieną ir naktį praleidžia, 
maždaug, apie 178,850 tonų 
kraujo, arba, kitaip sakant, 
per visą žmogaus gyvenimą 
per širdį perbėga 178,850 to
nų kraujo. Jei supiltume vi
są kraują, kiek per vienas 
metus perbėga per žhiogaus 
širdį, į didelį kubilą, tasai 
kubilas turėtų būti didumo 
61 pėdos ilgio, 6 L pėda plo
čio ir 61 pėdos gylio. Taigi 
milžinišką darbą atlieka žmo 
gaus širdis. Tai galybė.

Negana kad širdis atlieka 
dieną ir naktį tokį milžinišką 
darbą, ji gali keršyti, neap
kęsti ir daug žmogui žalos 
pridaryti. Bet ta pati širdis

metu. Iš tikrųjų, gaila tų vai
kelių, kurių tėveliai neprižiū
ri. Gaila ir tų tėvelių, kad 
neatlieka savo priedermių. 
Tai, ot, iš kur atsiranda jau
ni bedievukai: patys tėveliai 
juos išauklėja. Tėveliai nesT-

nių net ir iš tolimesnių ko
lonijų : Duquesne, Braddock, 
South Side, Mnnball. Buvo 
svečių net iš Detroit, Micb.

Po pamaldų daugelis važia
vo į seserų pikniką, Castle 
Shannon.

Keikia paminėti, kad per 
atlaidus pradėta novena prie 
Sopulingosios Dievo Motinos. 
Novena tęsis per devynis se
kmadienius. Į jas turėtų visi 
kuoskaitlingiausiai lankytis. 
Tokių pamaldų pas mus dar 
niekad nebuvo.

Pamaldamas prie Dievo Mo 
tinos visiems naudingas. Y- 
pač. šiandien, kuomet iš visų 
pusių siaučia įvairios pagun
dos ir suvedžiojimai. Tai vie
natinis išsigelbėjimas — šau
ktis Dievo Motinos. Tat, ei
kime visi į tas pamaldas.

vargo kleboną pamatyti ir 
tada nereikės nei rūgoti: ‘Bu
vau pas kleboną ir neradau 
namie”... Viens senovės Ro
mos mokslinčius yra pasakęs: 
“Palaikyk tvarką, o tvarka 
palaikys tave”. Kaip tai bū
tų gerai, kad parapijonai vi
same prisilaikytų tvarkos. Ta 
rapijų reikalai visai kitaip 
stovėtų ir kunigui nereiktų 
statyba užsiimti.

Šį jnėnesįi sueina liūdnos 
sukaktuvės — mūsų didvy
rių, Dariaus - Girėno, žuvi
mo nelaimingame skridime iŠ 
New York į Kauną. Liepos 
17 d. už juos bus atlaikyto? 
mūsų bažnyčioje gedulingos 
Mišios šv. Vaizbos Buto na
rių intencija. Šį syk Vaizbos 
fButas padarė labai gražų pa-

rūpina, kad jų vaikeliai būtų minėjimą liūdno mūsų tau- 
dori, pamaldūs, pildytų tik y- tai įvykio. Rimti vyrai vi sa
bines pareigas jau nuo ma- dos turi rimtai elgtis, 
žens. Jei jų nuo mažens ne
pripratinsi prie gero, tai tiek 
iš jo naudos turėsi, kaip ir

J. E. vyskupas M. Reinys 
mūsų bažnyčią aplankys be

paaugs. Tėveliai, tėveliai krei pos 31 d. šeštadienio vakare 
pkite daugiau dėmesio į savo lygiai 7:30. Uoliai visi jau 
vaikelių auklėjimą, kad pas-' rengiasi prie Jo Ekscelenci-
kui nereiktų gailėtis!... jos priėmimo ir su nekantru 

mu laukia tos laimingos die
Praeitą savaitę klebonijos 

statybos fondan paaukojo $15 
gal daug žmogui ir gero pa- Juozas Šliupas, o per birže

nos.

IINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

::i
vertė

savo darbų tarp bemokslių ir 
beturčių ir parodyk mums su 
kokia akimi šis tikėjimas žiū
ri į mūsų genties vargingiau
sius ir paskutiniausius; ir 
kaip darbščiai jis dirba dėl

Kun? Ant. M. Karužiškis ' lipdomos sielos, kori keliaus 
per nemarybės amžius. Ir jūs, 
kurie esate dideliam skaičiu
je, jūs neįvardintieji, kurie 
esate gerą darę jūsų siaurose 
sferose, užganėdinti išsižadė
ti pagarsėjimot ant žemės, ir 
ieškoti savo užmokesnieg au
kštybėse — ateikite ir pasa
kykite mums, kaip malonią 
dvasią, kaip kilnų tikslą, ar
ba kaip stiprią drąsą ta ti
kyba, kurią jūs išpažinote ga
li įkvėpti į beturčius, varg
šus ir silpnus. Eik, tat, Krikš- 

į čionystės Dvasia, į pataisymo 
darbą! Praeitis liudija tau ta 
vo kankinių kraujuje ir tavo 
šventųjų ir didvyrių ptlenuo- 
se; dabartis yra pilna vilties 
per tave; ateitis pripažins ta-

Liepos Aštunta Diena

Žmonės, kurie “statė savo 
gyvybes į mirties pavojų”. -- 
Teis. V, 18.

Ateik, N.—, iš kalėjimo ny
kumo ir iš raupuoeių namo 
susitepimo ir parodyk mums 
ką gailestingumas gali pada
ryti, kuomet persiėmusį su 
Jėzaus dvasia; ateik, N.—, 
iš tankaus miško, kur raudo
nas žmogus klausosi Gyvy
bės Žodžio; ateik, N.—, iš 
malonaus pasitarimo ir be
ginklės pergalės ir parodyk 
mums, ką krikščioniška mei
lė gali atlikti su žiauriausiais 
nuožmuoliais 5r žiauriausio
mis širdimis. Ateik, N.—, nuo

man įstojo Leonardas Urla- 
kis iš Baltimore su Emilija 
Lukoševičiūte. Pabroliu bu
vo V. Leščynskas su Nellie 
Lukoševičiūte. Apsigyvens 
įBaltimorėj.

Abiem porom linkiu daug 
i geros kloties.

Aną sekmadienį kai kurie 
mūsų jaunuoliai pėsti lenkty
niavo į Schenley Park. Gir
tinas sportas — kinkas iš- 
mankštyti. Tik šį sykį mūsi
škiams nepasisekė. Rengiasi 
dar kartą suruošti panašins 
lenktynes.

Praeitą savaitę Agota Ba
rauskienė išvažiavo į Detroit, 
Mich., pas gimines į svečius.

Praeitą savaitę po sunkios 
ligos ir pavojingos operaci
jos grįžo iš ligoninėj Edmun
das Stankūnas. Jo atlankyti

Liepos 18 d. sekmadienį Fe
deracijos- apskritis smarkiai 
rengiasi prie vasarinio išva
žiavimo į Adomo sodą. So
dai ietės, Bingo klubas, sąjun
gietės, tretininkės, rožančinės 
choras, Rūtos klflbas, para
pijos komitetas ir kiti visi 
kabai susirūpinę, kad tame 
išvažiavime svečius atatinka
mai pavaišinti ir palinksmin 
ti. Nes visi gerai žino, kad 
kuomet tik Federacijos sky
rius ką rengia, tai svečiai vi
suomet patenkinti. Pamatysi
me, kaip ten bus šįmet. Va
žiuosim.

Homestead, Pa.

Parapijos piknikas įvyksta

liepos 11 d., Franklin Grove. 
Viskas jau priruošta. Girdė
jau, visi northsaidieČiai labai 
domisi pikniku, rengiasi va
žiuoti ir savo pažįstamus už- 
sikviesti. Klebonas su komi
tetu tikisi, kad ir iš kitų ko
lonijų mūsų geri draugai ir 
bičiuliai suras Franklin Gro
ve ir atbildės.

Tik nepamirškite pasiimti 
“batliing siuto”, nes Frank
lin Grove yra gražios maudy
nės. Grieš Pete Powells* or
kestrą.

Kaip surasti Franklin Gro
ve! Važiuok Ohio bulvaru 
Bellevue link, sukis dešinėn į 
Joseph Horne Camp, važiuok 
iki Bellevue Gardens, sukri 
dešinėn iki Franklin Grove 
Suradai Ameriką, tai surasi 
ir J"ranklin Grove. Tik pamė
gink. Mes visi lauksime.

(Nukelta į 4 pusi.)

ISO'HEAVY BLACK ARROWS 
INDICATE DIRECT1ON OF 
PREVAILING WINDS.

LON6ITUDE
CLOSEST STEAMSHIF LANE 
IS 1.400 MILĖS NORTH Of 

HOVVLAND ISLAND.

roLONGfrUDE
SMAU ARllows SHOW
THE DAILY AVERAGE 
SĖT QF CURRENTS.

........... .. Braižiny juodos, stambios strielės, rodo vėjo krypti, o mažos — Pacifiko vandens
buvo^ atvažiavęs" brolis Sta- ėiim^.toię vietoje, kur dingo praėjusį penktadienį priversta nusileisti lakūnė Amelia Put- 

•------ ---  - " nam ir jos palydovas — navigatorius Noonan. Ovale vieta, kur lakūnė arba žuvo, arba™ ., -----  - jos palydovas
eys net ii Flondą, , . dar laikosi Tandens.

Prieš pora savaičių didelis 
skaičius mūsų parapijos mo
terų atliko rekolekcijas sese
rų vienuolyne. Sakosi, dvasi
niai sustiprėjusias. Dėde

Kas Girdėt North Side

Birželio 28 d. moterystėn 
įstojo Mace Carl Moss su Bro 
ne Rumbauskas. Liudytojais 
buvo Petras Adomaitis ir He- 
len ČJekanauskiūtė. Pietus jau 
navedžiams iškėlė jaunosios 
tėvai. Triukšmingos “vese- 
lės” nebuvo. Pietuose daly
vavo ir klebonas. Girdėjau, 
kad jaunavedžiai tą pačią die 
ną išvyko į Genevą. Sugrįžę 
apsigyvens North Side.

Liepos 5 d. moterystės luo>

SENŲ ŽMONIŲ PASAKOS

3409 ir 341 ISo. Halsted Street
tai nauja Budriko Rakandų krautuvė. Streikai trukdė 
būdavojimą, bet dabar krautuvė jau gatava, prekės, 
kurių buvo daugybė užpirkta dabar bus parduodamos 
su didele nuolaida ir kiekvienas pirkėjas aplaikys gra
žią dovaną.

Praeitą sekmadienį p«s mu? 
įvyko bažnyčios globėjų — 
ŠŠ. Petro ir Povilo atlaidai 
(iškilmingas apvaikščiojimas 
paprastai perkeliamas į sek
madienį). Buvo iškilmingos 
Mišios šv. su įstatymu Švč. 
Sakramento ir klebonas pa
sakė šventei pritaikintą pa-

vo visagalybėje. —• Oh^pH, Įmoksią apie tuodu šventuoju.

f Tęsinys iš 2 pusi.) 
nejaugi prašys baudžiaunin
kas likusias penkiolika jam 
atskaityti! Bet kaimietis ne
davė ilgiau galvoti ir tuč tuo
jau pareiškė:

— Jei jis taip norėjo do
vanų, tai aš sutikčiau jam a- 
tiduoti ir savąją pusę. Ar po
nas nieko prieš neturėtumėte!

— Nieko, nieko, mielu no
ru, — atsakė ponas Romans- 
kas, ir buvo atskaityta ir li
kusi penkiolika šelmiui pono 
tarnui.

O vis dėl to ponas paskui 
dar nusivedė baudžiauninką į 
savo kitą kambarį ir pro at
viras duris matyt buvo, kad 
kaž ką jam į delną įspaudė. 
Bet žmogelis apie tai jau man 
nebepasipasakojo.

Mainykite savo seną PARLOR SETĄ dabar ant nau
jo, modemiško. Kaina tiktai $54-50, gražus karpetas

• dykai. ELEKTRIKINfiS LEDAUNfiS po $69-50 
ir po $99-50. SKALBIAMOS MASINOS Thor, 
vertos $125.00 po $69-50. Maytag keturkampės

• po $39-50. Mažos radios po $6-95. Visos 1938 me

tų Radios išstatytos parodon.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409-11 So. Halsted Street 
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010

Budriko programai: Nedėlioję WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 iki 8 vai. vakare. 
Panedėliais ir PėtnyČiomis WAAF — 920 Kil., kaip 5:00 vai. vak.
Retvėrgais WHFC — 1420 Kil., kaip 7 vai. vakare
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DIDŽIU LH S SAVANORIŲ jos karo dalyvis ats. ltn. Le 
KUKŽJŲ IAKILMCS 

KAUNE

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
bermontininkus, savo krūtine 
pastojo kelia ir ties Sirvin- 
tais ir Giedraičiais sudavė 
smūgį besiveržiantieuns lenkų 
legionams. Savanoriai kūrėjai 
stovėdami su ginklu rankoje 
prieš daug gausingesnius prie 
šus, jokių materialių siekių 
neturėjo, o tik tėvynės mei
lės vedami aukojo sveikatų 
ir net savo gyvybę. Daugelio 
šių narsuolių dėl mūsų krašto 
laisvės ir didingos skaisčios 
jo ateities paguldė savo gal
vas, kiti jų grįžo invalidais 
bei sveikatų palydėjo.

Toliau, išminėjęs Vilniaus 
pagrobimų, ats. pulk. Gužas 
pareiškė, kad mūsų tauta, o 
ypatingai savanoriai kūrėjai 
trokšta vien tik taikos. Ne
perseniausiai sveikindami Pra 
ne ūži jos didžiojo karo daly
vių ir invalidų milijoninė* 
sąjungoj kongresų, kurtame, 
dalyvavo be prancūzų dar ar 
pite 30 valstybių karo daly
vių atstovai, pabrėžė, jog lai
ko Prancūzijos didžiojo karo 
dalyvius ir invalidus taikos 
avangardu ne tik prancūzų 
tautoje, bet ir visame pasau
lyje/ Lietuvos savanoriai kū
rėjai prisijungė prie taikos 
šūkio. Savanoriai
liškafc- šų^vendami su nepri
klausomybės kovų dalyvinis, 
siekia taikos ir visomis savo 
išgalėmis rūpinasi ir ateityje 
rūpinsis ginkluotų krašto pa
jėgų stiprinimu. Reikia išsau
goti mūsų brolių krauju iš
pirktų laisvę ir nepriklauso
mybę, atgauti šventai ir tei
sėtai priklausomų mūsų kul
tūros lopšį senų sostinę Vil
nių ir jos sritis ir užtikrinti 
mūsų būsimoms kartoms švie
sių ir kultūringų ateitį. “Lai 
gyvuoja taika, teisėtumas ir 
broliškas tautų sugyvenimas’* 
— baigė ats. pulk. Gužas.

Nuoširdžiai iškeldami sa
vanorių kūrėjų nuopelnus mū 
sų tautai, savanorius Vyriau 
sybės vardu pasveikino kra- 
što apsaugos ministeris gene
rolas inž. Dirmontas, seimo 
prezidiumo vardu, viceminis- 
teris Indrišiūnas, latvių at
stovas inž. Skaitė ir daag ki
tų — asmeniškai ir telegra
momis.

Širdingai mūsų savanorius

onas Aguortinas.
Prancūzijos 990,000 didžio

jo karo dalyvių, invalidų ir 
karo aukų vardų, — tarp ki
ta ko sakė Aguortinas, — ku 
rių svarbiausias obalsis yrn 
Prancūzija, respublika ir žmo
niškumas, teikitės priimti' ma 
no širdingiausius sveikinimus

Pittsiejk žims
KAS OIRDAT NORTH SIDE

(Tęsinys iš 3 piwl.

Liepos 4 ir 5 d. daug north 
saidiečių važiavo į seserų pi 
knikų. Nuvažiavau ir aš. Žmo 
nių buvo daug. Matyt, #moir linkėjimus. Laikau savo pa 

reiga padėkoti Jūsų veikliam nės Pajaučia Seserų Pranct- 
sųjungos pirm. Petrui Gu-, Skiečių darbuotei ir įkainno- 
žui. Kai kada užsieniečių bu- W pasišventimų. Taip ir
vo sakoma, esu prancūzai ne
žiną geografijos. Dabartiniu 
metu tas yra netiesa. Mono 
draugai, Prancūzijos karo da
lyviai ir invalidai, kurie tu
rėjo garbę sveikinti Aix les 
Bains 3 Lietuvos invalidų ir 
savanorių, kūrėjų atstovas, 
puikiai prisimena kas riša 
Jūsų kraštų su Prancūzija. 
Jie gerai žino garbingų Jūsų 
praeitį Gedimino ir Vytauto 
laikais, jie persiu iena Jūsų 
laisvės siekimus, sužadintus 
Napoleono, kurio eilėse kovo 
jo Lietuvos kareiviai, gene
rolo Kanopos vedami ir Jūsų 
pasipriešinimus didelei vai 
stybei, kuri kėsinosi į Jūsų 
laisvę. Mano drangai taip pat 
žino Jūsų sudėtas aukas, sie
kiant savo nepriklausomybės 
ir Jūsų kantrų ir nuolatinį 
darbų išsaugoti savo laisvę 
ir užtikrinti Lietuvos klestė-

met mato savo dukreles taip 
einant prie šv. Komunijos.

Girdėjau, Sadauskas Alek 
i sandras, žymus šios kolonijos 
solistas, baritonas, išvažiavo 

Jį Cliicago aplankyti savo pa
žįstamų ir pasisvečiuoti.

Gunų šeimyna taip pat iš
važiavo į Chicago aplankyti 
ir pasisvečiuoti pas savo du-
krelę.

Praeitų sekmadienį iš užsa
kų pasirodė, kad Marcankevireikia. Seserų Pranciškiečių 

vienuolynas yra Pittsburgho čiūtė Elena trumpoje ateityje 
ir apylinkių pažiba ir pasidi- žada stoti į moterystę su Ta 
džiavinias. Girdėjau, vienuo- mulaičių Antanu. Vietinis 
lynas* jau permažas, reikia jį
didinti. Padėkime sesutėms 
tų padaryti. Kų padarysime
seserims,^ tų padarysime sau, Birželio pabaigoje skaitlin- 
savo bažnyčiai, savo tautai... foūj-yg niūsų parapijos

moterų (daugiausia tretinin-
Šis - Tas Iš West End į kės) atliko metines rekolek- 

----------- ' cijas. Dalis jų seserų Pran-

Mažute Pastabėlė

išganingos. Bet, iš šalies žiū 
rint, man kyla klausimas, ko
dėl jos negalėjo visos pas sa
vąsias seseris tų rekolekcijų 
atlikti, kodėl jos buvo ren
giamos tuo pačiu laiku abie
juose vienuolynuose! Kur kas 
būtų buvę sėkmingiau, jei 
būtų kitu laiku. Čia atrodo 
lyg būtų kokia politika, ar 
kerštas. Na, jau su tokia in
tencija atlikti rekolekcijas 
maža nauda. Čia gal bus kal
tas “rengimo komisijos” ne
taktas. Ateityje turėtų tokių 
dalykų vengti, tada ir pačios 
rekolekcijos bus naudingos 
nės. Mažiau bus kalbų, šmeiž
tų, keršto. Klebonas labai gru 
žiai aiškino, kaip tas rekole
kcijas atlikti, bet kai kurių, 

I matyt, mažai į tai kreipta dė
mesio. Tretininkė

Washingtono Lietuvis, Virginijos Benatoriujn Byrd. 

Esiūnas, Susitinka Su 
Admirolu Byrd

Admirolui atvykus lėktuvu į 
Texas pasisvečiuoti su savo 
pusbroliu, sutiko jį kartu ir 
Esi finas.

Esiūnas yra ne tik genis
WASHINGTON, D. C. — 

i Bernardas Bisiūnas yra pasi
žymėjęs sparte. Jis įstoja i į sportininkas, bet ir galius stu 

denius geologas. Jam jau tur
tuolio pažadėta, vieta jo įmo
nėse, kai baigs mokslus.

Be futbolo Esiūnas mėgs
ta dalyvauti ir kitokiam spor
te. Jam nepaprtastai sekasi 
sunkiasvorio metimas, nes y- 
ra stiprus jaunuolis.

Liepos 1 d., Šv. Vincento 
Moterų klubas laikė mėnesi 
nį susirinkimų ir po to su
ruošė draugiškų vakarėlį. To
kie vakarėliai klūbietėms tin
ka, nes visuomet skaitlingai 
lankomi -

Liepos 4 d. sodalietės ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos. 
Džiaugsmas motinėlėms, kuo-

Vakare suvažiavimo daly-
jįma.^Bjįltiinį, yyjktyhių pu- Į viai ir Prancūzijos bei Lat- 
viljonas/kuris kųrik buvo ^aro dalyvių atstovui
atidarytas Paryžiaus pasauli
nėje parodoje yra ryškus Uū-

dalyvavo vėliavos nuleidimo 
apeigose ir pagerbė Nežino-

dytojas Jūsų nuveiktų darbų. m&)i Kareivį

kūrėjus pasveikino Prancūzu l jungos valdyba.

ciškiečių vienuolyne, o dalis 
Pasijonisčių. Dieve duok, kad 
tos rekolekcijos joans būtų

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — aklnia 

pri taikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TsL CANal 0523

Texa« universitetų, patarus 
sportininkui Rip Miller, žy
miam futbolistui Amerikos Jū 
rininkystės Akademijoj, An- 
napolyje. Belankant universi
tetų Esiūnas susipažino su tu 
rtingu aliejaus gaunybos sa
vininku D. H. Byrd, pusbro
liu žinomo admirolo Byrd ir

Tietuvia? "daktarai

“DM. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
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.
Tai. OANal 2345

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

Ketvergei# pagal autartj
2305 So. Leavitt St.

TeL OANal 0402

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct.. Cicero, lll.
Utarn., Ket». ir Pėtn. 10—9 vai. v.

314/ So. Halsted St., Chicago 
Paned.. Hered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

24f6 W.

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-^ ir 6—8 P. M. 
Rea. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Be to Karininkų Ramovė
je buvo savanorių vaišės, ku
riose dalyvavo Valstybės Pre
zidentas ir vi6i suvažiavimo 
svečiai bei dalyviai. Tsb.

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OFrOMETRICAbLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano. Garantavimas 

'•PStengrvIns aklų įtempimą. feurį 
esti priela-tlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę »r toliregystę. Prlren- 

i gia teisingai akinius. Visuose atsitl- 
į Rimuose egzaminavimas daromas su 

elektra, parodančią muš-aasias klai
das. Specialė atyda atkn/piama į 
mokyklos vaikua Kreivos akys ati
taisomos. Va'andos uuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj pagal sutartį. Daugely 
atsitikimų akys atltaiMiinus be aki
nių. Kainos pigios kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7t»9

Sc-ley 9829 
Dr. K. Nurkuitis 

dabar yra su
Dr. W. Pas

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN R. BORDEN

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Jūsų Lietuvos kariucAnenės 
kūrėjai savanoriai, tęsiate sa
vo žuvusių draugų darbų. Pe
reitų metų rugpiūčio mėnesį 
aš dalyvavau prie Jūsų Ne
žinomojo kareivio kapo kuk
lių, bet įspūdingų apeigų. Jū- J/ 
sų invalidai, kurie pradefilia- 
vo prie žuvusiųjų už nepri
klausomybę karžygių pamin
klo, priminė man amžinos ug
nies iškilmes, kurios kas va
karų atliekamos prie didin 
gos triumfalės arkos, knr y- • 
ra Prancūzijos nežinomojo ka 
reivio kapas, kaip ir Jūsų 
simbolizuojąs tų pačių tėvy
nės aukų, kaip ir pas Jus.

Iškilmingas posėdis baig
tas tautos himnu. Po pietų 
įvyko darbo posėdis, kuria
me padaryta visa eilė prane
šimų, priimta rezoliucijų ir 
iškelta sumanymų bei pagei
davimų. Išpuikta nauja sų

GERKIT t'« ALŲ

Stnijrosia 
SOUTH SIDE BREMNG 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 i alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. i

2415 West 64th Street
L. M. NORKUS

BOtJLETARD 7179 Rea. HEMLOCK 6340

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitas State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėiio, Seredos ir Pčtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY

Tel. Ofc. REPublic 7696 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Weet Marąuette Road
Antrad., ketvlrlad. - lr seaktadienlalr 

9-12 v. rytą: 1-5 p. p.: 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. P-

161 Broadivay 
MELROSE PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. V.
Sekmadieniais pagal sutarties. _ 

TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal E ntartj

Res. 6968 So. Talman Avė.
I Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMIock 4848

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

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

Subatoms Cicero!
1446 8o. 49th Ct.

Nuo 8 iki 9 vai. vak. >

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. VVestern Avenue

VALANDOS:
Pancdėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Sercdoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nno 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 
Res. TeL Republic 5047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGf/. ni*

Offiee Houra
2 to 4 and / to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
LIETUVIS ADVOKATAS i .JT??01*? m*
4631 South Ashland Avenue’ 4645 S°* A8h,a"d AvenUC 

Res. 6315 S. Rockwell Street
Telephone: REPublic 9723

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UL 
Tel. Cicero 2573

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

Rez. 6951 S. Maplewood Av.
Tel. HEMIock 3977 

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

2423 W. Marąuette Rd.
_______________ Tel HEMIock 4818

TeL BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Heredoj pagal sutarti_____

I

Ji' {VAISOS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDiray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 ▼. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
Ran.: TaL PLAaa 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO 

iš
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City

Praktikuoja 90 metų 
Renroatlsmae ir Air.Mes Ligos 

Jo Sportai,bė
Valandos 11-12 A. M., 2-4. 7-9 P. M. 

Rezidencija 1828 8o. 58th Avė.
Tel. Cicero MM 

Ofisas 4990 Went I8th Street
Cicero, III.

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROepect 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis1 ir Nedėk pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefono RlPnblio 7868

Office Phone Ree. sud Offies
PROepect 1028 2359 8. Leavitt St.
VaL 9-4 pp. Ir 7-6 vak. OANal O7Oe

DR. J. J. KOWAR
(XOWARSKAS) 

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

Nedėliota lr Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAPayetoe 8016

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ofleo BOUIevard 6918 14 
Ree. KENvood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VlRpinia 0036 

Reaidencijoz TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURG;

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal aptarti

Tsl CANa’ 0267 
Res 6659PROspoct

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. Office Wentworth 6330 

Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
I Motoru ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.

’šalrvma aaredom.a ir a.ihatnm.a

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaus li
goninė, knip jų pripaiino American 
Medical Aaaociation ir American 
College of Surgeons, yra Cl&ss A 
rftėiee. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūzų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joe patarnavimu 2700 W. 69th Sk, 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tŲ daktary, dentisty, advokaty ir hižnię. 
riy, kuriy skelbimus matote DRAUGE.



Kelvlrtej3ieni.s, liepos 8, 1937 BHXrCfXR

Sulaukėtu Lietuvio 
Kunigo

AIvRON, OHIO. — A krono 
lietuviai katalikai susilaukė 
didelio džiaugsmo, nes į bu
vusių lietuvių Šv. Petr© pa
rapijų asistentu atkeltas kun. 
Angelaitis, lietuvis.

Priklausantieji lietuviai 
prie dabar anglų valdomos 
parapijos, pagerbimui kun. A- 
ngelaičio, surengė vakarienę, 
per kurių kalbėjo S. Rodavi- 
čius, vietos klebonas kun. 
rgeois ir patsai kun. Ange
laitis. Naujas vikaras ragi
no lietuvius rašytis j L. K. 
K. S. A., lankyti bažnyčių ir 
būti gerais lietuviais.

J. Vertelis padainavo se
novės liaudies uainų, Pnlkiū- 
tė, Barauskaitė ir Konstan- 
taitė padainavo ir paskambi
no gitaromis. Pianu akomp. 
Rokaitė.

Po programos buvo šokiai. 
Griežė K. Prospaliausko ir S. 
Janickio orkestrą.

Lietuviai tų vakarų įteikė 
ir dovanų kun. Angelaičiui, 
už kurių visiems paačiavo i F 
labai džiaugėsi lietuvių nuo
širdumu.

Dabar Šv. Petro parapijoj 
bus du kunigai.

Iš priežasties geležies ir 
plieno streiko kituose mies
tuose, ir Akron gumos iždir- 
bystės pradėjo silpniau eiti. 
Dirbama po 4 dienas į sa
vaitę.

Neseniai važiuodamas auto
mobilių susidūręs su kitu žu
vo vietoje Jono Matukonįo 
sūnus Juozas. Palaidotas į* 
airių Šv. Povilo bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Akronietis

“Kas Yra Kas” Lietuvių 
Pasaulyje

Lietuvos valstybiniam ir 
kultūriniam gyvenimui ple
čiantis, jaučiamas būtinas rei 
kalas turėti vienoje vietoje 
visų mūsų veikėjų biografi
jas, turėti tokių knygų, kurių 
visi kultūringi kraštai seniai 
jau turi, amerikiečių ir an
glų pavyzdžiu “WHO’S 
WHO”.

Ne kartų jau buvo apie to
kių knygų kalbama Lietuvos 
spaudoje ir Amerikoje. Visi

I7jc i Diena
UŽMOKA UŽ KELVINATOR

BEVERAGE COOLER
' -TM • n

ns' <

1

r
• Čia tikras pinigų gamintojas dėl delicatessen, 
užeigos, grosemės, gasolino stoties. Kelvina- 
tor, subuteliuoto gėrimo šaldytuvas su Mono- 
Rail Stainless Steel top. Laiko šaltus gėrimus 
saitai*

Žema kaina, Tik 17^c į dienų užmoka už jį 
sulyg mūsų Mėnesinio Mokesčio Planų. Žema 
operacijos kaina. Tikrai užsimoka už save nuo 
pelno.

Panešamas, stangus, lengvai perk raus tomas. 
Dėl informacijų šaukit RANdolph 1200, Local 
143.

REFRIOERACIJAIA DEL 
TIKSLO

BILE KOKIO

Kada planuojate hite kokių refrigeracijų jfta 
galite sutaupyti, laikų, vargų, ir pinigus, tik 
pašaukite C0MM0NWBALTH EDISON 
KOMPANIJĄ. Mūsų išlavinti inžinieriai ga
li padėti jums išsirinkti tuos įrengimus, ku
rie geriausia pritinkami jums. Jų išlavini
mas ir patyrimas laukia jums patarnauti. 
Jie jums duos rekomendacijas ir pagelbės 
jums kiek ji* galės, be jokio atlyginimo. Tik 
šaukite RAyNdolph 1200, Local 170.

COMMONWEALTH EDISON
COMPANY 73 WI»T ADAM* STREET

jos pasigenda, bet lig šiol ne-1 nušvies konkretų minėtos mo
buvo, kas rimtai susirūpina 
surinkti jai reikalingų {ned
žiugu jr išleisti.

Amerikos lietuviai taip pat 
tojtips knygos seniai pagei 
(Jauja. Ji būtų savo rūšies 
lyg ir istoriškas paminklas 
ųe tik Lietuvos nūdienos vei-

džiagos rinkinio ir tvarkymo 
darbų.

Amerikos lietuvių veikėjai, 
organizacijų ir jų skyrių va
dai, profesijų žmonės ir visi, 
kas yra prisidėję prie knltū-

njo Andriejaus užtarymų, sku 
biai man atsiųsti visas Žinias, 
o jeigu yra pagiję iž Jigų, 
maloniai prašau, paimti iš 
gydytojo liūdijftnų, kuriamo 
būtų nurodytus ligos stovis 
prieš pagijimų ir po pegiji-

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
15 STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

rinio įr ekonominio lietuvių mo.
išeivių gyvenimo, yra prašo | Knygelių apie T. Būdami 

kūjams, bet taip pat ir Ame- mį neatsisakyti paremti šį nos gyveninių dar turiu, bet 
rikos lietuviams, kurįų tarpeĮ svarbų darbų. Be visuomenės lapelius su vyskupo patvir- 
yra didelis skaičius žmonių,1 darbuotojų susirūpinimo ir Į tinta maldele jau seniai išbai- 
prisidėjusių prie kultūrinio susitkuiėjimo joks rimtesnis giau, bet meldžiantis galima
Lietuvos kilimo ir prie peji 
tinio jos susitvarkymo.

Tokių knygų pasiruošė iš

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

Grabnamių
,..O— . ■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
— O ■■■' 1 -

Suvirš 60 metų prityrimo

Pirkite Uosiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

'.■K I. 'f I I''
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ABJI GRAND A V B.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

vartoti kurių nors litanijų, ar 
atkalbėti keletu poterių per 
9 dienas.

Rugp. 6 d. apleisiu Ajijeri- 
bo, kurs yra mums ir reika- kų- Iki to laiko prašau siųsti
Iingas ir naudingas. visus laiškus: 259 N. 5th str.,

Su pagarba Brooklyn, N. Y., o po to:
“KM Yrft Km” Bedakeija Jėzuitų Namai, Kaunas, lj-

darbis negali būtį sėkmingai 
atliktas, ir mes neabejojame, 
kad Amerikos lietuviai neat

leisti Kaune “DIENOS” re-,sisakys prisidėti prie to dar 
daktorius p. J. Petrėnas, su
organizavęs tam reikalui spe
cialių knygos .'“KAIS YRA
KAS” redakcijų ir susirūpi
nęs surinkti reikalingų kny
gai medžiagų šiaurės ir pietų 
Amerikoje. Amerikos skyrių 
suredaguoti pakviestas žino
mas amerikiečiams publicistas 
ir rašytojas Karolis Vairas.

Knygoje ‘KAS YRA KAS’ 
bus surinktos biografijos, ai 
fabeto tvarkoje, unūsų: mok 
slo vyrų, mokytojų, rašytojų, 
dvasiškių, žurnalistų, įvairių 
organizacijų vadų ir veikėjų, 
gydytojų, advokatų, valdinin
kų, verslininkų ir t.t.

Prie biografijų bus deda
mi ir atvaizdai tų žmonių, 
kurie panorės parūpinti ro 
dakcijai savo fotografijas. 
Biografijoms medžiagų rinks 
redakcija tam tikrais an kie
tos lapais, kurie bus netru 
kus išsiuntinėti Amerikos 
(šiaurės ir pietų) redakcijo
ms, kurios, be abejonės, ne
atsisakys padėti surinkti rei
kalingų tam monumentaliam 
eidiniui medžiagų. “Kas Y- 

ra Kas” redakcija prašys žy 
miųsias amerikiečių organiza
cijas padėti šitame svarbia
me darbe, netik pritarimu bet 
ir įpareigavimu savo centro 
valdybų ir savo skyrių pri
sidėti ir patiekti mūsų visuo
menei abiejose pasaulio rutu
lio dalyse šių svarbių knygų, 
kuri turės atžymėti pirmų 
Lietuvos nepriklausomo gy
venimo dvidešimtmetį.

Laisvės Alėja 25, Kaunas

Tėvo Rudamino 
Klausimu

Prieš išvažiuodamas į Lie
tuvų, norėčiau sutvarkyti vi
sas žinias, kas liečia Tėvo 
Rudaminos beatifikacijos klųu 
simų. Daug žmonių yra ap
turėjusių įvairių malonių pet 
T. Andriaus Rudamino užta
rymų, bet daugelis, nežinau 
dėl kokių priežasčių, gal dėl 
nenorėjimo garsintis, tyli ir 
neduoda apie tai žinoti- Be- 
veik kiekvienoj parapijoj, kur i 
tik teko duoti misijas kele
tas asmenų ateidavo pasisa
kyti, kų yra apturėję.

Keliolika yra stambesnių 
pagijimų iš įsisenėjusių ligų, 
bet tik vienas pagijėlis pasi
rūpino atsiųsti gydytojo pa
liudymų, jog yra visai svei
kas, nors keletu metų sirgo, 
be operacijos sunkiai pagydo
ma liga, ir dėl tos ligos per 
daugelį metų buvo atleistas 
nuo darbo.

Taigi šiuo rašteliu labai 
prašau visų, kurie yra gavę 
kokias malones per Dievo Tų-

*

thuania. Rudenį mano vieton 
atvažiuos Tėvas Jonas Kidy
kas, S. J., į kyrį prašysiu 
kreiptis visais mano palieka
mais reikalais šiuo adresu:1 
1076 W. Roosevelt Rd., Chi 
cago, III.

Kun. Jonas Bružikas, S. J.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėm*— 

ttenkietams — LeUdotuvAoąu — 
Papuošimams.

Pbooe LAFAYVFTB *S«O

Kaip JaučiateP
*| Vakar*—“Iftvstyklt Vidurine”—Jaucklte

Geriau Rytąjį ,■
Meskite noovarsf Duokite Garfield Ar- 1 
batai livalytl neeumaltue likučius Veiki* 
■reltal Ir maloniai. Gerkite kaip papras- 
t* arbata- i*a — Ua.

I
Vėliau bus pasiųsti Ameri- Pu?

kos lietuvių spaudai td lipes
ni pranešimai, kurie galutinai GAMKLOTIACOŠ

»AMnf ef «ar«eM 
‘ —•♦•.OaršefStee,

A.t
ONA VARAČINSKIENĖ 

po tėvais Žukaitė
mirė Liepos S d.. 1937 m. 8:00 
vai., sulaukus pusės metų am
žiaus.

Kilo iž Tauragės Apskr.. 
Girdiškės parap.. Klabu kai
mo. Amerikoje išgyveno 24 m.

Paliko dldel'apie nuliūdima 
sūnūs: Izidorių ir Benediktą, 
dukteris Eleną Ir Julijoną, dė
dę VVodinan, švogerj Pranciš
kų Yaką lr jo sūnų Bronislo
vą. Lietuvoj: seserį Johanną 
ir brolj Juozapą ir pusseserj 
Viktoriją.

Kūnas pašarvotas 2483 W.
4 61 h PI.

Laidotuvės Jvyks Penktadie
ni, Liepos 9 d., 1937. Iš na
mų 8:00 vai. ryto bus atlydė
ta J Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčią, kurioj ivyks gedulin
gos pamaldos už velionei) sietą. 
Po pamaldų bus. nųbdėta J 
šv. Kazimiero kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine* draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sūnai, Dukterys, Se
serys, Brolis ir Gimkgės.

Laidotuvių Direktoriai 3. 
Eudelkls lr Tėvas. Tei. VIR
ginia 0888.
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A. JI A

FELIKSAS STANCIKUS
mirė Liepos 6 d.. 1987, 1:80 
vai. rytu, sulaukęs pusės antį.

Kilo IA Kauno rlM.. Telftlų 
Apskr. Amerikoje išgyveno >3 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Oną, sūnų Thll, keturias 
dukteris: Eleną, Emiliją, Be
atriče ir Irens, žentą Stanislo
vą Monokaaky. vieną brolj Thc- 
odorą, anūkę Dolores lr dau* 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4302 So. 
Falrfiftvd A v*. Tel. Lai. 5822.

Laidotuvės Jvyks Penktadie
ni. Liepos 9 d. Ii nąmų 8:ŠU 
vai. ryto bus atlydėtas J žv. 
Agnleikos par. bažnyčią, 39th 
A Rockvvell, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas J S v. Katlinipro kapine*

Nuoširdžiai kvlj.’ ame visus 
gi minas, drsugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti žioge lai
dotuvėse.

Nuliūdę Žmona SŪbum. Duk
terys. Zenls», Brolis. Anūkė ir 
Giminės.

Laidotuvių direktoriui J. F. 
Eudelkls. Tel. YAKds 17*1.

f

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUITŠg-CLEANER 
ATLIEKA 82 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai parie- 

išaiškins HEALTH.monstruoti, ir per kelias minutes įsaiSRins 
MOR niagikų. gaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

*11D III A M PC PATARNAVIMAS AmDULArlbt DIENĄ IR NAKTĮ

n V T A T KOPLYČIOS VISOSE U I MIESTO DALYSE
* : ti

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phons BOUIevard 4089

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

I. Liulevitiiis 
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas

Stata
1.1. Zolp
Ezerskis ir Sms

4348 So. California Ave. 
Phone LAEayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULIman 5703

J
1

Norėdami mylėti tėvynę tik
rų, aukšta meilę, turime duoti 
jai mūsų pačių asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne
reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
galėtų pasigirti. S. PeUco

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO JSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTf

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Irozapas Endeikis IR 4704 So. Western A^ 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

Dykai koplyčios visose
Chicagos dalytę

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 115.00 ir auk. 

Atsakantis daubas
3958 West lllth SL, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai 8v, Kazimiero kapinių vartų.
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VIETINES ŽINIOS
• • v*Sęjungiecių

Susirinkimo
Svarbus Federacijos 
Chicago Apskrities 

Susirinkimas
TOWN OF LAKE. - Mo

terį} Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko 
liepos 4 dieną. Komisija pa
tiekė gražų pranešimą iš įvy
kusių mūsų bažnyčioj iškil
mių liepos 4 d. Tai buvo be
ndras Chicago apskrities pa
gerbimas savo globėjos P. Š.
Nep. Pagalbos. Visų kolonijų 
są-tės gražiai pasirodė. Daug
tam pasidarbavo mūsų kp.Į I susirinkimą buvo atsila- 
sąjungietės, ypatingai J. Če- *r dvasios vadas kun.

Šiandien liepos 8 dieną, 
Aušros Vartų parap. salėj į- 
vyks Federacijos Chicago a p 
skrities susirinkimas, šis su
sirinkimas bus begalo svar 
bus. Dėl to visų skyrių, cen 
tralinių organizacijų apskri - 
čiai atstovai būtinai turi da- 
lyvaut. Apskr. Pirm.

E. vysk. M. Reinys. Vargo
nininkų choras, vad. R. Juš
kai, giedojo Jesu Redemptor 
mišias.

Seimo prezidiumą sudaro: 
pirm. A. šlapelis, Norwood, 
Mass., rašt. A. Visminas, Ma- 
speth, N. Y., rezoliucijų ko
misiją: kun. Dr. A. Bružas, 
J. Vaičaitis, M. Karbauskas. 
Atstovų iš visų J. A. V. kra
štų 16. Svečių 10. N. Kulys

Visi Ruošias į Linksmą 
Gegužinę

pulienė, M. Sudeikienė, *R. 
Pivarūnienė, J. Stugienė, S. 
Šimkienė.

Iš parapijos pikniko rapor
tavo M. Sudeikienė, kad vi
sos sąĮjungietės sutartinai da
rbavos.

Kalbėta apie seimą. Parin
kta dar dvi atstovės: Ona 
Vaznienė ir B. Cicėnienė. Pra 
nešta, kad dar serga narė 0- 
na Norkienė.

Moterų\ Sąjungos, Federa
cijos ir Susivienijimo apskri
tys rengia bendrą pikniką. 
Mūsų kuopos sąjungietės pla
tina tikietus ir nutarė visos 
dalyvauti.

Raportą iš apskrities pa
tiekė M. Sudeikienė. Sekan
tis apskrities susirinkimas į- 
vyks mūsų parapijos svetai
nėj. Sus-mą gražiai priimti 
apsiėmė: Sudeikienė, Stugie
nė ir O. Vaznienė. Apskri 
ties susirinkime kuopą atsto
vaus: Jurgaitė, Šimkiene, Ma- 
rtušienė, Sudeikienė, Cicėnie-

^.nė. ’

J. Juška.

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Šiandie įvyks labai svarbus 
priesseiminis Čikagos apskri
ties Vyčių susirinkifmas West 
Side 8 vai. vakare.

Susirinkimas bus taip pat 
pirmas po sėkmingo pikniko. 
Beabejo, visiems dalyviams 
bus malonu pasidžiaugti ne
paprastu pasisekimu ir pasi
tarti apie tolimesnį Čikagos 
apskrities veikimą. Veikimas 
ateityje bus lengvesniR, nes 
paskutidbūs laikais Vyčių va
rdas pakilo visų čikagiečių 
tarpe ir pačių Vyčių ūpas ir 
noras veikti padidėjo.

dėjas ir reporteris, kuriam 
rūpi aprašinėti apie ateivių 
judėjimą. Mūsų tautietis Sta
sys aprašo kiekvieną svarbes
nį įvykį iš lietuvių religinio 
ir tautinio judėjibno.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

Iš stoties WCFL pereito 
sekmadienio vakare (nuo 7:30 
iki S vai.) girdėjome Joe. F. 
Budriko duodamą radio pro
gramą, kuri Suaidėjo iš rink

XT ... ™ tinės Budrikį radio orkest-Ne tik Clncagoe ir apvlin- „
‘ . ros muzikos. Buvo pranešta, kės lietuvių jaunimas, bet ir , . . _ ' .. ,

v. v v, kad nauja Budnko rakandųvisi lietuviai ruošias šešta- , . ' . t., , , *
krautuvė jau atidaryta ir nuoSąjungietė' dien* P° PietU i Vytauto dar

žą smagiai laiką praleisti 
To-kią progą duoda Chorų Su
sivienijimas Chicagoj. Jis re
ngia metinį pikniką. Kas tik 
myli skambias dainas, muzi
kę, sportą, tepasistengia, da
lyvauti. Visų chorų vedėjai 
deda daug pastangų pikniko 
pasisekimui.

Piknikas prasidės tuojau 
po pietų ir tęsis iki vėlumos. 
Programa prasidės apie 4 va
landą ir baigsis apie 8 valan
dą. _

Tikietų galima gauti nuo 
chorų narių dykai. Bet prie 
vartų reikės mokėti 15c. Vis: 
pasistengkite tikietus gauti 
iš anksto. Lietuvytis

Stasys Pieža atostogavo

Iš A. L. R. K. Vargon. 
Sąjungos Seimo

seniau užsilikusios prekės da
bar yra išparduodamos nu
pigintam kainom.

Naujos krautuvės, Budrik 
Furniture adresas yra
3409-11 So. Halsted str.

Taipgi nepamirškite pasi
klausyti Budriko programų 
kas ketvirtadienį iš stoties 
W11FC nuo 7 iki 8 vai. va-
kare.

Pranešimai
T0WN OF LAKE. - Šv. 

Kaz. Akad. Rėmėjų 1 skyr. 
mėn. susirįnkimas įvyks pe
nktadienio vakarą liepos 9 d. 
Šv. Kryžiaus mok. kambary, 
7 vai. vakare. E. O

Susidomėkime “Lietu- dūsėjimus į aavo dvasią, pa
remdami dabar tą ugniakurą, 
kurį degina ji — Lietuviškoji 
fenciklopedi^jal

Cal e — skaitlinėmis žodelis: 
“Lietuviškoji enciklopedi

ja” leidžiama sąsiuviniai!,, 
kad būtų lengviau ją isigy-i 
ti. 12 sąsiuvinių sudaro tomą. 
Spauda yra dviejų rūšių -- 
paprastoje ir geresnėje popie- 
roje. Kainuoja “Lietuviško

viškęja enciklopedija”
Ras norite Mmu« ((valyti 
popleruoti, tel kreipkitės | j 

J. Purto kee
(426 80. Bichnvond St. 

, , Tel, Hemlock 6676

Dar tebegyvena mūsų tar
pe knygnešiai, kurie neša ka
rštą lietuvišką žodį į šaltas 
priespaudos ūkanas. Dar te- 
bečeža nebirėdami mūsų pir
mųjų leidinių lakštai. Dar te
beauga kūdikis Spauda, lie
tuvių tarpe žaisdamas ir ro
dydamas vis rimtesnių suge
bėjimų ir palinkimų. Dar pa-į6*08 enciklopedijos” tomas po'__  ______ _______
čios mūsų jaunystės amžiuje prastoje popieroje 70 litų, ge- namas. Kieto medžio grindys. Aty.

T. . . - OK 114*2 1- SIMomM. 2 dideli kambariai
" betamonte. 2 karų karadtiua Gat

vė Ir e|ė marintos lr apmokėtos. 
Nėra skolų. (2600 cash arba Įi
ma pritaikyti sąlygas. Arti CS-dloa
Ir Hslsted.

■i ■—1
PAunavrem ono«iĮnw«i

Pardavimui rmsernė Ir buCprnė ar
ba malnvslu snt tavernos. 10(7 W. 
Canalport Ava

atsirado didelė lietuviška dva 
sia — Lietuviškoji enciklope
dija! Knygnešį, maldaknygės 
iš Prūsų skaitytojau, mūsų 
pirmųjų dienų regėtojau, ar 
tu tikėjaisi taip greitai tokią 
didelę šviesą nušvie&iant mū
sų padangę Šviesą, kuri ki
tiems jau seniai švietė, bet 
vargo lietuviams atėjo tik 
dabar, bet vis tiek greitai 
ir jėgingai, kai apmąstai mū
sų rašyto žodžio tremtinių ke
lią!

Kaip daina, gimusi kaime 
ir atėjusi iki oiperos rūmų mū 
sų dienose, taip rašytas žo
dis, išlindęs pro visas kratas, 
suklestėjo savo aukščiausia
me pavidale — “Lietuviškoje 
enciklopedijoje”. Lietuvi, ku-

resnėje — 85 litai. Dolerio 
dabar — apie šešius litus, be 
penktadalio lito. Amerikos lie 
tuvio lentynos dar negyvos, 
nes jose nematoma mūsų Lie
tuviškoji enciklopedija. Ją 
gauti patarpininkaus ir šių 
žo"?ių rašytojas Arėjas Vit
kauskas, 2138 W. Coulter st., 
Chicago, IH.

TUNELIS AIRPORTO 
APAČIA

Aiškėja, Chicago miestas ne 
gali pašalinti geležinkelio bė
gių, įkas būtinai 
miesto airporto didinimui.

Miesto majoras sumano po 
didinamu airportu iškasti til-

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną, palaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

0739 So. Mnplevood Avė., 
yelefonaa PROspect 1186.

PARDAVIMU NAMAS

6920 S. Aberdeen Bt. 6 kambarių

RENDON VASARNAMIS

Tftairendiioja S kambariu cotta«e ant 
Green Bay arti Menomlnee, Mlch. 
lio ) aavalto. Dėl Informacijų rs- 
ftvklte GRETCIUB, 4623 8. Wood St., 
Chicago. Tel. BOUIevsrd 4(83.

TAVERNAS PARDAVIMUI

Geras kampinis tavernas. Nauji flks- 
ėcrlal. Pardavimo prlelaatls. kitas 
blenis. Atsmaukite po 7 vai. vak. 
3901 Archer A7B.

RENDON FbETAR

Iftrendavtmul Getas 4 kambarių, nau
jo! iftdekoruotaa Ift visų pusių švie
su. Visi patogumai. 2117 Union 

reikalinga ^ve- Savininkas antram aukšte.

Girulių bus pravesti atskirai 
bėgiai į Klaipėdos uosto kran- 
tineą.

nelj ir ten nukelti geležinke
liam mūsų valstybingumas ^gįus 7^ miestui pigiau 
jau spėjo apnešti tam tikrą atsjeihj
sluoksnį dulkių ant aiškaus J______________

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

regėjimo ploto, ar tu supran
ti, kokį milžinišką lietuvis- 
kos kūrybos plotą išjudino 
tas galingas arklas, tas mo 
demiškiausias traktorius - - 
Lietuviškoji enciklopedija?! 
Juk tai uostas, išėjilnas, į pa 
saulinio žinyno vandenyną, 
juk tai dvasios Himalajai! Ne 
svarbu, kas ir kaip papildys 
ateityje šį milžinišką užsimo
jimą, darbą, bet jis pradėtas 
šiandien — kada mes gyve
nam! Juk tas turi mus jau
dinti, būti dalyviais! Juk į- 
degtoji šviesa turi paplisti 
gaiviais žiburėliais visur ten 
kur lietuvių yra atsiradę! Pri 
imkime knygnešio vargo atsi-

Planuojama praplėsti Giru
lių stotis, kuri ikišiol buvo 
naudojama tik kaip pajūrio va

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko nedaro žmonijos la-

T0WN OF LAKE. — Ma
rijonų Rėmėjų 8 skyr. mėn. 
susirinkimas įvyks penkta 
dienį, liepos 9 d., Šv. Kry
žiaus mok. kambary, 7:30 vai. 
vakare. Visus narius kviečia

Užvakar Stasys Pieža su
grįžo iš poros savaičių atos
togų prie savo seno darbo, 
prie Chicago American, kur 
jis užima atsakomingą vietą' me skaitlingai susirinkti.

SO. BOSTON, MASS. —
9 vai. Mišias laikė kun. Vir- 
mauskas. Pamokslą sakė J. kaipo religinio skyriaus ve-j

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIA"
Reikalaukit ŠVIEŽIŲ Cigarete!

Ačiū... Ačiū Old Gold’ų dn- 
beltam apvyniojimni, paskuti
nis pakelis dėžėj yra visados 
taip šviežias, kaip pirmutinis. 

Frank Hovey Smith, New 
Haven, Conn.

TAI YRA EKSTRA

sarotojų sustojimo vieta. Iš.bui. H. Marion

Pamano apsauga... Štai ką mes su
radome, kuom yra Old OoHa! Tas 
dvilinkas į Cellophane įvyniojimas 
palaiko Old Goldą Šviežius ir drėg
numo nepaliečiamais.
Mrs. Marion C. DeFrsest (Registruo
ta Slaugė) Atlantic City, N. J.

GOLD

T
AIP mažai tereikia pagadinimni cigarete sąlygų!
Lengvos permainos oro, per ilgas laikymas ant par

davinėtojo bufeto! Tada drėgnumas, dulkės ir sausumas 
stoja į savo darbą. Tokio cigarete nė skonis yra geras, 
nei jis yra geras jums! *

Tai todėl pradinis šviežumas geriausių prir.inio der
liaus tabakų, sudėstytų į kiekvieną Dvigubai-Švelnų Old 
Gold, yra apsaugotas* specialiu oro-nždsrymo pakeliu. 
Du puikiausio Cellephane drėgnumą užlaiką užvalkalai 
(vietoje vieno) palaiko tą pakelį orą užlaikančiu.

Tokiu būdu kiekvienas Old Gold eigaretas pasiekia jfl- 
sū lupas taip šviežias, kaip toje minutėje, kada buvo su
suktas. Turtingas skoniu, švelnus ir lengvas. Vėsus ir 
švelnus jūsų gerklei, pasilaikyti sava gerose sąlygose .» 
rūkykite cigaretus, kurie yra visados rūkymo sąlygose! 
Rūkykite ŠVIEŽIUS Old Oolds!

Copyright. IMT, hy V. Lerlllard Co.. tas.

ll/V AI K AI ACI ^,l®kylenM pakelis Dvigubai-Ivalnių OLD OOLDS yra (nvyniotas DVEEMI8 
v LI IUjIkALAm. eilėmis—dvilinko Oeltepfhane. Tm EKSTRA užvalkalas palaiko fiLTi OOLDS 

pirmos klasės sąlygose bite klimate. Jūs negalite nusipirkti naršiusį Old Gold.

Apatini* rivalka-< .1
VIRSAIN

KC
SATISFACTION um 

Doubk Tėsted/DoubkAdionf

BAKING 
POVVDER

•fasse Are
25 ou neės for 254 

Full Pack • •• No Slack Fillind
MILUONS OF POUNDS HAVE BE t N 

USED BY OUR GOVERNME NT

OARPENTER
n

CONTRACTOR 

West 23rd Place
tlieka visokius medžio darbas, 
idelius ir mažus, už prieinamą 
einą. Apkala namus žingeliaia. 

Dedame stogus.
Turi 36 matus patyrimo.

SANDELIS
911 Waat 33rd 8trsat 

UlUlkome KUMPIUS Ir kitus 
skanumėlius Importuotus II Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
UetuvUkl, nes jis yra rauti per

BALTIO IMPORT OO.
109 W«t 19th StrMt

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

e
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 MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

dėl nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų. 
Dėl informacijų kreipkitės į

:ūeral Savings
Iand loan asiociation 
’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN j. KAZANAUSKAS, Rašt

PONTIAC
A0ENT0RA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTfiLC LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
OAUBIB, SABONIS, BDLAW. BANKEVIČIUB, BAOKTS


